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על המחבר
עמירם גונן ) (msgonena@huji.ac.ilהוא פרופסור אמריטוס לגאוגרפיה באוניברסיטה
העברית בירושלים .בשנים  2006-1990היה ראש מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
השתתף בצוות להכנת תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים ובצוות להכנת תכנית מתאר
מקומית לירושלים.

על המחקר
במסגרת תכנית המחקרים על חברה ,מרחב וממשל הכין פרופ' גונן סקירה של צעדי
המדיניות הדרושים כדי לחזק את החברה והכלכלה של העיר ירושלים וסביבותיה בכל
תסריט גאופוליטי .המחקר מצביע על הצורך במעורבות אינטנסיבית של השלטון המרכזי
בחיזוקה של ירושלים .על מנת לחזק את כלכלתה של ירושלים מציע פרופ' גונן לנקוט
באסטרטגיה רבתי של התחברות הכוללת ארבעה אפיקי התחברות ראשיים :א .התחברות
העיר אל מטרופולין ירושלים על ידי הקמת ממשל מטרופוליני לירושלים וליישובי הסביבה,
רצוי במעמד לאומי ,על מנת להשיג תאום ותמרוץ הפיתוח של התשתיות והכלכלה לאזור
כולו; ב .התחברות אל הליבה של מדינת ישראל הנמצאת במישור החוף על ידי התרחבות
השטח הבנוי בכוון צפון-מערב ,תוך שמירה על מינון נכון בין התכנסות והתרחבות; ג.
התחברות העיר אל הכלכלה העולמית באמצעות אשכולות של ענפים כלכליים בהם יש או
עשוי להיות לירושלים יתרון תחרותי כגון תיירות וצליינות ,תעשיות הביוטכנולוגיה ,שירותי
מיקור-חוץ ברמה גבוה ,יצוא שירותי השכלה גבוהה ,ויצוא של שירותי רפואה; ד .התחברות
תפקודית בין ירושלים היהודית לירושלים הערבית כדי לאפשר לשתיהן יחד להיות מוקד
חשוב בעידן של רגיעה בטחונית ופוליטית .לדעת המחבר ,הצלחתם של אפיקי התחברות
אלה מותנית בשמירה על האיזון שבין מרכיבי הפסיפס התרבותי-חברתי של ירושלים על מנת
להפוך עיר רב-תרבותית זו מ"בעיה" למקור עוצמה ומשיכה.

על המכון
בשנים האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבותו של מחקר המכוון לסוגיות של
מדיניות .ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר יזם את ייסודו של מכון שיתרכז בסוגיות מדיניות
ארוכות טווח .מטרתו הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את קובעי
המדיניות בעתיד ,לנתח את המגמות ואת ההשלכות ארוכות הטווח של תהליכים אלה
ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה .תחומי המחקר המתנהל במכון
הם :יחסי דת ,חברה ומדינה בישראל; יהודים וערבים בישראל; ישראל ושכנותיה הערביות;
חברה ,מרחב וממשל 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 ,עמית-מחקר בכיר
במרכז יפה ללימודים אסטרטגיים ,אוניברסיטת תל-אביב.
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מבוא

חיבור זה בא להציע מסגרת חשיבה לקובעי מדיניות ישראלים ולגורמים אחרים בישראל
ובירושלים ,ציבוריים ופרטיים ,המעוניינים בחוסנה העתידי של ירושלים כעיר
וכמטרופולין ∗.טענתו הראשית של החיבור היא כי יהיה אשר יהיה ההסדר הגאופוליטי
העתידי במטרופולין ירושלים ,אשר ייגזר כמובן מן ההסדר הגאופוליטי בין ישראלים
ופלסטינים – בין שהוא יבקש להשאיר את מרב מטרופולין ירושלים בידי ישראל ובין
שהוא יבקש לחלקה בין הצדדים הניצים – יש לדאוג ביתר שאת לכך שירושלים תהיה
חזקה מבחינה דמוגרפית ,כלכלית ,חברתית וניהולית .רק ירושלים חזקה תוכל להבטיח
שבכל הסדר גאופוליטי שהוא יהיה בידה הכוח לשמור על האינטרסים החיוניים לה כעיר,
על האינטרסים של מדינת ישראל בה כבירה ועל האינטרסים של העם היהודי בעיר
שהיא מרכזו הרוחני והדתי .אם לא תהיה ירושלים חזקה ,שום הסדר מדיני שאפתני,
השומר למדינת ישראל את רוב הנכסים הטריטוריאליים במטרופולין ירושלים ,לא יעזור
לה .דווקא לקראת הסדר פוליטי של רגיעה ,ולא רק בעת עימות ,צריכה מדינת ישראל
להגדיר את ירושלים כאזור עדיפות לאומית ,שכן גם כדי לעמוד באתגרים של עידן
השלום היא זקוקה לעוצמה פנימית ,ולכך נדרשת תמיכה נדיבה של המדינה בצורת
משאבים ותמריצים מיוחדים .אם יחלו גלגלי ההסדר המדיני להתגלגל בטרם חוזקה
ירושלים דיה ,עלול ההסדר לפגוע במעמדה ובתוך כמה שנים תמצא העיר את עצמה
בנסיגה לנוכח נסיבות אשר ניתן היה לחזותן מראש .כוחה הצבאי של ירושלים והמרות
השלטונית של המדינה היהודית ,שהבטיחו עדיפות ליהודים במרחב המטרופולין ,לא
יעמדו לה והיא עתידה להיכנס לעידן של תחרות קשה .בתחרות זו תזדקק העיר לתמיכת
הכוח הכלכלי והמינהלי של מדינת ישראל ,אך גם לתושייה ולנחישות מצד תושביה,

∗

גרעינו של החיבור בפרק בספר "אדוני ראש הממשלה ,ירושלים" )גונן2005 ,א(.
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יזמיה ומנהליה .על כן מדיניות הרואה את סוף המעשה במחשבה תחילה צריכה לנקוט
צעדים לחיזוק כלכלתה ואוכלוסייתה של ירושלים בעוד מועד.
במשך השנים עסקו גופים שונים בסוגיית חיזוקה של ירושלים ומדי פעם נדרשה ממשלת
ישראל להחלטות בנושא זה .חלק מהמשימות ידועות ומוכרות ,אלא שצריך להחליט
להפנות אליהן את המשאבים הדרושים וגם לכונן בעבורן כלי מדיניות מתאימים .בחיבור
זה אני ממקד את תשומת הלב בכמה כיוונים עיקריים של מדיניות ,אשר המכנה המשותף
להם הוא התחברות :התחברות אל היישובים האחרים באזור המטרופולין של ירושלים;
התחברות אל הליבה של מדינת ישראל במרכז הארץ; התחברות אל הכלכלה העולמית;
התחברות תפקודית אל ירושלים הערבית .כדי שמאמצי ההתחברות השונים הללו יצלחו,
יש לשמור על הפסיפס החברתי-תרבותי של העיר ,וכך לאפשר לכל אחת מן הקבוצות
החברתיות והתרבותיות המתגוררות בה לתת יד לשגשוגה בחפץ לב ,מתוך תחושה שיש
להם חלק בעתידה.
אלה הם עיקרי הדברים בחיבור זה .בפרקים הבאים אני מבקש לברר אחת לאחת את
הדרכים להתחזקותה של ירושלים :להתמקד בהצגה פרשנית של מצבים ותהליכים
מרכזיים בהתפתחותה ובניסוח דרכי התמודדות עם תוצאותיהם .הנתונים הסטטיסטיים
המתעדים מצבים ותהליכים אלה מוכרים וידועים לכל מי שמתמצא מעט בענייני
ירושלים ולכן לא הבאתי אותם כאן ,אלא רק את אלו הנוגעים לנושאים חדשים,
והסתפקתי בסרטוט בעיות היסוד של העיר במכחול עבה .תקוותי שדברי יסייעו לקידום
חשיבה על עתידה של ירושלים בלב כל מי שעיר זו יקרה לו.
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1

מדוע יש צורך לחזק את ירושלים?

כל עיר זקוקה לחשיבה אסטרטגית שוטפת שתסייע להתחזקותה ,בכל מצב שהוא ,בין
שהמצב שגרתי ובין שהוא ייחודי .כל עיר חייבת לעסוק בסוגיה של התוויית דרכים
להתחזקותה משום שהיא נתונה בתחרות מתמדת ,גם עם שכנותיה הקרובות וגם עם
ערים אחרות ברחבי הארץ והעולם .ברוח הפתגם העממי ,ראוי לומר כי עיר שאינה
מתחזקת – נחלשת ,לא כל שכן עיר כירושלים ,הנמצאת גם בתחרות כלכלית בין ערים
אחרות וגם בתחרות פוליטית בין ישראלים לפלסטינים על מרחב ירושלים.
התחזקותה של ירושלים חשובה במיוחד לנוכח האפשרות להסדר מדיני בעתיד ,שהרי
אין בהכרח קשר ישיר חיובי בין הסדר מדיני לשגשוגה של עיר .להפך ,ערים רבות ירדו
ממעמדן החברתי והכלכלי במעבר אל רגיעה ושלום ובעטיים של תהליכים דמוגרפיים,
חברתיים וכלכליים שהיו קשורים במעבר זה ,או בשל תחרות עם ערים סמוכות ורחוקות.
בירושלים יש לתהליכים אלה משקל רב יותר ,כי גם בעידן של שלום ימשיכו העיר
היהודית והערבית להיות בנות תחרות ,אם גם לאו דווקא באמצעים כוחניים ואלימים
אלא בכלים של כלכלה וחברה .בתחרות זו תזדקק ירושלים היהודית לתמיכתו של הכוח
הכלכלי והמינהלי של המדינה היהודית.
התחרות הכלכלית שירושלים נתונה בה היא בעיקר תחרות עם תל-אביב – הכרך הגדול
שבמרכז הארץ ,אשר מאז שנות העשרים של המאה שעברה תפס את מקומה של
ירושלים כליבת הארץ .עסקים ,מוסדות ותושבים מעדיפים כיום את ערי מרכז הארץ,
ובמיוחד את תל-אביב ,על פני ירושלים .כרך תל-אביב מאפיל לא רק על ירושלים אלא גם
על ערים אחרות ברחבי הארץ ,ואף הן עומדות בתחרות קשה עמה .מבחינה זו ,חיפה
וירושלים ,שתים מן הערים הגדולות של ישראל הן אחיות לצרה .חיפה ניסתה בעבר
להיות עיר העתיד ולתפוס מקום מוביל ברשת העירונית של ישראל ,אך גם היא,
כירושלים ,מצאה עצמה מאבדת תושבים ,עסקים ומוסדות לטובת כרך תל-אביב .אחריהן
משתרכת באר-שבע ,המצטרפת גם היא אל הערים הגדולות הנפגעות מן התחרות הקשה
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עם ליבת הארץ .שלוש ערים אלה ,ועוד רבות אחרות ,עומדות מול אתגר משותף :איך
להתמודד עם אחותן הגדולה תל-אביב .אתגר זה קשה במיוחד לירושלים ,המחזיקה
בכמה תארים שאין בהם כדי להועיל לה בהתמודדותה עם תל-אביב .אמנם ירושלים היא
בירת מדינת ישראל ,משאת נפש העם היהודי בכל הדורות ,עיר היסטורית מרתקת,
קדושה לשלוש הדתות המונותאיסטיות וגם בעלת האוכלוסייה הגדולה ביותר בישראל,
אולם כל אלה אינם מסייעים לה בתחרות הכלכלית עם כרך תל-אביב.
ירושלים ,יותר מכל עיר אחרת בישראל ,נתונה גם בתחרות פוליטית בין שתי הקבוצות
הלאומיות העיקריות בה ,היהודית והערבית ,ותחדות זו שזורה בחייה הכלכליים
והחברתיים .האוכלוסייה הערבית-הפלסטינית מבקשת לקבוע את בירתה בירושלים ,כפי
שנוהגת האוכלוסייה היהודית מאז  ,1949על אפה ועל חמתה של הקהילה הבינלאומית.
תחרות זו תמשיך להתקיים בכל תסריט הנראה לעין ויהיה לה משקל רב בעיצוב עתידה
של העיר .יתר על כן ,נראה כי דווקא בשנים הבאות תגבר התחרות הפוליטית על מרחב
ירושלים ,עם ירידת יכולתה של ישראל להשליט את מדיניותה בעיר ובמרחב
המטרופולין .תהליך זה הולך ומתגבר בשל עליית כוחם הפוליטי היחסי של הפלסטינים
והסיוע הבינלאומי שהם זוכים לו מדי פעם בסוגיות הקשורות למעמדם בעיר ובמרחב
המטרופוליני שלה .נוכח תחרות זו ,ירושלים היהודית צריכה להיות מוכנה להבטיח את
עתידה על-ידי חיזוק מעמדה במרחב העירוני.

התחזקות בשל ההרכב המבני של האוכלוסייה
לא רק המצב התחרותי הקשה שירושלים היהודית תהיה נתונה בו ,בכל תסריט עתידי,
קורא לצעדים של התחזקות חברתית-כלכלית ,אלא גם ההרכב המבני של האוכלוסייה
היהודית בעיר .להרכב מבני זה יש שתי תכונות יסוד :אחוז גבוה של אוכלוסייה חרדית
ואחוז גבוה של מועסקים בשירותים ציבוריים ,בעיקר ממשלתיים .תכונות אלה הן
הגורמות לכך שהאוכלוסייה היהודית בירושלים בעלת הכנסה נמוכה יחסית לערים
רבות אחרות בישראל בגודל זה .לכך מצטרף גם האחוז הגבוה של אוכלוסייה פלסטינית
בירושלים ,המוסיף למורכבות הבעיות הכלכליות של העיר כולה ושל הכלכלה היהודית
בה.

אחוז גבוה של אוכלוסייה חרדית
האוכלוסייה החרדית מצטיינת בשיעורי ילודה גבוהים מצד אחד ובשיעורי השתתפות
נמוכים בכוח העבודה מצד שני ,תופעות שמקורן בהעדפה תרבותית מובהקת .תופעות
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אלו רווחות אמנם בקרב האוכלוסייה החרדית בכל הארץ ,אולם בשל משקלה הרב של
אוכלוסייה זו בירושלים ,יש להן השלכות כלכליות כבדות משקל על מצבה החברתי-
כלכלי של העיר .בשנים האחרונות גדל והולך אחוז האוכלוסייה החרדית בירושלים שכן
בשל ייחודה הדתי ,העיר מושכת אליה את האוכלוסייה החרדית יותר מאשר קבוצות
אוכלוסייה יהודית אחרות והדבר רק מעצים את חולשתה הכלכלית .תסריט גאופוליטי זה
או אחר לא ישנה עובדת יסוד זו וקובעי המדיניות יצטרכו להתייחס אליה בכובד ראש
בכל תסריט שהוא.

אחוז גבוה של מועסקים בשירותים ציבוריים בעיר הבירה
ההכרזה על ירושלים כבירת מדינת ישראל בשנת  1949הייתה צעד אמיץ של ממשלת
ישראל בראשות דוד בן-גוריון ועוררה התרגשות רבה בקרב יהודים ,אך גם מידה רבה של
התנגדות בקרב אומות עולם ,ולא רק בקרב מדינות ערב .הסוגיה הבינלאומית באשר
למעמדה של ירושלים כבירת ישראל עדיין לא באה על פתרונה ,ועוד נכונה לנו דרך
ארוכה של משא ומתן בעניין זה .כיום ,בעיני היהודים היות ירושלים בירת המדינה היא
עובדה שאין עליה עוררין ,אם כי עוד נצטרך להתייחס לתביעת הפלסטינים ולהתחלק
עמם בבירתיות של ירושלים .אולם ,באופן כמעט פרדוקסלי ,לעובדת היותה בירת ישראל
נודעה השפעה מכרעת על רמת ההכנסות הנמוכה של תושבי ירושלים היהודים .העברת
משרדי הממשלה לירושלים – אשר מעולם לא נשלמה – הביאה אמנם בטווח הקצר
מקומות עבודה לעיר ,אולם בטווח הארוך היא קיבעה בה סקטור תעסוקתי שאינו עתיר
שכר בהשוואה לערים רבות בישראל – סקטור השירותים הציבוריים .בעיה זו אמנם
אינה מיוחדת לירושלים ,וגם ערי בירה אחרות סובלות מבעיה כלכלית דומה .דוגמה
בולטת לכך היא וושינגטון די-סי ,בירתה של ארצות-הברית.
עתידה הקרוב של ירושלים בתחום התעסוקה איננו ורוד ,בשל ההפרטה הצפויה לחלק
ניכר של השירותים הציבוריים .תהליך ההפרטה עשוי לפגוע קשות במגזר התעסוקה
החשוב כיום לכלכלת האוכלוסייה היהודית בעיר ,אף כי משכורות העובדים בו אינן
גבוהות .וכך ,מכל הערים הגדולות והבינוניות בישראל ,ירושלים היא זו העלולה לשלם
בגלל ההפרטה בטווח הקצר מחיר כבד באיבוד מקומות תעסוקה לתושביה .כדי להתייצב
מול אתגר זה יש לפעול ליצירה מסיבית של מקומות עבודה במגזרים אחרים ,אחרת
ייאלצו תושבים רבים לצאת מירושלים אל ריכוזי התעסוקה במרכז הארץ.
רגישות המצב הכלכלי היא בירושלים כפולה ומכופלת ,ואסור להזניח נושא זה בעת
שעוסקים ברום עיצובו של העתיד הגאופוליטי של מרחב העיר .ירושלים כבר התנסתה
בהזנחה כזאת לאחר מלחמת העצמאות :במשך שנים רבות לאחר הקמת המדינה היה
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עיקר מעיינן של ממשלות ישראל בביסוס ירושלים כבירה ובביצור מעמדה הגאופוליטי;
לכך הן דאגו בכל מאודן ,אבל את כלכלת העיר הזניחו.

חלקה הגדול של האוכלוסייה הפלסטינית
חולשתו העתידית של ההרכב הכלכלי המבני של אוכלוסיית ירושלים תלוי – בכל הסדר
שהוא – גם בחלקה היחסי של האוכלוסייה הערבית-פלסטינית במסגרת ירושלים
הישראלית .ככל שתחומה של ירושלים הישראלית יכלול יותר שכונות ערביות ,כן יגדל
משקל האוכלוסייה הערבית-פלסטינית בתוכה ותגבר חולשתו של ההרכב המבני של
האוכלוסייה שבתחומי ישראל .קיומו של מגזר ערבי-פלסטיני חלש מבחינה כלכלית ,החי
את רוב חייו בנפרד מן המגזר היהודי ,הוא תופעה המלווה את ירושלים מאז  ,1967כאשר
שני חלקי העיר אוחדו ) .(Romann and Weingrod, 1991חולשה זו מקרינה על העיר כולה,
גם על האוכלוסייה היהודית ,שכן לכוח הקנייה הנמוך של האוכלוסייה הפלסטינית נודעת
השפעה על כלכלתה של העיר כולה .דבר זה מדגיש ביתר שאת את הצורך לנקוט מדיניות
של חיזוק הכלכלה ,כדי שגם האוכלוסייה הפלסטינית שתישאר בתחומי ירושלים
הישראלית תוכל להיבנות ולהתחזק ולא תהיה למעמסה על כלכלת העיר.

התחזקות בשל מצביה הגאוגרפיים של ירושלים
הרכבה המבני של אוכלוסיית ירושלים מותנה במידה רבה בכמה מצבים גאוגרפיים
המאפיינים את העיר .יש לנסח ולהפעיל מדיניות נמרצת של חיזוק ירושלים היהודית
במטרה לשפר עד כמה שאפשר את ההרכב המבני של אוכלוסייתה וכלכלתה נוכח כל
אחד מן המצבים הגאוגרפיים הללו.

עיר מרכזית באזור המטרופולין שלה
כערים מרכזיות רבות העומדות במרכזו של אזור מטרופולין ,נתונה גם ירושלים בתחרות
עם היישובים הסובבים אותה על קבוצות אוכלוסייה מסוימות ,הנוטות לשקול מגורים
ביישובים שמחוץ לעיר המרכזית .עד לשנים האחרונות הייתה זו בעיקר האוכלוסייה
הצעירה ,הלא-חרדית והמבוססת ,אשר יצאה לגור בפרברי העיר ,כדי לזכות ברחבות דיור
ובאיכות סביבה במחיר נמוך מאשר בעיר עצמה )קמחי ,חושן ועוזיאלי .(1989 ,מגמה זו
השפיעה על ההרכב התרבותי והחברתי-כלכלי של האוכלוסייה שנשארה לגור בעיר.
באחרונה הצטרפו אל היוצאים אל ערי השוליים המטרופוליניים גם צעירי האוכלוסייה
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החרדית )חושן ,קמחי ,קורח וגרינשפן .(2000 ,מגמות אלה משפיעות על הרכב הגילים
בעיר ,ההולך ועולה בהדרגה.
כדי להיחלץ מגורלן של ערים מרכזיות רבות העוברות תהליכי אוכלוסייה דומים ,צריכה
ירושלים לעודד משקי-בית מבוססים להישאר בגבולות העיר ולא ללכת אחר סגנון
המגורים הפרברי .מערכת התכנון המקומית חייבת לעודד בנייה של מגורים באיכות
גבוהה יחסית בתוך העיר ,כדי לאפשר לאלה מקרב האוכלוסייה המבוססת המעוניינים
באורח חיים אורבני להגיע לדיור ברמה שתתחרה בקסמו של הבית הפרטי עם הגינה
בפרבר .במקביל ,על המתכננים האזוריים לצמצם את אפשרויות הבנייה הדלילה
ביישובים שבעורף המטרופוליני של ירושלים וכנגד זאת להרחיב את אפשרויות הבנייה
הצפופה יחסית לאוכלוסייה מעוטת ההכנסה ביישובים אלה .כך יישמר איזון בין
אוכלוסייה חזקה לחלשה בקרב היוצאים מן העיר אל הפרברים ,ובירושלים יישאר חלק
גדול יותר של אוכלוסייה מבוססת.

עיר מרכזית החשובה לאוכלוסייה היהודית הדתית והחרדית
לירושלים נודעת משמעות דתית ממדרגה ראשונה לבני המגזרים היהודי הדתי והחרדי
באוכלוסייתה .שני מגזרים אלה ,ובייחוד המגזר החרדי ,מעדיפים להשתקע בירושלים ,או
להישאר לגור בה ,יותר מאשר מגזרים אחרים באוכלוסייה היהודית .אי לכך ,בעקבות
תהליכי ההגירה היוצאת והנכנסת ,שעליהם נוספים שיעורי הילודה הגבוהים המאפיינים
את המגזר החרדי ,מתחזק בעיקר חלקו של מגזר זה בעיר .מאחר שהגברים במגזר החרדי
נוטים להתמקד בלימודי קודש ,ורבים מהם אינם משתתפים בכוח העבודה ,יוצא
שהאוכלוסייה החרדית מצטיינת בהכנסה נמוכה ותרומתה היצרנית לכלכלת העיר
מצומצמת ביותר .הדבר מוצא את ביטויו גם בצמצום בסיס המס העירוני ומשפיע על
תקציבה של עיריית ירושלים .מצב זה הולך ומחמיר עם השנים ,ככל שחלקה של
האוכלוסייה החרדית בירושלים גדל.
בשנים האחרונות נעשה מאמץ תכנוני ביוזמת קובעי המדיניות עם חוגים חרדיים
מובילים ,ליצור אופציות מגורים בפרברים לאוכלוסייה חרדית .בערים בית-שמש ,ביתר
עילית ,כוכב-יעקב ומודיעין עילית נפתחו אפשרויות דיור מתאימות לאוכלוסייה זו,
שאינה יכולה להרשות לעצמה את מחירי הדיור הגבוהים בשכונות החרדיות בירושלים.
ריכוזי מגורים של אוכלוסייה חרדית ,על השירותים המתאימים לה והאווירה ההולמת,
נתנו מענה לביקוש למגורים בקרב האוכלוסייה החרדית מעוטת ההכנסה .פעילות
מכוונת זו של בנייה בפרברים מסייעת למעוטי היכולת מקרב אוכלוסייה זו למצוא קורת
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גג ותנאי מגורים נאותים במחירים סבירים ,ובתוך כך ממתנת את שיעור הגידול שלה
בירושלים עצמה.

עיר הנמצאת בתחרות עם תל-אביב ושאר ערי מרכז הארץ
המצב הגאוגרפי השלישי של ירושלים ,המשפיע על ההרכב המבני של אוכלוסייתה,
הוא הקרבה היחסית אל גוש הערים שבמרכז ישראל ובראשו תל-אביב ,העיר המובילה
בארץ מבחינת הפעילות הכלכלית והתרבותית .אזור המטרופולין של תל-אביב הוא אבן
שואבת לעסקים ,למוסדות ולתושבים מכל רחבי המדינה .הוא מנקז אליו מערים
אחרות ,כולל ירושלים ,בעיקר אנשים צעירים בעלי מוביליות חברתית-כלכלית
המבקשים להיבנות מן הפיתוח והשגשוג המתרחשים בו בקצב מואץ בהשוואה לשאר
הערים בישראל .תהליך זה בולט בעיקר בקרב צעירים חילונים ,שאינם מוצאים
תעסוקה מתאימה בירושלים ונמשכים אל המאגר העשיר של הזדמנויות תעסוקה
הקיים במרכז הארץ )קמחי ,חושן ועוזיאלי .(1989 ,במטרופולין תל-אביב קיים מגוון
של עסקים בתחום הפיננסים והשירותים העסקיים ,לצד מרכזי חברות ארציות ,ואילו
ירושלים חסרה אותם יחסית .וכך ,ירושלמים שהתקדמו בסולם התעסוקה בעיר
מתקשים למצוא לעצמם תעסוקה מתאימה בדרג גבוה בירושלים .גם בענפי
התעשייה אין ירושלים מצטיינת .אמנם באחרונה נעשה מאמץ להקים מרכזי תעשייה
חדשים בכמה אזורים ,אך אין בהם כדי להבטיח לכל דורש הזדמנויות תעסוקה
בתחומים אלה.
ירושלים תוכל להתמודד עם תחרות זו בינה ובין תל-אביב ובנותיה בכמה אופנים.
ראשית ,עליה ליצור סביבה חברתית-תרבותית מושכת לאוכלוסייה חילונית צעירה,
בעיקר על-ידי עידוד פעילויות של מוסדות תרבות ומסגרות בילוי ציבוריות ופרטיות .כמה
רחובות עם בתי קפה ,ברים ומסעדות ,המעוצבים ברוח הזמן ,יכולים לעשות רבות כדי
לרתק אל העיר אנשים חילונים צעירים ולהניא אותם מן הבחירה בחלופה התל-אביבית
)נושא זה יידון בהמשך החיבור( .יצירת מקומות עבודה בתעשיות שיש לירושלים בהן
יתרון תחרותי היא פעילות מסוג אחר אשר קובעי המדיניות חייבים לאפשר ,לעודד
ולתמרץ )גם נושא זה יידון בכמה פרקים להלן( .דרך אחרת להתמודד עם מרכז הארץ היא
להתחבר אליו ולהפוך לחלק ממנו .ירושלים ,במרחק של כמה עשרות קילומטרים ממרכז
הארץ ,איננה רחוקה מאוד מתל-אביב ובנותיה ולכן תוכל ,בעיקר בתנאים מסוימים של
תחבורה ותקשורת ,להצטרף למרחב המתפקד כליבת הארץ .תנאים מסוימים יוכלו
לאפשר לרבים שאינם מועסקים בירושלים לבחור בה כמקום מגורים רצוי ,ולעומת זאת
אנשים אחרים ,הגרים במרכז הארץ ,לא יהססו לנסוע יום-יום לעבודה באחת מהתעשיות
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שירושלים תצטיין בהן .אם כך ואם כך ,בעקבות התמורות האלה תוכל ירושלים להיות
אחוזה ושזורה במרכז הארץ ולהוות חלק אינטגרלי ממנו )דיון על כך ראו להלן(.

מרחב עירוני המשמש מוקד ראשי לאוכלוסייה הפלסטינית
המצב הגאוגרפי הרביעי המשפיע על ההרכב המבני הלאומי של אוכלוסיית ירושלים הוא
היות העיר ופרבריה הפלסטיניים האזור המטרופוליני הראשי של האוכלוסייה
הפלסטינית בגדה המערבית .בירושלים נמצא המוקד הדתי של אוכלוסייה זו ,על
מרכיביה המוסלמיים והנוצריים .מבחינה פלסטינית ,באזור המטרופולין של ירושלים,
הכולל את רמאללה ,נמצא ריכוז גדול של מוסדות לאומיים ושל מוקדי הפעילות
הפלסטינית הכלכלית המודרנית .בעת האחרונה נפגע מעמדה של ירושלים הערבית בשל
ניתוקה הגובר והולך מהגדה המערבית מאז מלחמת המפרץ הראשונה ,ובמיוחד מאז
הקמת חומת ההפרדה בתוך המטרופולין ,וכך מרכז הכובד העסקי עובר בהדרגה
לרמאללה .אולם ,במבט כולל ,הרואה ברמאללה חלק ממטרופולין ירושלים הפלסטינית,
אין למטרופולין זו מתחרה במערך היישובי הפלסטיני .לכן בתנאי רגיעה או שלום,
שיביאו פיתוח נמרץ לישראל ולמדינה הפלסטינית כאחד ,עשויה ירושלים הפלסטינית
לזכות בחלק הארי של הפיתוח במרחב הפלסטיני ,הן מבחינת עסקים ומוסדות הן
מבחינת הרכב האוכלוסייה בה .לא כך המצב במרחב הישראלי ,שכאמור ,ירושלים עומדת
בו מול מתחרה עדיפה בדמותה של מטרופולין תל-אביב .בעקבות רגיעה או שלום בין
ישראלים לפלסטינים ,תל-אביב עלולה ליטול את חלק הארי של הפיתוח העתידי בישראל,
ועמו את מגזרי האוכלוסייה היהודית שהם נושאי הפיתוח ומחולליו ,ובכך לפגוע בחלקה
של ירושלים בפיתוח האמור.
נראה על כן כי ירושלים היהודית צריכה לחשוב מחדש על יחסיה עם ירושלים הערבית –
בכל מצב גאופוליטי עתידי – וכך גם ירושלים הערבית .עד עתה התייחסו ירושלים
היהודית וירושלים הערבית זו אל זו כמתחרות על כל פעילות ועל כל פיסת מרחב הדרוש
לכך ,בעיקר בתחום המגורים ,אך גם בכמה תחומי כלכלה ובמיוחד בתיירות ) Romann and
 .(Weingrod, 1991השקפה זו רווחת גם בקרב מעצבי המדיניות הישראלים ,ברמה
הארצית והמקומית כאחד ,הקובעים מאז  1967במידה רבה את כללי המשחק התחרותי
בעיר ובסביבתה .הדברים באים לידי ביטוי במדיניות המבקשת להגביל את הפיתוח
הפלסטיני במרחב ירושלים ולשמור על הדומיננטיות של האוכלוסייה היהודית בגבולות
העיר .בצד הפלסטיני נעשים מאמצים לסכל עד כמה שאפשר את צעדי המדיניות
הישראלית ולהרחיב ולהעמיק את האחיזה הפלסטינית בעיר ובסביבתה.
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אולם ישנה דרך אלטרנטיבית ,הרואה בסמיכות הגאוגרפית בין יהודים וערבים במרחב
ירושלים יתרון כלכלי מובהק .שני חלקי המטרופולין מהווים יחדיו מרחב אורבני גדול
למדי ,המסוגל לחולל פעילות כלכלית ניכרת אם ינהג כשוק אחד של אמצעי ייצור.
שיתוף פעולה ומידה רבה של חיבוריות עם ירושלים הערבית עשויים לסייע לכמה מענפי
הכלכלה בעיר ,ובמיוחד לענף התיירות של ירושלים היהודית .התחברות זו של ירושלים
היהודית עם ירושלים הערבית היא על כן אחד הנושאים המרכזיים הנדונים בהמשך
חיבור זה.

התחזקות ירושלים היהודית דרושה בכל תסריט
שלושה תסריטים עיקריים הנוגעים לאוכלוסייה היהודית ולמדינה הישראלית צפויים
למטרופולין ירושלים :התסריט המקסימליסטי ,התסריט המינימליסטי ,ותסריט הביניים.
הם נבדלים זה מזה במידת השליטה הריבונית של ישראל על שטחי המטרופולין שמעבר
ל"קו הירוק".

התסריט המקסימליסטי
על-פי תסריט זה ,תשלוט ישראל בעיר כולה ובחלק ניכר של מרחב המטרופולין.
האוכלוסייה הערבית-הפלסטינית תמשיך להתגורר בעיר תחת ריבונות ישראל וגם בשאר
חלקי המטרופולין שיהיו בתחום ריבונות זה .כך יחזור מצב התחרות הדמוגרפית
והמרחבית שירושלים היהודית נתונה בו מאז  ,1967תחרות שהכתיבה את רוב צעדי
המדיניות שנקטה ממשלת ישראל – העברת משאבים ,בעיקר משאבים לפיתוח מגורים
ליהודים ,אל מרחב המטרופולין של ירושלים ,ובאמצעותם לקדם ולהרחיב את השליטה
הטריטוריאלית במרחב שהאוכלוסייה הפלסטינית מתרבה בו על-ידי ריבוי טבעי והגירה
מאזורים אחרים .כך הוקמו בשולי התחום המוניציפלי המורחב של ירושלים ,בעיקר
בצפונה ובדרומה של העיר ,שורה של שכונות יהודיות .על-פי תסריט זה ,במצב של הסדר
מדינת ישראל תצטרך להוסיף ולהשקיע משאבים רבים בפיתוח שכונות מגורים
לאוכלוסייה היהודית ולמשוך אליהן תושבים יהודים חדשים ,וכל זאת כדי להמשיך
ולקיים את היתרון הדמוגרפי היהודי בעיר ,יעד שהיה מאבני היסוד של המדיניות
הישראלית בעיר מאז .1967
בתסריט המקסימליסטי תהיה אולי גם התחרות עם תל-אביב ובנותיה קשה במיוחד,
משום שהאיום בתחרות מצד הערבים-הפלסטינים עלול להניע חלק מתושבי ירושלים
היהודים לשקול את האפשרות לעבור לגור במרכז הארץ .לשם צמצום ההשפעה הזו,
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הנגזרת באופן פרדוקסלי מן התסריט השאפתני ,יהיה על ממשלת ישראל להשקיע
מאמצים רבים בירושלים כדי לקשור את האוכלוסייה היהודית אל העיר ,וזאת על-ידי
פיתוח מקומות תעסוקה מושכים ושיפור איכות החיים בה ,אך בעיקר לעודד הקמת
מגורים במחירים נוחים.

התסריט המינימליסטי
מדיניות של חיזוק ירושלים היהודית תהיה נחוצה גם כאשר העיר תחולק בין ישראל
למדינה פלסטינית ורוב חלקי המטרופולין שמעבר לקו הירוק יהיו בריבונות פלסטינית.
בתסריט מעין זה כבר הייתה ירושלים בשנות החמישים והשישים ,ואז היא מצאה את
עצמה בלא תמיכה מסיבית מצד השלטון המרכזי .באותן שנים הייתה לעיר שאינה
משתתפת במלוא עוצמת הפיתוח שידעה המדינה כולה אלא מפגרת מאחור ,ועד מהרה
הצטרפה אל קטגוריית ערי הפריפריה החלשות והנתמכות .ערים אלה מכונות אמנם "ערי
פיתוח" ,אולם לא משום שיש להאיץ את הפיתוח בהן ,אלא משום שיש לדאוג להבטחת
רמת קיום מינימלית לתושביהן .חלוקת העיר ירושלים בין ישראל לפלסטין תחזיר את
ירושלים היהודית אל הפריפריה שהייתה בה עד  .1967כתוצאה מהסדר כזה יהיה המסר
לתושבים רבים בעיר ברור :ירושלים היא שוב עיר בקצה פרוזדור ,עיר של סוף הדרך ,עיר
בלא עורף מטרופוליני של ממש ,עיר העטופה מכמה עבריה בטריטוריה של עם אחר .עם
זה ינסה לשקם את עצמו ועל כן יטול לעצמו כל יתרון וכל הזדמנות הנובעים מייחודה
של ירושלים כעיר היסטורית וכמרכז דתי מן המעלה הראשונה .וכך ,בעקבות חלוקת
העיר מחדש עלולה להתרחש יציאה מסיבית של תושבים ועסקים ,כפי שקרה לאחר
חלוקת העיר בשנת  – 1948אם לא תצא בשורה מקובעי המדיניות כי לא יניחו לירושלים
היהודית לחזור ולסגת לאחור .האתגר העולה ,במיוחד בתסריט המינימליסטי ,הוא אפוא
להעמיד את ירושלים במצב איתן יותר בתחרותה עם תל-אביב ועם מרכז הארץ –
התחרות הרודפת את העיר מאז ראשית המאה העשרים – ויש על כן לתגבר את עוצמתה
של עיר זו במרחב הכלכלי והחברתי של ישראל.

תסריט הביניים
גם אם בתסריט העתידי תצליח ישראל לשמור על חלקים ניכרים של מזרח ירושלים ואף
על יישובים יהודיים שהוקמו בתחום הגדה המערבית של המטרופולין ,כגון גבעת-זאב
ומעלה-אדומים ,לא ישנה הדבר את הצורך להמשיך ואף להגביר את חיזוק ירושלים
היהודית .העיר תמשיך לפעול בתנאי תחרות שלפלסטינים יהיה בהם יתרון הגידול
הדמוגרפי מצד אחד ולתל-אביב ולערי מרכז הארץ יהיה יתרון כלכלי-מרחבי מצד שני.
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מצב תחרותי בכל תסריט
אני מבקש לחזור ולהדגיש כי התחזקותה של ירושלים היהודית מתחייבת בכל תסריט
גאופוליטי ,שכן בכל תסריט תמשיך להתקיים התחרות הפוליטית ,הדמוגרפית והכלכלית
בין ירושלים היהודית וירושלים הערבית )כאמור ,גם זו שבתחום הריבונות הישראלית
בתסריט המקסימליסטי( .מצב תחרותי זה יתקיים גם אם תשמור ישראל על ריבונותה
ברוב המרחב המטרופוליני של ירושלים וגם אם הוא יחולק בין ישראל ומדינה פלסטינית.
בין כך ובין כך ,הכלכלה של ירושלים היהודית תעמוד מול תחרות מצד הכלכלה
הפלסטינית במרחב המטרופולין ,במיוחד בענפי התיירות אך גם בענפי תעשייה
ושירותים .ירושלים הערבית עלולה להיות מתחרה קשה במחירי כוח האדם הנמוכים בה
או בנכונותה להסתפק ברמת רווחים נמוכה .בכל תסריט תמשיך התחרות על תושבים,
על עסקים ועל מוסדות בין ירושלים לערי הפרברים; בכל תסריט תמשיך לעמוד על סדר
היום התחרות עם מרכז הארץ ,ובייחוד עם העיר תל-אביב .קשה אולי לקלוט זאת או
להסכים לכך ,אבל יריבתה העיקרית של ירושלים היהודית ,בכל הסדר פוליטי בין ישראל
לפלסטינים ,היא לא ירושלים הערבית הצמודה אליה אלא דווקא תל-אביב ,אותה אבן
שואבת לאנשים ולעסקים.

תפקידיו של השלטון המרכזי בחיזוק ירושלים
השלטון המרכזי בישראל ,המחזיק בידו משאבים לאומיים וסמכויות חקיקה וביצוע ,יכול
למלא תפקיד ראשי בחיזוקה של ירושלים .אמנם ,ברמת ההצהרה הייתה ירושלים תמיד
על ראש שמחתו של השלטון ,אך לא תמיד בתוך ארנקו או בתיק סדר היום שלו .אכן ,אין
בישראל עוד עיר שיש לה ועדת שרים משלה ואין עיר שיש לה שר מיוחד לענייניה ,אך
אפילו אלה לא עלה בידם להעמיד את חיזוקה הכלכלי והחברתי של ירושלים במקום
גבוה בסדר העדיפויות הלאומי .כשצריך היה לנקוט צעדים גאופוליטיים ,כגון הרחבת
גבולות ובנייה מהירה של שכונות יהודיות חדשות באזורים בעלי משמעות גאופוליטית,
הזדרז השלטון המרכזי לפעול ולהקצות משאבים .אך לצורך חיזוקה הכלכלי של העיר
נוכח התחרות שהיא נתונה בה מכל עבר לא נמצאה לקובעי המדיניות אותה התלהבות.
ירושלמים רבים ,שנוכחו בצר להם כי אין די בדירה בשכונה ירושלמית חדשה וכי דרוש
גם מקום עבודה מתאים ,הבינו לאחר זמן את המצב ומצאו את דרכם אל יישובים במרכז
הארץ ,מי בעיר תל-אביב עצמה ומי בערי הפרבר שמסביבה.
על השלטון המרכזי מוטלת אחריות כבדה לחיזוק ירושלים .כאמור ,עיר זו היא מן
העניות שבערים הגדולות והבינוניות בישראל – בשל ההרכב המבני של אוכלוסייתה
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ובשל המרכיב הגדול של שכונות ותיקות מאוד שהגיעו למצב של בלייה אורבנית קשה.
אלה עושים אותה לאזור מצוקה גדול ,הזקוק למידה ניכרת של עזרה במשאבים לאומיים.
גם לולא הייתה ירושלים נתונה בתחרות הגאופוליטית בין יהודים לערבים ,היה עומס
משאה החברתי והכלכלי כבד מנשוא לתושביה לבדם .לא כל שכן במצבה העתידי ,כאשר
התהפוכות הגאופוליטיות הצפויות יעמידו לפניה אתגרים קשים .השלטון המרכזי נקרא
על כן להיערך ל"עונה בוערת" של הפניית משאבים לירושלים ,לשם סיוע בפיתוחה
בתחומים שונים.

סיוע ביצירת הזדמנויות מגורים
במשך שנים רבות לא גילה השלטון המרכזי נחישות מספקת ביצירת הזדמנויות מגורים
בתוך העיר הפנימית של ירושלים והשאיר את השלטון העירוני המקומי להתמודד לבדו
עם כוחות של אינרציה ,שמרנות ואינטרסים מגזריים המונעים פיתוח מהיר ואינטנסיבי,
וזאת בלא סמכויות ומשאבים מתאימים .מי שפקעה סבלנותו להמתין ליצירת היצע של
דיור מתאים בתוך העיר ,מיהר אל הפרברים שמחוץ לגבולותיה המוניציפליים .וכך
הפסידה העיר ירושלים תושבים אלה לשכנותיה הפרבריות ,למרות מאמצי השלטון
המרכזי לשפר את הדמוגרפיה היהודית בעיר .וכל זה למה? כי השלטון המרכזי ,באמצעות
הכלים המקובלים עליו ,דרכו לתקוע יתדות גאופוליטיים בירושלים ,אבל כידוע יתדות
אינן צומחות אחרי שתוקעים אותן .תחת זאת היה עליו לשתול עצים שיש להשקות
ולדשן ולעבד בהתמדה .כל הפעולות האלה קשורות בהפניית זרם קבוע של משאבים
לאומיים אל העיר ובמעורבות נמשכת בענייניה על-ידי חקיקה וביצוע החלטות אשר
העיר עצמה ,בשל מצבה הייחודי ,אינה יכולה לממשן בכוחותיה .ירושלים היהודית
זקוקה להמשך הסיוע הלאומי בדיור כדי לשמור על תושביה היהודים בתוך העיר לנוכח
המגמות הצנטריפוגליות של יציאה ליישובים אחרים .התושבים בערי הפרבר החדשות
שמסביב לירושלים עקרו אליהן כדי לזכות בדיור זול יחסית ובמענקים הממשלתיים
שנועדו לעודד השתקעות יהודים במקומות אלה .בעיר עצמה ,ובמיוחד בעיר הפנימית
שלה ,מחירי הדיור גבוהים וממשיכים לעלות ,במיוחד בשנים האחרונות ,ולא רק בשל
יחסי ביקוש והיצע אלא גם בגלל הוצאות הפיתוח הכבדות .לכן ,כדי למשוך אוכלוסייה
שתוסיף להתגורר בתוך העיר יש ליצור מערך של סיוע ,שיאפשר למשתקעים חדשים
להתגבר על מחירי הדיור הגבוהים .השטחים שנותרו לפיתוח מגורים בתוך העיר הם
לרוב מדרונות תלולים ,אשר עד לאחרונה נמנעו מלנצל אותם לשכונות מגורים .בשטחים
מדרוניים אלה הוצאות הפיתוח גבוהות מאוד והדבר מתבטא כמובן במחיר הדיור .יש על
כן למצוא דרכים למתן את השפעת המחירים המאמירים ,או לשפר את הדיור בה על-ידי
בניית דירות רחבות יותר מן ההיצע הקיים .יש לסייע לעיר ירושלים לשמור על מינון

19

מתאים של אוכלוסייה צעירה על-ידי התאמת שוק המגורים המקומי לצרכיה וליכולותיה.
סיוע זה דרוש בירושלים יותר מאשר בערים אחרות ,הסובלות גם הן מהזדקנות
אוכלוסייתן ,בשל מצבה התחרותי המיוחד .התחלה ראויה בכיוון זה היא תכנית הרשות
לפיתוח ירושלים באמצעות חברת "עדן" לסיוע בשכר דירה לסטודנטים הגרים בירושלים,
ובייחוד בשכונות מרכז העיר.

סיוע ביצירת מבנה תומך פיתוח ורווחה
בשל הרגישות הגאופוליטית הקשורה בירושלים ,יש חשיבות להתערבות מסיבית של
השלטון המרכזי במאמץ לשנות את המבנה הכלכלי של מטרופולין ירושלים .הדרך
העיקרית לשינוי מבנה זה היא בחיבור כלכלת העיר אל הכלכלה העולמית ,ההופכת
בהדרגה לגורם מכריע בכלכלתן של ערים .לשם כך דרושה התערבותו של השלטון
המרכזי ביצירת תמריצים לפיתוח ,אם על-ידי מענקים והלוואות ואם על-ידי הנחות
במסים ,כנהוג באזורים שהשלטון המרכזי רוצה ביקרם ומבקש לאפשר להם להתחרות
בשוק העולמי .אולם דווקא בעניין זה מדיניות השלטון המרכזי כלפי ירושלים מציבה
אותה ב"אזור דמדומים" :אין היא נחשבת לאזור פיתוח א' וגם לא לאזור של עדיפות
לאומית; היא לא נתפסת כיישוב ספר ואף לא כעיירה קטנה שכוחת-אל הנזקקת
לתמיכתו של השלטון המרכזי .תמיכת השלטון המרכזי בה מבוססת לא על כללים
אוניברסליים אלא על צעדים ספציפיים ,המשתנים לעתים על-פי הנכונות לאמץ החלטות
של ועדה ממשלתית זו או אחרת לתקופה מוגבלת של שנים ספורות .בשל חשיבותה של
ירושלים כבירת ישראל ,כעיר בעלת משמעות בינלאומית וכאזור נתון במריבה ,צריך
השלטון המרכזי להגביר את מעורבותו בה ולקבעה ,כדי להבטיח את עמידותה ואת
שגשוגה.
עוד דרך לחיזוק המבנה הכלכלי של ירושלים היא עידוד וסיוע בכניסת האוכלוסייה
החרדית למעגל העבודה .אוכלוסייה זו מתאפיינת כאמור בשיעורים גבוהים של אי-
השתתפות בכוח העבודה ,בעיקר משום שאחוז גבוה של הגברים בה מקדיש את כל זמנו
ללימודים .בשנים האחרונות החל השלטון המרכזי בישראל לעודד גברים חרדים להכשיר
עצמם לעבודה בתחומים שונים .ראוי שמשימה חשובה זו תקבל משנה עדיפות
בירושלים בשל ההרכב המיוחד של אוכלוסייתה.
אף כי בכל אחד מן התסריטים הנראים לעין יש לשלטון המרכזי תפקיד מכריע בחיזוקה
של ירושלים היהודית ,הרי בתסריט המקסימליסטי יכלול תפקיד זה גם סיוע ניכר
בהעלאת רמת החיים של האוכלוסייה הערבית-פלסטינית אשר תישאר בתחום הריבונות
של ישראל .חוסנה הכלכלי והפוליטי של ירושלים בריבונות ישראלית ,במתווה
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המקסימליסטי שלה ,יהיה תלוי גם ברווחתם הכלכלית והחברתית של תושביה
הפלסטינים ,וזאת מבלי לדון כאן במעמדם האזרחי של תושבים אלה .המבקשים לאמץ
את התסריט המקסימליסטי צריכים אפוא לכלול בארגז הכלים שלהם גם את הכלים
הדרושים לצמצום מצוקת הדיור והתעסוקה בקרב התושבים הפלסטינים ,שכן עיר שחלק
גדול מתושביה אינו שותף לשגשוג שחלקה האחר נהנה ממנו לא תוכל להמריא ,כי חלק
זה יהיה כריחיים על צווארה.

השקעות בתחום התחבורה
כדי להתאים את עצמה למצב הגאופוליטי שיתפתח על-פי תסריט זה או אחר תהיה
ירושלים זקוקה להשקעות אדירות בתשתיות תחבורה .בתחום סלילת כבישים יש דווקא
לירושלים ניסיון טוב בעשור האחרון :העיר עברה מהפכה תחבורתית עם תוספת
הכבישים המהירים ,עוקפי מרכז העיר והמוליכים אליו כאחד ,אך הדבר הטיל עול כספי
כבד על תקציב העירייה .נראה כי בעתיד יצטרך השלטון המרכזי להגביר את מעורבותו
בשידוד מערכות התחבורה של ירושלים אל מול השינויים הצפויים לה במערך
הגאופוליטי ,מתוך שימת דגש מיוחד בשיפור ובהרחבה של קשרי התחבורה בין ירושלים
ומרכז הארץ.

יצירת כלי תכנון מאפשרי פיתוח
ירושלים זקוקה כיום למדיניות נמרצת של מילוי וציפוף הבנייה בתוך השטח הבנוי
הקיים ,במיוחד בתוך העיר הפנימית ,וגם להתרחבות השטח הבנוי במקומות המתאימים
והרצויים – כדי ליצור היצע זמין ומתאים של שטחים לבניית מגורים ועסקים .אולם
לשם כך נדרשים לה כלי תכנון ותמרוץ אשר רק השלטון המרכזי יכול להעניק לעיר
במצבה .השלטון המרכזי מחזיק בידיו את כלי התכנון העיקריים ובאפשרותו ליצור
מערכת חדשה של כלים אשר יאפשרו להתגבר על חסמים רבים המונעים את פיתוח
השטח הבנוי בתוך העיר ,פיתוח שהוא כיום האתגר העיקרי העומד לפני קברניטי העיר.
חסמים אלה דוחפים לקראת פתרונות תכנון דרסטיים מחוץ לשטח הבנוי ובכך מסכנים
את האיזון בין התכנסות עירונית להתרחבות עירונית .נראה כי במצב העניינים הקיים,
לא יהיה מנוס מהתערבות רבה יותר של גופי התכנון הארציים ושל משרדי הממשלה
התומכים בפיתוח מגורים ועסקים .יהיה עליהם לקחת חלק נכבד יותר בעיצובה של בירת
ישראל ,העומדת זה שנים בחזית הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובמרכזם של מאבקים
לשימור העיר ההיסטורית ,לשימור הסביבה הטבעית שבפאתיה ,ולשימור האיזון בין
המגזרים השונים של אוכלוסייתה היהודית המגוונת .לאור הסוגיות הרבות והחשובות
המונחות על כף המאזניים בעיר ומאיימות על האיזון – בין יהודים וערבים ,בין חרדים
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ולא-חרדים ובין שימור לפיתוח עירוני – וכן על יציבותה החברתית-תרבותית של
אוכלוסייתה ועל חיוניות כלכלתה בעידן של תחרות גוברת בין ערים ,לאור כל זאת יש
לשקול אם לא הגיע הזמן לתת למלאכת התכנון המרחבי של ירושלים וסביבותיה מעמד
לאומי מכריע במסגרת התכנון הארצי .אפיק אפשרי להגשמת הדבר הוא הקמת ממשל
מטרופוליני ,אשר יחבר את העיר ירושלים עם היישובים הסמוכים לה ליחידת תכנון
אחת .נושא זה יידון בפרק הבא.
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2

התחברות אל המטרופולין

מבין הערים הגדולות של ישראל ,ירושלים נתונה במצב מיוחד :היא עיר הבירה של
המדינה ,היא מרכז דתי עולמי לשלוש הדתות המונותאיסטיות והיא במוקד התחרות
הלאומית עם הפלסטינאים .אוכלוסייתה בנויה פסיפס חברתי-תרבותי יותר מכל עיר
גדולה אחרת בישראל .כלכלתה מתקשה להתחרות במעמדה המוביל של תל-אביב
והמטרופולין שלה .כדי שירושלים תוכל להתמודד עם מצב זה ,יש לשקול ,נוסף על
הצעדים שנדונו לעיל ,גם הקמת ממשל אזורי למרחב המטרופוליני של ירושלים .הכוונה
לרובד שלטוני-אזורי שכמותו קיים באזורי מטרופולין בארצות רבות ,אך בישראל טרם
נוסה עדיין )רזין ;1994 ,בן-אליא .(2006 ,מדובר ביצירת מסגרת אזורית לניהול תשתיות
ושירותים בהיבטים מסוימים שלהם המקנים יתרונות ניכרים לגודל ,וזאת על-ידי
אינטגרציה על-מוניציפלית .אינטגרציה כזו עשויה לשפר את יכולתו של המרחב
הירושלמי להתמודד בתחרות עם מטרופולין תל-אביב ועם אזורי מטרופולין אחרים.
רק השלטון המרכזי יכול לחולל זאת צעד זה ודרושה לכך חקיקה ברמה הלאומית,
שתושג על-ידי הפעלת כלי ההשפעה הפוליטיים הנתונים בידי הדרג השלטוני .כן רצוי כי
הממשל המטרופוליני של ירושלים יהיה בעל מעמד לאומי ,כנהוג באזורי בירה בארצות
שונות בעולם .כך יהיה השלטון המרכזי מעורב ישירות בניהול ענייניה של ירושלים ויהיה
אחראי ישירות להקצאת המשאבים הדרושים לכך.
במשך תקופה ארוכה התמודדה ירושלים עם סוגיית הגודל על-ידי הרחבת שטחה
המוניציפלי באמצעות סמכותו של השלטון המרכזי .כיום ,במצב הפוליטי השורר
בישראל ,שינוי גבולות מוניציפליים על-ידי סיפוח שטחים או איחוד רשויות מקומיות
הוא תהליך קשה )רזין וחזן ;2001 ,רזין .(2003 ,מהלך מסיבי של איחוד רשויות ברחבי
הארץ ,שהממשלה החלה בו לפני שנים מעטות ,הסתיים בקול ענות חלושה .נראה כי אם
השלטון המרכזי לא יגלה נחישות בנושא זה תמשיך מבשרת-ציון להיות ישות מוניציפלית
עצמאית ,וגבעת-זאב ומעלה-אדומים ימשיכו לשמור בקנאות על עצמאותן המוניציפלית,
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הן בתסריט המקסימליסטי הן בתסריט הביניים למרחב ירושלים .והיה אם בשל תהליכים
פוליטיים פנימיים בישראל אכן לא תוכל ירושלים להרחיב את גבולותיה על-ידי סיפוח
רשויות מוניציפליות סמוכות ,אפשר יהיה בכל זאת לחזקה על-ידי הקמת ממשל
מטרופוליני או עיריית-גג ,הנוהגים במרחב הנתון למרותם כמרחב אורבני לכל דבר.
ירושלים היהודית תהיה בדרך זו מטרופולין שאינה מוגדרת על-פי הגבולות המוניציפליים
של העיר אלא על-פי המרחב המטרופוליני שמתחת עיריית-הגג )רזין.(1999 ,
הקמת ממשל מטרופוליני במרחב ירושלים תוכל גם לפתור את בעיית אי-השוויון בין
הרשויות המקומיות מבחינת בסיס המס – על-ידי יצירת מתכונת לחלוקת ההכנסות
ממסים על עסקים בין הרשויות השונות לא על-פי תפרוסת העסקים אלא על-פי הצרכים
הנגזרים ממצבה הכלכלי של האוכלוסייה ביישובים השונים של המטרופולין )רזין.(1999 ,
לאינטגרציה על-מוניציפלית במטרופולין ירושלים קיימות שתי חלופות ראשיות :האחת,
ממשל מטרופוליני משולב ,המשרת את שתי האוכלוסיות הלאומיות של העיר ,והשנייה,
ממשל מטרופוליני נפרד ליישובים היהודיים באזור ירושלים )חסון .(1997 ,החלופה של
ממשל משולב ,אף שיש לה תקדימים במטרופולין מונטריאל ובמטרופולין בריסל ,נראית
בשלב זה רחוקה מן העין ,בשל המאבק הפוליטי העוין ובשל הקושי להגדיר בהסכמה מהי
ירושלים הישראלית ומהי ירושלים הפלסטינית .לעומת זאת ,החלופה של ממשל
מטרופוליני ליישובים היהודיים בלבד עשויה לענות על הצרכים המיוחדים של
האוכלוסייה היהודית ,ולפיכך יש סיכוי סביר להגשימה )רזין .(1999 ,במצב הגאופוליטי
המורכב והמסובך המאפיין את מרחב מטרופולין ירושלים ,יישובים יהודיים נתונים בו
בין יישובים ערביים-פלסטיניים ,וחלקם אפילו באזורים שמעבר לגבול הריבונות של
ישראל .כל עוד לא נמצא הסדר גבולות חדש ,שונה מן ההסדר הקיים של "הקו הירוק",
יש מקום לבחון הקמת מערכת על-מוניציפליות של תשתיות שירותים ,שתשרת קבוצת
יישובים יהודיים משני עברי הקו הירוק ,בלא כל סממנים שלטוניים-סטטוטוריים .הדבר
מקובל באזורים רבים בישראל )בן-אליא ,(2006 ,ועשוי לשמש בעת הצורך תחליף לניסיון
הכושל לאחד רשויות מקומיות )בן-אליא .(1999 ,מערכת על-מונציפלית זו תוכל ,בבוא
הסדר הקבע של גבולות במרחב ירושלים ,לקבל אופי סטטוטורי מלא על בסיס הניסיון
שנרכש .בינתיים יתנהל המרחב הירושלמי ביתר יעילות ויבטיח בכך המשך פיתוח
ותנאים משופרים למשיכת תושבים ,עסקים ומוסדות.
מערכת על-מוניציפלית ליישובים היהודיים במטרופולין ירושלים יכולה לכלול בצדו
המערבי של הקו הירוק מלבד את העיר ירושלים גם את מבשרת-ציון ,אבו-גוש ,קריית-
יערים ,צור-הדסה ,וכמה מיישובי המועצה האזורית מטה-יהודה .מצדו האחר של הקו
הירוק תוכל המערכת העל-מוניציפלית לכלול ממזרח את מעלה-אדומים ואת כפר-
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אדומים והיישובים הסמוכים לו ,כולל אדם וכוכב-יעקב ,ומצפון את גבעת-זאב ,גבעון
החדשה ,הר-אדר ובית-חורון .גם יישובי גוש עציון ,ובראשם העיר אפרתה ,מדרום
מועמדים להיכלל במערכת המטרופולינית המוצעת.
החלופה של ממשל מטרופוליני ליישובים היהודיים כרוכה בקשיים בשל התנגדות הערים
העצמאיות לוותר אפילו על חלק מסמכויותיהן .כאמור ,כבר לפני שנים רבות דובר
באפשרות להקים מסגרת של ממשל אזורי במרחב המטרופוליני של תל-אביב והדבר לא
צלח כלל בשל התנגדות הרשויות המקומיות העצמאיות )רזין .(1994 ,אולם לגבי
מטרופולין ירושלים יש שתי סיבות לגילוי יתר נחישות מצד השלטון המרכזי ויתר הבנה
מצד גופי השלטון המקומי .הסיבה הראשונה היא חשיבותו הלאומית של מרחב ירושלים.
למטרופולין של בירה יש בכמה ארצות מעמד של מחוז מיוחד – מחוז לאומי או פדרלי
מחוז בירה פדרלי קיים למשל בוושינגטון בארצות-הברית ,באוטאווה בקנדה ,במכסיקו-
סיטי במקסיקו ,ברזיליה בברזיל ,ניו-דלהי בהודו ,וקנברה באוסטרליה .הסיבה השנייה
לגילוי יתר נחישות והבנה למתן מעמד לאומי לממשל מטרופוליני בירושלים היא המצב
התחרותי המיוחד של ירושלים היהודית ושכנותיה עם המרכיבים הערביים-פלסטיניים
של מרחב המטרופולין .שתי סיבות אלה דיין להצדיק פתיחת תהליך לבדיקת האפשרות
להקים ממשל מטרופוליני לרשויות המקומיות היהודיות במרחב ירושלים .ממשל
מטרופוליני בעל מעמד לאומי יאפשר ניהול מתואם ברמה האזורית וגם יעניק לאזור
עדיפות בסדר ההקצאות הממשלתיות.
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3

התחברות אל ליבת הארץ

גורלה הכלכלי של ירושלים קשור בעבותות למרכז הארץ ולעיר תל-אביב בראשו.
מטרופולין תל-אביב היא אמנם צרתה של מטרופולין ירושלים מן הבחינה הכלכלית,
בהיותה אבן שואבת לאנשים ולעסקים ,אך דווקא בשל כך ראוי לירושלים להתחבר
אליה ,כלומר אל האזור המשגשג ביותר במדינת ישראל ,ולהיות לחלק אינטגרלי ממנו.
המרחק בין ירושלים לתל-אביב הוא כחמישים קילומטרים .בין פאתי מטרופולין ירושלים
ועיבורה של מטרופולין תל-אביב המרחק אף קטן יותר והוא מרחק מקובל ליוממות
לעבודה ,לעסקים ולבילוי .כיום המאמץ הירושלמי מכוון בדרך כלל למציאת דרכים
לעמוד בתחרות הקשה עם המטרופולין של מישור החוף ,אך יש מקום לשקול את
האפשרות של תחרות תוך התחברות ,על-ידי הצטרפות ירושלים למכלול הגאוגרפי
המצליח שבמרכז הארץ ,להתחבר אל הליבה .רעיון זה הועלה במסגרת החשיבה
התכנונית של צוות שהכין את תכנית המתאר הארצית מס' ) 31ת.מ.א  (31בראשית שנות
התשעים ,כדי להכין תשתית תכנונית לקליטת העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר
)המועצה הארצית לתכנון ולבנייה .(1993 ,אולם עד עתה לא צמח הרעיון לכדי
אסטרטגיה מקפת ,המדריכה את קובעי המדיניות ברמה הלאומית ,האזורית והמקומית.
ראוי היה שהוא יועלה מחדש כי טמונה בו אפשרות לחשיבה תכנונית חדשה על המערך
המרחבי ההולך ומתפתח בישראל ,חשיבה שיש לה השלכות כבדות משקל על גורלה של
ירושלים .על-פי חשיבה זו ,המערך המרחבי של ישראל אינו מפוצל בין כמה אזורי
מטרופולין אלא מתפקד כמרחב כלכלי אחד ,המובל על-ידי אזור ליבה .הסוגיה שעל
הפרק היא מהו היקפה של ליבה זו .האם היא מצומצמת לתל-אביב ובנותיה או עשויה
לחבוק גם את ירושלים ,ואולי אפילו את חיפה .ואכן ,בחיפה חלה בשנים האחרונות
תפנית גאוגרפית :עיקר הפיתוח העסקי בתחומים החדשניים עבר לדרומה ,מעברו השני
של המפרץ שהיה במשך שנים רבות כר הפיתוח העיקרי של העיר .ביסודה של תפנית
גאוגרפית זו המאמץ להתחבר אל ליבת הארץ שמסביב לתל-אביב .אל מגמה זו מתקשר
גם פיתוח אזור התעשייה בין קיסריה–אור-עקיבא לפרדס-חנה–כרכור .דרך מס' 2
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)כביש החוף( ודרך מס'  4הן קו השלד של הליבה המתרחבת צפונה .דרך מס' ) 1כביש
ירושלים–תל-אביב( יכולה להיות קו השלד של תהליך דומה המחבר את ירושלים אל
ליבת הארץ בכיוון דרום-מזרח .החיבור עשוי לחלץ את ירושלים מקשייה בתחום הכלכלה
והחברה ולשלב אותה בזירה המרכזית של תחומים אלו בישראל.

פיתוח רדיאלי מצפון-מערב לירושלים
מערך גאוגרפי רדיאלי של התפתחות השטח הבנוי מאפיין ערים רבות ברחבי העולם וגם
בישראל .המרחב המטרופוליני של תל-אביב התפתח בעיקר לאורך הצירים הראשיים
המובילים מן העיר תל-אביב .ירושלים ההיסטורית צמחה לאורך הדרך ליפו ואחר כך גם
לתל-אביב בצפון-מערב ,לאורך הדרך לחברון בדרום ,לאורך הדרך לשכם בצפון ולאורך
הדרך ליריחו במזרח .התפתחות עירונית רדיאלית מקבלת משנה תוקף כאשר היא
משתרעת לאורך דרך המוליכה אל עיר גדולה אחרת .כך קרה בירושלים מאז היציאה מן
החומות וסלילת הדרך בין יפו לירושלים בשנות השישים של המאה ה .19-אבות העיר
דאז ידעו להעריך עובדה פשוטה זו ויזמו את הקמת הח'אן בשער הגיא כחלק מפיתוח
כלכלתה של העיר ירושלים .הודות לנוכחותן של יפו ושל תל-אביב בקצה הדרך המוליכה
צפון-מערבה מירושלים הייתה ההתפתחות הרדיאלית של ירושלים בכיוון זה לעיקרית
ולדינמית ביותר מבחינת האוכלוסייה היהודית ,וחשיבותה גברה ככל שתל-אביב הפכה
למטרופולין גדולה יותר ולליבה גאוגרפית חשובה יותר של הכלכלה הישראלית.
לחשיבות מכרעת זו הוסיפה העובדה שירושלים היהודית הייתה במשך תשע-עשרה שנה
בקצה פרוזדור גבולות ,שניתק אותה משאר כיווני הפיתוח .גם מלחמת ששת הימים
והמהפך הגאופוליטי שהתחולל בעקבותיה לא שינו במידה ניכרת את כללי ההתפתחות
הרדיאלית של העיר היהודית; הכיוון צפון-מערב המשיך להוביל בהתפתחותה המרחבית
של ירושלים .חשיבותו של כיוון זה להתפתחות העיר עולה ככל שמתבסס מעמדה
המרכזי של מטרופולין תל-אביב ,היושבת בטבורה של ליבת הארץ.
במגמה לעודד את ההתחברות אל הליבה ,יש מקום לנתב את הפיתוח לכיוון הרחבת
העיר בציר שמשני צדי דרך מס'  1בואכה נווה-אילן .בציר זה יש שורת יישובים ושורה
של שטחים לא-בנויים אשר מותר לראות בהם חלק אינטגרלי של עתודת ההתפתחות
הרדיאלית של מטרופולין ירושלים ,בלא להתפזר על כל החזית המערבית של העיר .בדעה
זו אני שותף לעמיתי פרופ' שלמה חסון )גונן וחסון .(153–150 :2004 ,הבענו את דעתנו
זו לפני כמה שנים ,בשלבים הראשונים של הכנת תכנית המתאר למחוז ירושלים ,אך
היא לא התקבלה .דעה זו לא איבדה מכוחה עם השנים וכיום יש לה משנה תוקף
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כאלטרנטיבה לתכנית מערב ירושלים ,התכנית שהכין האדריכל ספדיה ואשר המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה דחתה אותה .תכניתו של ספדיה ,שנשענה על מערך טבעתי של
התרחבות ,בניגוד למערך הרדיאלי המוצע כאן ,עוררה התנגדות מצדדים שונים:
"האורבניסטים" טענו כי היא עלולה לפגוע בעיר הפנימית של ירושלים ו"הירוקים"
ביקשו לשמור על השטחים ההרריים הפתוחים ,ואילו אנו טוענים כי המערך הטבעתי
איננו מנוף אופטימלי באסטרטגיית פיתוח אל עבר ליבת הארץ ,כפי שיכול להיות מערך
רדיאלי לפיתוח בכיוון צפון-מערב.
להפניית הפיתוח הדרוש לירושלים אל הציר הצפוני-מערבי יש יתרונות מן הבחינה
הסביבתית .הפיתוח מופנה אל רצועה צרה וארוכה שזה עשרות שנים מתרחש בה פיתוח
מגורים ועסקים והיא כבר איננה מרחב של שטחים פתוחים וירוקים .מילוי הרצועה
בפיתוח נוסף ,הדרוש למטרופולין ירושלים ונמצא במיקום אופטימלי מבחינת המערך
האזורי והארצי ,יסיט את לחצי הפיתוח מהקשת המערבית של ירושלים למשך כמה
דורות .בלי הסטה זו ימשיך מחנה התומכים בתכנית מערב ירושלים ללחוץ על קובעי
המדיניות ועל מוסדות התכנון שיאשרו אותה ,כך או אחרת ,והדבר יביא לפגיעה
בשטחים שהם עדייין פתוחים וירוקים .במשחק הכוחות רצוי לתת את הדעת על החלופה
הפוגעת פחות מבחינה סביבתית ועל-ידי כך להגן על החלופה הסביבתית המשמעותית
מאוד ,זו המשתרעת לאורך חלקים גדולים של הרשת המערבית העוטפת את ירושלים.
פיתוח לאורך הציר הצפוני-מערבי הוא החלופה הפוגעת פחות ,ויתרונה העיקרי מבחינה
סביבתית הוא שהיא משחררת שטחים פתוחים נרחבים ממערב לעיר מלחצי הפיתוח
ומאפשרת לשמר אותם לדורות רבים.

צעד מדוד ראשון ליד מבשרת-ציון
קטע קטן מהתכנית הנרחבת של מערב ירושלים נמצא בתוך רצועת הציר הצפוני-מערבי
של ירושלים והוא יכול להיות חלק אינטגרלי בפיתוח לאורך ציר זה .בניית כמה אלפי
יחידות דיור ואזור עסקים בשטח מחצבת הקסטל הנטושה ,הצמודה למבשרת-ציון
מדרומה ,תענה על צורכי התרחבות מדודה בשנים הקרובות ותמתן את התנגדות
המחנות השונים שנאבקו בתכנית מערב ירושלים .היקפה המצומצם של "תכנית מחצבת
הקסטל" המוצעת כאן ימנע פגיעה בהרכבה החברתי-הכלכלי והתרבותי של האוכלוסייה
היהודית בעיר הפנימית של ירושלים ,הרכב ש"האורבניסטים" רוצים לשמור עליו מכל
משמר .מבחינת "הירוקים"" ,תכנית מחצבת הקסטל" לא תפגע בשטחים ירוקים נרחבים,
כפי שעלולה לפגוע תכנית מערב ירושלים ,והיא גם לא תגזול "חיילים" רבים מתכניות
בינוי אחרות ,הנרקמות לשטחים שמעבר ל"קו הירוק" בתמיכת מחנה "הלאומיים".
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צמידותה המיידית של התכנית למבשרת-ציון תבטיח רציפות של תשתיות ותצמצם את
הצורך בכבישים רחבים ,הפוגעים בשטחים הפתוחים.
"תכנית מחצבת הקסטל" תשרת את הצורך להמשיך ולהציע אופק של פיתוח מרחיב,
בעוד העיר ממשיכה לעסוק בעיקר במיצוי עתודות הקרקע הזמינות בתוך שטחה הבנוי.
מיצוי עתודות קרקע אלה קודם שניגשים לפיתוח רב-ממדים במערב העיר היה תנאי
מרכזי בהצעה להרחיב את השטח המוניצפלי של ירושלים שהעלתה ועדת קוברסקי
בשנת  ,1991קודם להחלטת שר הפנים להרחיב את גבולות העיר מערבה בשנת 1993
)ועדת קוברסקי .(1991 ,תנאי זה תקף גם עתה כחלק מן המדיניות המבקשת למזער את
הפגיעה בעיר הפנימית על-ידי פיתוח מואץ של שולי העיר" .תכנית מחצבת הקסטל"
תוכל למלא תנאי זה ובכל זאת תאפשר מידה מדודה של פיתוח בשוליים הצפוניים-
מערביים של ירושלים .כך ,בין שתי גישות קיצוניות ,אחת המבקשת להרחיב מערבה
במידה ניכרת והשנייה השואפת למנוע הרחבה שכזו ,מהווה "תכנית מחצבת הקסטל"
פשרה סבירה ,המאפשרת להתקדם בלי ששום צד ירגיש שהובס לגמרי ,שהרי החיים
האורבניים בנויים על פשרות לרוב .ראוי שגישה זו תמצא את מקומה גם בסוגיית
ההתרחבות מול ההתכנסות .בעיקרה ,גישה זו היא בעד מדיניות של התכנסות נמרצת
עם מידה מדודה של התרחבות .היא לא הוצגה כחלופה בתכניות מתאר הנוגעות למערב
ירושלים ,לא בתכנית המתאר הארצית  35ולא בתכנית המתאר המחוזית למחוז ירושלים
ואף לא בתכנית המתאר המקומית לעיר ירושלים .היא גם לא הועלתה בהצעות
המתנגדים ,אשר שללו כל בינוי בשטחים שנדונו בתכנית מערב ירושלים .אולם מעלתה
העיקרית היא שהיא מעוגנת בחשיבה אסטרטגית בדבר פיתוחו העתידי של מרחב
ירושלים .אסטרטגיה זו קוראת לקשור את העיר ואת המטרופולין אל ליבת הארץ על-ידי
ציר הפיתוח הצפוני-מערבי .הגשמת "תכנית מחצבת הקסטל" תסמן את תחילתו של
מאמץ לעצב מדיניות של פיתוח ציר זה.

פיתוח היישובים הקיימים לאורך ציר צפון-מערב
שלמה חסון ואנוכי בדעה כי ראוי שמאמץ ההתפשטות בציר הצפוני-מערבי יכלול לא רק
תכנון ופיתוח של שטחים לא-בנויים במרחב ציר זה אלא גם דיון מעמיק בעתיד פיתוחם
של היישובים הפרוסים מירושלים ועד נווה-אילן )גונן וחסון .(150–153 :2004 ,מבשרת-
ציון היא היישוב העירוני הגדול מכל אלה היושבים על אם הדרך בציר ההתפתחות
הרדיאלית בכיוון צפון-מערב .קצב גידולו ואופי אכלוסו של יישוב עירוני זה ,מאז הומרץ
פיתוחו במחצית השנייה של שנות השבעים ,הם ביטוי נמרץ לחיוניותו של הציר הזה.
משניתן האות לפיתוח ולהרחבה של היישוב – לשעבר עיירת עולים זנוחה שהוקמה
בראשית שנות החמישים – באו והשתקעו במקום משקי-בית ירושלמים רבים ,בחלקם
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הגדול מבוססים מבחינה חברתית-כלכלית .הביקוש הנמרץ למגורים במבשרת-ציון מעיד
על ההכרה ביתרונות שמציג יישוב על ציר הפיתוח הצפוני-מערבי ,המאחד סמיכות
לירושלים עם נגישות זמינה לליבת הארץ .הודות לכך יכולים תושבי מבשרת-ציון ליהנות
מקרבה למרכזי תעסוקה ושירותים הנמצאים לכל אורכו של כביש ירושלים–תל-אביב.
יתרון נגישות זה מציין גם את היישובים האחרים הפרוסים לאורך כביש זה ,בין מבשרת-
ציון לנווה-אילן ,אלא שהנסיבות ההיסטוריות של הקמתם הועידה אותם לפיתוח
מצומצם בלבד .המושבים והקיבוצים שעל הציר )בית-נקופה ,קריית-ענבים ,מעלה-
החמישה ונווה-אילן( נחלצו רק בעשור האחרון ממגבלות הפיתוח שהטילה עליהם
המסגרת המבנית שהיו מחויבים לה אידאולוגית ותקנונית במשך עשרות שנים .בשל
מסגרת זו לא רצו וגם לא יכלו מושבים וקיבוצים להשתתף בתהליכי העיור והפרבור
הנמרצים שהתחוללו בישראל במשך עשרות שנים והיו הנושאים העיקריים של הפיתוח
המרחבי בארץ .בעת האחרונה חל שינוי משמעותי ,ויישובים אלה נפתחו לפיתוח מרחיב.
"הרחבה" במושבים ו"שכונה קהילתית" בקיבוצים היו לכלי פיתוח מרחבי של מגורים
ברבים מן היישובים הכפריים בישראל .גם יישובי ציר הפיתוח הצפוני-מערבי של
מטרופולין ירושלים נטלו חלק בתמורה זו ,בעיקר המושבים שביניהם ,כגון שואבה
ושורש הנמצאים בהמשך הציר.
אלא שאפשרויות הפיתוח החדשות במושבים ובקיבוצים הן בבחינת קומץ שאינו משביע
את הארי ,הוא פוטנציאל הפיתוח הטמון לאורך ציר חיוני זה שבין שני הריכוזים הגדולים
ביותר של מדינת ישראל .כמה עשרות או מאות אחדות של "וילות" ו"קוטג'ים" במושבים
ובקיבוצים אין די בהם להגשים פוטנציאל זה .שני הקיבוצים שלאורך הציר – קריית-
ענבים ומעלה-החמישה – לא עשו רבות בתחום הפיתוח המרחיב ונראה כי בשלב זה
מתנהל בהם תהליך הפיתוח בעצלתיים .דרושה חשיבה יצירתית ונועזת באשר לעתידם
של המושבים והקיבוצים האלה ,שנקלעו לציר הפיתוח החיוני של מטרופולין ירושלים
בפרט ושל מדינת ישראל בכלל .יש למצוא דרכים להנהגת שידוד מערכות ביישובים
הכפריים שלאורך ציר זה ,כך שיצטרפו באופן מלא לתהליך הפיתוח.

תסריטי פיתוח לכיוון צפון-מערב
בעניין שידוד המערכות המוצע במושבים ובקיבוצים שבציר צפון-מערב ,משני צדי כביש
ירושלים–תל-אביב ,יש מקום לשקול שני תסריטים ,האחד דינמי והשני דרסטי .כן ראוי
לסרטט תסריט נוסף ,מופלג במידת-מה בתעוזתו ,המציע אופציה של פיתוח נרחב בגזרה
הצפונית-מערבית ,שתכלול לא רק את ציר צפון-מערב לאורך דרך מס'  1אלא גם את ציר
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צפון-צפון-מערב לעבר גבעת-זאב .תסריט זה מותנה בהסכמה בין ישראלים לפלסטינים
על סרטוט הגבולות באזור מטרופולין ירושלים בהסדר עתידי ובתנאים של שלום.

תסריט דינמי בצדי דרך מס' 1
על-פי תסריט זה יוכן תכנון מרחבי חדש לקיבוצים ולמושבים שבצדי דרך מס'  ,1תכנון
אשר יאפשר פיתוח נוסף מעבר למקובל ולמותר כיום ,ויכלול תמריצים שונים שיגבירו
את נכונות התושבים להשתתף בתהליך השינוי ,שיבטיח להם תמורה .במסגרת התכנון
החדש יונחו יסודות לא רק להקמת שכונות מגורים נוספות אלא גם לאזורי עסקים –
תעשייה ,מסחר ,שירותים ,משרדים ומחסנים – אשר יביאו מקומות עבודה רבים
למטרופולין ירושלים .כבר עתה מזהים עסקים שונים את יתרונות הנגישות של מיקום
לאורך כביש ירושלים–תל-אביב .כדי שגם ירושלים תוכל ליהנות מפיתוח העסקים
ביישובים הקרובים אליה ,יוחלו על הפיתוח החדש כללים של שיתוף במיסוי בין המועצה
האזורית מטה יהודה ,שבמסגרתה נמצאים המושבים והקיבוצים האמורים ,ועיריית
ירושלים בהתאם לנוהג העשוי להתרחב בעתיד הקרוב בישראל )רזין וחזן ,(1999 ,וכך
תצליח עיריית ירושלים להגדיל את בסיס המס שלה .היישוב החרדי קריית-יערים
)טלזסטון( ימשיך להתפתח על-פי מתכונתו הנוכחית של יישוב עירוני צפוף ,היישוב
הערבי אבו-גוש ימשיך בתהליך ההדרגתי של מעבר למתכונת יישוב עירוני ,הקולט מספר
גדל והולך של עסקים המשרתים את המטרופולין ,והחילונים הירושלמים יוסיפו וירבו
לנצל את אבו-גוש כאזור קניות וארוחות בשבת ובחג.

תסריט דרסטי בצדי דרך מס' 1
על-פי תסריט זה ,חברות פיתוח ששותפים בהן הון ציבורי והון פרטי יקנו בכסף רב את
הקיבוצים קריית-ענבים ומעלה-החמישה מידי החברים בהם .משבצות הקרקע של שני
הקיבוצים יסופחו לתחום השיפוט של עיריית ירושלים .שטחים שיימצאו מתאימים,
כולל בניינים קיימים ,יוסבו לפיתוח עירוני נמרץ כדי שיוכלו להכיל תושבים ועסקים
רבים .גורלו של אזור המגורים בכל קיבוץ ייחרץ לכאן או לכאן :אפשרות אחת היא
לשמור עליו כשכונת מגורים בצפיפות נמוכה ,ואפשרות שנייה היא להעביר אותו – על
דעת הדיירים המקוריים – תהליך של פינוי-בינוי אשר יסתיים בבנייה רוויה בצפיפות
גבוהה יחסית .כך יוכרע עתיד הפיתוח גם לאורך ציר זה ,בעוד עתידם הכלכלי של תושבי
הקיבוצים ושל צאצאיהם הישירים יובטח באופן הוגן ונדיב.
על-פי התסריט הדרסטי ,גם מושב בית-נקופה יצורף כשכונה לתחום השיפוט של עיריית
ירושלים .אולם ,בשל מבנה הנחלות שהוא מושתת עליו ,הוא יוכל לעבור תהליך מלא של
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הפרטה ושינוי משמעותי באחוזי הבנייה שיותרו לו .מכאן כבר יפעלו תהליכי השוק
בהתאם ליחסי ביקוש והיצע בשכונה ועל-פי תכנון דינמי המלווה ומסדיר יחסים אלה.
בנווה-אילן ,שהיה במקורו מושב שיתופי ,יצטרך הליך הפיכתו ליישוב עירוני להיבחן
ביתר פירוט ,מעל ומעבר להרחבת המגורים הקיימת בו עתה .את היישוב הסמוך הקטן
יד-השמונה תימצא דרך להפוך לחלק מהרקמה העירונית שתצמח בסביבתו ,ואולי אף
לצרפו מבחינה מוניציפלית ליישוב העירוני שיתפתח בנווה-אילן ,וגם המתחם הקטן של
המדיה האלקטרונית הסמוך ישתלב בו .מתחם זה עשוי להיות הגרעין של אזור נרחב של
פעילות מדיה אלקטרונית ,בין נווה-אילן לקריית-יערים )טלזסטון( .כך יושלם רצף יישובי
יהודי מצדו הצפוני של כביש ירושלים–תל-אביב ,ממערב לאבו-גוש .עתידו המוניציפלי
של רצף זה יוכרע כאשר יוכרע מעמדה המוניציפלי של מבשרת-ציון.
ליישוב אבו-גוש עשוי להסתמן ,בתסריטים הדינמי והדרסטי כאחד ,תפקיד חשוב כמקום
מגורים ,לא רק לאוכלוסייתו הגדלה אלא גם לערבים אזרחי ישראל הבאים לגור
במטרופולין ירושלים לרגל עיסוקיהם ומתקשים למצוא לעצמם מקום מגורים בשכונות
היהודיות בעיר ואין הם נוטים להתגורר באופן קבוע בשכונות הפלסטיניות שלה .ערבים
אזרחי ישראל אלה ,ברובם עובדים במשרדי הממשלה או במקצועות חופשיים ,משמשים
מתווכים בין החברה הישראלית לאוכלוסייה הפלסטינית .הם מחפשים להתגורר
בשכונות ערביות שנלמדת בהן תכנית הלימודים הישראלית אך מתקיימים המנהגים
החברתיים-תרבותיים שהתפתחו במשך השנים בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל .כל
עוד הייתה אוכלוסיית אבו-גוש חברה כפרית מסוגרת ,היה קשה למשק-בית ערבי מן
הגליל או מן המשולש ,שרכש מידה רבה של השכלה ומודרניזציה ,להשתלב ביישוב זה.
אולם עקב תהליכי העיור והמודרניזציה העוברים על אבו-גוש ,מצטמצם והולך המרחק
החברתי האמור .ניתן לזהות התחלת מעבר משקי-בית של ערבים אזרחי ישראל
מירושלים לאבו-גוש .אם יבוא שינוי משמעותי בתכנון הפיזי של יישוב זה ,אשר יאפשר
בנייה רוויה של כמה קומות ,יימצא מענה לביקוש ההולך וגדל לדיור מתאים בקרב
ערבים אזרחי ישראל המתגוררים עתה בעיר ירושלים .וכך ,במסגרת הציר הצפוני-מערבי
של מטרופולין ירושלים ,עשויה לבוא על פתרונה בעית דיור כאובה של קבוצת
אוכלוסייה זו.

תסריט מפליג לגזרה הצפונית-מערבית
כאמור לעיל ,יש מקום לסרטט בזהירות רבה תסריט נועז לתנאים של שלום ,הנוגע לציר
צפון-צפון-מערב המקשר את ירושלים עם גבעת-זאב .לפי תסריט זה ,גבעת-זאב וגבעון
החדשה יחוברו למדינת ישראל ברצועה טריטוריאלית שלישראל תהיה שליטה בה ,או
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זכות שימוש בכביש  ,443וכך אפשר יהיה ליצור ציר פיתוח צפוני-צפוני-מערבי ,שיקשר
גם הוא את מטרופולין ירושלים עם מרכז הארץ )גונן וחסון .(151 :2004 ,עם הזמן תיווצר
גזרת פיתוח צפונית-מערבית בת שני צירים ,האחד לאורך דרך מס'  1והשני לאורך הדרך
המוליכה לגבעת-זאב .שני צירים אלה יוכלו גם להתחבר בין מבשרת-ציון לגבעת-זאב.
המכנה המשותף לשני הצירים יהיה האוריינטציה הגאוגרפית אל ליבת הארץ והאפשרות
לקשור את מטרופולין ירושלים אל ליבה זו .מסילת הרכבת החדשה בין ירושלים לתל-
אביב מיועדת לחזק קשר זה .מן הראוי שתהיה לה במהלכה לפחות תחנה אחת בתחום
הציר הצפוני-מערבי ,כדי לאפשר לתושבים ולעסקים לאורך הציר להישען על אמצעי
תחבורה זה בקשריהם עם העיר הפנימית של ירושלים מחד גיסא ועם ליבת הארץ מאידך
גיסא .למסילות רכבת היה תמיד משקל רב בפיתוח רדיאלי היוצא מן העיר; לאורכן צמחו
ערים ופרברים התרחבו .על כן חשוב למצות את פוטנציאל הפיתוח הרדיאלי הטמון
במסילת הברזל שתעבור בציר הצפוני-מערבי של מטרופולין ירושלים על-ידי הקמת תחנה
אחת או שתים בדרך אל העיר .מבשרת-ציון היא המועמדת הראשונה לתחנה על אם
המסילה ,ויהיה זה משגה גדול לדלג עליה וכך לקצץ בפוטנציאל הפיתוח לאורך הציר
הצפוני-מערבי .הפיתוח בהמשך הציר יבשיל בבוא העת לממדים ניכרים ויהיה מקום
לשקול תחנה גם באזור אבו-גוש–נווה-אילן ,כדי לשרת את הרקמה העירונית שתתפתח
בו במהלך השנים.
כל השקעה בשיפור דרכי התחבורה היוצאות באופן רדיאלי אל מרכז הארץ משרתת גם
את הערים שבשולי המטרופולין ,ממבשרת-ציון וגבעת-זאב ועד בית-שמש ומודיעין,
ומחזקת את הקשר בינן ובין העיר המרכזית של המטרופולין – ירושלים .והעיר זקוקה
לקשר זה כדי להמשיך לשמש מרכז צריכה ותעסוקה לתושבי הערים שבשולי
המטרופולין .במיוחד חשובות ההשקעות בתשתיות תחבורה בכניסות אל העיר ,כדי
לאפשר גישה נוחה אל מרכזי המסחר והתעסוקה שבתוך העיר עצמה .בשל תנאיה
הטופוגרפיים של ירושלים ,סוגיית הכניסה אליה ,במיוחד מצדה הצפוני-מערבי ,היא קשה
וכרוכה בפקקי תנועה ,בעיקר בשעות השיא בבוקר.
התחברות ירושלים עם ליבת הארץ ,המהווה צומת ראשי של קשרי הכלכלה הישראלית
עם הכלכלה העולמית ,עשויה לסייע לירושלים להתחבר גם היא עם הכלכלה העולמית,
נושא הנידון בהרחבה בפרק הבא .אולם קודם לכן יש להתמודד עם ההתנגדות האפשרית
לעצם תהליך ההתרחבות הגאוגרפית של ירושלים אל מחוץ לעיר המכונסת.
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התכנסות מול התרחבות
ירושלים מתחבטת זה שנים מספר בשאלה המעסיקה ערים רבות" :להתרחב או
להתכנס?" לכל תשובה יש תומכים וחסידים משלה .יש המבקשים לשמור על אינטימיות
אורבנית ויש המבקשים להרבות במגוון האפשרויות ולהרחיב ההזדמנויות לכול; יש
השומרים מכל משמר על מורשת היסטורית בתוך העיר ועל סביבה ירוקה ופתוחה
בשוליה ויש המבקשים לעבור אל העתיד במהירות ובנחישות ואת העבר ואת הירוק
להשאיר מאחור בשמורות ,כדי שיזכירו את מה שהיה ואיננו עוד; יש השולחים כל מי
שאין לו מקום מתאים בעיר לחפשו במקום אחר ויש הגורסים כי צריך להיות מקום בעיר
לכולם ,ואפילו על חשבון אינטימיות אורבנית וסביבה ירוקה ופתוחה; יש שאינם
מודאגים מהיחס המספרי בין יהודים וערבים ומעדיפים לשמור על הבנוי ולהגן על הנטוע
ולעומתם אחרים נתונים בתחרות פיתוח כדי להבטיח לירושלים היהודית מעמד בכורה
במטרופולין ,ולו גם על חשבון ערכי נוף עירוני וטבעי .הוויכוח הוא אם כן גם אוניברסלי-
אורבני וגם ספציפי-ירושלמי .בשנים האחרונות הוא ניטש על התכנית לפיתוח מערב
ירושלים ,הידועה בשם "תכנית ספדיה" ,המבקשת לבנות מספר גדול מאוד של יחידות
דיור הרחק מן העיר הפנימית ועל חשבון שטחים הרריים ירוקים .לאחר מאבק ארוך
דחתה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה את התכנית אך נראה כי עוד נכון לנו ויכוח מר
בין המחנות השונים ,כי העניין נוגע גם לאסטרטגיה של ההתרחבות הרדיאלית בכיוון
צפון-מערב.

הנימוקים בעד ונגד
לכל מחנה נימוקים משלו .המצדדים בהרחבת תחום השיפוט של עיריית ירושלים מעלים
שורה של נימוקים ,שהעיקריים בהם קשורים להרכב הלאומי ,להרכב התרבותי ,להרכב
החברתי-כלכלי ולהרכב הגילי של תושבי ירושלים )קמחי .(2004 ,הטיעון העיקרי בעד
ההרחבה הוא כי בנייה מסיבית מחוץ לעיר הפנימית תשמור על משקלה הדומיננטי של
האוכלוסייה היהודית ,על חלקם של היהודים החילונים ועל הישארות בני מעמדות
הביניים ומשקי-הבית הצעירים בעיר .קבוצות אלה ,טוענים מצדדי ההרחבה ,במקום
לעזוב את ירושלים ימצאו מקום מגורים במערב העיר ,שכן בעיר הפנימית ,בהיעדר
עתודות קרקע לבניית מגורים ובשל מחירי הדיור הגבוהים ,נבצר מהם להגיע לכך )שחר,
לנקין ואחרים.(2005 ,
אנשי מחנה ההתרחבות גם נושאים נפשם לשמור את משלמי המסים בתחומה
המוניציפלי של העיר .לטענתם ,גודלו והשתרעותו הגאוגרפית של השטח הבנוי של עיר
משפיעים במידה רבה על עוצמתה ועל חוסנה של כלכלת העיר ואוכלוסייתה .אי לכך,

34

לדעתם ,עיר צריכה להתרחב וגם להבטיח לעצמה מרחב התרחבות עתידי על-ידי הגדלת
תחום שיפוטה המוניציפלי; בכך גם תבטיח כי מרב משלמי המסים העירוניים ייכללו
בתחום השיפוט/המיסוי שלה .מטרה זו עומדת לנגד עיניהם של קובעי המדיניות בערים
רבות העוברות תהליך של גידול אוכלוסייה ועלייה ברמת החיים .ערים שהיו למרכז
מטרופוליני נוטות להיאבק על הרחבת גבולן כדי שלא להיכנס למלכודת של איבוד
תושבים לרשויות מקומיות אחרות בגלל היעדר קרקע לבינוי מגורים .ככל שהעיר
המרכזית גדולה יותר ומרחב המטרופולין שמסביבה דינמי יותר ,כן מחריף המאבק על
הגבולות ועל התחום מוניציפלי בינה ובין הרשויות המקומיות הפרבריות שמסביבה,
המבקשות לשמור לא רק על תחום שיפוטן אלא גם על אופיין החברתי והסביבתי.
ההתנגדות להתרחבות ירושלים ,ולעניין זה כמוה כערים רבות המתפקדות כמרכז
מטרופולין ,באה משלושה מחנות :מחנה "הירוקים" ,מחנה "האורבניסטים" ,ומחנה
"הפרבריים" ,המבקשים לשמור על כוחם ועצמאותם של יישובי הפרבר הקטנים שבצד
העיר המרכזית הגדולה" .הירוקים" מבקשים לשמור על השטחים הפתוחים כשטחים
ירוקים .מסביב למטרה זו התקבצו חוגים שונים שגם יצרו לעצמם כלים ארגוניים בעלי
השפעה .ההתנגדות לסיפוח השטחים ממערב לעיר הייתה חריפה במיוחד בשל חשיבותו
הלאומית של המרחב הפתוח המקיף את פרוזדור ירושלים .מרחב זה ,מן המרחבים
הירוקים המשמעותיים שנותרו בליבת הארץ ,משרת במיוחד את האוכלוסייה הגדולה של
שני אזורי המטרופולין הגדולים בישראל – של ירושלים ושל תל-אביב.
"האורבניסטים" מבקשים לשמור על עיר קומפקטית ודורשים שלא להמשיך ולדלל את
אוכלוסיית השכונות הפנימיות של העיר ,כפי שקרה כשקמו השכונות החדשות מסביב
לעיר לאחר מלחמת ששת הימים .הם מבקשים להמשיך ולמצות את פוטנציאל הפיתוח
הטמון בתוך התחום המוניציפלי הקיים ,ובמיוחד בשכונות הפנימיות של העיר .לטענתם,
עדיין נותרו בשכונות אלו שטחים שאפשר לפתחם ,במיוחד על-ידי בנייה לגובה ,וכך
למנוע את דילולן בעקבות יציאת האוכלוסייה אל השכונות החיצוניות ואל הפרברים.
מחנה "האורבניסטים" מודאג במיוחד מהמגמה שהתפתחה בעשורים האחרונים של
יציאת מגורים ועסקים אל האזורים החדשים בשולי העיר ואל יישובים ותיקים וחדשים
בפרברים שמעבר לגבול המוניציפלי של העיר )קמחי ,חושן ועוזיאלי .(1989 ,יציאה זו
גורמת לירידה יחסית ברמת המגורים והפעילות הכלכלית )חסון .(1999 ,בערים רבות
בעולם המערבי חלה הידרדרות חברתית וכלכלית באזורים הפנימיים ,בשל יציאה
מסיבית של מגורים ועסקים .לפיכך ,התומכים בהתכנסות מבקשים לחזק את האזורים
הבנויים של העיר ,שמתגוררות בהם קהילות ותיקות ופועלים בהם ריכוזים גדולים של
עסקים והצטברו בהם השקעות ניכרות בבניינים ובתשתיות.
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"הירוקים" ו"האורבניסטים" כאחד תומכים גם במדיניות נחרצת של מניעת פיתוח
שטחים בנויים חדשים בשולי העיר ומסביבה באמצעות עיכוב הפיתוח העירוני ) urban
 .(containmentאולם מתברר כי במקרים רבים אין במדיניות זו לבדה כדי להבטיח תוצאות
שיספקו את אנשי מחנה ההתכנסות .במחקר ,שנערך במסגרת מכון ברוקינגס ,נבדקה
מדיניות זו בערים רבות בארצות-הברית ונמצא כי עיכוב הפיתוח העירוני אינו מבטיח
כלל וכלל שהפיתוח יתרחש בתוך העיר אם לא יינקטו צעדים ברורים שיאפשרו פיתוח
כזה ויכוונו אותו ,וזאת במחיר די גבוה .עיכוב פיתוח הבנייה בשוליים העירוניים
ובסביבותיהם הוליך לעתים קרובות דווקא לדילוג ) (leapfroggingהפיתוח אל ערים
רחוקות ,מעבר לאזורים מעוכבי הפיתוח ) .(Pendall et al., 2002: 41הפיתוח שהתרחש
בערים הרחוקות הרחיק מן העיר משקי-בית ועסקים ובכך כמובן גם ממעגל המסים
המקומיים.
עוד מקור התנגדות להתרחבות העיר ירושלים הוא ביישובים הסמוכים אליה ,המבקשים
לשמור על עצמאותם .אלו הם פני הדברים באזורי מטרופולין רבים בעולם :כשהעיר
המרכזית מבקשת ,מטעמיה-שלה ,להרחיב את גבולותיה ,היישובים השכנים לה,
המועמדים להיבלע בתוכה ,מנהלים מאבק התנגדות .אלא שבאזור מטרופולין ירושלים
יש להתנגדות זו ממד נוסף ,הנובע מעליית חלקה של האוכלוסייה החרדית בעיר.
היישובים הפרבריים חוששים מפני השליטה המסתמנת של המפלגות החרדיות בניהול
העניינים המוניציפליים של ירושלים והם רואים בשמירה על עצמאותם המוניציפלית לא
רק הגנה מפני השתלטות העיר הגדולה אלא גם מחסום מפני השפעת החוגים החרדיים
על החיים ביישובם .תוצאת התנגדות זו היא שבמקרים רבים העיר הגדולה עוקפת את
היישובים המתנגדים ומספחת לעצמה שטחים פתוחים שמחוץ לתחום שיפוטם .כך היה
במעשה ההרחבה המוניציפלית האחרון בירושלים ,כאשר שטחים פתוחים מדרום
למבשרת-ציון סופחו לתחום השיפוט של העיר ירושלים.

בעד התכנסות נמרצת עם התרחבות מדודה
אחת הסוגיות העומדות בדרך כלל לפני קובעי המדיניות היא מהו המינון הנכון של
התכנסות והתרחבות בכל שלב משלבי הפיתוח של העיר .תומכי ההתכנסות של ירושלים
מבקשים לצופף את הבינוי בתוך העיר קודם שיוצאים לבנות בשוליים וזאת כדי ליצור
עיר קומפקטית יעילה .הם מצביעים על עתודות קרקע הקיימות בעיר הפנימית ועל
תכניות בנייה מפורטות הנמצאות בתהליך הכנה )ברששת ועפרון .(2005 ,אולם אין לנהל
אסטרטגיה מרחבית של עיר על בסיס עתודות הקרקע לבדן ,אלא על-סמך צרכיה
החיוניים ולאור האסטרטגיות הרצויות לפיתוחה .לכן אין להתחפר באופן קנאי במדיניות
התכנסות בלבד .עיר זקוקה להתרחבות מדודה של השטח המיועד לבנייה בשוליה כדי
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לאותת לכל המשקיעים בבנייה קבלנית-יזמית של מגורים ושל עסקים כי יש כר נרחב דיו
לפעילותם בעיר .התרחבות זו יוצרת לענף הבנייה אופק פיתוח של עשר–עשרים שנה
ואולי אף יותר .בכך היא קושרת את הענף אל העיר ,תחילה על-ידי רכישת קרקעות
במחירים נוחים ,אחר כך בעיסוק בתהליכי תכנון ולבסוף בעיסוק בתהליכי הפיתוח
להכנת השטחים .עד שמגיעים לעצם הבנייה עובר זמן ארוך למדי .על כן הבנייה בשטחים
החדשים של העיר ,במערב או בכל כיוון אחר ,לא תתרחש במהירות העלולה לסכן במידה
ניכרת את הבנייה למגורים ולעסקים בתוך העיר עצמה ,כפי שחוששים חסידי העיר
הקומפקטית .ואם אכן ישנה סכנה כזו ,עדיין קיימת האפשרות לקצוב את זמן הפיתוח
והבנייה בשטחים החדשים שיצורפו אל העיר באמצעים מינהליים ,וכך לעכב קמעה את
הביצוע עד שיושגו כמה יעדים בפיתוח מגורים בתוך העיר ,כמתבקש מן הגישה
האורבניסטית .בו-בזמן אפשר יהיה ,על-ידי הרחבת גבולות העיר ,לסמן לענף הבנייה כי
יש בעיר כר פעולה עתידי.
לא רק לעוסקים בבנייה יש לסמן אופק פיתוח אלא גם לתושבים עצמם .אופק הפיתוח
מאותת להם על הדינמיות הצפויה בעיר ומעודד אותם לקשור את עתידם עם ירושלים.
באין אופק פיתוח לעיר ,רבים יקבלו הכרעות אישיות אשר ישאו אותם ליישובים אחרים
וירושלים תאבד אותם עוד בטרם החל התהליך האיטי של ציפוף העיר.
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4

התחברות ירושלים לכלכלה העולמית

בערים רבות עברה המנהיגות המקומית בעשרות השנים האחרונות למדיניות יזומה
בנוגע לתהליכי הפיתוח המתרחשים בהן ,מתוך הכרה והבנה כי עירם נמצאת בתחרות
עם ערים אחרות לשמירה על עסקים קיימים ומשיכת עסקים חדשים .עסקים מועילים
לעיר בכמה דרכים .הם מספקים מקומות עבודה לתושבי העיר וכך גורמים להם להמשיך
להתגורר בעיר ,והם גם מאפשרים למועסקים מערים אחרות לשקול לעבור לעיר וכך
להביא לגידול אוכלוסייתה .גידול אוכלוסייה מרחיב את השוק המקומי ויוצר בסיס
להתרחבות עסקית נוספת; הוא גם מגדיל את בסיס המס של הרשות המקומית ומאפשר
לה להרחיב ולשפר את שירותיה לתושבי העיר .אולם עיקר התשואה לבסיס המס באה
ממיסוי העסקים החדשים והמתרחבים בעיר .בסיס המס המקומי על עסקים הפך
בעשורים האחרונים לגורם העיקרי המבדיל בין רשויות מקומיות מבחינת מצבן התקציבי
ורמת שירותיהן לתושבים )רזין וחזן .(2006 ,אי לכך ,יותר ויותר ראשי רשויות מקומיות
עושים מאמצים לשדל בעלי עסקים להעביר את מפעליהם אל עירם .ערים רבות הקימו
מערך של עובדים שתפקידם למשוך עסקים חדשים ולעודד את הישארותם ושגשוגם של
עסקים ותיקים.

ערים בתחרות גלובלית
השאלה שעומדת לפני מעצבי מדיניות מקומית היא מהם הענפים הכלכליים שראוי
למשוך העירה .הניסיון הוכיח כי לנוכח התמורות בכלכלה הארצית והעולמית ,לא כל ענף
מבטיח אריכות ימים ולא כל ענף מבטיח הכנסה גבוהה יחסית למועסקים בו .ענפים
העתידים לעבור מן העולם בשל תמורות כלכליות כלליות עלולים להעמיד את העובדים
בהם מול שוקת שבורה ואת העיר מול מצב כלכלי קשה .סביר להכליל ולומר כי בעתיד
הנראה לעין יהיו הענפים המתבססים על השוק העולמי והמשתלבים בכלכלה הגלובלית
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אלו שיבססו את מצבן הכלכלי של ערים ויביאו אותן לידי שגשוג .ערים שקשרו את גורלן
בכלכלה העולמית הן תחרותיות יותר מערים שלא עמדו במשימה זו ונשארו מאחור.
ברשימת הענפים הגלובליים יש למנות בנקאות ופיננסים ,ביטוח ,שירותים משפטיים,
חשבונאות ,פרסום ודומיהם .אל אלו מצטרפים שירותי טלקומוניקציה ,מדיה ,שירותי
רפואה מתקדמים והשכלה גבוהה .הולכת ומצטיירת מפה של רשת ערים המשמשות
מרכזים במערכת הכלכלית העולמית והקשורות ביניהן באופן הדוק בקשרי ייצור ,מסחר
ושירותים .הערים המצטיינות הן בעיקר אלו שמתמקמות בהן הנהלות של חברות
שעסקיהן נפרסים על פני המערכת הכלכלית העולמית ,אם כאלו שעיסוקן הוא ברשת
הגלובלית ואם כאלו העוסקות בקשרים הכלכליים שבין הרשת הגלובלית לרשת
האזורית-יבשתית שהן פועלות בה ). (Sassen, 2002
חשיבות ההשתתפות בכלכלה הגלובלית מניעה ערים רבות לנקוט צעדים במאמץ למשוך
אליהן השקעות של חברות כלכליות גדולות – השקעות שנועדו להקמת מפעלים בהן –
כדי לחזק את אחיזתן בכלכלה הגלובלית .בהיכנסן לרשת הכלכלית הגלובלית ,יכולות
ערים אלה להרחיב באופן דרסטי את השוק הפוטנציאלי למוצריהן ולשירותיהן וכך לסלק
את המגבלה הגאוגרפית העיקרית שעיכבה את התפתחותן קודם עליית קרנה של
הכלכלה הגלובלית ,כאשר עוצמת הפיתוח וקצבו נקבעו על-פי מידותיו של העורף
האזורי .בעידן הנוכחי יכולה עיר להרחיב את התחום הגאוגרפי של קשריה הכלכליים עד
לממדים גלובליים .ערים שמצליחות בזאת מרחיבות את פעילותן הכלכלית ובעקבות
זאת את רמת ההכנסה של תושביהן ואת רמת השירותים המקומיים שהן מעניקות להם.
השאלה שמעסיקה את קובעי המדיניות בערים המבקשות להרחיב את התחום הגאוגרפי
של השוק אשר כלכלתן נשענת עליו היא :מהם הענפים הכלכליים שהעיר יכולה להצליח
ולשגשג בהם .התשובה הרווחת היא :ענפים שיש בהם לעיר יתרון תחרותי .יתרון זה יכול
להישען על ידע מקצועי או על מחיר העבודה של כוח האדם המקומי; על האיכות
והמוניטין של המוצרים או על יעילותו ואיכותו של תהליך הייצור; על זמינות חומרי
הגלם ואיכותם או על תנאי התחבורה המשרתת את הקשר אל השווקים של הפעילות
הכלכלית הנדונה ,וגם על תנאי המיסוי והחוק בעיר הנוגעים לאותה פעילות .ענף כלכלי
שיש לעיר נתונה יתרון תחרותי בו משגשג והולך עם השנים ומרחיב את היקף פעילותו
בעיר עד לרכישת התמחות .הממד הגאוגרפי של התמחות זו יכול להיות אזורי ,ארצי,
יבשתי או עולמי .המציאות החדשה ,שמוצרים ,שירותים ,מידע והון זורמים בקלות אילך
ואילך על פני כדור הארץ ,מגדילה את משקלו של הממד הגאוגרפי העולמי במספר הולך
ורב של ענפים כלכליים בערים שמשכילות להצטרף למערכות הכלכלה הגלובלית .בנושא
זה יש חשיבות מיוחדת לתנועה העולמית של השקעות ההון .ענף כלכלי בעיר נתונה,
אשר משקיעים ברחבי העולם מזהים בו יתרון תחרותי נושא רווחים ,עשוי למשוך אליו
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השקעות מכל עבר .הדבר יביא להאצת הפיתוח באותו ענף ובתוך כך להעמקת התמחותה
של העיר במסגרת הכלכלה הגלובלית .עם הזמן נקשר גורלה הכלכלי של עיר עם הענפים
שיש לה בהם יתרון תחרותי .ערים שאין להן ענפים כאלה ,תרות אחר האפשרות לפתח
ענף כלשהו שיהיה בעל יתרון בשוק הכלכלה העולמית.

מיצוב ירושלים באשכולות תחרותיים
בשנים האחרונות התגבשה התפיסה כי על עיר למצב ) (to positionאת כלכלתה בעידוד
ההתמחות שלה באותם אשכולות או מקבצים ) (clusterשל פעילות כלכלית שיש לה בהם
יתרון תחרותי .אשכול הוא הצבר של ידע ,כוח אדם ,מפעלי ייצור ,עסקי מסחר ,תיווך
ושירותים יצרניים בתחום מסוים של פעילות כלכלית .חברות השותפות לפעילות בתחום
זה נהנות מעצם הסמיכות הגאוגרפית ) (proximityבעיר אחת ,כי על-ידי כך הן יכולות
להיות מחוברות זו לזו בקשרים ) (linkagesשל שיווק ובפעילות הדדית ).(interaction
יתרונו של האשכול הוא ביצירת גודל משמעותי ) ,(critical massשהוא כשלעצמו יתרון
תחרותי .ככלי מדיניות ,מיצוב העיר בכמה אשכולות תחרותיים מסייע למשוך יזמים,
משקיעים ועובדים לבוא ולפעול בעיר הנודעת באשכולותיה ובמדיניות של עידוד פיתוח
כלכלי במסגרת אשכולות אלה .אם כי רעיון האשכול על שלל יתרונותיו ותיק למדי
בספרות הכלכלית והגאוגרפית ,בשנים האחרונות הוא פותח וקודם ככלי של מדיניות
עירונית ואזורית בידי מייקל פורטר ) ,(Michael E. Porterפרופסור למינהל עסקים
באוניברסיטת הרווארד ) .(Porter, 1998מאז נדון רעיון האשכול התחרותי בהרחבה
בספרות הכלכלית והגאוגרפית העוסקת בפיתוח כלכלי מקומי ).(Ketels, 2003
פורטר הגיע לירושלים עם רעיון האשכולות התחרותיים לייעץ לקבוצת אנשי עסקים
המבקשת לקדם פעילות כלכלית בעיר .בקרב הקבוצה ,הנקראת ” ,“Startup Jerusalemעלו
הצעות לכמה אשכולות המתאימים לירושלים ).(Startup Jerusalem and Catalyst, 2005
•

אשכול שירותי תיירות ותרבות ,הנשען בעיקר על היות ירושלים מרכז דתי ממעלה
ראשונה ,המושך אליו מבקרים רבים.

•

אשכול מדעי החיים והבריאות ,כולל תעשיות ביוטכנולוגיות ותעשיית תרופות,
וזאת בהתבסס על כספי המחקר הרבים המגיעים אל חוקרים הפועלים בתחומים
אלה במסגרת האוניברסיטה העברית ,וכן ועל בתי החולים בעיר ,שרופאים מעולים
משמשים בהם .רעיון האשכולות עמד גם ביסודו של מחקר על תעשיות
הביוטכנולוגיה והתוכנה בירושלים )קאופמן ולוין.(2002 ,
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•

אשכול שירותי מיקור-חוץ ) ,(outsourcingבהתמקדות על מרכזי שירות טלפוני
) (call centersהנהנים מזמינות של דוברי שפות רבות בקרב תושבי העיר ,שהם
יוצאי ארצות שונות ,ובייחוד מארצות דוברות אנגלית .אשכול זה כולל גם שירותים
מקצועיים מתמחים בשלבים שונים של התהליך העסקי ,הניתנים ללקוחות
מרוחקים.

פיתוח האשכולות שירושלים יכולה להתמחות בהם ברמה הגלובלית נשען לא רק על
מציאת עובדים בקרב התושבים הנמצאים בעיר ,אלא גם על משיכת עובדים מיומנים
לבוא ולהשתקע בירושלים ובסביבותיה .בין העובדים החדשים האלה יש מקום לכלול גם
את מי שהיו בעבר תושבי העיר ועקרו למקומות אחרים ,בישראל או בחו"ל .משיכת
תושבים לשעבר הייתה באחרונה לנושא המעסיק רשויות עירוניות .דרך נוספת להגדלת
מאגר העובדים המיומנים היא הכשרה אינטנסיבית של עובדים מקרב מגזרי אוכלוסייה
שאינם משתתפים בשיעורים גבוהים בשוק העבודה או שהם בעלי מיומנויות בלתי
מספיקות.
בפרק זה מובאת סקירה קצרה של כמה מסוגיות המדיניות הקשורות בשלושת
האשכולות שצוינו לעיל ,וכן בענפים כלכליים נוספים ,שאינם עומדים ברומו של סדר
היום הנוכחי של קובעי המדיניות :הפיכת ירושלים למרכז ייצוא של שירותי השכלה,
למרכז ייצוא של שירותי רפואה ,ולמרכז של תעשיות המדיה למיניהן.

המרצת אשכול התיירות והתרבות
בעשורים האחרונים התעצמה חשיבותה של התיירות בכלכלתן של ערים רבות .הסיבות
לכך נעוצות בגידול בהכנסה הפנויה לתיירות העירונית היקרה ,בעלייה ברמת ההשכלה
המכוונת לחוויות של תרבות ,בעלייה בגיל התיירים ועמה עלייה במשיכה למוקדי תרבות
יותר מאשר למוקדי טבע ,ועלייה בתיירות העסקית בעקבות התרחבות הכלכלה
הגלובלית ) .(Shachar, 1995הגידול הרב בתיירות העירונית עודד ערים בצפון אמריקה
ובאירופה להישען עליה כמנוף להתחדשות עירונית ,ולנסח אסטרטגיות פיתוח
המבוססות עליה ) .(Law, 1993גם בירושלים התיירות היא מן הענפים החשובים בכלכלת
העיר .מעמדה של ירושלים כמרכז עלייה לרגל ואבן שואבת לביקורים באתריה
ההיסטוריים מציב את ענף התיירות במקום גבוה בסולם הפוטנציאל הכלכלי העתידי של
העיר .אם יש ענף כלכלי שירושלים יכולה לזכות בו ביתרון תחרותי על יריבתה תל-אביב
הרי זה ענף התיירות.
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ארבעה סוגים של מרחבי תיירות אובחנו בירושלים :המרחב "התרבותי-דתי" ,הנמצא
בעיר העתיקה ובאזורים הסמוכים לה ומשותף לשלוש הדתות הראשיות; המרחב
"התרבותי-חילוני" ,הנמצא בקריית המוזיאונים שליד קריית הממשלה; המרחב "הלאומי",
הנמצא באזור הר-הרצל וכולל את מוזיאון יד ושם; מרחב "לבילוי ולקניות" ,הנמצא
במרכז העיר )שובל .(199–195 :2000 ,המרחב התרבותי-דתי הוא המוקד העיקרי המושך
תיירים לירושלים; שאר המרחבים נשענים עליו אך גם משלימים אותו.
בתנאים פוליטיים וביטחוניים מתאימים עשוי ענף התיירות להיות מחולל ומוביל של
פיתוח כלכלי בירושלים יותר מענפים אחרים ,וזאת בשל נתוניה המיוחדים של העיר
וסביבותיה כמוקד תיירותי עולמי .המרצה נכונה של ענף זה בירושלים עשויה להביא
ברכה כלכלית לא רק לעיר עצמה אלא למשק הישראלי כולו ,שכן כשמדובר בתיירות
חוץ ,זהו ענף חשוב של ייצוא .אך גם מבחינת תיירות הפנים יש בירושלים פוטנציאל
ניכר שלא הגיע עדיין לידי מיצוי .מלבד יזמות מקומית ,דרושה בעיר גם מעורבות
ממשלתית בכמה נושאים ,כמפורט להלן.

סיוע ממשלתי בשל השפעת המצב הביטחוני על התיירות
ענף התיירות הוא מן הענפים הכלכליים הצמודים ביותר אל השעון הביטחוני .פיגועים
של מחבלים פלסטינים פגעו קשות בתיירות לישראל ,ובמיוחד לירושלים ) Krakover,
 .(2005במצבי משבר מעין זה ,התיירים נמנעים מלבקר באזורי סיכון .הפגיעה בירושלים
הייתה קשה הן משום ריכוז אירועי הטרור בעיר זו הן משום מקומה החשוב של
התיירות בכלכלת העיר )גארב וסאביץ .(2005 ,מספר התיירים ומספר הלינות במלונות
ירדו פלאים בירושלים בתקופת האינתיפאדה השנייה כבראשונה .אולם הפגיעה איננה
רק ישירה אלא גם עקיפה ,משום שהתיירים מפרנסים ענפים רבים אחרים ,כגון
מסעדות ,מסחר קמעוני במזכרות ובחפצי אומנות ,וכן מוסדות תרבות ובמיוחד
מוזיאונים למיניהם .הפסקה בפיגועים מביאה אמנם הקלה מסוימת ,אך הניסיון מלמד כי
לאחר סדרה של פיגועים התיירים אינם חוזרים במהרה אל העיר אלא בהדרגה
) .(Mansfeld, 1999חברות הנסיעות והטיולים התארגנו בינתיים להעביר את לקוחותיהם
ליעדים אחרים ועד שהן חוזרות ומתאימות את עצמן למצב החדש בישראל ובירושלים,
עובר לעתים זמן רב ) .(Fleischer and Buccola, 2002פיגועים עלולים להתרחש שוב וענף
התיירות בירושלים ,ועמו הענפים הנסמכים אליו ,עלולים להיות שוב במצוקה .דרוש לכן
תמרוץ של משאבים לאומיים שיאפשר לעסקים הקשורים לענף התיירות לעבור את
עונת המצוקה .ואכן ,מבחינת ענף התיירות ,ירושלים היא מדי פעם בחזקת "אזור
מצוקה" .ממשלות נוהגות לסייע לאזורי מצוקה ,וראוי שיעשו זאת לא רק במקרי מצוקה
בעקבות אירועי טבע.
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סיוע בתחרות על התיירות עם ירושלים הערבית
גם אם יחזרו הימים הטובים של תיירות גואה לירושלים ,אין הדבר מבטיח לירושלים
היהודית חלק גדול בעוגת התיירות המתרחבת .בתסריט המינימליסטי ,של חלוקת העיר
בין ישראל ופלסטין ,עשויה להתעורר תחרות עזה בין שני חלקי ירושלים על התיירות
ועל הצליינות .אתרים רבים החשובים לתיירים לא-יהודים ,ובמיוחד לצליינים שבהם,
יימצאו בתחום הריבונות הפלסטינית העתידה .בקרב האוכלוסייה הפלסטינית יש מרכיב
נכבד של מועסקים בעסקי התיירות והצליינות .שכרם של רבים מהם נמוך מזה המקובל
במערב העיר בקרב עובדי הענף היהודים והם גם מוכנים יותר לעבוד בתפקידי שירות
בבתי מלון ובמסעדות .מסיבות אלו יוכלו עסקי התיירות בירושלים הערבית להתחרות
ביתר קלות בעסקי התיירות של ירושלים היהודית .חלקה של ירושלים היהודית בתיירות
העתידית אל העיר אינו מובטח אפוא .עסקי התיירות של ירושלים היהודית יצטרכו
לעמול קשה בתחרות עם עסקי התיירות של ירושלים הערבית ,ובמיוחד במסגרת
התסריט המינימליסטי .אם כך ואם כך ,ירושלים הערבית תבקש ליטול לידיה את חלק
הארי בתיירות הנוצרית והמוסלמית אל עיר הקודש ,ולחזור אל המצב שהיה לפני .1967
לפיכך יצטרכו עסקי התיירות של ירושלים היהודית להישען על כל תמריץ אפשרי מצד
השלטון המרכזי כדי לעמוד בהצלחה בתחרות זו.

סיוע בפיתוח מוסדות תרבות ובילוי כמשענת לתיירות
ענף התיירות אינו נשען אך ורק על מוקדי התיירות והעלייה לרגל באתרים דתיים,
היסטוריים וסביבתיים אלא גם על מוסדות תרבות ומקומות בילוי ,המעשירים ומגוונים
את תקופת השהייה של התיירים בעיר ובסביבותיה .למוסדות התרבות והבילוי חלק
חשוב במשיכת תיירות לעיר .ביקור במוזיאונים ,למשל ,הוא מרכיב חשוב בפעילות
התיירים .בכרכים רבים המוזיאונים הגדולים היו ל"ספינות דגל" של ענף התיירות ,גם
בשל התערוכות המוצגות בהן וגם בשל הארכיטקטורה המעניינת המציינת אותם
כחוויית תיירות בפני עצמה ) .(Hamnett and Shoval, 2003כך גם תאטראות ,אולמי
קונצרטים ,בתי אופרה ,פארקים וגני חיות גדולים ומגוונים הם מוקדי משיכה לתיירים.
בירושלים אין המוזיאונים מצטיינים במשיכת תיירים לעומת ערים אחרות ונראה כי
הריחוק הרב מהעיר העתיקה וסביבותיה הוא אחת הסיבות לכך )שובל .(146 :2000 ,יש
על כן מקום לעשות לחיזוק כוח המשיכה של מוסדות תרבות אלה כדי להאריך את משך
שהיית התיירים בעיר וכך להגדיל את הוצאותיהם הכספיות בתחומי העיר.
לתיירות חשובה גם המערכת המסייעת של מקומות בילוי .תיירים רבים נוהגים להנעים
את זמנם בעיר ביציאה בשעות הערב למקומות בילוי .ראוי אפוא שמדיניות משיכת
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תיירים לירושלים תכלול גם הקצאת משאבים לעידוד עסקי בילוי .בתי המלון לא יתמלאו
בתיירים אם לא יהיה לעיר מה להציע בתחומי הבילוי בשעות הערב ,ובלא היצע כזה,
ימשיכו התיירים לאחר הביקור במוזיאון אל "העיר ללא הפסקה" ,תל-אביב .לסיכום ,יש
לראות בפיתוח מוסדות התרבות ומקומות הבילוי בירושלים חלק אינטגרלי של אשכול
התיירות והתרבות ,ולא משימה נפרדת שאינה אחוזה בפיתוח התיירות עצמה.

שימור המורשת הבנוייה כתשתית תיירותית
חלק נכבד מן הפעילות התיירותית בעיר קשור במורשת הבנויה .המקומות הקדושים
ובתי תפילה למיניהם בירושלים מושכים לא רק עולי רגל הבאים להתפלל בהם אלא גם
תיירים הבאים להתרשם מהעיצוב האדריכלי והאמנותי באתרים אלה .גם בניינים
היסטוריים שבעבר התרחשו בהם מאורעות דרמטיים ,או מרחבי נוף אורבני הבנויים
בסגנון תקופתי מסוים ומשמרים מורשת היסטורית ,הם גורמי משיכה ויעד חשוב
לתיירים .לכן ,מי שמבקש למשוך תיירים לירושלים חייב לתת את דעתו אל שלל
הגורמים המרכיבים את איכותה התיירותית של העיר ומעניקים הנאה למבקרים בה.
שימור המורשת הבנויה בעיר העתיקה הוא נושא מוסכם ומקובל על רבים ,אולם אין
הסכמה נחרצת באשר לשימור העיר ההיסטורית ,המשמשת גם מרכז מסחרי ועסקי.
בעניין זה התחרות בין השימור לפיתוח מתנהלת בעוצמה רבה .בשנות השישים
והשבעים טרם חדר לחשיבה התכנונית הקשר בין תיירות למורשת הבנויה ,ושלטה בעיר
התפיסה כי בניית בניינים חדשים לעסקים ולמסחר היא הדרך להתחדשות מרכז העיר.
את תחילתו של השינוי סימנה עצירת ההריסה של שכונת נחלת-שבעה זמן קצר לאחר
שהוקם בפאתיה בניין משרדים )"בית יואל"( .אמנם התחרות בין שימור הישן וההיסטורי
לפיתוח החדש והמודרני נמשכת בין המחנות הניצים ,אך מחנה השימור מעלה בעיקר
נימוקים של אסתטיקה ,נוסטלגיה והיסטוריה .ראוי שלשורה זו של נימוקים יתוסף גם
הנימוק התיירותי :תיירים אינם באים לירושלים כדי לראות את שכונותיה החדשות אלא
את השכונות הישנות ,כולל אלו שהפכו למרכז המסחרי של העיר .כך ברבות מערי העולם
המהוות מוקדי תיירות – הרבעים ההיסטוריים שלהן הם שמושכים את התיירים .תיירים
מבקרים בעיר ההיסטורית של פראג או של אתונה ולאו דווקא ברבעים החדשים שלהן.
עיר שמבקשת להתפרנס מן התיירות צריכה אפוא לראות במורשת הבנויה שלה לא רק
משאב תרבותי אלא גם משאב כלכלי.
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המרצת התעשיות הביוטכנולוגיות ומדעי החיים
חשיבותן של התעשיות עתירות הטכנולוגיה )היי-טק( לפיתוח הכלכלה הירושלמית
הוכרה כבר מזמן על-ידי ממשלת ישראל והיא אישרה להן מעמד מיוחד של אזור פיתוח
א' ,אף שבשאר ענפי הכלכלה העיר אינה נחשבת לאזור פיתוח .מפעל היי-טק העובר
לירושלים זכאי למענקים ממשלתיים ,להנחות משמעותיות במס הכנסה ולסיוע בתשלום
דמי שכירות .בהמלצת הוועדה לחיזוק ירושלים ,שהוקמה בידי ראש הממשלה בנימין
נתניהו ביום  21ביוני  ,1998התקבלה החלטת הממשלה מס'  3913להעניק הטבות בסך 30
מיליון שקל לשנה לזמן קצוב ,לשם תמיכה בתעשיות עתירות טכנולוגיה בירושלים.
מקום חשוב בקרב התעשיות עתירות הטכנולוגיה תופסת תעשיית הביוטכנולוגיה
והתרופות )ביו-מד( .בירושלים פועלות כמה עשרות חברות העוסקות בפיתוח תרופות
ובשירותי מחקר בתחומים שונים של מדעי החיים והבריאות וביניהן אחד המפעלים
הגדולים בתעשיית התרופות בעולם של חברת "טבע" .רבים ממפעלי התעשייה
הביוטכנולוגית בירושלים מתרכזים באזור התעשייה בהר החוצבים שבצפונה של העיר.
שני ריכוזים נוספים הם אזור התעשייה בגבעת-שאול והגן הטכנולוגי של מלחה .שליש
ממפעלי תעשייה זו מפוזר במקומות שונים בעיר )קאופמן ולוין .(2002 ,מחקרם של
קאופמן ולוין העלה כי בירושלים פעלו בתעשיית הביוטכנולוגיה כ 65-חברות אשר
העסיקו כ 1500-עובדים ,שהיו כרבע מן המועסקים בתעשייה זו בישראל )קאופמן ולוין,
 .(17 :2002מפעלים אלה נשענים על המספר הרב ועל האיכות הגבוהה של חוקרים
ומעבדות מחקר הפועלים במסגרת האוניברסיטה העברית ובכמה בתי חולים חשובים,
ובראשם "הדסה" ו"שערי צדק" .יש בירושלים נתוני יסוד להתפתחותו של אשכול
פעילויות בתחום הביוטכנולוגיה ומדעי החיים ,שעשויים להפוך אותה למרכז חשוב
ולצרפה אל שרשרת המרכזים העולמיים בתחום זה.
הסמיכות הגאוגרפית של מוסדות מחקר והשכלה גבוהה היא מן הגורמים החשובים
בהתפתחות תעשיות טכנולוגיות מתקדמות .זוהי תופעה חדשה ,המתגלה בכמה ערים
בעולם שיש בהן ריכוז של מוסדות כאלה או מוסד אחד גדול ואיכותי .לדוגמה ,בעמק
הסיליקון של קליפורניה ,ליד אוניברסיטת סטנפורד ) ,(Kenney, 2000קם ריכוז של
תעשיות מתקדמות ,וריכוז דומה קם ליד עיר האוניברסיטה קיימברידג' בבריטניה
) .(Segal, 1985כך גם לאורך הכביש הטבעתי מס'  128המקיף את אזור העיר בוסטון
התפתחה רצועת פיתוח תעשייתי הודות לנוכחות שורה ארוכה של אוניברסיטאות באזור
זה ובראשן אוניברסיטת הרווארד והמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ).(MIT
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דוגמה בולטת לעיר בעלת אשכול מוביל בתחום הביוטכנולוגיה היא סן-דייגו שבקליפורניה.
בעיר זו פועלות מאות חברות ,מהן רבות הקשורות לחברות ענק גלובליות בענפי תעשייה
שוניים בתחום מדעי החיים .חברות הענק חולשות גם על אמצעי מימון של מחקר
ופיתוח ומזרימות אותם אל האשכול המצליח בסן-דייגו ובסביבותיה .כתוצאה מכך
נמשכים אל העיר חוקרים מן השורה הראשונה והם נשענים גם על התשתית המחקרית
הקיימת במכוני המחקר הבסיסי במדעי החיים המובילים ובמוסדות ההשכלה הגבוהה
הפועלים בעיר זו .כל זאת קרה בשנים האחרונות .עד לפני כמה עשורים לא הייתה סן-
דייגו כלל על מפת מרכזי התעשיות המתוחכמות המבוססות על מדעי החיים והרפואה.
התמורה המשמעותית החלה בשנות התשעים בעקבות מאמץ מוסדי לעודד ,לכוון
ולתמוך בתהליך שהפך במהרה להיות רב עוצמה .כבר בראשית התמורה קמה בסן-דייגו
"ועדת מדע וטכנולוגיה" ,והיא יעצה לראש העירייה ולמועצתה בסוגיות של מדיניות
הפיתוח התעשייתי והמדעי ,בדגש על הבטחת זרם ההשקעות הדרושות להמשך הפיתוח
של מפעלי טכנולוגיה עילית ושל מוסדות ומכוני מחקר .כן הוקמו גופים שונים האמונים
על הידוק הקשרים בין החברות הפועלות באזור סן-דייגו ,על עידוד השיפור של תשתיות
משותפות ועל משיכת הון ועובדים אל מפעלי האזור .כל הגופים האלה נועדו להסיר
חסמים העלולים לעכב את המשך התהליך.
מאחר שגם בנושא אשכול הביוטכנולוגיה בירושלים קיימים חסמים ניכרים ,יש מקום
להפיק לקחים מן הדוגמה של סן-דייגו .קאופמן ולוין מעלים שורה של המלצות כיצד
לשפר את ה”רישות” ) (networkingבין המפעלים לשירותים היצרניים ,להדק את
הקשרים עם אנשי המחקר ,לתאם את מערכות ההכשרה של כוח האדם הדרוש לתעשיות
הביוטכנולוגיה ולקדם את הקמת התשתיות הדרושות .התמונה המתקבלת ממחקרם היא
כי תעשיית הביוטכנולוגיה אינה ממצה את היתרונות הגלומים בריכוזם הגאוגרפי של
מפעלים בתחום זה בירושלים ,ובסמיכותם לשירותי מחקר ושירותים יצרניים למיניהם
)קאופמן ולוין .(2002 ,עוד רבה המלאכה עד אשר הריכוז הגאוגרפי הזה יפעל כאשכול של
ממש ויעניק למפעלים את כל היתרונות החיצוניים הגלומים בו .המדיניות הממשלתית
והעירונית צריכה להתמקד בפן זה של האשכול ולא להסתפק בעידוד תהליכי הייצור
במפעלים עצמם.

בניית ירושלים כמרכז ייצוא של שירותי רפואה
באשכול הביוטכנולוגיה ומדעי החיים והרפואה יש ענף כלכלי הנמצא עדיין בחיתוליו
בישראל בכלל ובירושלים בפרט .זהו ענף ייצוא שירותי רפואה .תעשיות הביוטכנולוגיה
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בירושלים ,ובמיוחד תעשיית התרופות ,וכן הפקולטות לרפואה ולמדעי הטבע
באוניברסיטה העברית נשענות ,בין השאר ,על נוכחותם של בתי חולים וצוותים רפואיים
מן המדרגה הראשונה .בתי חולים אלה ומוסדות רפואיים אחרים הנמצאים בירושלים
הם בסיס פוטנציאלי לפיתוח ייצוא של שירותי רפואה .מן הראוי כי ירושלים תיערך
ביתר שאת לקראת הבאות ותהפוך את מערך שירותי הרפואה הזה גם לענף ייצוא חשוב
בכלכלתה .על-ידי ההתרחבות לתחום הייצוא יהפכו שירותי הרפואה בירושלים למוקד
משיכה לסגל מקצועי ברמה גבוהה ,אשר יבחר לגור בעיר ובכך יחזק את ההרכב החברתי-
כלכלי של אוכלוסייתה .פיתוח ענף שירותי הרפואה לתושבי העיר יוכל להתקדם
ולהתרחב אם יגיעו תושבי חוץ רבים לטיפול רפואי בבתי החולים שבה וכך יגדילו את
הכנסות מוסדות אלה.
רעיון הגברת הייצוא של שירותי רפואה בירושלים מעוגן בתמורה עולמית .בעשורים
האחרונים הולכים ומתרחבים בארצות רבות שירותי רפואה הניתנים למטופלים
מארצות אחרות והם מחזקים בכך את הכלכלה הארצית והמקומית .ייצוא שירותי רפואה
מתקיים תחת שתי כותרות :רפואה בינלאומית ) (international medicineותיירות רפואית
) ,(medical tourismאך בשתיהן מדובר בייצוא שירותים לתושבי חוץ .ייצוא זה בנוי על כך
שיש אנשים הזקוקים לטיפול רפואי ודעתם אינה נוחה משירותי הרפואה בארצותיהם-
הם ,אם בשל מחירם הגבוה ואם בשל קשיים במערכת הרפואה הציבורית ,ויש בידם
האמצעים לרכוש שירותי רפואה בארצות אחרות .כיום רבים מהם מוכנים לנסוע או
לטוס למרחקים גדולים כדי לקבל שירותי רפואה זולים יותר ויעילים יותר מאשר
בארצותיהם.
בכמה ארצות משולב השירות הרפואי הניתן לתושבי חוץ בפעילות תיירותית .מעמדה
של ירושלים כעיר תיירות ועלייה לרגל יכול לסייע לקידום ייצוא שירותי הרפואה שלה
על-ידי הוספת הממד של שילוב בין הטיפול הרפואי וחוויית הביקור והחופשה בארץ בעת
ההמתנה לטיפול או בעת ההחלמה ממנו ,כמקובל בבתי חולים בכמה אתרי תיירות
מובהקים בחו"ל.

ייצוא שירותי רפואה בארצות מפותחות
בארצות המערב חלה התקדמות ניכרת בכמה נושאים בתחום הרפואה ,ורבים הם
החולים ברחבי העולם המבקשים לזכות בטיפול ברמה המקצועית הגבוהה שמעניקים
המוסדות הרפואיים שבהן .שירותי הרפואה הבינלאומית בארצות-הברית ,בריטניה,
גרמניה וצרפת ,הודות למומחיותם ולמוניטין שרכשו ,הפכו לאבן שואבת לחולים
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מארצות רחוקות ,היכולים להרשות לעצמם לשלם בעבור שירותי הרפואה המצוינים אך
היקרים של הארצות המפותחות.
ארצות-הברית מצטיינת ברמה המקצועית הגבוהה של המחקר הרפואי ובמשאבים
הכספיים הרבים המופנים אל השירותים הרפואיים שלה .הודות לכך התפתחה בה שורה
ארוכה של בתי חולים הנשענים על ריכוז ענק של מומחים מעולים .אל המוסדות
הרפואיים הללו מגיעים "מטופלים בינלאומיים" ) ,(international patientsבעיקר לשם
טיפולים הדורשים התמחות ואיכות ברמה שקשה למצוא במקומות אחרים .אחד
המוסדות הרפואיים ששמו יצא למרחוק ,המושך אליו מטופלים מארצות רבות ,הוא
קליניקת מאיו ) ,(Mayo Clinicשלו שלושה בתי חולים מעולים – במינסוטה ,באריזונה
ובפלורידה.
מספר המטופלים הבינלאומיים המבקשים שירותי רפואה בגרמניה גדל באופן דרמטי
בשנים האחרונות בשל האיכות הגבוהה של בעלי המקצוע והמוסדות הרפואיים בה ,לצד
המחיר הסביר יחסית של השירות .גידול זה מאפשר להתאים את השירותים הרפואיים
במוסדות הרפואה הגרמניים לצרכים המיוחדים של המטופלים .ברוב בתי החולים
קיימים שירותי תרגום וכך מתגברים על בעיה מרכזית ברפואה הבינלאומית .לפתרון
הבעיה מסייעת גם הנוכחות הגוברת במוסדות הרפואה הגרמניים של רופאים ומומחים
שונים שהיגרו לארץ זו והם דוברים שפות נוספות מלבד גרמנית .לכך יש להוסיף את
האפשרות הקיימת עתה בגרמניה לספק ארוחות בסגנונות תרבות שונים ,אף זאת בשל
נוכחות מהגרים ובני מהגרים רבים במדינה .טלוויזיה תמוכת-לוויין מספקת למטופלים
מארצות חוץ בעת שהותם בבית החולים ,וכך גם לבני משפחותיהם השוהים בבית מלון
בקרבתם ,תכניות בשפתם-הם.
הפעילות הבינלאומית של בתי החולים היא לעתים ברמת המוסד היחיד ,המפרסם את
שירותיו בעצמו .במקביל ,פועלות חברות המתווכות בין המטופלים מארצות חוץ ובין
המוסדות הרפואיים המעניקים את הטיפולים .יש חברות כאלו הפועלות בכל המרחב
העולמי ,וחברות אחרות מתרכזות במרחב היבשתי של ארצות המוצא של המטופלים
הפוטנציאליים ,ויש חברות המתרכזות בארץ יעד מסוימת כדי לקדם הבאת מטופלים
מארצות חוץ למוסדות הרפואיים שלה.
רשת האינטרנט הפכה למכשיר חשוב ליצירת הקשר בין בתי החולים בארצות המפותחות
ומטופלים בארצות חוץ .אתר אינטרנט בשם  www.americanhospitals.com/hospitalsמרכז
מידע על בתי חולים ומרכזי טיפול רפואי בארצות-הברית המציעים לשרת מטופלים
מארצות חוץ .בגרמניה פועלת "ועדה ארצית לקידום הרפואה הגרמנית בארצות חוץ"
) ,(Committee for Promoting German Medicine in Foreign Countriesהמפרסמת את שירותי

48

הרפואה הבינלאומית של אלפי בתי החולים שבגרמניה ומבקשת להתאים שירותים אלה
לנתונים הלשוניים ולמנהגים התרבותיים של המטופלים .אנשי הוועדה מצאו כי אחת
הדילמות העומדות לפני המטופלים הבינלאומיים היא בחירה נכונה של המוסד הרפואי
המתאים להם מבין  3,000המוסדות הקיימים לכך בגרמניה .ברור שדרוש גוף מרכזי אחד
שיסייע למטופלים הפוטנציאליים במשימה זו וגם ידאג ליצור את הקשר ולקבוע את
התור לפגישת המטופל עם המומחה הרפואי המתאים .גוף זה מסייע גם בהשגת אשרת
הכניסה לגרמניה למטופל ולמלוויו .ליד הוועדה פועלת חברה בשם  ,GerMedicהמסייעת
לארגן ,לתכנן ולהפעיל את ההתקשרות עם בתי החולים בגרמניה לצורכי טיפול וניתוח
) .(www.germedic.comאתר האינטרנט של החברה מופיע באנגלית ,בדנית ובהולנדית.
הוא מכוון בעיקר למטופלים מערב-אירופיים ומדגיש את הסיוע למטופלים מבריטניה,
העומדים בארצם לפני תורים ארוכים ,ומציג את המצב המשפטי בתחום זה .בשנת 2003
תמך בית המשפט העליון האנגלי בפסיקה של בית הדין מרכזי של האיחוד האירופי ,כי
למטופלים הנאלצים להמתין זמן ארוך מדי בתור לטיפול הרפואי יש זכות לתבוע כי
יטופלו במדינה אירופית שכנה ,ומערכת הבריאות הציבורית בארץ מגוריהם חייבת
לשאת בהוצאות הטיפול .התפתחות זו יצרה תשתית כלכלית לתנועה של מטופלים בין
מדינות מערב אירופה.

ייצוא שירותי רפואה בארצות המתפתחות
ענף ייצוא שירותי הרפואה מתרחב כיום גם בארצות מתפתחות .בעשורים האחרונים
התפשט ידע מקצועי באיכות גבוהה וחלה הצטיידות מרשימה באמצעים טכנולוגיים
חדישים בארצות אשר קודם לכן לא נודעו ברמה גבוהה של שירותי רפואה .מנגד ,בשל
רמת השכר הנמוכה יחסית בארצות אלה בהשוואה לרמה בארצות המערב ,אף רמת
המחירים עדיין נמוכה בהן ,וזאת גם בתחום הרפואה המתקדמת .לעומת זאת ,בארצות
המערב חלה עלייה ניכרת בביקוש לשירותי הרפואה הפרטית ,כי בשירותי הרפואה
הציבורית הולכים ונוצרים פקקים .בבריטניה ובקנדה יכולה ההמתנה לטיפול כירורגי
להיות ארוכה ביותר ,ואילו בבנגקוק שבתאילנד או בבנגלור שבהודו יכול המטופל
להיכנס אל חדר הניתוח זמן קצר לאחר שנחת בנמל התעופה הסמוך ).(Ramesh, 2005
אולם היתרון העיקרי הוא במחיר הנמוך של הטיפול הרפואי – כעשירית ואף פחות מזאת
מן המחירים המקובלים בבתי חולים בארצות-הברית ).(Hutchinson, 2005
ראוי לציין כי ברבות מן הארצות המתפתחות הללו שירותי הרפואה אינם מצטיינים
בפיקוח מסודר ,כמקובל בשירותי הרפואה המערביים ,אלא יש מידה ניכרת של שונות
באיכותם .מצב זה מעמיד לפני המטופלים הפוטנציאליים סיכונים מסוימים .העיתונות
מלאה דיווחים על מקרים קשים ,מכשל טיפולי חמור בשל היעדר ידע מקצועי ועד מעשי
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התחזות הגובלת בפלילים .לישראל ,שהרגולציה הרפואית בה מתפקדת כהלכה ולשירותי
הרפואה ידע מקצועי איכותי המלווה במוניטין ,יש על כן יתרון תחרותי לעומת ארצות
אלו .אולם מבחינת רמת המחירים ,הנובעת משכר העבודה הגבוה יחסית בארץ ,לא תוכל
ישראל להתחרות בארצות האחרות המייצאות שירותי רפואה.
עם זה ,יש לשים לב לכך כי בכמה מן הארצות המתפתחות המייצאות שירותי רפואה קמים
מרכזי רפואה לגיטימיים ,בעלי ידע איכותי ,המבטיחים רמת סיכון מינימלית למטופלי
החוץ .חברות בינלאומיות משקיעות יותר ויותר בענף ייצוא שירותי הרפואה עצמו וחברות
אחרות נכנסות כמתווכות בין הביקוש להיצע בהבטיחן את מכלול השירותים הנחוצים,
כולל ליווי בטיסה ובהחלמה ,כדוגמת חברת  .(www.MedSolution.com) MedSolutionכך
משתפרת והולכת רמת השירותים הרפואיים והשירותים הנלווים – שבענף זה נודעת
להם חשיבות רבה – המבטיחים סיפוק כל הצרכים הנלווים לשירותים הרפואיים עצמם,
כגון ,סידורי נסיעה ,ליווי ואכסון למיניהם.
בשנים האחרונות עלתה הודו ביתר שאת על מפת ייצוא שירותי רפואה ,כפי שעלתה על
מפת הייצוא של ענפים כלכליים אחרים ,בזכות איכות גבוהה יחסית של הייצור או
השירות ובזכות המחירים הנמוכים לכוח אדם .קמו בהודו כמה בתי חולים ומרפאות
שמועסקים בהם רופאים ואחיות שצברו ניסיון מקצועי רב בבתי חולים בצפון אמריקה או
בבריטניה .בעלי מקצוע אלה מפעילים שירותי רפואה איכותיים במחיר נמוך יחסית בעבור
לקוחות הבאים ממרחקים .ממשלת הודו מעודדת את ייצוא שירותי הרפואה כענף חשוב
שלו פוטנציאל להכנסות ניכרות .שר האוצר ההודי קבע כמטרת מדיניות להפוך את הודו
ל"יעד גלובלי" של שירותי רפואה .חברת מקינזי ) (McKinsey & Co.לייעוץ אסטרטגי הכינה
בעבור ארגון התעשייה הפרטית בהודו ) (Confederation of Indian Industry-CIIדוח על
הסיכויים הטמונים בפיתוח שירותי רפואה לייצוא בהודו .הערכת כותבי הדוח היא כי
הודו עשויה להתחרות בהצלחה כייצואן שירותי בריאות וכך להכניס לכלכלת המדינה
בשנת  2012למעלה ממיליארד וחצי דולר .השירותים העיקריים שמדובר בהם הם רפואת
לב ,שיניים ואורתופדיה )בעיקר בתחום החלפת פרקים( ,וכן ניתוחים פלסטיים
קוסמטיים ) .(Confederation of India Industry and McKinsey, 2003חברות וקבוצות ביטוח
רפואי בארצות מערביות כבר החלו לחתום על הסכמים לאספקת שירותי רפואה
למבוטחיהן עם ספקים של שירותים אלה בהודו ,המצטיינים ברמה מקצועית גבוהה
ובמחירים נמוכים בהרבה מאלה המקובלים במערב ) .(Marcelo, 2003אתר אינטרנט
באנגלית בשם  www.medical-tourism-india.comמדריך את כל המעוניין בתיירות רפואית
להודו.
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הודו אינה לבדה בפיתוח ייצוא שירותי רפואה בקרב ארצות דרום-אסיה ודרום-מזרח
אסיה .תאילנד ,סינגפור ,הפיליפינים ומלזיה מתדפקות אף הן על שערי הענף הכלכלי
החדש הזה ומתחרות בהודו ,הן על השוק האירופי והאמריקני הן על השוק הערבי במזרח
התיכון .בתאילנד התרכזו בתי חולים המשרתים מטופלים בינלאומיים באזור התיירות
של פוקט ) (Phuketשבדרום המדינה .אחד מהם אפילו מדגיש בשמו" ,בית החולים
הבינלאומי של פוקט" ,את התמחותו באספקת שירותי רפואה בינלאומית )www.phuket-
.(inter-hospital.co.th
ארצות אחרות המפתחות בשנים האחרונות ענף ייצוא זה הן הונגריה ,פולניה ,לטביה
ואסטוניה במזרח אירופה ,דרום-אפריקה ,וכן כמה מארצות אמריקה הלטינית – קובה,
קוסטה-ריקה ,ג'מייקה וארגנטינה .ארצות מזרח אירופה נהנות מקרבה לשוק של מערב
אירופה .הונגריה מושכת אליה מספר גדול של מטופלים ממערב אירופה וגם מארצות-
הברית בזכות האיכות הגבוהה של רפואת שיניים והכירורגיה הפלסטית הקוסמטית שבה.
גם קוסטה-ריקה ,הסמוכה לצפון אמריקה ,מצטיינת בניתוחים פלסטיים וכמוה גם דרום-
אפריקה ,שבתי החולים שלה מושכים מטופלים בעיקר מארצות מערב אירופה ,המשלבים
את הטיפול עם התאוששות בסגנון תיירותי באתרי הנופש והטיול הרבים בארץ זו .גם
ארצות במזרח התיכון נערכות להיכנס לשוק ייצוא שירותי הרפואה :בטורקיה מציעים
למטופלים הבאים מארצות אחרות בעיקר ניתוחים פלסטיים ורפואת שיניים .גם בעמאן
שבירדן מבקשים בתי חולים בשנים האחרונות להיכנס לענף ייצוא זה ,ואילו דובאי
מתכוונת להציע שילוב של שירותי רפואה עם תיירות נופש ).(Hutchinson, 2005

תחרות בין ערים על ייצוא שירותי רפואה
באחרונה הצטרפו גם ערים למאמצי מדינות לעידוד ייצוא של שירותי רפואה ואף הן
מתחילות לתכנן את עתידן הכלכלי על בסיס השתתפותן הנמרצת הישירה בתחרות הבין-
עירונית על ייצוא שירותים רפואיים .שירותי רפואה הם היום מן הענפים הכלכליים
החשובים של ערים רבות ,בעיקר ערים גדולות ,שבמרכז אזור מטרופולין גדול .בערים
אלה הצטבר במשך השנים מאגר של שירותי רפואה ,הפועלים מתוך מערך בניינים ותיק
המתחדש ומתרחב מדי פעם .שירותי רפואה אלה נשארים צמודים לאורך זמן
למקומותיהם ואינם נודדים אל ערי הפרבר הרחוקות כפי שנוהים באחרונה בתי חרושת
רבים ועמם בתי מסחר גדולים ,מתקני אחסנה ,ואף משרדי חברות שונות .בערים רבות
ברחבי ארצות-הברית היו בתי החולים ושירותי רפואה הנלווים אליהם בין הענפים
הבולטים ,הממשיכים לספק תעסוקה ועסקות לחיי הכלכלה המקומיים .גם בעריה
הגדולות של ישראל – ירושלים ,תל-אביב וחיפה – פועלים מערכים גדולים ומסועפים
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של בתי חולים אשר שמרו על מקומם במרחב העירוני ואף מעצימים אותו ,ובתוך כך הם
משתכללים ושומרים על רמתם המקצועית הגבוהה.
כאשר בתי חולים של עיר נתונה נכנסים לתחום ייצוא שירותי הרפואה כדי ליהנות
מבחינה כלכלית מהתגברות הדפוסים הגלובליים בתחום זה ,יש מקום להתפתחות
מסגרות כלל-עירוניות שיקדמו ,את ייצוא שירותי הרפואה באותה עיר .התופעה עדיין
בחיתוליה אולם מערך שירותי הרפואה בירושלים ראוי שיסב את תשומת לבו אליה
וינקוט צעדים כדי לקדם במשותף – ובעזרה עירונית וממשלתית – את הפן הבינלאומי
של פעילותו.
דוגמה עירונית להתארגנות מסגרת לקידום ייצוא שירותי רפואה פועלת בפילדלפיה.
שמה ) .(www.philadelphiamedicine.com) Philadelphia International Medicine (PIMמסגרת
זו משותפת לתשעה מוסדות רפואיים בעיר פילדלפיה ובסביבותיה ,שיצאו להם מוניטין
בינלאומיים בזכות הרמה המקצועית של הרופאים והנהלים הרפואיים המשוכללים
הנהוגים בהם .היא מפרסמת את שירותיהם ,מתווכת בינם ובין מטופלים מארצות חוץ
ומספקת את כל השירותים הנלווים PIM .מתפקדת כמחלקה הבינלאומית של כל אחד מן
המוסדות הקשורים אליה ובאמצעותה מטופלים מארצות חוץ משיגים גישה ישירה
למחלקה הדרושה להם במוסד המתאים.
בגלל חשיבותה של דוגמה זו לפיתוח תחום שירותי הרפואה בירושלים ,מן הראוי לעסוק
בה מעט בפירוט PIM .עוסקת גם בהיבט אחר של הרפואה הבינלאומית ,שגם לו
משמעויות כלכליות חשובות בתחום אחר של הקידום העירוני – קידום מקומה של
פילדלפיה כמרכז להשכלה גבוהה ברפואה .מסגרת זו אחראית גם על הכשרת רופאים
ושאר אנשי צוות רפואי ,כולל מנהלים ,במוסדותיה הרפואיים של פילדלפיה ,שחלקם הם
בתי חולים אוניברסיטאיים .וכל זאת" ,באמצעות חיוג למספר טלפון אחד" ,כפי שמכריז
האתר של  PIMהמשותף לתשעת המוסדות .מעבר לשירותים הרפואיים במחלקות
השונות של המוסדות ,דואגת  PIMגם להפניית המטופלים למחלקה הרפואית המתאימה
ולרופא המומחה הדרוש או המבוקש ,לשירותי תרגום במקרה הצורך ,לשירותי מטבח
המתאימים למטופלים מבחינה בריאותית או תרבותית ולצורכיהם הדתיים המיוחדים.
נוסף לאלו היא מטפלת בהסדרת מסמכי הנסיעה באמצעות השגרירות האמריקנית בארץ
המוצא של המטופל ,לסידורי תשלום מרכזיים ,לתמיכה בבני משפחה הנלווים למטופל
בעת הטיפול וההחלמה שלו ,ועד לסיורים לשכירת דירות מתאימות באחריות הארגון.
באמצעות  PIMמתנהל קשר הדוק בין הרופאים המטפלים בפילדלפיה לרופאים המפנים
בארצות מוצאם של המטופלים.
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התחלות של ייצוא שירותי רפואה בישראל
כמה בתי חולים בישראל מודיעים על היערכות לטיפול רפואי בתושבי חוץ .הם מבקשים
להישען על מוניטין הרפואה הישראלית ,על זמינותם של מומחים חשובים ועל מחיר
סביר יחסית לשירותי רפואה ברמה מקצועית דומה לצפון אמריקה ולמערב אירופה.
עיקר הפעילות מכוון למטופלים מארצות המזרח התיכון ,ארצות האגן המזרחי של הים
התיכון )קפריסין ויוון( ,ארצות מזרח אירופה וארצות מרכז אסיה .כללי הפעילות בשוק
הבינלאומי שונים מן הבחינה הכספית מכללי הרפואה הציבורית .המחירים גבוהים
בהרבה ממחירי הטיפול לתושבי ישראל השייכים למסגרת הרפואה הציבורית .אלה
האחרונים נהנים גם מהנחה הניתנת לקופות החולים השונות בשל המספר הגדול של
החברים הרשומים בהן.
המרכז הרפואי של הדסה בירושלים מודיע באתר האינטרנט שלו כי הוא מספק בכל שנה
טיפולים מתקדמים לאלפי חולים מכל רחבי העולם ,ומדגיש כי הטיפול מלווה במתן
תשומת לב מרבית לבני משפחה נלווים ) www.hadassah.org.il/English/EngMainNavBar/
 .(International+Patientלמרכז הרפואי הדסה מסורת ארוכה של טיפול רפואי בחולים
מארצות ערב ואף מקפריסין )קפריסין משמשת בסיס ליצירת קשר עם מטופלים מארצות
ערב( .כן מגיעים אליו מטופלים ממדינות ברית-המועצות לשעבר ,מטורקיה ,מיוון,
מבולגריה ומרומניה ומכמה ארצות באפריקה .תחומי הטיפול הם מגוונים ,ושני בתי
החולים של הדסה ,זה שבעין-כרם וזה שעל הר הצופים ,משתתפים במאמץ ,כל אחד
בתחומי התמחותו.
חלק מן הקשרים בין הדסה למטופלים מארצות חוץ נעשה באמצעות סוכנים או חברות.
אחת הבולטות באלה היא חברת  ,IMERהמתמחה ביצירת קשר בין מטופלים לבתי
חולים ) .(www.imer.bizבמקרים אחרים נוצר הקשר ישירות בין המטופלים למרכז
הרפואי או לרופאים מומחים בעלי מוניטין הפועלים במסגרתו ,אם על-ידי רופאים בחו"ל
המפנים את חוליהם לטיפול בירושלים ,אם על-ידי אתר האינטרנט של המרכז ואם על-
ידי העברת מידע מפי מכרים שהיו מטופלים במוסד בעבר .למרות ההתקדמות הרבה
בשנים האחרונות ,היקף הפעילות של המרכז הרפואי בינתיים מצומצם יחסית – כמה
מאות מטופלים בלבד בשנה – מספרים שאין בהם בינתיים כדי להשפיע באופן משמעותי
על מצבו הכלכלי .עם זה ,הם מסמנים בכל זאת כיוון עתידי ,בעיקר על-סמך העלייה
החדה במספר המטופלים מארצות חוץ שאושפזו במוסד בשנים האחרונות.
גם בבתי חולים מחוץ לירושלים מתנהלת פעילות בתחום הרפואה הבינלאומית .במרכז
הרפואי תל-אביב ע”ש סוראסקי מוענקים ,לפי הודעת אתר האינטרנט שלו ,שירותי
רפואה לאזרחים זרים .המטופלים מארצות חוץ מלווים כל משך שהותם בין כותלי בית
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החולים בנציגים דוברי שפות זרות מן היחידה לתיירות רפואית .יחידה זאת מסייעת בעת
הצורך גם בשירותים נלווים ,כגון השגת ויזה לארץ ,הסעות ומקום שהייה למטופלים
ולמלוויהם .המטופלים במרכז הרפואי בתל-אביב באים מקזאחסטן ועד ברזיל ,מקנדה
ועד דרום אפריקה ).(www.tasmc.org.il
המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל-השומר נותן שירותי רפואה בינלאומית מאז  .1990מרכז
זה הגיע להסכמים להספקת שירותי הערכה וטיפול עם משרדי בריאות ברוסיה,
אוקראינה ,טורקיה ,יוון ,איטליה ,ירדן וארצות נוספות ) .(eng.sheba.co.ilקיימת בו
"מחלקה לשירותי תיירות רפואית" ובה אחיות ואנשי מינהל שתפקידם לסייע למטופלים
בעת שהותם בתל-השומר .שפת התקשורת עם מטופלי חוץ היא אנגלית .לאלה מבין
המטופלים שאינם דוברים אנגלית ,המרכז מייעץ להיעזר במלווה הדובר שפה זו כדי
להקל על התקשורת עם הסגל המקצועי.
המרכז הרפואי הרצליה עוסק רבות לא רק ברפואה פרטית בתוך ישראל אלא גם נותן
שירותים רפואיים לתושבי חוץ .כן הוא מעורב בהפעלת בית חולים ומרפאות ,בייעוץ
ובסקרים רפואיים בארצות אחרות ,וגם אלה הם אופני ייצוא של שירותי רפואה מישראל
) .(www.hmc-imc.comעל-פי אתר האינטרנט של המרכז הרפואי הרצליה ,המוסד מייחס
חשיבות רבה לענף הרפואה הבינלאומית ,ויש לו נציגויות באנקרה ובמוסקבה ,המסייעות
להרחבת פעילותו זו.
בכל המרכזים הרפואיים בישראל המציעים שירותי רפואה למטופלים מארצות חוץ נעשה
מאמץ להיות מעורבים במכלול צורכיהם של המטופלים ,מסיוע בהסדרי הנסיעה ובקבלת
אשרת כניסה )ויזה( ,הזמנת חדרים בבתי מלון לבני משפחה נלווים ולמטופלים עצמם
לאחר ההחלמה ,ועד אספקת שירותי תרגום בשפות השגורות בפי רוב המטופלים.

הפוטנציאל לפיתוח ייצוא שירותי רפואה בירושלים
ירושלים משופעת יחסית במוסדות רפואיים .בעיר היהודית פועלים כמה בתי חולים,
מהם גדולים במיוחד – בית חולים הדסה עין-כרם ,בית חולים הדסה הר הצופים ובית
חולים שערי צדק ,שלושתם בתי חולים אוניברסיטאיים; שני הראשונים קשורים
לאוניברסיטה העברית והשלישי לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב .מוסדות רפואיים נוספים
בעיר הם בית החולים ביקור חולים; בית חולים הרצוג ,המטפל במגוון הבעיות הרפואיות
האופייניות לזקנה ולמחלות הנפש; בית חולים אלין הוא מרכז לשיקום ילדים ובני נוער;
בית החולים הצרפתי סנט לואיס משמש בית חולים לחשוכי מרפא ומנוהל בידי הנזירות
הגרות בו.
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בירושלים הערבית פועלים כמה בתי חולים קטנים :בית החולים לעיניים סנט ג'ון ,בית
החולים אוגוסטה ויקטוריה ,בית החולים סן ז'וזף )אל-פרנס( ,בית החולים אל-הלאל,
ובית החולים אל-קודס ליולדות .בתי חולים אלה משרתים את האוכלוסייה הפלסטינית
בלבד ואילו בתי החולים בירושלים היהודית משרתים גם מטופלים פלסטינים ,ובעיקר
את תושבי ירושלים הערבית .בתי החולים בירושלים הערבית עשויים לשמש בסיס
לייצוא שירותי רפואה למטופלים דוברי ערבית מארצות ערב.

המלצה :הקמת מסגרת משותפת לייצוא שירותי רפואה מירושלים
בשל היקפו ורמתו המקצועית הגבוהה ,מערך שירותי הרפואה בירושלים עשוי לשמש
בסיס מתאים לפיתוח מוגבר של תחום ייצוא שירותי הרפואה ,ובכך לתרום להרחבת
התשתית הכלכלית של העיר .הודות למערך עשיר זה משמשת ירושלים מרכז רפואי לא
רק לתושביה אלא גם לרבים הבאים מכל הארץ ליהנות מן הרמה המקצועית הגבוהה של
הרופאים והשירותים הרפואיים הפועלים בה .כך יכולה ירושלים להמשיך לפתח מערך
שירותי רפואה מורכב ומתקדם בגודל שהוא מעל למתבקש מגודל אוכלוסייתה .לכך
תרמו לא רק המסורת הארוכה של בתי חולים ושירותי רפואה המציינת את תולדות
העיר בעת החדשה ,אלא גם נוכחות בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית,
העומד בקשרים מקצועיים עם מערך שירותי הרפואה בעיר .נתונים איכותיים אלה
יכולים לשמש גם את ייצוא שירותי רפואה למטופלים מארצות אחרות .ואכן ,בית חולים
הדסה במיוחד צבר מוניטין בעולם ,ובמיוחד בארצות השכנות לנו ,ובימי רגיעה ביטחונית
ופוליטית באים בשעריו גם מטופלים מארצות ערב.
נראה כי כדי לקדם את תחום הרפואה הבינלאומית ולהפכו לאחד מענפי הייצוא
החשובים של העיר ,דרושה התארגנות ברמה בין-מוסדית בדומה לזו שהתפתחה
בפילדלפיה שבארצות-הברית .במקום היריבות הבין-מוסדית ,המאפיינת לעתים את בתי
החולים הראשיים של ירושלים ,יש מקום לבנות תשתית של שיתוף פעולה .כך ניתן יהיה
להגביר כוח בתחרות הגלובלית על שוק המטופלים המעוניינים בשירותי רפואה מעולים
וסבירים מבחינה כספית מחוץ לארצותיהם ,שמספרם גדל והולך בשנים האחרונות.
הקמת מסגרת משותפת לכמה מבתי החולים בירושלים לגיוס מטופלים בארצות חוץ,
כולל מתן השירותים הנדרשים להם ,עשויה להביא להגדלת חלקה של ירושלים בכלכלה
הגלובלית של שירותי רפואה.
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חיזוק ירושלים כמרכז לייצוא שירותי השכלה גבוהה
לירושלים קשה להתחרות בתל-אביב על לבם של מנהלי העסקים ,אולם יש בכוחה
למשוך אליה את המבקשים לרכוש דעת והשכלה .בתחום זה אין לתל-אביב מעמד של
בכורה .אדרבה ,מאז הקמתה של האוניברסיטה הראשונה בארץ-ישראל בירושלים,
ובמשך כמה עשרות השנים הבאות ,הייתה ירושלים המובילה בתחום שירותי ההשכלה
הגבוהה בארץ ,וענף זה היה מענפי הכלכלה החשובים בעיר .יש מקום לבחון כיצד אפשר
להחזיר עטרה ליושנה בדרכים יצירתיות ,בהישענות על המגמות החדשות בשוק
ההשכלה הגבוהה.

ערים המתמחות בשירותי השכלה גבוהה
ירושלים לא הייתה יחידה במינה בתחום ההשכלה הגבוהה .יש שורה ארוכה של ערים
אשר למרות היותן בינוניות עד קטנות ,ואף רחוקות ממעגל העסקים הגדולים וחובקי
העולם ,ידעו למצב את עצמן כערי השכלה גבוהה ,ולהשעין את כלכלתן על אוניברסיטה
אחת או יותר .מסורת אקדמית ארוכה ,איכות של חיי קמפוס ,אווירה אורבנית נאותה
ולעתים קסם היסטורי ונופי הם המרכיבים המושכים אל ערים אלה מאות ואלפים של
סטודנטים ללמוד במוסדות ההשכלה המעולים שלהן ולהתבשם מסביבתן האורבנית.
דוגמאות בולטות לכך הן הערים קיימברידג' ואוקספורד באנגליה ,סנט אנדרוס ואברדין
בסקוטלנד ,אופסלה ולונד בשבדיה ,ליידן ודלפט בהולנד ,לוון ) (Leuvenבבלגיה ,היידלברג
וטובינגן בגרמניה ,פואטיה בצרפת ,סלמנקה בספרד ,קואימברה בפורטוגל ,בולוניה ,סיינה
ופררה באיטליה וניאמיי ) (Neameyבניגריה .ברחבי ארצות-הברית יש שורה ארוכה של
ערי אוניברסיטה וקולג' ,קטנות וגדולות ,שהמוסדות להשכלה גבוהה בהן – אחד או
יותר – מהווים עוגן ראשי בכלכלה המקומית .דוגמאות ידועות הן פרינסטון במדינת ניו-
ג'רזי ,צ'פל-היל בצפון קרולינה וברקלי במדינת קליפורניה.
ההשכלה הגבוהה הייתה לאחד הענפים החשובים של הכלכלה העירונית ,בהיותה מעסיק
גדול וגם אבן שואבת לכספים מערים אחרות – לתשלום בעבור שירותי ההשכלה עצמם
ולשירותים הנלווים ,כגון דיור ,מזון ,תרבות ובידור ) .(Felsenstein, 1996, 1999נוכחותם
של מוסדות השכלה גבוהה בעיר משפיעה גם על כוח משיכתה לתעשיות הנזקקות לכוח
אדם מיומן במקצועות ההשכלה הגבוהה והנשענות על פירות המחקר הנערך במוסדות
המקומיים ).(Kuypers et al., 2003
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ירושלים :מעיר אוניברסיטה לעיר אוניברסיטאות
אחד המפעלים הראשונים שפתחו את התקופה הבריטית בארץ היה הקמת אוניברסיטה
יהודית בירושלים .פרויקט זה ,שהחל ברכישת שטח אדמה בהר הצופים ,נתפס כחורג
מגבולות העיר ונועד למשוך חוקרים ותלמידים מרחבי העולם ולשרת ציבור יהודי מכל
הארץ ומחו"ל .מבחינתה של העיר ירושלים ,האוניברסיטה העברית הוגדרה מתחילתה
כענף ייצוא .חיים ויצמן ,שהיה ממחוללי רעיון הקמתה בירושלים ,התרשם עמוקות מן
המשקל הרב שהיה לגימנסיה הרצליה ביפו ואחר כך בתל-אביב ,והפיק מכך לקח בדבר
תפקידה של אוניברסיטה עברית בירושלים בפיתוח האוכלוסייה היהודית בעיר ,כפי
שהתבטא ביום הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה בשנת  ,1918בנאומו "על הסף" )ויצמן,
תרצ"ז .(103-102 :ואכן ,משפחות רבות בעיר העברית הקטנה שצמחה על חוף הים ליד
יפו התפרנסו משכר הלימוד ,שכר הדירה ושכר הכלכלה ששילמו הורי התלמידים שהגיעו
מארצות שונות ללמוד בגימנסיה בתל-אביב .באותם ימים הייתה הגימנסיה המפעל
הכלכלי הגדול ביותר בתחומי העיר תל-אביב.
תפקיד כלכלי נועד גם לאוניברסיטה העברית בראשיתה ,מעבר לתפקידה כמוסד להשכלה
ולמחקר ומעבר לתפקידה הפוליטי כאחיזה יהודית מובהקת בירושלים .בימים שכל בעל
עניין בנה את מגדליו ותפס לעצמו מתחם במרחב המקיף את העיר העתיקה כדי לקבוע
יתד בירושלים עם התבססות השלטון הבריטי בה ,היה לאוניברסיטה העברית תפקיד גם
בחיזוק הכלכלה המודרנית של האוכלוסייה היהודית .מוסד להשכלה גבוהה הוא ספק של
מקומות עבודה מסוגים מסוימים ,ואלה משפיעים בטווח הארוך על ההרכב המקצועי
וההשכלתי של אוכלוסיית העיר .בעיר שבה לאוכלוסייה משכילה ומודרנית היה קשה
למצוא כר פרנסה ,במיוחד נוכח המאבק שניהל היישוב היהודי הישן נגד היישוב החדש,
הייתה משמעות כלכלית רבה להקמת מוסד השכלה ,אשר כבר מתחילתו לא נועד להיות
שירות מקומי בלבד אלא לתת את שירותו לארץ כולה ואף מעבר לה .ואכן ,במשך כמה
עשרות שנים שמרה האוניברסיטה העברית בירושלים על מעמדה הן כמעסיק גדול בעיר
הן כספק שירותי השכלה גבוהה לארץ כולה .תפקידה כמוקד בינלאומי לסטודנטים
יהודים הצטמצם בעקבות מלחמת העולם השנייה ולאחר מכן לא נעשו מאמצים לחזור
אליו ,כי הנהגת האוניברסיטה ריכזה את מעייניה בתפקידה בארץ ,והרי גם העולם
שהסטודנטים מחו"ל הגיעו ממנו חרב בשואה.
בשנות החמישים חלקה האוניברסיטה העברית את הבכורה בהשכלה הגבוהה בישראל
רק עם מוסד הטכניון הוותיק בחיפה ,וכאילו בהסכם ג'נטלמני ,חילקו שני המוסדות
ביניהם את השוק לפי נושאי הלימוד ,בעיקר בשנים הראשונות .הטכניון נטל את שוק
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ההשכלה הגבוהה בעיקר בתחומי ההנדסה ואילו האוניברסיטה סיפקה שירותי השכלה
גבוהה בשאר התחומים.
העיר ירושלים יצאה נשכרת ממצב זה ,שנמשך עד שנות השישים .כל מי שרצה ללמוד
במוסד להשכלה גבוהה באותם ימים מצא את עצמו בירושלים .כך זכתה ירושלים לא רק
בהכנסות שהביאו לה תלמידים שבאו מחוץ לעיר ,אלא גם בכך שחלקם השתקעו בעיר.
התפתחותה של ירושלים כמרכז השלטוני של המדינה יצרה קשת של מקומות עבודה
שנדרשו להם בעלי השכלה גבוהה .השילוב הזה בין מרכז כמעט בלעדי של השכלה גבוהה
ומרכז בלעדי של שלטון מרכזי משך אל ירושלים אוכלוסייה משכילה ומקצועית ,בעיקר
מקרב תושבי הארץ הוותיקים .הרכב אוכלוסיית ירושלים ,בעיקר בני הגילים המבוגרים,
מושפע עד היום מן השילוב המיוחד שהתקיים בעשורים הראשונים למדינה בין השכלה
גבוהה ושלטון מרכזי .שילוב זה העניק לעיר עם השנים שכבה של תושבים בעלי מעמד
חברתי-כלכלי גבוה יחסית ,אשר לולא אותו שילוב אולי לא היו מגיעים אליו .והתנאי
ההכרחי לשילוב הזה הוא האבן השואבת שהייתה האוניברסיטה העברית .חשיבותם של
מוסדות להשכלה גבוהה במשיכת תושבים חדשים עלתה גם במחקר על המהגרים
לירושלים בשנות התשעים .כשליש מן המהגרים הלא-חרדים ציינו במחקר כי הלימודים
במוסד להשכלה גבוהה היו גורם חשוב עד חשוב ביותר להשתקעותם בירושלים )חושן,
קמחי ,קורח וגרינשפן.(2000 ,
אולם עם הזמן הלכה והתפרסה ההשכלה הגבוהה על פני המדינה כולה .ירושלים איבדה
את בלעדיותה כספקית עיקרית של שירותי השכלה גבוהה בישראל .בערים הגדולות של
המדינה קמו לה שותפות-מתחרות ,ובעשורים האחרונים נוספו למעגל ההשכלה הגבוהה
שורה של מכללות הפועלות בערים בינוניות וקטנות ואף אל המגזר הכפרי הגיעו .אפשר
כמובן להסביר ולהצדיק את פריסת ההשכלה הגבוהה ברחבי הארץ .הגידול העצום
בביקוש להשכלה גבוהה חייב פריסה רחבה ,כדי להקל על הקשר בין הביקוש להיצע וכך
גם לפתוח את דלתות ההשכלה הגבוהה לפני מי שלא יכול להתפנות ללימודים בעיר
מרוחקת ויקרה כירושלים .פיזור מוסדות ההשכלה הגבוהה על פני המדינה פיזר גם את
ההכנסות הכלכליות מן הפעילות בתחום זה .תל-אביב ,חיפה ובאר-שבע יצאו נשכרות
במיוחד מפיזור זה ואילו ירושלים איבדה את בכורתה.
גם בתוך ירושלים איבדה ההשכלה הגבוהה את המעמד הדומיננטי שהיה לה בעבר.
המוסדות להשכלה לא הדביקו את גידול האוכלוסייה והכלכלה בעיר .אמנם ,במשך
השנים נוספו בירושלים כמה מוסדות זוטרים להשכלה גבוהה ,המתמחים בדרך כלל
בתחומים מסוימים בלבד .אולם בשל המספרים הנמוכים יחסית של סטודנטים במוסדות
אלה ,אין להם עדיין משקל רב בכלכלה המקומית כפי שיכול היה להיות לארבע–חמש
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אוניברסיטאות חדשות אילו קמו בירושלים לשרת שוק של סטודנטים לא-מקומי .השוק
הארצי פתוח כיום לתחרות יותר מבעבר גם בשל שיפורים בתחבורה .כביש  ,6בשילוב
עם כביש  1וכביש  ,443מגבירים את הנגישות לירושלים גם מאזורים שאינם במרכז
הארץ.
יש בירושלים שורה ארוכה של מוסדות שחלקם יכול לשמש בסיס להגברת הפעילות
בתחום ההשכלה הגבוהה .בין אלה יש המכשירים לתואר ראשון במקצועות הנדסיים
וטכנולוגיים ,כגון בית הספר הגבוה לטכנולוגיה )מכון לב( ,המכללה האקדמית הדסה
והמכללה האקדמית להנדסה .בתחומי האמנויות פועלים בעיר שני מוסדות חשובים:
האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל והאקדמיה למוזיקה ולמחול ע"ש רובין .כן פועלות
בירושלים חמש מכללות המכשירות עובדי הוראה ומעניקות תואר ראשון בחינוך:
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין ,מכללה דתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ ,מכללת תלפיות,
מכללת אמונה ומכללת ירושלים .שלוש האחרונות מכשירות מורות לזרמי החינוך הדתי
ומושכות העירה סטודנטיות דתיות מכל רחבי הארץ .בירושלים פועל גם מכון שכטר
למדעי היהדות ,המציע תכנית לימודים לתואר שני לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה
בישראל .כן גדל בשנים האחרונות משקלה של שלוחת האוניברסיטה הפתוחה בירושלים.
ירושלים היא מרכז להשכלה גבוהה גם לאוכלוסייה הפלסטינית .אוניברסיטת אל-קודס
היא המוסד הגדול ,ומתקניה פזורים על פני כמה קמפוסים :במזרח ירושלים ,באבו-דיס,
בבית-חנינא וברמאללה .אוניברסיטה זו צמחה מאיחודם בשנות השמונים של כמה
מוסדות קטנים ברחבי מטרופולין ירושלים והיא מציגה את עצמה כאוניברסיטה
הלאומית הערבית-פלסטינית .במסגרתה פועלת קשת רחבה של פקולטות ובתי ספר
במדעי הרוח והחברה ,במקצועות הרפואה והבריאות ,משפטים ,חינוך ,עבודה סוציאלית,
הנדסה ,מדעי הטבע וטכנולוגיה ,מדעי המחשב ,כלכלה וניהול ,ולימודי האסלאם .שלא
כמו אוניברסיטת ביר-זית ,המשרתת את כל השטחים הפלסטינים בגדה המערבית
וברצועת עזה ,אוניברסיטת אל-קודס משרתת את אזורי דרום הגדה המערבית ,מרמאללה
ועד חברון .לצדה של אוניברסיטה זו פועלת בירושלים אוניברסיטת אל-קודס הפתוחה,
המאפשרת לימודים מרחוק ובכך היא מתגברת על בעיות התנועה הקשות שיש
לסטודנטים פלסטינים במצב הגאופוליטי העכשווי .משום כך חלק נכבד מן הסטודנטים
הלומדים במסגרתה הם תושבי רצועת עזה ).(Gerner and Schrodt, 1999

כמה שאלות על מעמדה של ירושלים כמרכז להשכלה גבוהה
ניתן להעלות כמה שאלות הנוגעות למוסדות ההשכלה הגבוהה הישראליים הפועלים
בירושלים:
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•

האם עשתה העיר ירושלים מספיק כדי לשמור על מעמדה כספקית ראשית של
שירותי השכלה גבוהה?

•

האם המועצה להשכלה גבוהה ,המנהלת ביד ריכוזית רמה את פריסת מוסדות
ההשכלה הגבוהה בישראל ,ידעה לשמור על האינטרסים החיוניים של המדינה
בירושלים?

•

האם לא ראוי היה להגדיר את ירושלים אזור עדיפות לאומית בתחום ההשכלה
הגבוהה וכך לאפשר לאוניברסיטה העברית לגדול יותר מכפי שעלה בידה על-פי
כללי המשחק שקבעה המועצה להשכלה גבוהה?

•

האם ,לחילופין ,לא היה מקום להגדיל במידה ניכרת את מספר המוסדות להשכלה
בירושלים כדי להכניס תחרות ויוזמות שיביאו לעיר מקומות עבודה ותושבים?

אולם השאלה המאתגרת מכולן בדבר תפקידה של ההשכלה הגבוהה בכלכלת ירושלים
היא ,האם לא ראוי היה לעצב מדיניות שתביא את ירושלים למעמד של יצואן ראשי של
שירותי השכלה גבוהה במדינת ישראל?

ירושלים כיצואן של השכלה גבוהה
לדעתי ,ראוי שהעיר והמדינה – באמצעות הגופים השונים שלהן ,ולא רק המועצה
להשכלה גבוהה – ינהלו מדיניות יוזמת במטרה לעשות את ירושלים למרכז לייצוא
שירותי השכלה .יש לכך כמה סיבות טובות:
•

במסורת היהודית ירושלים היא איקון של עיר אשר ממנה תצא תורה ותהיה אור
לגויים.

•

יש בירושלים תשתית קיימת של מוסדות להשכלה גבוהה היכולה לשמש בסיס
לפיתוח ייצוא שירותי השכלה גבוהה.

•

יש בירושלים התחלות מבטיחות ,אם גם צנועות ,בתחום ייצוא שירותי השכלה
גבוהה.

•

יש בירושלים מאגר גדול למדי של אנשים היכולים להשתלב במוסדות להשכלה
גבוהה בתפקידים שונים ,הן במחקר הן בניהול ובתחזוקה.

•

יש בירושלים מגזר תעסוקה ממשלתי גדול אשר ,עם צמצומו בעקבות הפרטה ,יוכל
למצוא את מקומו בעיסוקים הקשורים לענף ההשכלה הגבוהה ,אם יהיה היצע
מתאים של משרות בענף זה.

60

•

בשנים האחרונות העיר מושכת אליה עולים מארצות המערב והם מביאים עמם
ידע ונכונות להתנסות בענף ההשכלה הגבוהה.

באוניברסיטה העברית בירושלים פועל בית ספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג ) Rothberg
 (International Schoolובמסגרתו מלמדים בעיקר בשפה האנגלית ,אך קיימת אפשרות
ללמוד בו גם בשפה הצרפתית .מסגרת זו מציעה כמה אפשרויות לסטודנטים דוברי
אנגלית :האחת היא ללמוד באוניברסיטה העברית בשנה הראשונה )(freshmen class
ולאחריה להמשיך את הלימודים באחת האוניברסיטאות בארצות מושבם הקשורות
בהסכם עם האוניברסיטה העברית .מסלולי הקורסים העומדים לרשות סטודנטים אלה
מתמקדים בעיקר בנושאים יהודיים ,ישראליים ומזרח-תיכוניים .קשת נושאים אלה זמינה
גם לסטודנטים הבאים ללמוד בירושלים "שנה מעבר לים" ) ,(One Year Abroadכחלק
מלימודיהם לקראת תואר ראשון בארצותיהם .אפשרות שלישית היא ללמוד לקראת
תואר שני ,אך גם ברמה זו מתרכזים הלימודים בעיקר בנושאים יהודיים )ציוויליזציה
יהודית ,חינוך יהודי ,עולם המקרא( ,מדע הדתות ,חברה ופוליטיקה בישראל ולימודי
האסלאם והמזרח התיכון .שאר מדעי הרוח ,מדעי החברה ומדעי הטבע ,וכן לימודים
הקשורים בבתי הספר הפרופסיונליים של האוניברסיטה העברית ,רובם מקצועות
מבוקשים בימים אלה בעולם ההשכלה הגבוהה ,אינם מוצאים את ייצוגם בתכניות
הלימודים של בית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית בירושלים .נשאלת
השאלה :האם ההתמקדות בלימודי יהדות ,לימודי ישראל ולימודי המזרח התיכון אכן
מייצגת נכונה את תמונת הביקוש הפוטנציאלי לשירותי ההשכלה הגבוהה בישראל בכלל
ובירושלים בפרט ,או שהיא פרי תפיסה כי לאוניברסיטה העברית יש יתרון רק בתחומים
אלה ולא באחרים? תמונת נושאי ההוראה בבית הספר לתלמידי חו"ל מייצגת מן הסתם
את תפיסתם של מעצבי מדיניות האוניברסיטה כי ירושלים צריכה להיות בית אולפנא
בתחומים המיוחדים לעם היהודי ולקשר שלו עם מדינת ישראל ועם בעיות קיומה במזרח
התיכון .כך משרת בית הספר ע"ש רוטברג מטרה לאומית-ציונית של קירוב צעירים
וצעירות יהודים ברחבי העולם לתכנים יהודיים וישראליים .אולם יש מקום לשאול ,האם
אין ביכולתה של אוניברסיטה בירושלים לעשות מעבר להוראה בקשת הצרה של
מקצועות "יהודיים" ו"ישראליים" ,ולהציע את מרכולתה גם בקשת הרחבה של מקצועות
אקדמיים ,שסגל ההוראה והמחקר שלה בפקולטות השונות עוסק בהם .מדוע מינהל
עסקים ,מקצוע אקדמי מבוקש בימים אלה ברחבי העולם ,לא יילמד בשפה האנגלית
באוניברסיטה בירושלים ברמה ובהיקף שיתחרו עם בתי הספר הרבים המלמדים מקצוע
זה ומושכים אליהם סטודנטים מרחבי העולם?

יתרה מכך ,עולה השאלה ,מדוע אוניברסיטה ירושלמית אינה יכולה להציע לימודים
בשפה האנגלית במקצועות הטבע והטכנולוגיה לא רק לסטודנטים מארצות דוברות
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אנגלית ,אלא לכל השולטים בשפה זו ,משום שאנגלית היא כיום השפה הגלובלית,
המשמשת משכילים ובעלי מקצוע בכל רחבי העולם .ובאופן כללי יש מקום לשאול ,מדוע
לא תוכל ירושלים להפוך למרכז חשוב לייצוא שירותי השכלה גבוהה ולהשתתף במגמה
העולמית הגוברת של תחרות בין מוסדות ההשכלה הגבוהה על ההכנסות משכר הלימוד
הבא מסטודנטים מארצות חוץ?
פעילות בית הספר לתלמידי חו"ל של האוניברסיטה העברית היא אכן פעילות נכונה
בכיוון זה אך ,ממדיה מצומצמים .קיימות בירושלים עוד כמה מסגרות מצומצמות
להכשרת סטודנטים מארצות חוץ ,שהוקמו בחלקן בידי מוסדות לימוד שמחוץ לישראל.
אלו נועדו לסטודנטים שלהם ,כדי שילמדו חלק קטן מלימודיהם בארץ .היברו יוניון
קולג' ,מכון ללימודי יהדות ,מציע לתלמידיו בארצות-הברית שנת לימודים במקרא ובשפה
ובספרות העברית בקמפוס הירושלמי שלו ברחוב המלך דוד .הסטודנטים יכולים
להשתתף גם בקורסים בתחומים אלה במסגרת האוניברסיטה העברית .רבים מסטודנטים
אלה מתעתדים לשמש במשרות דת במסגרת היהדות הרפורמית .המכון האמריקני
ללימודי ארץ הצבי שעל הר ציון מציע לסטודנטים לתואר הראשון באוניברסיטאות
ובקולג'ים בארצות-הברית ללמוד במשך סמסטר אחד קורסים הקשורים בנושאי דת
ותרבות .כן הוא מציע לסטודנטים מחו"ל תכנית לימודים בת שנתיים לתואר שני בשני
תחומים :לימודי תרבות ודת במזרח התיכון וגאוגרפיה היסטורית ומקראית .אוניברסיטת
בריגהם יאנג )המורמונית( במדינת יוטה שבארצות-הברית מציעה סמסטר לימודים
במרכז הירושלמי שלה על מורדות הר הצופים .גם מסגרות אלה ,אף שמבחינה כלכלית
הן בבחינת ייצוא שירותי השכלה גבוהה מירושלים ,כוללות רק מספר קטן יחסית של
סטודנטים מכדי להוות משקל חשוב בכלכלת העיר .אמנם ,חלק משכר הלימוד מוצא את
דרכו אל מוסדות-האם בארצות-הברית ,אולם חלק לא מבוטל ממנו ,וכן הוצאות
הסטודנטים על מחיה ומגורים ועל שכר סגל ההוראה והמינהל ,נשאר במחזור הכלכלה
העירונית.
הנוכחות של סטודנטים מארצות חוץ במוסדות ההשכלה הגבוהה בירושלים היא בינתיים
מצומצמת יחסית לפוטנציאל הטמון בעיר ויש לדבר כמה סיבות :המצב הביטחוני מרתיע
סטודנטים רבים ובני משפחותיהם; קיים קושי בלימוד השפה העברית ,השפה הראשית
של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל; תכניות הלימודים במסגרות המלמדות באנגלית
מוגבלות לתחום צר של נושאים הנוגעים ביהדות ,בישראל ובמזרח התיכון.
ראוי להדגיש כי מי שמממש בירושלים את עיקרון ייצוא שירותי ההשכלה לתלמידים
מארצות חוץ ביתר שאת מאחרים הן דווקא הישיבות החרדיות .כל שנה שוהים
בירושלים אלפי תלמידי ישיבות וכוללים ,שבאו ללמוד במוסדות החרדיים שבעיר לא רק
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לסמסטר אחד או לשנה אחת ,כמקובל בקרב רוב תלמידי החוץ הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה ,אלא למשך כמה שנים .תלמידי הישיבות הללו מכניסים לכלכלת העיר
סכומי כסף לא מבוטלים ,וזאת מלבד התרומות המגיעות מרחבי העולם החרדי
כהשתתפות בהחזקת הישיבות ,ועל-ידי העברות כספים אלו שזורה הכלכלה החרדית
בירושלים בכלכלה העולמית .אפשר לומר כי מכל מגזרי האוכלוסייה היהודית בירושלים,
המגזר החרדי הוא "הגלובלי" ביותר מבחינת ייצוא שירותי הוראה וראוי כי ישמש דוגמה
למגזרים האחרים .אלא שבמקרה התלמידים החרדים יש לירושלים יתרון מיוחד ,בהיותה
עיר הקודש ומרכז עולמי של חכמה תורנית ,ואילו מוסדות ההשכלה הגבוהה האחרים
בירושלים אינם נהנים מיתרון זה ועליהם להתחרות עם ערים אחרות על סטודנטים
מחו"ל ,כי בינתיים הפך ייצוא שירותי השכלה גבוהה לענף חשוב בכלכלה העירונית.

ייצוא שירותי השכלה גבוהה כענף עולה ברחבי העולם
רעיון ההוראה האקדמית לסטודנטים מארצות חוץ אינו חדש .מוסדות ההשכלה הגבוהה
באירופה ובאמריקה הצפונית עוסקים בכך זה שנים רבות והם שהכשירו את האליטות
החדשות ברבות מן הארצות המתפתחות .האוניברסיטאות הבריטיות שימשו בית יוצר
למנהיגות הפוליטית והמקצועית שקמה במושבותיה לשעבר של בריטניה .מוסדות
ההשכלה הגבוהה בגרמניה שירתו בעבר את האליטות של יפן ושל טורקיה בעת
שהארצות הללו עברו תהליך מודרניזציה .אוניברסיטאות צרפת שירתו וממשיכות לשרת
את האליטות של מושבות צרפת לשעבר ברחבי העולם ,ובמיוחד ביבשת אפריקה.
מוסדות ההשכלה הגבוהה בארצות-הברית הפכו עם השנים לאבן שואבת לסטודנטים
מארצות שונות .עם עליית השפה האנגלית למעמד השפה הגלובלית של המסחר,
העסקים ,הפוליטיקה והבידור ,ועם התפשטותה כשפת לימוד שנייה בעולם ,עלה קרנן
של האוניברסיטאות בארצות הדוברות אנגלית .משום כך מוסדות ההשכלה הגבוהה
בארצות-הברית ובבריטניה נהנים מעדיפות מכרעת במפה העולמית של ייצוא ההשכלה
הגבוהה .יתרונן זה מושך אליהם סטודנטים רבים מכל העולם .בבריטניה ,שההשכלה
הגבוהה בה נתמכת מכספי תקציב המדינה ואזרחי המדינה זוכים להשכלה גבוהה במחיר
נמוך ,שכר הלימוד הגבוה שמשלמים הסטודנטים אזרחי חוץ הוא תוספת משמעותית
לתקציבם של המוסדות להשכלה גבוהה ,ולא רק להם אלא גם לכלכלה העירונית שמחוץ
לקמפוסים של האוניברסיטאות ) .(Love and McNicol, 1988בבית הספר לכלכלה של
לונדון ) (LSEהגיע שיעור הסטודנטים הזרים לכדי רוב וכלכלתו של מוסד זה נשענה
במידה ניכרת על תפקידו כיצואן של שירותי השכלה גבוהה .גם אוניברסיטאות
אוסטרליה וניו-זילנד מנצלות את יתרונן כמוסדות הוראה באנגלית ומגייסות סטודנטים
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מארצות מזרח אסיה ומן הארצות שלחוף האוקיאנוס השקט ,ואוניברסיטאות קנדה
מושכות סטודנטים רבים מכל העולם.
תפקידה המכריע של השפה האנגלית בשוק ייצוא ההשכלה הגבוהה דחף מוסדות להשכלה
גבוהה גם בארצות שאינן דוברות אנגלית להציע הוראה בשפה זו לסטודנטים מארצות חוץ
וכך לזכות בנתח מהשוק הגדל והולך הזה .בכמה אוניברסיטאות בצפון מערב אירופה חדרה
השפה האנגלית כשפת ההוראה הראשית לסטודנטים מארצות אחרות ולסטודנטים
מקומיים כאחת .אוניברסיטת אופסלה ,למשל ,מציעה שורה ארוכה של קורסים באנגלית.
המבחר הגדול הזה מאפשר לסטודנט ללמוד באופן מלא באנגלית באוניברסיטה שבדית זו
) ;(www.uadm.uu.se/inter/pdf/Courses_Taught_in_English_2006-2007.pdf.באוניברסיטת
הלסינקי לטכנולוגיה ) (TKKשבפינלנד רוב התכניות החוגיות לתואר השני נלמדות
באנגלית ) ;(kva.tkk.fi/en/Studies/index/htmlגם אוניברסיטת טורקו ) ,(Turkuאף היא
בפינלנד ,מציעה תכניות לימודים לתואר השני באנגלית בשמונה חוגים למען
הסטודנטים שאינם רוצים ללמוד פינית ) .(www.utu.fi/en/studying/programmesלימודים
באנגלית לקראת התואר השני הם אפשרות מקובלת בכמה אוניברסיטאות בהולנד:
רובן הגדול של תכניות הלימודים לתואר שני באוניברסיטת ליידן ) (Leidenבנויים על
הוראה בשפה האנגלית ,להוציא לימודי תרבויות ,שההוראה בהן היא בשפת התרבות
הנלמדת בקורס ) .(postgraduate.leidenuniv.nl/index.jspדפוס זה קיים גם באוניברסיטת
אוטרכט ) ,(Utrechtהמציעה  87תכניות חוגיות לתואר שני ששפת הוראתן היא אנגלית
).(www.internationalmasters.uu.nl/index.cfm
באוניברסיטאות הצרפתיות השפה הצרפתית עדיין שולטת בכיפה ,אם כי קיימים
בהן הסדרים למען סטודנטים מארצות שאינן פרנקופוניות ,להשתתף בתרגילי
מעבדה ובסמינרים גם באנגלית ,לדוגמה בלימודי ההנדסה באוניברסיטת גרנובל
) .(www.eap.ucop.edu/eap/country/france/Summary/engineering.htmאולם בכמה בתי
ספר למינהל עסקים ,המכוונים גם לקהל סטודנטים מארצות אחרות ,שפת הלימוד היא
אנגלית בלבד .כך הדבר בבית הספר הבינלאומי לעסקים בעיר רןESC Rennes ,
) ,(www.esc-rennes.fr/en/the_group/index.phpוכך גם בבית הספר לעסקים  INSEADבעיר
פונטנבלו ) (Fontainebleauשבשולי המטרופולין של פריס ) www.insead.edu/mba/ admissions/
 .(admissions_what_we_need.htmאכן ,בתחום מדעי הניהול התרחש המעבר הקיצוני
ביותר אל ההוראה בשפה האנגלית ,אפילו בצרפת ,שהיא קנאית לשפתה יותר מהרבה
ארצות אחרות.
כמה מן האוניברסיטאות השמות דגש בגיוס סטודנטים מארצות חוץ הקימו מערכת
שיווק בערי מפתח ברחבי העולם והציבו בהן נציגים העוסקים באיתור מועמדים
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מתאימים ובהדרכתם לקראת הרישום ללימודים .האוניברסיטאות הבריטיות הן דוגמה
בולטת לשימת דגש על גיוס סטודנטים מארצות חוץ .ביניהן ראוי לציין את קווין מרי
קולג' ) ,(Queen Mary Collegeהפועל במסגרת אוניברסיטת לונדון .לקולג' זה יש מערך של
נציגויות בארצות רבות וכן אתר המיועד לסטודנטים בארצות חוץ ובו מידע מפורט
) .(www.qmcl.ac.uk/internationalגם המועצה הבריטית ,באמצעות רשת סניפיה הפרוסה
על פני ארצות רבות ,מסייעת ליצירת הקשר בין מועמדים ובין האוניברסיטאות
בבריטניה.

לקחים לירושלים
מה יכולה ירושלים ללמוד מכך? ברור כי אי אפשר לקיים מערכת השכלה גבוהה לייצוא
על בסיס הוראה ולימוד בשפה העברית .מי שרוצה להצטרף לכלכלה הבינלאומית בענף
ההשכלה הגבוהה אינו יכול להישען על שפתו הלאומית אלא אם כן היא אנגלית,
צרפתית או ספרדית .את העיקרון הזה הבינו ,אם גם לא במלוא משמעותו ,כמה מן
האוניברסיטאות בישראל כאשר הקימו את המסגרות לתלמידים מחו"ל .אולם מסגרות
אלה טרם הבשילו לכלל תופעה גורפת .בדרך כלל הן נספחות למערך הלימודי של
האוניברסיטה ולא התגבש גוף של מורים וחוקרים מן השורה הראשונה שיעצב את
מדיניותן באופן עצמאי ויזדהה אתן עד תום ,תנאי חשוב להבטחת התנהגות יזמית.
יש על כן מקום לשקול שתי אופציות של פיתוח אוניברסיטה בלשון האנגלית :האחת
היא הקמת מסגרת-בת בעלת מידה ניכרת של אוטונומיה וזהות מוסדית ייחודית ,בעיקר
מבחינת שם המוסד ,שתהיה קשורה למסגרת-הגג של האוניברסיטה העברית .האופציה
השנייה היא מסגרת עצמאית לגמרי שאין לה קשר מוסדי אל האוניברסיטה העברית.
הצעה זו הועלתה גם בדוחות של צוות תכנית מתאר ירושלים ) 2000סולומון וספרים
 ;2004זילכה ,כהן ומוסק .(2006 ,בתור איש האוניברסיטה העברית ,אשמח להחלטתה
האסטרטגית על הקמת מסגרת-בת אוטונומית במידה רבה ,שתפרוץ את השוק העולמי
של ההשכלה הגבוהה ,גם מטעמים של יוקרה וגם משום טובת האוניברסיטה והעיר
כולה .על ירושלים להקדים ולהיערך בזמן לקראת פתיחת שוק זה של ייצוא ,אם של
תלמידים שבאים בגופם ואם של כאלה הלומדים מרחוק ,כדי להיות בראש התור כאשר
התהליך יגבר ויתרחב עם שוך הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ,אם אכן ייעשה מאמץ נכון
בכיוון זה.

65

השוק הפוטנציאלי של מדינות המזרח התיכון ואגן הים התיכון
ישנו שוק פוטנציאלי של מבקשי שירותי השכלה גבוהה התלוי בשינוי המצב הגאופוליטי
בין ישראלים לפלסטינים ,וכוונתי לסטודנטים ולמתמחים הן מקרב האוכלוסייה
הפלסטינית הגרה בשכנות סבירה לירושלים ,הן מארצות ערב .אף שמשקעי העוינות
בוודאי לא יפוגו במהרה ,יש להביא בחשבון את האפשרות שלמרות זאת יהיו סטודנטים
ערבים רבים מן הארצות השכנות שיבקשו ללמוד בישראל את המקצועות שיש לנו בהם
יתרונות יחסיים מבחינת התוכן ,הרמה המקצועית והמחיר בהשוואה לארצות אירופה
וצפון אמריקה ,וכן מבחינת הקרבה הנוחה אל ביתם בימי חופשה ,המאפשרת אפילו סוף
שבוע ארוך .ירושלים יכולה להציע לסטודנטים מארצות ערב גם סביבות מגורים
ושירותים עירוניים בשכונותיה הערביות ובכך לצמצם את רגש הזרות הקיים במקום
לימודים שתרבותו שונה וזרה .האוניברסיטאות בירושלים יוכלו גם לספק מרצים ואנשי
סגל מינהלי ערבים לנוחיות הסטודנטים הערבים .לאפשרות זו עשויה להיות חשיבות
רבה לאלה שזו להם יציאתם הראשונה מן הסביבה התרבותית שגדלו בה.
ועוד שוק עשוי להיפתח .יש לבדוק את האפשרות לבנות בירושלים ריכוז של הוראה
אקדמית בשפה האנגלית לסטודנטים מן הארצות שבשוליו המזרחיים של אגן הים
התיכון .רבות מהן נכנסו למסגרת האיחוד האירופי ,אשר מתגבשת בו מערכת אחידה של
השכלה אקדמית .מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל יוכלו להשתבץ בתוך מערכת זו וכך
להקל על תנועה דו-סטרית של סטודנטים בתוכה :ישראלים למוסדות להשכלה גבוהה
בארצות האיחוד האירופי וסטודנטים מארצות אלה למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
לקח נוסף בתחום ההשכלה הגבוהה – וגם בתחומים אחרים – שראוי ללמוד מארצות
אחרות הוא ההתארגנות על בסיס אזורי או ארצי כדי לקדם ייצוא שירותים .על
המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לעשות להקמת מערך משותף לגיוס סטודנטים
בארצות חוץ בעזרת נציגויות ישראליות בעולם כדוגמת המועצה הבריטית ומרכזי
התרבות של ארצות-הברית .אך דבר אחד ברור לחלוטין :קודם שאפשר יהיה לגשת לכך,
צריך לבנות מערך הוראה בשפה האנגלית ,השפה בעלת מעמד הבכורה בעולם ההשכלה
הגבוהה.

למידה מרחוק
גם אם התהפוכות המדיניות לא יביאו לרגיעה באזורנו ,וסטודנטים מארצות המזרח
התיכון והים התיכון לא ימהרו להגיע לירושלים להסתופף במוסדות ההשכלה הגבוהה
שבה ,עדיין פתוחה הדרך אל הסטודנטים האלה בארצותיהם באמצעות הלמידה מרחוק.
ההוראה והלמידה בדרך זו מתרחבות בצעדי ענק בעשורים האחרונים ,עם התפשטות
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טכנולוגיות המידע למיניהן ,ובמיוחד האינטרנט והדואר האלקטרוני .ראוי שמוסדות
ההשכלה הגבוהה בירושלים יבדקו את האפשרויות הטמונות בהן להרחבת שוק
הסטודנטים שלהם אל מעבר לגבולות מדינת ישראל ,כדי למצב את עצמם בהקדם בשוק
מתרחב זה ולהבטיח בו מקום נכבד לעירם .ירושלים צריכה ללכת לפני המחנה ולהפוך
למרכז החשוב בישראל בתחום זה .כך תוכל ירושלים לפצות את עצמה על קשייה
העכשוויים למשוך אליה סטודנטים בשל המצב הביטחוני-הפוליטי.
אחת הדרכים שירושלים תוכל לתפוס מקום בכיר בתחום הלמידה מרחוק הוא ליזום
ולהוביל התאגדות של מוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,התאגדות שתקים מנגנון יעיל
של למידה מרחוק בישראל ובירושלים בפרט .בארצות-הברית קיים ארגון בשם ADEC
) ,(The American Distance Education Consortiumשהוא קונסורטיום של כ 65-מוסדות
להשכלה גבוהה מן הסקטור הציבורי )אוניברסיטאות-מדינה וקולג'ים ציבוריים( המציעים
למידה מרחוק .מטרת הקונסורטיום לקדם הכנת תכניות למידה מרחוק באיכות גבוהה
וביעילות כלכלית באמצעות טכנולוגיות מידע מתאימות ועדכניות .באוניברסיטת
נברסקה שבעיר לינקולן פועל בעניין זה צוות קטן המתאם את הפעילות הענפה בכל
רחבי ארצות-הברית וממומן בידי המוסדות החברים .במועצה ובוועד המנהל של
הקונסורטיום מכהנים אנשים הממלאים תפקידים בכירים באוניברסיטאות ובקולג'ים
החברים בקונסורטיום ) .(www.adec.edu/admin/adec-background.htmlהקונסורטיום פועל
לניסוח כללים משותפים שיאפשרו לשכלל את תהליך הלמידה מרחוק מבחינה טכנולוגית
ואדמיניסטרטיבית .חלק מהשכלול הטכנולוגי קשור בפיתוח שימוש מושכל בתקשורת
לוויינים .בשכלול האדמיניסטרטיבי מושם דגש בהקלה בניידות נקודות הזכות על
קורסים ממוסד למוסד ,כך שהסטודנט יכול לבנות בקלות יחסית תכנית לימודים
המורכבת מקורסים בכמה מוסדות.
התארגנות של מוסדות להשכלה גבוהה בתחום הלמידה מרחוק קיימת בארצות-
הברית גם ברמת המדינה .במדינת קונטיקט לדוגמה הוקם קונסורטיום ) The Connecticut
 (Consortium of Distance Learningשחברים בו כשלושים מוסדות ציבוריים ופרטיים,
גדולים וקטנים .בין מטרותיו ,להכשיר כוח אדם בתחום הלמידה מרחוק ,לסייע בבניית
טכנולוגיה יעילה ,לשווק במשותף את תכניות הלימודים מרחוק של כל המוסדות במדינה
וכן לעקוב ולהעריך את הנעשה בתחום זה .הקונסורטיום מפעיל אתר אינטרנט
) (www.ctdlc.orgובו פירוט כל תכניות הלמידה מרחוק שמציעים המוסדות השונים
בקונטיקט.
במדינת ניו-יורק פועלת מערכת של מוסדות ציבוריים להשכלה גבוהה בכל רחבי המדינה
במסגרת אוניברסיטת המדינה ) .(State University of New York - SUNYכל המוסדות
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המקיימים למידה מקוונת מרחוק קשורים בארגון בשם .SUNY Learning Network – SLN
לארגון זה אתר המאפשר לסטודנטים להתקשר עם כל אחד מן המוסדות שבמערכת ,וגם
הוא תומך בתהליך הפדגוגי והטכנולוגי הכרוך בהוראה ולמידה מרחוק ).(sln.suny.edu
אחת המטרות החשובות של הגופים העוסקים בתיאום ובפיתוח במשותף של למידה
מרחוק היא שיפור הנגישות של קבוצות שוליים חברתיים וגאוגרפיים אל המוסדות
להשכלה גבוהה .נגישות כזו חשובה גם לאוכלוסייה בישראל ,ואפשר להקיש ממנה על
הקלת הנגישות גם לסטודנטים מארצות אחרות אל שירותי ההשכלה הגבוהה המוצעים
בישראל .קונסורטיום של כמה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל יכול לעשות להגברת
הייצוא של שירותים אלה.
קונסורטיום בין-מוסדי לשם למידה מרחוק שיוקם בישראל יוכל ללבוש אופי אינטנסיבי
יותר מזה המאפיין את  .ADECכדי להגיע אל השוק העולמי צריך להכין תכניות למידה
מרחוק באנגלית ולהתאימן לטכנולוגיות המידע המעודכנות ,ולא בכל המוסדות להשכלה
גבוהה בישראל מצוי ידע וניסיון בתחום זה ,ואולי אף אין משאבים וכוח אדם לפתחו.
הגוף החדש ,ציבורי או פרטי ,יקח על עצמו את כל מלאכת ההוראה מרחוק :הכנת
תכניות לימודים בעזרת מרצים מכל המוסדות ,בניית מערכות טכנולוגיות לייעול תהליך
הלמידה מרחוק ,הדרכת המרצים ,מעקב אחר התהליך והפקת לקחים להמשך פיתוחו .גוף
זה יעסוק גם בשיווק תכניות הלמידה מרחוק לכל המוסדות הקשורים בו.

חלום או חזון?
התכניות לייצוא שירותי השכלה גבוהה מירושלים נשמעות אולי לרבים כחלום
באספמיה ,במיוחד בימים אלה ,כאשר עדיין תלויות מעלינו עוינות ואלימות המאיימות
להתפרץ .נכון ,בכל פעם שהתפרצה האלימות ,הייתה נסיגה במספר הסטודנטים מארצות
חוץ ,בייחוד בירושלים העומדת בחזית הסכסוך ,אולם מי שמסתכל קדימה ומוכן להסתכן
באופטימיות ,חייב להציב לעצמו מטרה זו ,גם אם כרגע היא נראית בלתי מושגת .הרצון
ללמוד ולהתקדם מדריך לעתים אנשים צעירים להתגבר על מכשלות תרבותיות
ופוליטיות ומוליך אותם לאפשרויות שהיו בעבר רחוקות מן העין .ויש גם לזכור כי אחרי
כל התפרצות אלימות באה רגיעה והסטודנטים חזרו לירושלים ,כפי שהיה גם בתחום
התיירות .עקומת התיירות לירושלים מיטלטלת זה שנים לפי ריתמוס המצב הביטחוני,
אולם המערך התיירותי בעיר מוסיף להתפתח ולהכין עצמו ליום של רגיעה ושגשוג .גישה
זו עשויה להועיל גם לפיתוח ענף שעדיין בחיתוליו ,ענף ייצוא שירותי השכלה גבוהה.
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פיתוח מרכז מדיה בירושלים
התפתחותה האפשרית של ירושלים כמרכז השכלה גבוהה ,בעיקר בשפה האנגלית אך גם
בשפות אחרות ,עולה בקנה אחד עם האפשרות הטמונה בעיר להיות מרכז של אמצעי
תקשורת אלקטרוניים ,העוסק בינתיים יותר בשידור חדשות ורפורטז'ות דוקומנטריות
ופחות בשידור הופעות בתחום המוזיקה ,הסינמטוגרפיה והתאטרון.
עולם המדיה עבר באחרונה תמורה גאוגרפית ניכרת .מרכזים עולמיים של תקשורת
אלקטרונית קמו מחוץ לכרכים הענקיים של המערב ,במקומות שאיש לא העלה על דעתו
שהדבר אפשרי .לדוגמה ,ריכוז של מאמץ והון הביא לעיר אטלנטה שבדרום ארצות-
הברית את המרכז העולמי של רשת  CNNולאזור המפרץ הפרסי הביא את שתי הרשתות
אל-ג'זירה ואל-ערביה .מרכז מדיה עולמי בנוי על ריכוז ציוד המשדר למרחוק באמצעות
לוויינים ,אי לכך אין הוא צריך להיות דווקא במיקום מרכזי מן המעלה הראשונה .משום
כך ללונדון ,לפריס ,לניו-יורק ולכרכים אחרים מסוג זה ,אף שהם ממשיכים לשמש אבן
שואבת לפעילות מדיה ,שוב אין להם מונופול על התקשורת העולמית .כל מקום סביר,
ואפילו בעיר רחוקה כדוחה שלחופי המפרץ הפרסי ,יכול בתנאי יזמות ומימון מתאימים,
למשוך אליו ציוד ואנשי מקצוע ולשדר ממנו אל העולם כולו.
בירושלים יש תנאים התחלתיים לפיתוח מרכז מדיה .השלטונות הבריטיים ,שלאחר
כיבוש הארץ בתום מלחמת העולם הראשונה קבעו את ירושלים לבירת המנדט ,קבעו בה
גם את שירותי הרדיו בשנות השלושים .כך נוצר גרעין של אנשי רדיו מסביב ל"קול
ירושלים" המנדטורי והוא שימש את "קול ישראל" ,שירותי הרדיו הציבוריים של מדינת
ישראל שקמה בשנת  .1948העובדה ששירותי הרדיו היו ממלכתיים סייעה במידה ניכרת
לעיגונם הגאוגרפי בירושלים .כשהוקמה בשנות השישים הטלוויזיה הממלכתית ,היא
המשיכה מסורת גאוגרפית זו ,בייחוד משום שהיא צמחה מתוך קאדר אנשי הרדיו
שהתפתח במשך השנים בעיר .מיקומה של הטלוויזיה הממלכתית בירושלים הביא
להתפתחותן של פעילויות שונות הקשורות בה ,אף שהן נעשו במסגרת בעלות פרטית.
בעיר ובסביבותיה קמו אולפנים פרטיים לשירות הטלוויזיה הממלכתית ,ובבוא הזמן,
משנפתחה הדרך לפתיחת ערוצי טלוויזיה פרטיים ,הם שימשו בסיס להקמת חברות
טלוויזיה פרטיות .האולפנים וחברות ההפקה שהתפתחו ממערב לעיר ,באזור נווה-אילן,
משרתים את ענפי התקשורת הטלוויזיונית המתרחבים במהירות ושומרים בכך על
מעמדה החשוב אם לא הבכיר ,של ירושלים בתחום זה.
וכך ,הודות לתהליך ההיסטורי של פיתוח ענפי המדיה בישראל בידיים ציבוריות ,הצליחה
ירושלים לשמור על מרכזיותה בענפים אלה .אולם כיום ,כאשר חלק ניכר מפעילות זו
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עובר הפרטה ,לא ברור אם היא תצליח לשמור על מעמדה לאורך ימים .הקמת האולפנים
בהרצליה בשנות החמישים בישרה את האפשרות שגם ענפי הקולנוע הטלוויזיה יעבירו
את עיקר פעילותם למרכז הארץ .נהירת אנשים יצירתיים אל המרכז ,ובמיוחד לעיר תל-
אביב ,תורמת לשחיקת הפוטנציאל האנושי הירושלמי הנושא את תעשיית התקשורת
להמונים ומחזקת את הצורך להקדיש מאמצים כדי לעשות את ירושלים לעיר המושכת
ומחזיקה יוצרים ,במיוחד בתחומים המאפשרים ייצוא שירותים יצירתיים .לשם כך יש
לחזק את חיי התרבות והבילוי החשובים לפעילותם.
עם זה ,ירושלים יכולה להתחבר אל הפעילות בענפי המדיה במרכז הארץ על-ידי
התפתחות מתאימה במערב המטרופולין הירושלמי ,בהמשך לגרעין האולפנים הקיים
בקרבת נווה-אילן .כך יוכלו מתקני המדיה להישען על מאגר כוח האדם שבירושלים
ובמרכז הארץ כאחד .עיקרון זה ,של הישענות על כוח האדם ושוק הלקוחות בשני
המרכזים גם יחד ,ראוי שייבחן אף בענפים אחרים .בענף ההשכלה הגבוהה ,למשל ,יכול
מיקום מוסדות חדשים במערבה של ירושלים להבטיח אנשי סגל ,ובעיקר סטודנטים,
אשר ימלאו את השורות של המוסדות הירושלמיים ,מעבר לפוטנציאל השוק המקומי.
והרי זה עוד טיעון בעד חשיבה תכנונית המבקשת לחבר את ירושלים עם מרכז הארץ
ולהפכה לחלק אינטגרלי של הליבה הארצית.
ניצנים של חדשנות בתחום המדיה הופיעו באזור תחנת הרכבת הישנה בדרום העיר,
סמוך לתאטרון החאן ,הפועל עם להקת שחקנים קבועה ,דבר נדיר בינתיים בירושלים
היהודית .קבוצת משקיעים בשם  JVPמקדמת הקמת מרכז מדיה ,הנודע בשם "המעבדה
לאמנויות הבמה"" .המעבדה" מתכוונת למשוך אליה אנשים יצירתיים מתחומי אמנות
שונים ,שיפתחו בכלי יצירה חדישים ריכוז של אמנות רב-גונית .האמנים שינסו את כוחם
במסגרת זו ,יוכלו להציג את יצירתם לקהל הרחב בבניין התאטרון הקטן שבמתחם
"המעבדה" .החזון של פרויקט זה כולל גם פעילות בתחום אמנויות הבמה בשכונות
הפחות מבוססות של העיר ,בכוונה לזהות בהן אנשים צעירים בעלי כישרונות יצירה.
מקצועות המדיה היו בעשורים האחרונים למחוללי פיתוח עירוני בערים הגדולות.
חוקרים רבים ,ובראשם ריצ'רד פלורידה ,מצביעים על המשקל הרב של נוכחות בני
"המעמד היצירתי" ) (The Creative Classבהצלחתן הכלכלית של ערים ) .(Florida, 2005לא
קל יהיה להטות את הכף ולהפוך את ירושלים למשקל-נגד לתל-אביב לאחר שזו הפכה
בעשורים האחרונים למרכז הדומיננטי של חיי היצירה האמנותית בישראל .אך למרות
זאת חשוב לנסות להביא לידי שינוי ,כי בכך תלוי לא רק עתידה הכלכלי של העיר אלא
גם עתידה החברתי והתרבותי .פעילות אינטנסיבית בתחומי אמנויות הבמה מתרחשת
בעיקר במגזר היהודי החילוני ,ומגזר זה הוא ששורותיו מתדלדלות בירושלים בעשורים
האחרונים ,גם משום שאינה יכולה לתחרות בכוח המשיכה של תל-אביב בעניין זה.
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שירותי מיקור-חוץ
התמורות מרחיקות הלכת בטכנולוגיית האינפורמציה מאפשרות שידוד מערכות
באספקת שירותים שונים ,הן לצרכנים הן לעסקים ,ומעצימות את התופעה של מיקור-
חוץ ) ,(outsourcingדהיינו קניית שירותים ממקורות שמחוץ לכותלי הארגון ,מחברות
המתמחות באספקתם ,לרוב מרחוק .ההוצאות הנמוכות כיום של התקשרות בטלפון,
בפקסימיליה ובאינטרנט אל כל קצווי כדור הארץ מאפשרות מתן שירותים שונים גם
ללקוחות רחוקים מאוד .ניתן להבחין בין שני סוגי לקוחות :סוג אחד הם עסקים
המבקשים שעסק מתמחה יעשה בעבורם שלב מסוים בתהליך העסקי ),(business process
והסוג השני הם עסקים המבקשים לקנות פעילות טלפונית ,כגון שיווק ) (telemarketingאו
שירות ייעוץ והדרכה למוצריהם או לשירותיהם ) .(IT helpdesksמאחר שהגאוגרפיה של
התהליך העסקי לשלביו ושל השירות לצרכנים כבר אינה מוכתבת על-ידי מחיר השיחה
הטלפונית ,הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני ,אפשר למקם עתה את השירותים
בארצות רחוקות ,בלי קשר למיקומם של הלקוחות .יתרונן של ארצות אלה הוא השילוב
של שכר עבודה נמוך יחסית ומיומנויות מתאימות .בשירותי ייעוץ והדרכה בטלפון יש
חשיבות רבה למיומנות המתאימה בשפה המתאימה ,וכך גם במיקור-חוץ בתהליך העסקי
יש חשיבות רבה למיומנויות מקצועיות המתאימות לרמה בארצות היעד.
בירושלים החל בשנים האחרונות להתפתח ריכוז של מפעלים המציעים שירותים
שונים של מיקור-חוץ ,וזאת בשל כמה תנאים :מאגר של עובדים בעלי רמה מקצועית
השולטים בשפות הדרושות; שכר עבודה נמוך יחסית; היכרות העובדים עם תרבות
ארצות צפון אמריקה ומערב אירופה; זמינות של שירותים מקצועיים הדרושים בשלבים
השונים של התהליך העסקי; מערך תשתיות מתאים בתחומי טכנולוגיית האינפורמציה;
קיומם של אזורי תעסוקה מודרניים; תמיכה ממשלתית לעידוד פיתוח שירותי מיקור-חוץ
).(Startup Jerusalem and Catalyst, 2005

מיקור-חוץ של שירותי ייעוץ והדרכת צרכנים
בשנים האחרונות חל גידול עצום בהיקף שירות הייעוץ וההדרכה הטלפוני לצרכנים.
שירות זה נעשה באמצעות מרכזי שירות טלפוני ) ,(call centersהעונים על פניות של
לקוחות חברות שונות שאין להן עצמן שירותים כאלה והן מעדיפות לקנות אותם
מחברות המתמחות בכך .כאמור ,הגורמים המשפיעים על מיקום מרכזי השירות הטלפוני
הם רמת השכר של העובדים ומיומנותם הלשונית .השילוב של שכר נמוך עם מיומנות
סבירה בלשון האנגלית מתאים במיוחד לשווקים הענקיים של דוברי אנגלית ,החיים
ברובם בארצות שרמת השכר בהן גבוהה יחסית ולפיכך גם מחיר השירותים הטלפוניים
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בהם גבוה למדי ,לעתים פי שניים ויותר ממחירם בארצות אחרות .ההוצאות על
התקשרות בטלפון למרחק גדול מאוד היא מזערית ביחס להבדלים ברמת השכר .לאור
זאת ,הייתה נדידה מסיבית של המרכזים המספקים שירות טלפוני ללקוחות מצפון
אמריקה וממערב אירופה אל כמה ממדינות העולם השלישי ,שקיים בהן השילוב האמור.
בין אלו בולטת הודו ,שבשל מורשת השפה האנגלית שהנחיל לה השלטון הבריטי הפכה
לאחד הריכוזים הגדולים של מתן שירות זה.
ירושלים עלתה על מפת מרכזי השירות הטלפוני בעשור האחרון ,גם היא משום
שמתקיים בה השילוב הדרוש .הצעד הגדול הראשון היה של חברה אמריקנית בשם ,ITD
שמרכזה בניו-ג'רזי שבארצות-הברית ,העוסקת בפעילות זו בהיקף גדול ברחבי העולם.
בירושלים היא מעסיקה כאלף עובדים ) .(Startup Jerusalem, 2006פעילות מרכז שירות
טלפוני גדול בשפה האנגלית בירושלים ,הפועל בעיקר עם קהל צרכנים בצפון אמריקה,
מתבססת על נוכחותם של יוצאי ארצות דוברות אנגלית ,ובמיוחד צפון אמריקה,
המתמצאים היטב לא רק בשפה האנגלית אלא גם באורח החיים ובמשובותיהם של
הצרכנים .אנשים אלה ,בשל מגבלותיהם בשפה העברית בשנותיהם הראשונות בישראל,
אינם יכולים להשתתף באופן מלא בשוק העבודה המקומי ונאלצים על כן להסתפק
בעבודה בענף כלכלי זה ,ששכרו נמוך יחסית ,אף שחלקם בעלי השכלה גבוהה או
כישורים מקצועיים .חלק ניכר מהם הם דתיים בסגנון זה או אחר ,שהגיעו ארצה
מארצות דוברות אגלית ובחרו להשתקע בירושלים בשל מקומה המיוחד בהיסטוריה
ובדת היהודית .אי לכך נראה כי ענף זה מתגדר במגזר המסוים הזה של האוכלוסייה
היהודית באזור ירושלים ועונה על המחסור בתעסוקה הקיים בו ,בעיקר בשנים
הראשונות לאחר העלייה.
ריכוז דומה של שירות טלפוני מרחוק קיים בירושלים בשפה הצרפתית .כחמישה מרכזים
קטנים ,הקשורים בעיקר לצרכנים בצרפת ,מעסיקים בעיר כשלוש מאות עובדים ,גם הם
באים בעיקר מקרב עולים מצרפת וגם ביניהם יש ייצוג גבוה לאנשים דתיים שבחרו
להשתקע בירושלים .המשיכה המיוחדת הנודעת לירושלים בקרב עולים דתיים וחרדים
מארצות דוברות אנגלית וצרפתית היא אפוא יסוד חשוב המקנה לירושלים יתרונות
תחרותיים בהתפתחותו של ענף השירות הטלפוני בעיר.
בירושלים קיים גם מאגר של דוברי שפות נוספות ,מלבד אנגלית וצרפתית ,והם יכולים
לשרת מרחוק ציבור לקוחות במקומות שונים בעולם .השפות העיקריות הן רוסית
וערבית .בשוק הרוסי המתחבר והולך אל הכלכלה הגלובלית ,מתרחשות התפתחויות
גדולות בתחום הייצור והצריכה ,ויש לכן לצפות להגדלת הביקוש לשירותי מיקור-חוץ
בשפה הרוסית .שוק דוברי הערבית עשוי גם הוא להיפתח לשירותי מיקור בתנאים
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גאופוליטיים מתאימים ,ואזי יש להניח שהוא יהיה מקור תעסוקה לאוכלוסייה הערבית-
פלסטינית בירושלים .גם דוברי הרוסית וגם דוברי הערבית בישראל שאינם שולטים
בעברית ,כמוהם כדוברי האנגלית והצרפתית ,סובלים ממחסור בהזדמנויות תעסוקה
ועשויים על כן להסתפק בשכר הנמוך המקובל בענף השירות הטלפוני לצרכנים.
מספר העובדים בענף מרכזי השירות הטלפוני לצרכנים בירושלים גדל מאוד בשנים
האחרונות והוא מתקרב לאלף ושלוש מאות .הצמיחה המהירה הולידה תקווה כי הנה
לפנינו ענף חדש ,העשוי להפוך לאחד מעמודי התווך של הכלכלה הירושלמית .אולם
ראייה בוחנת של התופעה מעלה כמה שאלות והסתייגויות ,אם אמנם עתיד הענף לתרום
תרומה משמעותית לכלכלת העיר .כאמור ,שכר העבודה בענף זה נמוך ,וישראל חייבת
להתחרות בארצות אשר רמות השכר בהן נמוכות בהרבה מזו שכאן כדי לזכות בחוזים
לביצוע השירות בעבור החברות הגדולות בעולם ,ובעיקר בצפון אמריקה .אי לכך ,מכיוון
ששכר עבודה נמוך הוא תנאי יסודי להמשך קיומו של הענף בירושלים ,אין בו כדי
להבטיח שיפור ברמת ההכנסה אלא רק פתח הצלה למי שאין ביכולתו למצוא עבודה
אחרת .הוא מנציח אפוא את רמת ההכנסה הנמוכה המאפיינת כמה מגזרים באוכלוסיית
ירושלים ואינו מציע אפשרות לשיפור המצב.
על-פי תגובות קוראים באתרי אינטרנט ,מסתמן אי-נחת בקרב עובדים בענף השירות
הטלפוני בירושלים ) .(Fendel, 2006אל אי-שביעות הרצון בשל השכר הנמוך מצטרף
הקושי הכרוך בעבודה בשעות לא מקובלות )כדי להתאים את זמני השירות לשעוני חו"ל,
ובעיקר לשעון של צפון אמריקה( ,דבר המשפיע על אורח החיים במשפחה .גורם נוסף
הוא האופי השגרתי של העבודה ,שאינה מעניקה גירויים ואתגרים מספיקים .תנאים אלה
גורמים לשחיקה מהירה ובעקבותיה לתחלופה ניכרת של העובדים .מקצתם מוצאים
במשך הזמן תעסוקה בענפים אחרים ,ששכרם גבוה יותר ותנאי העבודה בהם נוחים יותר
ותואמים יותר את רמת ההשכלה וההכשרה המקצועית של העובד.
שחיקת עובדים ואי-שביעות רצון עמוקה מאפיינות גם את הריכוז הגדול של מרכזי
שירות טלפוני בהודו .חלק ניכר מן העובדים הם בוגרי אוניברסיטאות ועבודתם בשירות
הטלפוני אינה מאפשרת ביטוי לכך .רבים מרגישים שכישוריהם עולים על הנדרש
בעבודתם ) .(overqualifiedסקר שנערך בכמה עשרות מרכזים כאלה גילה שתנאי העבודה
גורמים לשחיקה פיזית ובריאותית בקרב חלק מן העובדים ).(Sudhashree et al., 2005
בסקרים שנערכו בהודו בידי חברות סקרים בינלאומיות נמצא כי שחיקה זו מביאה
לתחלופה רבה של עובדים ) .(Bhattacharjee, 2003כדי להתגונן מפני התחלופה הגבוהה,
המעסיקים שוכרים יותר עובדים מן הנדרש להם .עזיבת עובדים את הענף גוברת בהודו
ככל שרמת השכר עולה כתוצאה מן הצמיחה הכלכלית המתרחשת בה בשנים האחרונות.
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החשש הוא כי הלחץ על מחירי העבודה בעקבות העלייה בשכר בהודו "מאיים על
התחרותיות של הודו כמרכז עולמי של מיקור-חוץ של שירותים" ).(Bhattacharjee, 2003
גם בהודו יש הרואים את מיקור מרכזי השירות הטלפוני כענף בר-חלוף ,אשר יתקיים רק
כל עוד רמת השכר נמוכה יחסית ,וכל עוד לעובדים הדוברים אנגלית טובה אין בינתיים
תעסוקה בשכר גבוה יותר .ראוי שקובעי המדיניות הנוגעת לירושלים יסבו כבר עתה
תשומת לב לחששות המלווים את ענף שירותי מיקור-החוץ באמצעות טכנולוגיית המידע
בכלל והטלפון בפרט.
מסתבר אם כן כי ענף זה אינו בבחינת פיתוח כלכלי אלא הבטחת הכנסה מינימלית
מעבודה למי שאין לו בינתיים תעסוקה אחרת .אין ספק כי גם להבטחת הכנסה
מתעסוקה יש תפקיד חשוב ,כפי שהיה בזמנו למפעלי הטקסטיל בעיירות הפיתוח ,אולם
אין לראות בענף זה יותר מאשר תחנה ראשונה לנכנסים לשוק העבודה ,אם כעולים ואם
כצעירים שטרם השלימו את הכשרתם המקצועית ,ואת התקווה לביסוס הכלכלה יש
להפנות לענפים אחרים בתחום מיקור-החוץ של שירותים לארצות רחוקות.

מיקור-חוץ של שירותים מקצועיים
כאמור ,הירידה העצומה במחירי טכנולוגיית המידע אפשרה את התפתחות מיקור-החוץ
של שירותים מקצועיים לארצות רחוקות ,שקיים בהן ידע מקצועי מתאים בשכר נמוך
יחסית .חברות רבות בצפון אמריקה ובאירופה המערבית מעבירות בשנים האחרונות
לארצות אחרות את הפעולות המסוימות בתהליך העסקי שאינן דורשות מגע אישי בלתי
אמצעי עם הלקוחות ,פעולות הידועות בשם "המשרד האחורי" ) .(back officeפעולות
אלה עברו תהליך הדרגתי של פיזור מן "המשרד הקדמי" ,תחילה אל קצה העיר כדי
לחסוך בהוצאות על שטח נדל"ן ,אחר כך אל אזורי פריפריה ששכר העבודה בהם נמוך
יותר ,ובעידן הגלובליזציה והמהפכה בטכנולוגיות המידע החלו להעתיק אותן אל ארצות
רחוקות ,ששכר העבודה נמוך בהן עוד יותר מאשר בפריפריה של העולם המפותח.
פעולות "המשרד האחורי" הן בחלקן מתוחכמות הרבה יותר מאשר השירות הטלפוני
לצרכנים ודורשות מידה של ידע ורמה מקצועית .כיום ניתן לבצע אותן גם ממרחק רב
בעצם התהליך העסקי .מדובר בכתיבת תוכנות הדורשת ידע במדעי המחשב ,בחישובי
אקטואריה בענף הביטוח הדורשים ידע בסטטיסטיקה ,בניתוח תביעות נזקים מן הביטוח
המצריכים ידע בשמאות ובהנדסה ,בחישובי מס הדורשים השכלה חשבונאית ,בחישובי
משכורות הדורשים ידע בהנהלת חשבונות ועוד .בתי חולים בארצות-הברית נוהגים
לשלוח תצלומים רדיולוגיים לדיאגנוזה בהודו בזמן המשמרת השנייה והשלישית ,בשל
ההוצאות הגבוהות במשמרות אלו בין כותלי בית החולים והמחסור במומחים המוכנים
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לעבוד בשעות הערב והלילה .בפעולות אלה השכר כמובן גבוה בהרבה מאשר השכר
במרכזי השירות הטלפוני ,וגם האתגרים המקצועיים רבים יותר ).(Dossani, 2005
הודו אכן הפכה בשנים האחרונות להיות אחת הארצות החשובות במיקור-החוץ של
שירותים מקצועיים ,ולא רק בשל כוח האדם הזול אלא בשל רמת הכישורים המקצועיים.
שני חוקרים אמריקנים ) ((Dossani and Kenney, 2003, 2005העוקבים אחר התפתחות זו
בהודו ,מציינים כי בעקבות עליית שכר העבודה התפתחו בארץ זו שירותי מיקור-חוץ
ברמה מקצועית גבוהה וכך מסוגלת הכלכלה ההודית להתמודד בעוד מועד עם המעבר
הצפוי של ענפי מיקור-חוץ שאינם דורשים ידע מקצועי לארצות ששכר העבודה בהן עוד
נמוך יותר מאשר בהודו .תמורה זו מאפשרת לכלכלה ההודית לזכות בנתח גדל והולך של
הערך המוסף בתהליך העסקי הגלובלי.
המסקנה המתבקשת לישראל בכלל ולירושלים בפרט מן הניסיון ההודי בתחום מיקור-
החוץ היא כי יש להתכונן לבאות ולהסב בהקדם את תשומת הלב אל ענפי מיקור-החוץ
המבטיחים לעובדיהם שכר גבוה יחסית ומנצלים את רמת השכלתם ואת הידע המקצועי
שלהם .אכן ,יש בירושלים התחלות חשובות בכיוון זה .למשל ,חברת  ,ITDבעלת מרכז
השירות הטלפוני הגדול ,עוסקת גם באספקה מרחוק של מגוון שירותים יצרניים
ללקוחות עסקיים – שירותים משפטיים ,שירותים פיננסיים ,שירותי חשבונאות ,שירותי
תוכנה ,שירותים גרפיים ,שירותי תרגום והוצאה לאור ,שירותי כוח אדם ,ועוד שירותים
למיניהם.
העיר מודיעין עילית ,המרכזת אוכלוסייה חרדית הכוללת נשים רבות דוברות אנגלית
ובעלות השכלה ,מצביעה על התחלה צנועה של מגמה זו .השכר עדיין נמוך יחסית אך
העבודה דורשת רמת מיומנות גבוהה .לדוגמה ,באחד ממשרדי מיקור-החוץ מכינות נשים
שעברו הכשרה קדם-משפטית תמציות של חוזי שכירות לשימושן של חברות פיננסיות
אמריקניות המעניקות הלוואות לעסקים .מסתבר כי יש שוק גדול לעבודת תמצות זו וכי
הבדלי השכר בין ישראל וארצות-הברית מצדיקים מיקור-חוץ ,המסתייע בטכנולוגיית
המידע להעברת החוזים לישראל והחזרת התמציות לארצות-הברית.
במבט קדימה ,נראה כי משקל התעסוקה במיקור-החוץ בירושלים יעבור בשנים הקרובות
ממרכזי השירות הטלפוני אל אספקת שירותים יצרניים ומקצועיים בשכר עבודה המקובל
בישראל וההולם את ההכשרת המקצועית ואת רמת ההשכלה של כוח העבודה שבעיר.
מגמה זו מסתמנת גם בענף מרכזי השירות הטלפוני ,שיעברו להתמקדות במוצרים
ובשירותים הדורשים רמת מיומנויות גבוהה מצד העובדים בעמדות הטלפון .אשכול
מיקור-החוץ בירושלים יחפש דרכים לשדרג את רמתו המקצועית ואת רמת השכר לעובד
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כדי להתאים את עצמו לתנאים השוררים בעיר ולהימנע מתחרות עם ארצות שרמת
השכר בהן נמוכה.

הצורך בשדרוג כוח העבודה המקומי
כדי שירושלים תוכל להתחבר אל הכלכלה העולמית ,חייב כוח העבודה בה לעבור שדרוג
והתאמה לתנאים שיאפשרו התחברות באופן תחרותי .רוב התעשיות הקשורות בכלכלה
העולמית בארצות המפותחות מבקשות כוח אדם מיומן ,חלקו בדרגת מיומנות גבוהה.
באין כוח עבודה מקומי מתאים ,עלולים מעסיקים פוטנציאליים לפנות לאזורים אחרים,
שיש בהם מאגר זמין של עובדים מתאימים .סכנה אחרת הנובעת מכך היא שהעובדים
המיומנים ,בעלי ההכשרה האיכותית ,יעברו לגור מחוץ לירושלים .תופעה זו של מחסור
בעובדים בעלי הכשרה מקצועית גבוהה מתקיימת כיום בהרבה מפעלים בערי פיתוח
שהוקמו בתמיכה ממשלתית ניכרת; העובדים המקומיים מאיישים בעיקר את התפקידים
הזוטרים ,שאינם דורשים מיומנות ושכרם נמוך .כך היה למשל במפעל “אינטל" בקריית-
גת ,שהוקם בתמיכה ממשלתית כבדה )שחר ,גרדוס ואחרים ;2005 ,ברגור ;2003 ,סיני,
 .(2005המחסור בעובדים בעלי הכשרה מקצועית גבוהה הוא תופעה מוכרת גם בערי
פיתוח אחרות בארץ .רבים מן העובדים במפעלי התעשייה המתקדמת מתגוררים
ביישובים אחרים .כך במגדל-העמק ,המהנדסים באים בבוקר לעבודה מחיפה ומיישובים
אחרים של אוכלוסייה מבוססת בסביבה ,ובו-בזמן ממגדל-העמק יוצאים פועלים ואנשי
תחזוקה לעבוד במפעלים שבחיפה המטרופולינית .ראוי לעשות לצמצום תופעה זו
בירושלים על-ידי שדרוג כוח העבודה המקומי ,כולל משיכת עובדים בעלי הכשרה גבוהה
שיבואו לא רק לעבוד אלא גם להתגורר בעיר .נוכחות כוח אדם כזה תצמצם עזיבת
מפעלים מירושלים לערים אחרות ותעודד יזמים להקים בה מפעלים חדשים .לא ברור
עדיין מה הסיבות שהניעו את חברת "אינטל" לסגור את מפעלה ,הקיים בירושלים כמה
עשרות שנים ,ולצרפו למפעל שבקריית-גת ,אולם יש לשער כי אי-זמינות כוח אדם מיומן
היה אחד הגורמים לכך.
ישנן כמה דרכים לשדרג את כוח העבודה בירושלים :הכשרה מקצועית גבוהה של
תושבים מקומיים; משיכת תושבים חדשים בעלי הכשרה מקצועית גבוהה מיישובים
אחרים בישראל ועולים חדשים; צמצום עזיבת בעלי הכשרה מקצועית גבוהה את העיר.
המאמץ לממש אמצעים אלו קשור אמנם להזדמנויות התעסוקה הקיימות בירושלים,
ועוד יותר לאפשרויות המגורים בה .אנשים בעלי הכשרה מקצועית גבוהה מוכנים לנסוע
מרחקים ארוכים יחסית לעבודה ומחשיבים לכן את אפשרויות המגורים בבחירתם היכן
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להתגורר .לפיכך סוגיה זו קשורה בירושלים קשר הדוק לאופי סל המגורים של העיר על
כל הכרוך בו :דיור ,שירותי צריכה ,חינוך ,תרבות ובילוי ,יחסי חברות ושכנות ועוד .כדי
להבטיח סל מגורים זה יש לבנות עיר מאוזנת מבחינה חברתית ותרבותית שיהיה לה כוח
משיכה לקבוצות חברתיות המהוות כיום את השדרה של כוח האדם בעל ההכשרה
המקצועית הגבוהה .בסוגיה זו עוסקים פרקים אחרים של החיבור .בפרק זה יש לציין
דברים אחדים בעניין הכשרתה המקצועית הגבוהה של האוכלוסייה המקומית ובעניין
השתקעות עולים בעלי הכשרה שכזו בירושלים .הכשרת תושבים מקומיים היא אמנם
תהליך ארוך ,אך יש להיערך להאצתו .הבעייתיות בנושא זה מתמקדת בשתי אוכלוסיות:
האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית-פלסטינית .בשתי קבוצות אלו קיימים
חסמים להשתתפות בכוח העבודה בכלל וברמות המקצועיות הגבוהות בפרט .מכאן
נובעת גם בעיית ההכנסה הנמוכה יחסית של האוכלוסייה הירושלמית בהשוואה לערים
גדולות ובינוניות בישראל .החסמים המונעים מן האוכלוסייה החרדית להשתלב בכוח
העבודה הם בעיקרם פנימיים ,ואילו האוכלוסייה הערבית-פלסטינית עומדת בעיקר לפני
חסמים חיצוניים לה .מקומות עבודה רבים ,בעיקר אלה שדרושה בהם הכשרה מקצועית
גבוהה או אקדמית ,אינם פתוחים לעובדים ערבים במידה שהם פתוחים לעובדים
יהודים .בעיה זו אחוזה אמנם בסכסוך הישראלי-פלסטיני ,אך יש לה גם יסודות
חברתיים-תרבותיים המאפיינים מצבים של הדרה.
אוכלוסייה נוספת אשר מן הראוי להתייחס אליה כשמדובר בשדרוג האוכלוסייה
הירושלמית המקומית היא עובדי המגזר הציבורי .מתרבים הסימנים כי מגזר זה ,אשר
משקלו כאמור רב יחסית בירושלים ,עומד לפני צמצום .חדשות אלו הן רעות וטובות
כאחד :צמצום המגזר הציבורי עלול לגרום לעלייה באחוז מחוסרי העבודה בעיר ,התלויה
בינתיים מאוד לפרנסתה בענף תעסוקה זה .אולם מיהול נכון של הצמצום הצפוי עשוי
לנצל באופן מושכל את מאגר כוח האדם ה"משתחרר" מן התלות במשרה ציבורית
ולהפוך אותו למשאב המתאים לצרכיה של הכלכלה העסקית בעיר .תכניות להסבה
מקצועית של מאגר כוח אדם זה ,במקביל למשיכת מפעלים ועסקים היכולים להשתמש
בכישורים החדשים שירכשו העובדים שיעברו הסבה ,דרושות כיום ביתר שאת
בירושלים .נוכח ממדיו הגדולים של המגזר הציבורי ותהליך הצמצום העתיד להתרחש בו,
יש מקום לראות בתהליך ההסבה וההכשרה המקצועית של יוצאי המגזר הציבורי פרויקט
עירוני במעלת חשיבות עליונה ,ואולי אפילו פרויקט לאומי.

הכשרה מקצועית ואקדמית לחרדים
מכל האתגרים הקשורים בשדרוג כוח האדם המקומי בירושלים ,בעיית ההכשרה
המקצועית והאקדמית של האוכלוסייה החרדית ,בשל ממדיה ,היא האתגר הקשה ביותר
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העומד הן לפני קובעי המדיניות והן לפני האוכלוסייה החרדית עצמה .הבעיה מעוגנת
באוריינטציה התרבותית הבסיסית של החברה החרדית בישראל .בקרב הגברים בחברה
זו ,שהוגדרה ”חברת לומדים” )פרידמן ,(1991 ,השתגר בעשורים האחרונים הנוהג ללמוד
לימודים תורניים מלאים בישיבה ולאחר מכן בכולל .הדחייה הנמשכת של הגיוס לשירות
צבאי של תלמידי ישיבות ,והתפתחות מערכת התמיכות הכספיות שנבנתה במשך השנים
כדי לקיים את משפחותיהם ,אפשרו לעשות את "חברת הלומדים" החרדית לתופעה רבת-
היקף ההולכת ומתרחבת ,וכך גוררת אי-השתתפות הולך וגדל בכוח העבודה של גברים בגיל
העבודה )ועדת טל ,2000 ,סקירת אכ"א.(Berman & Klinov, 1997; Berman, 1998 ;380 :
האומדן הזמין האחרון הוא כי כשני שלישים מן הגברים החרדים בישראל אינם עובדים
) .(Berman & Klinov, 1997הימנעות זו מעבודה לפרנסה נובעת מן העמדה התרבותית כי
"תורתו של גבר חרדי היא אומנותו" ,שנלווה אליה הציווי להימנע גם משירות בצבא כל
עוד הגבר מקדיש את עצמו ללימודים תורניים מלאים .מצב זה הוא תוצאה של הסתגרות
האוכלוסייה החרדית בד' אמות עולמה התרבותי – ועם זה פיתוח תלות כלכלית בחברה
הכללית – והוא אפשרי בעיקר בשל ההסדר בין מדינת ישראל לחברה החרדית המתיר
דחיית השירות הצבאי כל עוד מתקיים התנאי של “תורתו אומנותו” .הסדר זה הוליד את
האיסור על-פי חוק לתלמידי ישיבות ולאברכים לעבוד לפרנסתם כל עוד הם ממלאים
תנאי זה .כך צמחה בישראל "מלכודת" לגברים החרדים שחלקם היו אולי מוכנים
להיפתח לעיסוק בפרנסה ,אך בין הציווי התרבותי של חברתם ובין האיסור על-פי חוק
המדינה ,מצאו את עצמם במצוקה כלכלית והם נאלצים להיסמך על מדינת הרווחה .אלא
שהמדינה החלה לקצץ בהדרגה במשאבים המוקצבים למגזר הלומדים ואילו הוא גדל
בהתמדה בשל ריבוי טבעי גבוה .כך נקלעה החברה החרדית למשבר מצוקה ומנהיגותה
אינה מספקת לו מענה )כהן .(2005 ,בירושלים ,שהאוכלוסייה החרדית בה בעלת משקל
רב יחסית ,הופך משבר חברת הלומדים להיות משבר עירוני.
השאלה העומדת על סדר היום הציבורי זה כעשר שנים היא :עד כמה תוכל להתקיים
בישראל בכלל ובירושלים בפרט "חברת לומדים" שממדיה גדלים משנה לשנה ,בלא
להיזקק להשכלה כללית ומקצועית .באחרונה מתרבים הסימנים כי בעקבות צמצום
משאבי מערכת הרווחה מצד אחד וחלחול גובר של נורמות תרבות הצריכה
) (consumerismאל תוך החברה החרדית ,חלות בקרבה תמורות .חלק זעיר מאנשי "חברת
הלומדים" כבר הצטרף בכוחות עצמו אל מעגל העבודה ,במישרין או דרך הכשרה
מקצועית או אקדמית )לופו ; 2004 ,חקק .(2004 ,וכך ,על-סמך סימנים אלה ,ניתן לשער כי
החברה החרדית בישראל מתחילה לנוע לקראת מצב שניתן לכנותו "חברת לומדים
ומתפרנסים" ,בדומה במידת-מה לחברה החרדית בצפון אמריקה ובמערב אירופה ,אם כי
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התנאים הבסיסיים בישראל בכל זאת שונים בתכלית מתנאי הקהילות החרדיות היושבות
בארצות המערב )גונן ;2000 ,גונן 2005ב(.
יש עניין לעקוב אחר תמורות אלה ,בייחוד בתחומי ההכשרה המקצועית והאקדמית של
גברים חרדים .הכשרה היא המפתח לכניסת מגזר אוכלוסייה זה לענפי תעסוקה ברמות
גבוהות יחסית .בינתיים ,כאשר גברים חרדים פונים – אמנם במספרים צנועים יחסית –
אל השתתפות במעגל העבודה ,חשוב לכלכלה הירושלמית להבטיח שהם לא יתרכזו
בפרנסות המסורתיות שהיו אופייניות לאוכלוסייה זו ,אלא ימצאו את דרכם גם אל ענפי
הכלכלה המודרנית ,הקשורה באופן הדוק לכלכלה העולמית .בשנים האחרונות החלה
פעילות בכיוון זה :במקביל להכשרה בתחומי המינהל והמיחשוב הניתנת לתלמידות
הסמינרים "בנות יעקב” ,נפתחו לפני הגברים החרדים אפשרויות במסגרת "המרכז החרדי
להכשרה מקצועית" ולימודים אקדמיים במסגרת "מכון נווה" שליד בית הספר הגבוה
לטכנולוגיה בירושלים )"מכון לב"( ,במכללה החרדית בירושלים וכן במסגרת הקמפוס
הירושלמי של האוניברסיטה הפתוחה .כן נפתחו כמה תכניות קצרות בתחום תוכנת
מחשבים להכשרת מתכנתים מקרב האוכלוסייה החרדית .ברבות מפעילויות אלה ארגון
ה"ג'וינט" הוא גורם מדרבן ,מכוון ומממן ,בשיתוף משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
וחברות היי-טק ) .(www.jda.gov.il/haskala.aspעם זה ,אף שחרדים המועסקים בחברות
היי-טק בירושלים ומשתלבים בהצלחה בעבודה כבר אינם מחזה נדיר ,עדיין המספרים
קטנים ועדיין רבה המלאכה.

תרומת העולים לשדרוג כוח האדם בירושלים
בשני העשורים האחרונים מצטיירת והולכת תרומתם של עולים חדשים לתהליך
ההתחברות של ירושלים לכלכלה העולמית .עולים רבים מביאים עמם כישורים
מקצועיים ואקדמיים שנרכשו בארצות מוצאם ,המתאימים למשימת ההתחברות אל
הכלכלה העולמית .חלקם מביאים משם קשרים עסקיים והם ממשיכים אותם לאחר
שהשתקעו בירושלים .העובדה שחלק נכבד מן העולים בא ממעמדות הביניים מסייעת
לשינוי חיובי לא רק במבנה המקצועי של האוכלוסייה הירושלמית אלא גם במבנה
החברתי-כלכלי שלה .במיוחד חשובה השפעתם על המבנה המקצועי והחברתי-כלכלי של
האוכלוסייה החרדית ,שכן רבים מהם שייכים אליה .מבין הגברים החרדים המועסקים
כיום במפעלים ובעסקים ירושלמיים המחוברים אל הכלכלה העולמית ,גדול חלקם של
העולים מארצות המערב ,כי הם הביאו עמם לישראל את דפוסי החיים המקובלים
בקהילות מוצאם החרדיות.
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העולים החדשים בחרו להשתקע בירושלים בגלל איכויותיה המיוחדות מבחינה
היסטורית ,תרבותית ודתית .הם הביאו עמם את אופנת הכמיהה לישן ולרומנטי ,ואת
ההעדפה להתגורר בטבורה ההיסטורי של העיר ולאו דווקא בעיבורה החדש כדרכם של
ישראלים רבים ,המעדיפים וילות רחבות ידיים בהרי ירושלים .בעקבות השתקעותם של
יוצאי ארצות-הברית ,בריטניה ,צרפת וארצות מערביות אחרות בשכונות ירושלמיות
ותיקות ,נוצרות בעיר קהילות של יוצאי הארצות המפותחות הללו ,והן עשויות לשמש
"בסיסי קליטה" נוחים לאנשי מדע ועסקים ולבעלי מקצועות חופשיים אשר יבקשו
להשתקע בעיר ,לזמן קצר או ארוך ,אם אכן ייפתחו בה מוסדות נוספים להשכלה גבוהה
ברמה שתמשוך סטודנטים מרחבי העולם כמוצע לעיל ,ויתפתח היצע נרחב של מקומות
עבודה.

הצורך להקים אזורי תעשייה מודרניים
הפעילות התעשייתית והעסקית הכרוכה בחיבור ירושלים אל הכלכלה העולמית אינה
מסתפקת במציאת עובדים מתאימים מבחינת כישורים והרגלי עבודה; עליה למצוא גם
מקומות מתאימים במרחב העירוני .אזורי התעשייה הוותיקים אינם ערוכים לכך ,לא
מבחינה פיזית ולא מבחינה אסתטית .בעשורים האחרונים נוצר סגנון חדש של אזורי
תעשייה ושל מרכזי עסקים ,המכילים לא רק את המרחבים המתאימים ואת התשתיות
הדרושות ,אלא גם בנויים בצורה המשדרת מודרניות ובינלאומיות .ערים שהצטרפו
באחרונה אל הכלכלה העולמית הגיבו לדרישות הפיזיות והאסתטיות העדכניות ויצרו
גומחות מרחביות המתאימות לצרכים ולסגנון של המפעלים והעסקים הגלובליים .הדבר
בולט במיוחד בכמה מערי הודו ,שאזורים נרחבים של מפעלי תעשייה ובנייני משרדים
מודרניים צצים בשוליהן ,בולטים בזרותם בנוף הכפרי-המסורתי .לאזורים אלה נבנו גם
התשתיות הדרושות למפעלי תעשייה ולמשרדים מודרניים.
בירושלים קיימות כבר התחלות חשובות בכיוון זה .אזור הר חוצבים שבצפון העיר הוא
דוגמה בולטת להיערכות לקראת העידן הגלובלי בכלכלת העיר .פועלות בו כמה חברות
גדולות ולצדן מאות חברות קטנות ,רובן הגדול בתחום הטכנולוגיה העילית .גם הגן
טכנולוגי במלחה הוא נדבך בכיוון זה ,אלא שיש לו מגבלה קשה :הוא נתון בין אזורי
מגורים ולפיכך פוטנציאל ההתרחבות שלו מוגבל .אמנם גם אזור הר חוצבים מוקף
שכונות מגורים משלושת עבריו ,אולם במערב הוא מתרחב אל העמק שלרגליו ולכן יש
לו שטח להתפשטות עתידית ,אף שגם היא מוגבלת .שטחו הכולל של אזור הר חוצבים
הוא  500דונם וחלק ניכר מהם כבר נבנה ) .(www.jda.gov.il/hozvim.aspשני אזורי
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התעשייה האלה נמצאים בקרבת מערכת הדרכים הראשיות של ירושלים ובאמצעותה
ניתן להגיע אל מרכז הארץ.
אזור הר חוצבים נמצא בלבה של רצועת המגורים החרדית בצפון ירושלים ,דבר שעשוי
להיות מגבלה אלא אם תתעורר האוכלוסייה החרדית לאתגר העבודה המפרנסת בתחום
התעשייה ויצאו ממנה עובדים רבים אל המפעלים שבאזור זה .כאמור ,יש סימנים
להתחלה בכיוון זה ,בעיקר בקרב חרדים שעלו לישראל מארצות המערב.
אולם בין כך ובין כך ,אם בעתיד הנראה לעין אכן תתחבר ירושלים ביתר שאת אל
הכלכלה הגלובלית ,תידרש הרחבה של מאגר השטחים לפעילות הכלכלית בעיר .לשם כך
לא יהיה די בפיסות קרקע פה ושם ,כמו אלו שבצדו של קמפוס האוניברסיטה העברית
בגבעת-רם או בצדו של קמפוס המרכז הרפואי הדסה .יהיה צורך למצוא פתרונות בהיקף
רחב יותר ובמיקום מתאים .אלה עשויים להימצא במערב העיר ,בדרך אל נמל התעופה
בן-גוריון ובזיקה גאוגרפית למטרופולין תל-אביב.
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5

התחברות תפקודית לירושלים הערבית

בשנים שירושלים הייתה מחולקת ,לאחר מלחמת העצמאות ,פעלו בה שתי ערים,
ישראלית וירדנית ,שהיו מנותקות זו מזו באופן הרמטי כמעט .כתוצאה מכך נדחקו שתי
הערים ,הישראלית והירדנית ,הצדה כאשר אחיותיהן הגדולות ,תל-אביב במערב ועמאן
במזרח ,דהרו קדימה במרכבת הפיתוח .בשנות החמישים והשישים עזבו תושבים ועסקים
רבים את ירושלים הישראלית ועברו למרכז הארץ .אולם לאחר מלחמת ששת הימים
נוצר מצב חדש .תושבים חדשים רבים באו והתיישבו בעיר ,תיירים וצליינים החלו להגיע
בהמוניהם ,והכלכלה היהודית והערבית של ירושלים נאחזו והשתלבו זו בזו .תושבי
ירושלים נוכחו לדעת מה רב כוח משיכתה של העיר במצב של רגיעה לאנשים ולעסקים
ברחבי העולם .אולם לא עבר זמן רב ושתי אינתיפאדות פגעו בשגשוגה של העיר .הקמת
הרשות הפלסטינית והמשא ומתן בין הישראלים לפלסטינים העלו מחדש את האפשרות
או את האיום כי העיר תחולק שוב ,על-פי תסריט זה או אחר .מול עתיד לא ברור זה ,יש
מקום להציע לתושבי ירושלים עיר ששני מרכיביה הלאומיים בכל זאת מחוברים בכל
מקום ונושא שיש בהם פוטנציאל של פיתוח ושגשוג .התחברות זו עשויה להפוך גם את
ירושלים היהודית וגם את ירושלים הערבית לשחקניות חשובות ברשת הגלובלית של
מטרופולינים .עיר המשולבת ופועלת ברשת זו זוכה לתנאים עדיפים בתחרות שבין
הערים בעידן זה של כלכלה גלובלית .אולם ההצטרפות לרשת הגלובלית מותנה בכך
ששתי הערים ילכו יחדיו ,יד ביד .כאשר הן מסתגרות או מסוגרות זו מזו ,קשריהן עם
הכלכלה העולמית נפגעים .ניסיון עשרות השנים האחרונות מלמד על כך.

מחוברת-מחולקת-מחוברת ,ומה הלאה?
במאה העשרים היטלטלה ירושלים בין עיר מחוברת לעיר מחולקת .בסוף התקופה
העות'מאנית ובמהלך התקופה הבריטית היא צמחה כעיר אחת ,אם כי אפשר היה להבחין
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בגזרות התפתחות נפרדות ליהודים ולערבים ,עם מידה מסוימת של חפיפה ועירוב.
היהודים בנו את שכונותים בגזרה הצפונית-מערבית ובגזרה המערבית ,משני צדיה של
דרך יפו; הערבים הנוצרים בנו שכונות בעיקר בדרום-מערב ,בין דרך עזה לדרך חברון;
ערבים מוסלמים בנו שכונות בעיקר בגזרה הצפונית ,בצדי דרך שכם ,ובגזרה המזרחית,
משני צדי דרך יריחו .אבל הרחובות הראשיים חיברו את הגזרות התרבותיות-הלאומיות
השונות לעיר אחת משותפת .גם העיר העתיקה שבין החומות הייתה משותפת ליהודים
ולערבים ,אם כי כל קבוצה התרכזה ברובע משלה :הרובע היהודי ,המוסלמי ,הנוצרי
והארמני .המערכת הזו של שכונות ורבעים פעלה כישות אחת ,שלה מוקדים עירוניים
משותפים בעיר העתיקה ולאורך רחוב יפו .עירייה אחת ניהלה את כל המרחב המוניציפלי
של ירושלים ורשתות התשתית של העיר )תחבורה ,חשמל ,מים ,ניקוז וביוב( היו פרוסות
על פני כל המרחב הזה.
מאה השנים שקדמו למלחמת העצמאות ,בהיות ירושלים עדיין עיר מחוברת ,היו שנות
בניינה של העיר המודרנית שמחוץ לחומות .אלה היו גם השנים שהאחיזה היהודית
התבססה בעיר .בשנים אלה נבנו עשרות שכונות יהודיות חדשות .לבניית מערכת
השכונות היהודיות החדשות סייעה הנגישות למשאבים שנמצאו במגזר הערבי של
המטרופולין – משאבי האבן באו מן המחצבות שבהרי חברון ויהודה ופועלי הבניין הגיעו
מן השכונות הערביות של העיר ומהכפרים הערביים שבסביבתה.
גם בתחומים אחרים הייתה מידה מסוימת של קשר כלכלי בין שני המגזרים .המסחר
היהודי והערבי נגעו זה בזה ואף היו התקשרויות עסקיות בין סוחרים משני העמים .רבים
מתושבי העיר היהודים ,ביניהם גם אשכנזים ,למדו לדבר ערבית של יומיום; יהודים קנו
בבתי המסחר של ערבים וערבים נזקקו לשירותי עסקים של יהודים.
בתקופת המנדט נמצא ביטוי לקשרים שהתקיימו בין אנשי עסקים ובעלי מקצוע משתי
הקבוצות הלאומיות גם במפת המגורים ,במיוחד בתפר שבין רחביה וטלביה .יהודים
וערבים התגוררו אלה בצד אלה מדרום לרחוב עזה ,ובשכונת טלביה הערבית התגוררו
יהודים אמידים .בתל-אביב וביפו לא היה מצב כזה :שם המעמד הבינוני היהודי והמעמד
הבינוני הערבי התרחקו זה מזה .היהודים המבוססים עברו צפונה והשאירו את השכונות
הסמוכות ליפו הערבית לבני המעמדות הנמוכים.
אולם עם גבור העוינות בין שתי האוכלוסיות הלאומיות ,במיוחד מאז המרד הערבי
הגדול בשנים  ,1939–1936החל תהליך הדרגתי של התנתקות המערכת היהודית מזו
הערבית .יהודים שגרו בתוך שכונות ערביות או בקרבתן עברו מטעמי ביטחון אישי לגור
בשכונות היהודיות ,כמו בתל-אביב ובחיפה .אולם בירושלים נשמרה עם זה מידה של
קשרים מסחריים ועסקיים בין יהודים לערבים .רחוב יפו והרחובות הסמוכים לו ממערב
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לחומות העיר העתיקה הוסיפו לשמש את המסחר והשירותים של שתי הקבוצות
הלאומיות עד פרוץ פעולות האיבה בעקבות הכרזת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ ב29-
בנובמבר  .1947במהלך חודשי פעולות האיבה שהיו למלחמה של ממש נחלקה העיר
לשתיים.
במשך תשע-עשרה השנים שעברו בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים,
כשירושלים הייתה מחולקת בין ישראל וירדן ,לא הייתה כמעט תנועה של אנשים ושל
סחורות ,וגם לא של רעיונות ומידע בין שני הצדדים .כאמור לעיל ,הגבול היה חסום,
להוציא אנשי או"ם ספורים שהיו עוברים אותו מדי פעם .כל צד היה מחובר רק אל
העורף שמאחוריו – ירושלים הישראלית לתל-אביב וירושלים הירדנית לעמאן – ושני
הצדדים יצאו נפסדים מתלות בלבדית זו .שניהם היו נתונים במבוי סתום שמנע מהם
לנצל את יתרונותיה של עיר גדולה ,המשמשת מרכז במערכת עולמית של אמונות,
נאמנויות וגעגועים ,אך סגורה בפינתה כאשר מדובר במערכת עולמית של מסחר
ועסקים .שום צד לא יכול היה להישען על יתרונות הסמיכות הגאוגרפית אל מאגר
המשאבים של הצד השכן ולא ניתן לו לממש ביקוש והיצע של השוק בצדה השני של
העיר ,כרגיל במערכת עירונית-אזורית אינטגרטיבית ,בשל חומת הגבול העוין .ירושלים,
במקום להיות גברת של עצמה הפתוחה לכל קשר כלכלי ותפקודי ,הפכה להיות אמתה
של הגברת הגדולה היושבת לה במרחק  70–60קילומטרים מאחוריה – תל-אביב במערב
ועמאן במזרח .שתי האוכלוסיות הירושלמיות שילמו בתשע-עשרה השנים מחיר יקר על
הניתוק המוחלט שביניהן .תושבים רבים עזבו את שתי הערים ובעקבותיהם עזבו גם
עסקים ,והעסקים שנשארו התקשו להחזיק מעמד .במיוחד סבלה ירושלים הערבית,
משום שבירת ממלכת ירדן ,עמאן ,הייתה רחוקה ביותר .ירושלים היהודית לעומתה זכתה
ביתרונות של עיר הבירה של המדינה וגם חלק מגלי העולים של שנות החמישים
והשישים הופנו אליה.
אחרי מלחמת ששת הימים חזרה העיר ,במידה מסוימת ,לתפקד כמערכת עירונית אחת.
שכונותיה החדשות של ירושלים ,שנועדו לחזק את האחיזה הטריטוריאלית של ישראל
בבירתה ,ידעו להשתמש בכוח העבודה הערבי ,המיומן והזול יחסית ,שנמצא במטרופולין
ירושלים .אלא שהפעם כבר קראו לפועלים אלה פלסטינים .וכך ,גם בתקופת המנדט וגם
בתקופת מדינת ישראל שלאחר מלחמת ששת הימים ,כאשר העיר והמטרופולין פתוחות
ואינן מופרדות בגבולות פוליטיים נוקשים ,נבנתה ירושלים היהודית בחלקה הגדול בידי
כוח אדם ערבי .עובדה היסטורית זו ,הנמשכת עד היום ,היא אולי למגינת לבם של שוחרי
הלאומיות הפלסטינית ,החרדים מפני השתלטות ישראלית על שטחים שהם רואים
כפלסטיניים .אך עם זה ,בניית השכונות היהודיות הייתה מקור הכנסה חשוב ביותר
לאוכלוסייה הערבית-פלסטינית במרחב ירושלים ,ובמגזר הפלסטיני של מרחב זה נבנו
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בתים ושכונות חדשים על בסיס ההכנסות ממשק הבנייה היהודית .כך היו כפרים קטנים
לגדולים ,בתים גדולים ומרווחים באו במקום בתים קטנים וצרים .העלייה ברמת
ההכנסה הביאה שינויים ברמת החיים של האוכלוסייה הפלסטינית ,ולא רק ברמת הדיור,
הנראית לעין היהודית יותר מכל היבט אחר של החיים הכלכליים של הערבים-
הפלסטינים.
ענף הבנייה לא היה ענף הכלכלה היחיד במטרופולין ירושלים שהתקיימה בו מערכת של
יחסי השלמה בין המגזר היהודי והמגזר הערבי בשנים שהעיר לא הייתה מחולקת .ענפי
המסחר והתעשייה חיפשו גם הם לפרוץ גבולות ומחסומים כדי להגדיל את השוק שלהם.
שוב צרכנים יהודים נזקקו למסחר הקמעוני הערבי שבמזרח העיר וקמעונאים ערבים
נשענו על רשתות המסחר הסיטוני היהודי במערב העיר ,והשוק המטרופוליני גילה
דפוסים דומים .אל אלה הצטרפו גם ענפי התעשייה והמלאכה בשני המגזרים הלאומיים.
למעשה ,גם בשוק הארצי הישראלי והפלסטיני נקשרו יחסים כלכליים דומים :התעשייה
היהודית חיפשה שוק למוצריה בקרב האוכלוסייה הערבית-פלסטינית ,ומוצרים של בתי
מלאכה וחרושת שיוצרו בערים הפלסטיניות שמעבר ל"קו הירוק" מצאו את דרכם אל
השווקים בערי ישראל .מערכת יחסים כלכליים זאת נשענה בחלקה על ירושלים כזירת
ההתקשרות.
בשנים הקרובות ,שבהן יוגדרו כנראה מסגרותיה של מדינה פלסטינית ,עשויה לעלות שוב
על סדר היום האפשרות שירושלים תחולק ,ושוב יהיה ניתוק בין שתי האוכלוסיות.
חלוקה זו עלולה להחזיר את ירושלים – הן היהודית הן הערבית – למצב של עיר קצה,
עיר שבסוף הדרך .נראה כי רבים היהודים והערבים בירושלים שאינם ששים לשלם את
המחיר הכלכלי של ישיבה בסוף הדרך תמורת הזכות למונופול מרחבי מוחלט על פיסת
הריבונות הפרטית של כל אחד מן הצדדים .בכל זאת חל כנראה בעת האחרונה שינוי
בגישה .אמנם הצמא להגדרה עצמית קיים ,והשאיפה לעצמאות ולריבונות עומדת בעינה,
ומי כישראלים ועכשיו כפלסטינים מבינים כמיהה זאת ,אך על שני הצדדים להבין כי
אפשר להשיג מידה מסוימת של הגדרה עצמית וריבונות פוליטית ותרבותית גם בלי
להקריב למענן את הרווחה הכלכלית והסביבתית .אירופה לימדה את העולם פרק בלקח
זה והיא ממשיכה ללמדו – היא פותחת נתיבים ומסלקת מחסומים כדי ליצור שוק אחד
גדול ומשגשג ,ולשם כך היא מבקשת רק לוותר במקצת על הקנאות לריבונות מוחלטת.
בערי אירופה הסמוכות לגבולות מתרחב הניסיון לא רק בפתיחות לתנועת אנשים
וסחורות אלא גם ביצירת מסגרות אזוריות ובין-עירוניות המנהלות מרחב מפוצל מבחינה
פוליטית אך מאוחד מבחינה כלכלית ,ובוודאי שמבחינה תחבורתית.
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יצירת מרחב חופשי לתנועה בין שתי אוכלוסיות ,שתולדותיהן במאה שנים האחרונות
רצופות עוינות ומאבק אלים ,יש בו יסודות של סיכון ביטחוני ,והוא ימשיך להעיב מדי
פעם גם בעתיד על היחסים בין יהודים לערבים .ירושלים תצטרך לחיות אתו ולהתגונן
מפניו .אולם ,על-סמך התנסות של שנים רבות ,נראה כי יש בשני הצדדים נכונות לקבל
מידה מסוימת של סיכון ביטחוני ושל מתח בין-דתי למען מטרות חיוביות ארוכות טווח.
בניית מערך שיאפשר חיבור גאוגרפי-תפקודי בעיר ובמטרופולין לשם הגשמת פוטנציאל
התפתחות מן המעלה הראשונה היא לדעתי מטרה חיובית מאין כמוה.

הסיבות ליצירת מטרופולין מחוברת
יש כמה סיבות אשר בעטיין ראוי שירושלים היהודית וירושלים הערבית יהיו מחוברות
ביניהן מבחינה תפקודית בכל תסריט של הסדר מדיני .סעיף זה דן בתועלת הצפויה
לירושלים היהודית מהתחברות תפקודית זו.

סיוע לשגשוג התיירות והצליינות
התיירות היא ענף הזקוק לשם שגשוגו לפתיחות גאוגרפית .התיירים מעוניינים לנוע
בקלות מאתר לאתר בערים או באזורים שהם מבקרים בהם ,וכל אתר מבקש לקחת חלק
בתנועת התיירות ,אפילו אם הוא אינו מחוללה העיקרי .אבל כל הגבלה על תנועה
מצמצמת את מספר התיירים העשויים להגיע לירושלים ופוגעת בכיסו של מי שנמצא על
מפת עסקי התיירות.
חלק גדול מן התיירות לירושלים מבוסס על המקומות הקדושים .ירושלים משופעת
במקומות קדושים לשלוש הדתות הגדולות; למעשה ,בכל מרחב ירושלים יש מרכיבים
של קדושה לבני דתות אלה .חלוקה נוקשה של מרחב זה ,אשר תפריע לתנועה חופשית,
תהיה מקור לקשיים ולאכזבות ,ואילו תנועה חופשית בין חלקי המרחב הקדוש תאפשר
אולי גם ליצור כר לשיתוף פעולה בין נציגי שלוש הדתות .גישה חופשית למקומות
הקדושים הייתה נושא ראשי ביחסים שבין מעצמות אירופה הנוצריות והאימפריה
העות'מאנית המוסלמית .בלחץ המעצמות נקבע בשנת  1757הסדר עם הסולטאן עות'מאן
השלישי ,הראשון בשורה של הסדרים ,שהתיר גישה חופשית למקומות הקדושים
בירושלים .הסולטאנים שבאו אחריו אישרו מחדש את ה”סטטוס קוו” בשינויים שונים,
שוב בלחץ המעצמות הנוצריות .בדרך זו המשיכו גם שלטונות המנדט הבריטי .ישראל
הבינה את הרגישות בעניין המקומות הקדושים ולכן ,מיד כתום מלחמת ששת הימים
והרחבת שטחה המוניציפלי של ירושלים ,ב 27-ביוני  ,1967חוקקה הכנסת את “חוק
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ההגנה על המקומות הקדושים” .נושא הגישה החופשית אל המקומות הקדושים תפס
מקום מרכזי בחוק זה )ברקוביץ.(2000 ,
אולם גישה חופשית למקומות הקדושים איננה מתבטאת מבחינה מעשית אך ורק
בפתיחת שעריהם למתפללים ולמבקרים ,אלא גם בפתיחת המרחב העירוני של המקומות
הללו .המרחב הכולל של עיר הוא מרחב האתרים הנופיים ,ההיסטוריים והתרבותיים,
המהווים יחדיו מאגר של משאבים חווייתיים לתושבי העיר ולמבקרים בה .מאגר זה ראוי
שיעמוד לרשותם במלואו ,בלא מגבלות ומחסומים הפוגעים בעצם החוויה .פתיחות זו
חשובה גם לבאים העירה כצליינים וכתיירים ,ולאו דווקא רק לירושלים היהודית או רק
לירושלים הערבית ,אלא כדי לחוותה כמכלול .ראוי שנתאמץ לעצב להם תנאים של גישה
חופשית אל כל המכלול שהוא ירושלים .כך תגבר החוויה ובעקבותיה המשיכה אל העיר.
וככל שתעצים המשיכה אל העיר כן יגבר זרם המבקרים בה ,תיירים ועולי רגל .תנאי
הפתיחות והרגיעה דרושים אפוא לעיר כדי לממש את יתרונה הכלכלי העצום כאבן
שואבת לתיירות גלובלית.
אין להקל ראש בתיירות כמנוע להתפתחות עירונית .התיירות כיום היא חלק אינטגרלי
של תרבות הצריכה המודרנית .ככל שרמת ההכנסה עולה ואמצעי התחבורה משתכללים
ונעשים זולים יותר ,זרם התיירים בעולם גואה .ראשית התפתחותה של ירושלים
המודרנית ,מאמצע המאה התשע-עשרה ואילך ,קשורה בגידול בתנועת הצליינות
והתיירות .אפילו יפו ,בהיותה עיר נמל בדרך לירושלים ,זכתה בנתח מתנועת תיירות זו
וכך גם בית-לחם בדרכה-שלה.
חלק מהבנייה המודרנית בירושלים בראשיתה – בתי מלון ,בתי מסחר ובתי מלאכה –
צצו בעיר כדי למכור מוצרים ושירותים לתיירים ולצליינים .אולם בסיס זה נשמט
מכלכלת ירושלים היהודית לאחר מלחמת העצמאות ,כי המקומות הקדושים ,ברובם
המכריע ,נשארו בתחום ירושלים שבשליטת ירדן .כך זכתה ירושלים הערבית כמעט
למונופול מרחבי על רווחי הצליינות הנוצרית ,שהגיעה למקומות הקדושים דרך עמאן.
עסקי התיירות של ירושלים בעת השלטון הירדני קצר-השנים התבססו גם על מרכיב
חשוב נוסף – התיירות הצליינית המוסלמית ,שכן ירושלים-אל-קודס עומדת בראש סולם
המקומות הקדושים לאסלאם אחרי מכה .כך נפתחו בעיר שבשליטת ירדן בתי מלון
חדשים ,ששירתו לא רק את הצליינים הנוצרים אלא גם את המוסלמים ,ואילו בתי המלון
של ירושלים הישראלית שמחו על מעט התיירים והצליינים שהיו בכל זאת מוכנים
להקדיש לילה אחד לירושלים ולא לחזור בתום יום של ביקור בעיר אל חוף המבטחים
של תל-אביב .למי שחפץ ביקרה הכלכלי של ירושלים היהודית אסור אפוא להתעלם מן
הלקח של אותן שנים של עיר מחולקת.
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מלחמת ששת הימים והנסיבות הגאופוליטיות שנוצרו בעקבותיה עצרו את זרם התיירות
והצליינות המוסלמית לירושלים ,אך אולי לא סתמו עליה את הגולל .אם ייווצר מצב
חדש בירושלים וזרם התיירות המוסלמית יתחדש ואולי אפילו יגאה ,בתנאים של
מטרופולין מחוברת אפשר שתהיה גלישה שלו או של השלכותיו אל הכלכלה של ירושלים
היהודית .הצליינים המוסלמים עשויים להיות תיירים סקרנים ,שישאפו להציץ על
שכונות היהודים ולבחון את מרכזי המסחר שלהם ,ויהיו בהם אולי גם שירצו להכיר את
המוזיאונים ושאר מוסדות התרבות המושכים אליהם בדרך כלל תיירים.
מכל האטרקציות התיירותיות בישראל ,ירושלים עומדת בראש ומזינה חלק ניכר מן
התיירות לשאר חלקי הארץ .בתנאי שלום ובמצב של מטרופולין מחוברת תביא אבן
שואבת זו לעלייה עצומה במספר התיירים לירושלים ולישראל כולה .אולם אם לא כך
יפלו הדברים ,והמקומות מושכי התיירות יהיו מופרדים בגבול נוקשה ,ספק אם התיירות
תגבר ,וכך לא רק ירושלים היהודית תפסיד אלא גם הכלכלה הישראלית בכללה.

חיזוק כלכלת ירושלים היהודית על-ידי התחברות
אל העורף המטרופוליני הפלסטיני
ראוי לה לירושלים היהודית שתתחבר לירושלים הערבית גם משום היא חסרה עורף
יישובי גדול משל עצמה .בעוד שתל-אביב נולדה עם עורף של מושבות יהודיות שהיו
לערים ותמכו בפיתוחה כמרכז לסביבתה ,תפקיד חיוני לכל עיר המבקשת לשגשג,
ירושלים היהודית צמחה נטולת עורף של יישובים יהודיים .לא הועילו לה הגרעינים
הזעירים של עטרות ונווה-יעקב מצפון ומוצא ,קריית-ענבים ומעלה-החמישה ממערב .הם
לא נחשבו לעומת חולון ,בת-ים ,ראשון-לציון ,רחובות ,נס-ציונה ,פתח-תקווה ,רמת-גן,
גבעתיים ,רמת-השרון ,הרצליה ,רעננה ,כפר-סבא ,רמתיים ומגדיאל )השתיים שהיו להוד-
השרון( ועוד שורה של יישובים ושכונות שעטרו את העיר תל-אביב בתקופת המנדט.
לירושלים היהודית לא היו כל אלה .יהודיה התפרנסו זה מזה ,וכן מן הצליינות ומיבוא
כספי ה"חלוקה" או משאבים לאומיים אחרים .אך היה לה לירושלים היהודית גם עורף
אזורי בדמות היישובים הערביים שבמרחב ירושלים .אלה סיפקו מוצרי חקלאות לעיר,
ליהודים ולערבים כאחד ,וגם צרכו מוצרים ושירותים שחלקם סיפקו יהודים .מדי פעם
קטעו שביתות מסחר ומאורעות את יחסי הכלכלה הדו-סטריים הללו ,וחוגים לאומניים
בשני המחנות גם ניסו לקטוע אותם או לפחות לשבשם ,אך האינטרס היה אצור בעיר
ובכל פעם שהיה נוח ומתאים שבו הקשרים הכלכליים והתחדשו.
הזרימה הדו-סטרית של סחורות ושירותים בין ירושלים היהודית לירושלים הערבית שבה
והתחדשה במלוא העוצמה בימים שלאחר מלחמת ששת הימים ,קודם שמוראות
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האינתיפאדה הפרידו שוב בין יהודים וערבים .כלכלת ירושלים הערבית נפגעה מכך
יחסית יותר מכלכלת ירושלים היהודית ,כי קהל הקונים בעל האמצעים בא דווקא מקרב
הציבור היהודי .אך גם עסקים בירושלים היהודית נפגעו ממצב הסגירות החדש .בשנים
האחרונות נותקו העסקים של ירושלים הערבית גם מן העורף המטרופוליני שלה-עצמה
בשל בניית גדר וחומה ,ומצבה הכלכלי הידרדר .בחזון המטרופולין המחוברת נתפס מצב
זה של גדר וחומה בלב ירושלים המטרופולינית כזמני בלבד .גם אם ייבחר התסריט
המקסימליסטי ,וישראל תמשיך לשלוט בעיר ובאזורים רבים הסמוכים לה שיושבת בהם
אוכלוסייה ערבית ומתנהלת כלכלה ערבית ,יהיה צורך למצוא נתיבים לפתיחות
מקסימלית בין מרכזי המסחר הערביים של העיר עצמה ובין הלקוחות וכוח העבודה שלה
הנמצאים בפרבריה הפלסטיניים.

פתח לכלכלת המדינות הערביות השכנות
במבט אופטימי קדימה יכולה ירושלים מחוברת להיות גם פתח לכלכלה הישראלית
למצוא נתיבים אל כלכלות ארצות ערב הסמוכות .אין ספק כי כאשר תקום המדינה
הפלסטינית ,תהיה ירושלים-אל-קודס ,מכל הערים הפלסטיניות ,המרכז לפעילות
הכלכלית הקשורה למדינות ערב .לצורך זה כוללת ירושלים הערבית גם את רמאללה,
שהתפתחה בעשורים האחרונים למרכז עסקים חשוב לתושבי מטרופולין ירושלים
הערבים לאחר שנות אינתיפאדה ,אשר הקשו על התנועה בין ירושלים לשאר ערי הגדה
המערבית.
אמנם ,המסחר עם ארצות ערב לא יביא מהפך על הכלכלה הישראלית ,הקשורה בינתיים
בעיקרה לכלכלת אירופה וצפון אמריקה ,אולם לכלכלה המקומית של ירושלים היהודית
יכולה להיות לקשר זה משמעות רבה ,לא תמיד ישירה .יש לשער כי את עיקר נטל הקשר
הכלכלי עם ארצות ערב ישאו אנשי עסקים פלסטינים .אולם הם יישענו בין השאר על
ההיצע הישראלי של מוצרים ושירותים החסרים בכלכלה הפלסטינית כדי לקבל את
חלקם בערך המוסף העסקי .בצד הישראלי של העיר והמטרופולין יוכלו עסקים להצטרף
לשרשרת הייצור והמסחר אשר תיווצר בין ההיצע הישראלי לביקוש במדינות ערב.
שערים פתוחים בירושלים יאפשרו לשרשרת זו לפעול ביתר קלות.

מנוף ליציאת ירושלים ממעמד של "עיר שנייה" לתל-אביב
הקשר עם השווקים שממזרח עשוי לסייע לכלכלת ירושלים הערבית והיהודית להתמודד
עם התחרות הכבירה של כלכלת מרכז הארץ ובראשו העיר תל-אביב .כאמור לעיל ,מרכז
הארץ הוא גורם ההשפעה העיקרי על כלכלת ירושלים היהודית ובעקיפין על גורלה של
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כלכלת ירושלים הערבית .אף שישראל שלטה בכל העיר מאז  ,1967ולמרות המשאבים
העצומים שהופנו אל ירושלים וסביבתה כדי להקים בה שכונות ואף יישובים חדשים,
ולתעשייה ניתנו הנחות והעדפות למיניהן ,קשה היה לחלץ את ירושלים מצבת התחרות
הבלתי שוויונית עם תל-אביב ושכנותיה .הנחיתות היחסית של ירושלים ביחס למבנה
הכלכלי-המרחבי של ישראל ,שמוקד הכלכלה ומקור העושר שלה הוא במרכז הארץ ,אינה
ניתנת לתיקון אלא אם כן ייפתח פתח אל המזרח .אחת הדרכים העיקריות לכך היא
באמצעות ההתחברות התפקודית בין ירושלים היהודית וירושלים הערבית.
מדינת ישראל יכולה לבנות את קשריה הכלכליים עם שכנותיה באמצעות תל-אביב.
כלכלת תל-אביב בנויה להיות מתווכת בכל אפיק עסקי ולכל יעד גאוגרפי ,ואם תיקרא
לעשות זאת במזרח התיכון היא תדע מה ואיך לעשות ,וגם תרוויח מכך רבות .כך יחזרו
שוב ימי יפו של שלהי התקופה העות'מאנית ,שאז בנתה יפו את המערכות העסקיות
החדשות בשעה שהירושלמים התכתשו ביניהם על מניעת חידושים ועצירת יזמות
מודרנית בשם המאבק על רוח הדת היהודית )גונן .(2003 ,העיר נסגרה לפיתוח ואף דחתה
אותו ,למרות שהייתה אז הגדולה בערי הארץ ,ועל אף ההתעניינות האירופית שהביאה
משאבי פיתוח אל פתחה כמעט בעל כרחה .הסגירות בציבור היהודי בירושלים בסוף
המאה התשע-עשרה ובתחילת המאה העשרים דחפה ירושלמים בעלי רוח יוזמה
ושאפתנות לעזוב את העיר ולהצטרף לחגיגת הפיתוח ביפו ,שהשתתפו בה ערבים
ויהודים כאחד .אחר כך באה תל-אביב וכבשה את הבכורה מיפו ובמהרה הכתירה עצמה
למלכת ליבת הארץ ,ואפילו הארץ כולה .ירושלים נשארה מאחור ,מבודדת בפינתה
ההררית ,סגורה בקנאות ובשמרנות ומצפה שגאולתה תבוא מיד ההשגחה העליונה ,ואם
לא ,אזי מכספי ה"חלוקה” המודרנית של המדינה והעם היהודי.
איבוד הבכורה לתל-אביב חרץ את גורלה של ירושלים למשך עשרות שנים .גם כשהרעיפו
עליה את מעמד הבירה בימי הבריטים ,לא חזרה להיות כלת הארץ .היא נשארה במעמד
שושבינה כבודה ,השולחת את בניה אל ”כלת החוף” ,להתפרנס מכלכלתה ולהתבשם
מחיוניותה המודרנית .אם יש לירושלים סיכוי להיחלץ ממעמד זה של “עיר שנייה” –
דילמה שהיא גם נחלתה של חיפה ושל ערים אחרות בעולם ,כדוגמת שיקגו מול ניו-יורק
ומלבורן מול סידני – הריהו על-ידי פתיחות אל העולם הערבי באמצעות המתווכת
הטבעית ,ירושלים הערבית .אין כאן הבטחה לגדולות ונצורות ,אלא רק להקלה במצב
המלכוד שירושלים היהודית נתונה בו מבחינה כלכלית ,למרות שהיא בראש שמחתם של
רבים ברחבי העולם .ירושלים זקוקה לבת-ברית בהתמודדותה עם תל-אביב ,וירושלים
הערבית נמצאת במקום המתאים לכך.
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התחברות בעלי אינטרסים משותפים בשני העמים
העניין הכלכלי בקיומה של עיר המחוברת לה יחדיו ברור לעין .ביסודו עומדים שיקולים
של גודל שוק ושל הסתעפות קשרים עסקיים .אך לירושלים מטרופולינית מחוברת יהיו
אולי גם רווחים נוספים .לירושלים היהודית והערבית יש סוגיה משותפת :עד כמה
להצטרף לעולם המודרני הליברלי ועד כמה להמשיך ולהיצמד לאורחות חיים של
הסתגרות ושמרנות; עד כמה שואפים לחיי סובלנות ונאורות בעיר ועד כמה מבקשים
לדבוק בערכים נושנים ובדלניים ,המוציאים את האחר מחוץ לתחום ,ואולי אף רואים בו
יריב מר ונצחי שאין דרך להידבר עמו ובוודאי לא להגיע לידי שיתוף אינטרסים .סוגיה זו
מעלה מיד את השאלה מיהם בני הברית ,והתשובה איננה ברורה וחד-משמעית .פתאום
מתברר שאפשר שבני הברית נמצאים דווקא במחנה הלאומי האחר .בימים אלה ,שריח
האינתיפאדה עדיין עומד באוויר ,הדברים נשמעים אולי נאיביים וחולמניים ,אולם אין
לדחותם על הסף .ייתכן שהתחברות בין המחנה המודרני-הליברלי היהודי למחנה
המודרני-הליברלי הערבי בעיר תעצור את נסיגתה אל השמרנות ואל הקנאות הלאומנית
והדתית ובכך תביא להכרעת המאבק על אופייה העתידי של העיר .לברית כזו בין שני
המחנות נודעת משמעות קונקרטית מאוד ועשויות להיות לה השלכות על היחסים שבין
ישראלים לפלסטינים גם מעבר לגבולות ירושלים ,ואולי אפילו בין ישראלים לתושבי
מדינות ערב האחרות ,שבשנים האחרונות מתחדד בהן המאבק על עתידן.
ומי יודע ,אולי דווקא המחנות השמרניים והקנאים ,הקיימים בשני הצדדים ,הם יהיו אלה
שישכילו לכרות ברית כדי להבטיח שהעיר תישאר קדושה כרצונם ונאמנה להשקפת
עולמם .יש אמנם מקום להציג תסריט זה כאחת האפשרויות ,אולם ,בהתחשב בהשקפת
העולם של מחנות שמרניים אלה ,הבנויה על התעלמות ,עוינות ושלילת האחר ,הסיכויים
למימושו נראים קלושים.

מוקדי התחברות במטרופולין ירושלים
כמה מן המקומות היכולים לשמש מוקדי התחברות בין ירושלים היהודית לירושלים
הערבית מוכרים וידועים ומקצתם אולי בגדר חידוש .במטרופולין ירושלים קיימת שורה
של מוקדי התחברות ,שמטרתם המשותפת להביא לקשירת מערכות כלכליות ברמה הבין-
עירונית ,המטרופולינית והבין-מדינתית )ראו מפה בעמוד הבא(.
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מפת מוקדי התחברות מוצעים במטרופולין ירושלים

שרטוט המפה :תמר סופר ,המחלקה לגאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
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מוקדי התחברות באזור העיר העתיקה
העיר העתיקה ,על שעריה והרחובות המסחריים המסתעפים ממנה אל מחוץ לחומות,
מהווים כולם מפתח חשוב בהתחברות הפוטנציאלית של שתי המערכות הכלכליות,
הישראלית והפלסטינית.
העיר העתיקה עצמה :העיר העתיקה היא מוקד ההתחברות ההיסטורי וגם העכשווי בין
יהודים וערבים ,ובינם לבני לאומים אחרים הפוקדים את ירושלים .העיר העתיקה מכנסת
בתוכה את מוקדי העלייה לרגל במקומות הקדושים לכל שלוש הדתות ,ולפיכך לכל שלוש
הדתות יש תביעה על קדושתה .משום כך היא צריכה להיות פתוחה לצליינים מכל
הדתות ולאפשר תנועה חופשית מכל הכיוונים ,לכל השותפים לקדושתה ,כדי שלא יצא
אחד מן הצדדים נפגע .יש על כן למצוא הסדרים של תנועה והסדרים של ניהול וריבונות,
שיבטיחו את פתיחותה המלאה .בכל תסריט אפשרי לירושלים אסור שירושלים היהודית
תנותק מן העיר העתיקה כמכלול.
אולם העיר העתיקה איננה רק אזור של מקומות קדושים אלא גם ריכוז של מסחר
ושירותי תיירות .בה נמצא אחד המנועים הכלכליים החשובים של העיר וכאן מתקיים
מפגש כלכלי אינטנסיבי בין כל מי שמוצא את דרכו אליו .בעבור האוכלוסייה הפלסטינית
היא משמשת מרכז מסחרי יומיומי ,ובמצב גאופוליטי וביטחוני אחר עשויה גם
האוכלוסייה היהודית להישען ביתר שאת על המסחר והשירותים שבחלק מרכזי זה של
העיר .בעתיד ,כאשר תבוא לעיר רגיעה ביטחונית ויחזרו מיליוני התיירים ועולי הרגל
לפקוד אותה ,תתנקז אל העיר העתיקה פעילות כלכלית עצומה והיא תהפוך לאמפוריום
)שוק( ענק של שווקים וסימטאות מסחריות .מי שלא יהיה בתוך האמפוריום הזה יצא
ניזוק.
הרחובות המסחריים היוצאים צפונה מן העיר העתיקה :האזורים הסמוכים אל העיר
העתיקה יצאו גם הם נשכרים מן הפעילות הכלכלית המתמקדת בה .הרחובות המסחריים
שמצפון לה ,בקרבת שער שכם ושער הורדוס/הפרחים ,ובראשם רחוב צלאח אל-דין,
קשורים באופן הדוק למערכת המסחרית של העיר העתיקה .החומה הצפונית שלה אינה
מפרידה בין הפעילות המסחרית המתנהלת בתוך החומות וזו המתנהלת מחוץ להן .כיום
מהווים הרחובות המסחריים שמצפון לעיר העתיקה את המרכז המסחרי והעסקי העיקרי
של הכלכלה הפלסטינית בתוככי ירושלים .יש על כן עניין לירושלים היהודית להיות
מחוברת אל מרכז זה בעתיד .להתחברות זה עשוי לשמש המרחב משני צדי כביש מס' ,1
הנמשך ממערב לרחובות המסחריים האלה .כיום כביש זה משמש בעיקרו לתחבורה
חוצה ,אולם בתכנון נכון אפשר להפכו לשדרה ראשית של מסחר ,שירותים ועסקים משני
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צדיו ,כמקובל בערים רבות בעולם .בתי המלון הגדולים אשר הוקמו בשנים האחרונות
סמוך לכביש זה הם אולי הסנוניות הראשונות של פיתוח רצועת פעילות כלכלית
אינטנסיבית ,שתשמש אחד ממוקדי ההתחברות בין כלכלת ירושלים היהודית לכלכלת
ירושלים הערבית.
אם אכן יתממש הפיתוח של רצועת כביש מס'  1לרצף של פעילות עסקית ,עשויים לעבור
על שכונת מורשה )מוצררה( שינויים משמעותיים בהרכב שימושי הקרקע .שכונה זו,
שבשנים  1967–1948הייתה שכונת ספר שיושבה בעולים חדשים ,במקום האוכלוסייה
הערבית האמידה שהתגוררה בה קודם למלחמת העצמאות ,הייתה עד לעשורים
האחרונים בעיקרה שכונת עוני .לאחר איחודה של העיר במסגרת ישראלית החלה לעבור
תהליך איטי של "התברגנות" ,כאשר משפחות מבוססות התיישבו בה ושיפצו את בנייניה
הישנים .בשל התמורות הצפויות לאורך כביש מס'  ,1קיימת אפשרות שייפתחו במקום
בתי עסק למיניהם ,וכך עם הזמן היא תתפתח משכונת מגורים לריכוז חשוב של פעילות
כלכלית ,הנשענת על רצועת התפר בין ירושלים היהודית לירושלים הערבית בסמיכות
לעיר העתיקה .אך אפשר שלא להמתין לתהליך הספונטני של חדירת עסקים אל השכונה,
אלא לקדם אותו על-ידי תכנון יוזם .עם זה ,יש עניין להבטיח כי תהליך ההסבה שלה
משכונת מגורים לשכונה המערבת מגורים ועסקים ייעשה בלא הריסה דרסטית ובלתי
נחוצה של תשתית הרחובות והמבנים הקיימת ,כפי שקרה בשכונת ממילא שממערב
לעיר העתיקה.
הרחובות המסחריים במערבה של העיר העתיקה :עד מלחמת העצמאות היו גם הרחובות
המסחריים אשר יצאו משער יפו מערבה חלק אינטגרלי של המערכת הכלכלית שמוקדה
בעיר העתיקה .רחוב יפו היה שוקק פעילות מסחרית ,וכמוהו היה גם רחוב ממילא ,אשר
הסתעף ממנו בקרבת שער יפו ,כולל המרכז המסחרי שבו ,שהיה מן החשובים שבעיר עד
שנהרס במאורעות שקדמו למלחמת העצמאות .חלוקת העיר הפכה את חלקו המזרחי של
רחוב ממילא לאזור ספר של מגורי עוני ובתי מלאכה ומוסכים .מלחמת ששת הימים
העניקה לו מחדש את הפוטנציאל הנובע מקרבתו לשער יפו ,אולם מתכנני העיר לא ידעו
לנצלו כראוי .חלק מן האזור הפך למגורי יוקרה שבעליהם אינם מתגוררים בארץ ולפיכך
הם עומדים לעתים קרובות בריקנותם ,ומה שהיה בעבר מרכז מסחרי שוקק הפך למגרש
חנייה הממתין זה שנים רבות לפיתוח של ממש .ייתכן כי אילו נתנו אבות העיר
לתהליכים ספונטניים לעשות את שלהם ,היה רחוב ממילא ,בשל קרבתו לעיר העתיקה
על מיליוני התיירים ועולי הרגל המבקרים בה ,חוזר לקדמותו כמרכז סואן ובו בתי קפה
ומסעדות .יש מקום לחשוב מחדש על כל מה שנבנה עד עתה באזור ממילא .האתגר הוא
לנסות להפיח בו רוח חיים אורבנית ,המתבקשת ממיקומו האסטרטגי ,ולו גם במחיר
פינוי מגורי היוקרה ,שאין להם כל צידוק גאוגרפי באזור זה .אז אולי יוכלו עסקים
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ומוסדות להתמקם בו ולהתחבר עם כלכלת העיר העתיקה וכך יתעשר פוטנציאל
ההתחברות בין שתי הכלכלות ,היהודית והערבית ,בכל הסדר שהוא ובמיוחד בהסדר
שיקבע את הגבול לאורך החומה המערבית של העיר העתיקה .במצב זה יהיה חשוב
ביותר לכלכלתה של ירושלים היהודית להיות קשורה לכלכלת העיר העתיקה דרך
הרחובות המסחריים של אזור ממילא השוכן לפתחו של שער יפו.
אין להיבהל מן המחשבה על פינוי ובינוי מחדש של מה שקרוי "פרויקט ממילא" .פינוי
ובינוי מחדש של אזורים חדשים יחסית ,כאשר ניתן למצוא להם שימוש מתאים ונכון
יותר מן הבחינה התפקודית ,הוא תופעה מקובלת בערים רבות.

מוקדי התחברות בדרום ירושלים
הפעילות הכלכלית הענפה של יישובי הרי חברון ,הפלסטיניים והישראליים ,קשורה
בעבותות אל כלכלת ירושלים .אי לכך יש חשיבות ליצירת מוקדי התחברות בחלק זה של
העיר ולפיתוחם.
מוקד התחברות על גבול ירושלים ובית-לחם :העיר בית-לחם ,השוכנת מדרום לירושלים,
מהווה אבן שואבת לעולי רגל נוצרים ולתיירים הבאים לפקוד את כנסיית המולד .בעתיד,
עם השכנת הסדר בין ישראלים לפלסטינים ,עשויה תנועת תיירות וצליינות זו להיות
בעלת משקל חשוב בכלכלת מטרופולין ירושלים .ירושלים היהודית יכולה להתחבר אל
כלכלת התיירות והצליינות הנוצרית בשטח שעל גבול בית-לחם .היו שראו כבר לפני
שנים בשטח זה ,הסמוך לשיכוני תלפיות ולמנזר מר אליאס ,פוטנציאל מבטיח לפיתוח
פעילות מסחרית המשרתת את התיירים ועולי הרגל בדרכם בין ירושלים לבית-לחם.
אולם להוציא מספר קטן של עסקים ,לא נעשה רבות בכיוון זה .תשומת הלב התכנונית
הוסטה במהרה להקמת מעברת הקרוואנים בגבעת המטוס לעולים מחבר המדינות
ומאתיופיה .לאחר שפונו רוב תושביה הארעיים ,מוצעת הקמת שכונת מגורים יוקרתית
במקום זה ,הצופה צפונה אל נופי ירושלים ודרומה אל נופי בית-לחם .נוכח הפוטנציאל
העצום הטמון בשטח בין-עירוני זה לחיבור הכלכלה של ירושלים היהודית עם זו של בית-
לחם הפלסטינית ,ראוי להכין במהרה תכנית בניין ערים ,שתעלה את האפשרות להפוך
אותו למוקד התחברות נוסף בין שתי מערכות הכלכלה הפועלות במטרופולין ירושלים.
מוקד התחברות ממערב לבית ג'אלה :כביש המנהרות ,העוקף את הערים הערביות בית-
לחם ובית-ג'אלה ,שנסלל בשל נסיבות האינתיפאדה ,יצר מדרום לירושלים מציאות
תחבורתית חדשה ,מציאות שתמשיך לתת את אותותיה גם בימים טובים יותר ,לאחר
שיושג הסכם כלשהו בין ישראלים לפלסטינים .במציאות חדשה זו ניתן משנה חשיבות
לצומת הדרכים ליד הכפר אלח'אדר .כאן מתכנסת תנועת כלי הרכב בין ירושלים
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ליישובים היהודיים והערביים באזור בית-לחם ,בגוש עציון ,באזור הר חברון ,באזור הרי
ירושלים הדרומיים ובחבל עדולם .בסביבות צומת זה יש על כן פוטנציאל רב לפעילות
של חיבור הכלכלה הישראלית עם הכלכלה הפלסטינית ,בעיקר בתסריט של שמירת
יישובי גוש עציון בתוך המרחב הריבוני הישראלי.

מוקדי התחברות ממזרח לירושלים
בשוליים המזרחיים של מרחב ירושלים נמצא אזור רגיש מבחינה גאופוליטית ,אשר
מצטלבים בו שני קווי שלד יישוביים .הקו העובר ממערב למזרח הוא קו השלד הישראלי,
המחבר את מערבה של ירושלים עם מעלה-אדומים ובנותיה; הקו העובר מצפון לדרום
הוא קו השלד הפלסטיני ,המחבר את צפון הגדה המערבית עם דרומה וקושר גם את
ירושלים הערבית .שני קווי שלד אלה חותכים זה את זה .במצב של עוינות והסתגרות,
חיתוך זה מהווה קושי גאופוליטי .הפלסטינים מלינים – ומדינות אחרות בעולם תומכות
בהם בכך – כי קו השלד היהודי עלול לחסום את הרציפות הטריטוריאלית של מדינתם
העתידית .קו השלד הפלסטיני ,לעומת זאת ,מאיים על הרציפות הטריטוריאלית בין
ירושלים היהודית לאזור מעלה-אדומים ומעמיד בסימן שאלה את השאיפה הישראלית
להמשך האחיזה במעלה-אדומים ובבנותיה .נראה כי סוגיה זו תהיה אחת הקשות במשא
ומתן על עיצוב הגבולות העתידיים בין ישראלים ופלסטינים במרחב ירושלים .אולם
במסגרת החשיבה על חיבור גאוגרפי-תפקודי של שתי המערכות הלאומיות ,שהיא עניינו
של פרק זה ,ניתן לבחון גישה אחרת לעיצוב אזור החיתוך בין שני קווי השלד הלאומיים:
במקום שישמש גורם מפריד ומנתק ,אזור החיתוך עשוי לשמש דווקא זירה של פעילות
מחברת אינטנסיבית .כמוקדי ההתחברות במזרח מטרופולין ירושלים עשויים לשמש שני
מקומות – אזור א-זעים ואזור מישור-אדומים.
מוקד התחברות ליד א-זעים :קווי התחבורה הראשיים ,הקיימים והעתידיים ,חוצים זה
את זה בצומת א-זעים ,ממזרח לרכס הר הצופים–הר הזיתים .בתכנון פיזי נכון של רשת
התחבורה באזור זה – אם על-ידי גשרים עיליים מעל העמק ואם על-ידי מנהרות חוצות
רכסים – ובעזרת מנגנון נאות של בקרה על כללי הריבונות והכלכלה ,יוכל כל צד לנוע
בנוחיות ובחופשיות בכיוון הדרוש לו .צומת זה יתאים ביותר לפעילות מסחר והובלה,
ובתנאים מסוימים יוכל להפוך לזירת פעילות עסקית שתחבר לא רק את הישראלים
והפלסטינים אלא גם את ירדן וארצות ערביות אחרות .ירדן הרי מרוחקת רק מרחק קצר
יחסית מירושלים ,וכך בתנאים של שלום תוכל ירושלים לתפקד כעיר שער דו-כיוונית
למסחר בינלאומי ,אך זאת רק בתנאי שירושלים היהודית תמצא דרכים להתחבר עם
ירושלים הערבית.
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מוקד התחברות במישור-אדומים :במישור-אדומים פועל כיום אזור תעשייה הנמצא
למעשה על הכביש הראשי לעמאן .על-פי רשת הדרכים המתוכננת של ישראל ,כביש זה
הוא חלק מכביש  45האמור לחבר בין תל-אביב ,ירושלים ועמאן ולהפוך לשדרה המובילה
של מרחב הכלכלה הישראלי–פלסטיני–ירדני לאחר שיוסדרו הסוגיות הטריטוריאליות.
בתנאים אלה יוכל גם אזור מישור-אדומים להפוך לאחד ממוקדי ההתחברות החשובים
של מטרופולין ירושלים ,שיחברו בעתיד את כלכלת ישראל עם כלכלת שכנותיה
הערביות.

מוקדי התחברות בצפון ירושלים
נראה כי חלק הארי של הפעילות הכלכלית הפלסטינית יתפתח דווקא ביישובים
הפלסטיניים שמצפון לירושלים .העיר רמאללה הפכה בעשורים האחרונים למרכז כלכלי
חשוב של האוכלוסייה הפלסטינית .מצפון לרמאללה נמצא רוב הערים הפלסטיניות
בעלות פוטנציאל הפיתוח .לצפונה של ירושלים נודעת חשיבות רבה מבחינת הקשר עם
מוקדיה הראשיים של הכלכלה הישראלית במישור החוף .מערכת התחבורה הקיימת
והעתידה עשויה לאפשר קשר נוח למדי עם מרכזי העסקים והשיווק אשר במטרופולין
תל-אביב .יש עניין לירושלים היהודית להשתתף במשחק העתידי הזה באופן בלתי
אמצעי ,ולא להניח את פירות הפיתוח הכלכלי הצפוי בעידן של הסדר פוליטי בידיהן של
רמאללה ותל-אביב בלבד .גם לירושלים הערבית יש עניין בכך ,והרי זו דוגמה לזהות
אינטרסים בין שתי האוכלוסיות המרכיבות את מטרופולין ירושלים.
אזור התעשייה עטרות :אזור התעשייה עטרות יכול להיות מוקד התחברות בצפונה של
מטרופולין ירושלים .אזור זה הוקם במחשבה לחבר בין פועלים פלסטינים ועסקים
ישראליים ,אך נראה כי עם הזמן ,ולאחר שוך הפעילות העוינת ,יתגבש דפוס חדש,
שיאפשר לעסקים ,גם ישראלים וגם פלסטינים ,למצוא את מקומם באזור התעשייה
ובסביבתו.
אזור שדה התעופה עטרות/קלנדיה :שדה התעופה הסמוך לאזור התעשייה עטרות מהווה
אף הוא כר להרחבת הפעילות התעשייתית והעסקית ולהתחברות בין הכלכלות
הישראלית והפלסטינית .קיומו של נמל תעופה בקרבה כזו לירושלים ,אם ישוקם
ויחודשו בו טיסות שישרתו את ירושלים היהודית והערבית כאחד ,יוכל לתת לעיר מנוף
תחבורתי חשוב .בתהליך הצטרפותה של מטרופולין ירושלים לכלכלה הגלובלית יש
חשיבות רבה לגישה אווירית נוחה ,במיוחד למנהלי עסקים אך גם לתיירים בעלי ממון.
"סיטי" חדשה בין רמאללה לירושלים :בצפון ירושלים קיים פוטנציאל להקמת מרכז
עסקים דואלי ,ישראלי-פלסטיני ,בדמותה של “סיטי חדשה” .מרכז כזה ,בתנאים של
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תסריט שפוי ,יאפשר לשני העמים שבמרחב המטרופוליני לבנות לעצמם אזור בריח
שיחבר בין שתי כלכלותיהם ובינן לבין הכלכלה המזרח תיכונית והגלובלית .בשל כובד
המשקל של הצעה חדשנית זו ,מן הראוי להקדיש לה פרק נפרד ,להלן .הפרדה זו דרושה
גם משום שההצעה היא בגדר חזון לעתיד לבוא ,החורג מכלל ניתוח מפוכח של המציאות
העכשווית וגם ממידת ההסתברות הסבירה שיתגשם.
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6

"סיטי" חדשה לירושלים

כדי שירושלים תתחבר אל הכלכלה העולמית דרושים לה לא רק אזורים מתאימים
לפעילויות התעשיות המתקדמות ,אלא גם מרכז עסקים מודרני" ,סיטי" בלעז ,שיעוצב
בסגנון המקובל כיום לעסקים ארציים וגלובליים ויספק את הביקוש לתשתיות .בחוגי
המתכננים מנסים אמנם להביא אל המרכז הוותיק בניינים רבי-קומות ,אך התהליך
מתנהל לאיטו ולא יושלם בזמן כדי להתחרות עם מקבצי בנייני המשרדים הצומחים
במהירות בתל-אביב .הקמת רבי-קומות מודרניים במרכז הוותיק של ירושלים כרוכה
בקשיים ובסיכונים רבים ,וסביר להניח כי המרחב לא יתאים למערך של בניינים ומתקנים
מודרניים בשל התחרות עם המורשת הבנויה במקום ובשל האטרקטיביות של מרכז זה
למסחר קמעוני ולבילוי .השלמת הרכבת הקלה ,העשויה להביא בעתיד הקרוב קונים
רבים לאזור ,תפיח חיים במרכז הוותיק ותאושש את המסחר הקמעוני והתיירותי בו .יש
אפוא צורך לחפש מקום אחר לפיתוח מרכז עסקים מודרני ,כדי שירושלים לא תחמיץ
את האפשרות להצטרף למערכות הכלכלה העולמית משום שלא השכילה להציע בנייני
משרדים מודרניים שיענו על צורכי החברות הגדולות .בפרק זה מובאות שתי הצעות:
האחת היא בגדר חזון הדורש מידה רבה של הסכמה בין הישראלים לפלסטינים על
גבולות ועל שאר הסדרים גאופוליטיים; השנייה מנסה להישען על המצאי הקיים ,אם כי
בדוחק.

חזון של "סיטי" חדשה בין ירושלים ,גבעת-זאב ורמאללה
ירושלים היהודית וירושלים הערבית יכולות לחבור יחדיו כדי לשדרג את מעמדן בעולם
העסקים העתידי על-ידי הקמת מרכז עסקים חדש בצפון-צפון-מערב העיר ,ושם ימצאו
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את מקומן כל הפעילויות הכלכליות הצפויות והאפשריות ∗.שני תנאים עיקריים עומדים
ביסודו של חזון זה .האחד הוא התפתחות מרחב מטרופוליני בן למעלה ממיליון נפש,
המעוגן בירושלים ומשתרע בין רמאללה ובנותיה בצפון ,מעלה-אדומים ובנותיה במזרח,
בית-לחם ובנותיה בדרום ויישובי הרי ירושלים במערב .מטרופולין בגודל זה עשויה
להצמיח מרכז עסקים גדול ולו רק בשל גודל האוכלוסייה בה ,הצפויה לגדול עוד יותר
בעידן של הסדר ורגיעה .התנאי השני הוא שירושלים תתפתח למרכז כלכלי ברמה
הארצית והעל-אזורית .לישראלים יש מרכז ארצי ראשי ,שעיקר הפעילות העסקית ברמה
הארצית מתרחשת בו ,והוא בתל-אביב ,אולם לפלסטינים אין אלא מטרופולין ירושלים,
על רמאללה הקרובה ,כמרכז עירוני ראשי לפיתוח הפעילות העסקית ברמה הארצית.
שכם וחברון אינן בנות תחרות לירושלים הערבית .אין ספק לכן שהפלסטינים ירכזו
בעתיד את מאמציהם בפיתוח המרכז הארצי של כלכלתם במטרופולין ירושלים ,שהם
מתכוונים גם להקים בה את המרכז הפוליטי שלהם .החיבור בין מרכז כלכלי ומרכז
פוליטי יביא לפיתוח מואץ של מטרופולין ירושלים הערבית .קריאה זו של מפת הפיתוח
הפלסטיני העתידי מעלה את המחשבה כי ירושלים היהודית צריכה להצטרף אל מגמה זו
ולהשתדל ולהתקרב גם היא ,עד כמה שניתן ,אל מעמד של מרכז כלכלי מן המעלה
הראשונה .היא תוכל לעשות זאת על-ידי הקמת מתחם עסקים מודרני ,אשר ימשוך אליו
עסקים ישראליים ובינלאומיים המעריכים כי ירושלים עתידה להפוך בעידן של הסדר
ורגיעה לזירה כלכלית חשובה .זו ההזדמנות של ירושלים היהודית לקחת לעצמה נתח
מעוגת הכלכלה הארצית והגלובלית ,שעד עתה נהנית ממנה בעיקר תל-אביב.
בתסריטים הלא-מינימליסטיים להסדר זה כלולה יצירת זיקה טריטוריאלית בין גבעת-זאב
לירושלים היהודית .יש על כן מקום לבחון רעיון שאפתני ,ואולי אף חולמני במקצת,
להקמת מרכז עסקים חדש – "סיטי" – במרחב שמצפון לנבי-סמואל ומדרום-מזרח
לגבעת-זאב .מרחב זה עשוי לשמש את רוב הפעילות העסקית בעלת הגוון הבינלאומי או
הגלובלית אשר תבקש לבוא למרחב ירושלים כדי להצטרף לחגיגת השלום והפיתוח .לפי
חזון שאפתני זה ,תהיה ה"סיטי" החדשה מחולקת ל"סיטי" ישראלית ול"סיטי" פלסטינית
והן יקיימו ביניהן מסגרות של חיבור ושיתוף .שירותים עסקיים ותשתיתיים עשויים
להיות משותפים לשני חלקי ה”סיטי” וכל אחד מחלקיה יהיה קשור למרכזי העסקים
הקיימים במטרופולין ירושלים – החלק הישראלי לירושלים היהודית והחלק הפלסטיני
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חזון זה העליתי לראשונה בנייר רעיוני הנושא את הכותרת "הבירה השלישית :מרכז עסקים דו-לאומי
למטרופולין ירושלים" ,ושלחתיו אל ראש הממשלה ,אהוד ברק ,באוגוסט  ,2000זמן קצר לאחר כישלון
שיחות קמפ דייויד ולפני פרוץ האינתיפאדה השנייה.

לירושלים הערבית ולרמאללה .כך תוכל ה"סיטי" לשמש זירה לחיבוריות בין שתי
הכלכלות המטרופוליניות.
ה"סיטי" החדשה תיבנה לפי סטנדרטים חדשים ,אשר יתאימו לצורכי העסקים
הבינלאומיים ותכלול גם שירותים עסקיים ותשתיתיים הדרושים לפעילות מסוג זה .בצד
הישראלי תאפשר ה"סיטי" לירושלים היהודית לפרוץ אל הכלכלה הגלובלית ולקחת חלק
בפירות הכלכליים של השלום ,ובצד הפלסטיני תרחיב ה"סיטי" החדשה את ריכוז
העסקים שכבר החל להתפתח ברמאללה .וכך ,הודות לחיבור של ירושלים היהודית עם
עסקים הפועלים במרחב הפלסטיני ,יהיה ל"סיטי" הירושלמית יתרון ניכר על פני זו
שבתל-אביב וזו שבעמאן.
המיקום המוצע ל"סיטי" החדשה בצפון-מערב המטרופולין נוח לשני חלקיה מבחינת
התחבורה ויאפשר התחברות לליבה הכלכלית של ישראל במישור החוף .תסייע לכך גם
הרכבת העתידה על-פי התכנית לעבור בסמוך ,ליד מבשרת-ציון .אם אכן יקרום רעיון זה
עור וגידים ,יהיה צורך לקשור בינה ובין ה"סיטי" החדשה על-ידי הוספת שלוחה למסילה
המתוכננת .לכשיושלם כביש  ,45בצורה זו או אחרת ,הוא יסייע לקשור את שני חלקי
ה"סיטי" גם עם עמאן ,שהיא המוקד העסקי הגדול ממזרח .כך תימצא ה"סיטי" החדשה,
ועמה מטרופולין ירושלים ,בתווך בין שתי ערים מטרופוליניות גדולות ,התופסות כבר
היום מקום על מפת מרכזי הכלכלה הגלובלית.

חלופה מציאותית לחזון :אזור גבעת-שאול
והיה וכל חזון ה“סיטי” הזה בצפון הרחוק של ירושלים לא יוכל להתגשם מסיבות
פוליטיות ,יצטרכו קובעי המדיניות להמשיך ולהתמודד עם השאלה היכן תוכל לצמוח
“סיטי” חלופית בירושלים .הפיתוח העיקרי של בנייני משרדים מודרניים מתרחש בשנים
האחרונות באזור התעשייה של גבעת-שאול .כבר אי אפשר לקרוא לאזור זה בשם "אזור
תעשייה" .בתחילה חדר אליו המסחר הקמעוני ,כפי שהיה גם באזור התעשייה של
תלפיות ובאזורי תעשייה אחרים בעיבורי הערים בישראל ,ועם הביקוש הגובר לשטחים
עסקיים בירושלים הפך האזור ליעד גם למשרדים ולשאר פעילות עסקית .המיקום
במערבה של העיר ,על הדרך הראשית לתל-אביב ,הוא יתרון ברור לפעילות הנשענת על
הקשר עם תל-אביב ועל המערכת הכלכלית והתחבורתית הארצית .החיסרון העיקרי של
האזור הוא היעדר מרחב התפשטות .הפיכת גבעת-שאול למרכז עסקים מודרני תלויה אך
ורק בשינוי אופייה הבנוי .אבל בהיעדר חלופה מתאימה ,תיאלץ ירושלים להסתפק
בעתיד הנראה לעין במה שעומד לרשותה באזור גבעת-שאול ובמקומות אחרים בעיר.
פעילויות עסקיות שלא יוכלו למצוא מקום מתאים בתוך העיר עשויות למצוא את דרכן
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אל מקומות הפרוסים לאורך הדרך לתל-אביב ,בעיקר בקרבת מבשרת-ציון .כך תתפתח
רצועה מסחרית-תעשייתית-עסקית לאורך הציר הראשי שבין ירושלים לתל-אביב.
התפתחות רצועה שכזו לאורך הדרך שבין שתי ערים היא תופעה מוכרת בעולם.
כך או כך ,נראה כי הגזרה הצפונית-מערבית ,המחברת בין ירושלים לתל-אביב ,היא הגזרה
שירושלים עשויה למצוא בה את הבריח אל הכלכלה הארצית והעולמית באמצעות מרכז
עסקים מודרני ,בין שהדבר יקרה במסגרת מימוש החזון המהפכני של “סיטי” חדשה בין
ירושלים ,גבעת-זאב ורמאללה ,שתחבר את הכלכלה הישראלית עם הכלכלה הפלסטינית,
ובין שתתממש החלופה הריאליסטית יותר ,המושתתת על התפתחות דינמית והדרגתית
באזור גבעת-שאול ובכמה ריכוזים עסקיים משני צדיו של כביש ירושלים–תל-אביב.
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7

הצורך בשמירה על עיר רב-תרבותית

האסטרטגיה הראשית המוצעת בחיבור זה להתחזקות ירושלים בארבעה אפיקים –
התחברות העיר אל המטרופולין שלה ,התחברות אל ליבת ישראל ,התחברות אל הכלכלה
העולמית והתחברות אל ירושלים הערבית – אשר הוצגה ונדונה בפרקים הקודמים לא
תצלח או תיתקל בקשיים רבים אם לא תתגבש מדיניות לניהול מושכל של הפסיפס
התרבותי-חברתי של העיר .הרכבה התרבותי והחברתי של האוכלוסייה במטרופולין
ירושלים הוא מגוון .חולקות את המטרופולין שתי קבוצות לאומיות ,יהודים וערבים,
הנחלקות מבחינה תרבותית וחברתית גם בתוכן .בקרב היהודים יש חרדים ,דתיים,
מסורתיים וחילונים ,ובקרב הערבים ,מעבר לחלוקה זו שעל-פי הסגנון הדתי ,הם נחלקים
לשתי דתות – מוסלמים ונוצרים .בקרב היהודים מתקיימת אבחנה תרבותית בין יוצאי
ארצות שונות ,ובעיקר בין יוצאי ארצות אירופה ויוצאי ארצות המזרח .בקרב הערבים
קיימת זהות על-פי מחוזות המוצא ,ובעיקר בין ירושלמים ותיקים ויוצאי חברון .ובכל
הקבוצות הללו קיים ריבוד על-פי סטטוס חברתי-כלכלי וריבוד דמוגרפי על-פי גיל:
קשישים ,בוגרים וילדים .מגוון זה מעניק לירושלים קשת רחבה של תרבויות וקורטוב של
קוסמופוליטיות ,יסודות המושכים אליה תושבים חדשים ,מבקרים נאמנים ומעריצים
נלהבים .אך גיוון זה גורם גם למתחים חברתיים ולתחרות פוליטית .אמנות החיזוק של
ירושלים היא במיצוי העושר התרבותי ובניהול מושכל של המתח והתחרות בין קבוצות
האוכלוסייה השונות .מדיניות פיתוח של מטרופולין ירושלים ,המבקשת לגייס את כל
גווני האוכלוסייה למשימות השונות של חיזוק העיר ,צריכה להיות קשובה לתהליכים
המתחוללים בקרב האוכלוסייה באזור עירוני זה והעתידים להשפיע על הרכבה התרבותי
והחברתי בעתיד הנראה לעין.
מדיניות זו צריכה להיות קשובה גם לדפוסי ההיבדלות הגאוגרפית של המגורים
המתקיימת בעיר זה שנים רבות בין קבוצות השיוכיות הלאומית והתרבותית .היבדלות
חדה מאוד במגורים קיימת בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית-פלסטינית,
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ובקרב האוכלוסייה היהודית יש מגמת היבדלות ניכרת בין החרדים לשאר קבוצות
האוכלוסייה .תופעה זו של היבדלות קבוצות אוכלוסייה היא תופעה אוניברסלית וקיימת
בערים רבות שאוכלוסייתן הטרוגנית ,בישראל ובעולם .בעיקרה ,ההיבדלות הגאוגרפית
היא וולונטרית ומשקפת את רצון כל אחת מן האוכלוסיות לקיים מרחב מגורים ומסחר
שמתקיימים בו כללים חברתיים-תרבותיים ייחודיים לה ,אולם היא גם מעוגנת
בהתפתחותה ההיסטורית של העיר .כך הדבר גם בירושלים.
היבדלות גאוגרפית בין קבוצות האוכלוסייה מתקיימת בירושלים גם במרכזים הראשיים
והמשניים של המסחר והשירותים .המרכזים המסחריים הראשיים של האוכלוסייה
היהודית נמצאים בגלעין העיר והמרכז המסחרי הערבי נמצא במזרחה ,מצפון לעיר
העתיקה .גם בין המרכז המסחרי הראשי של האוכלוסייה היהודית הכללית לזה של
האוכלוסייה החרדית ניתן להבחין בהיבדלות ,אף שקיימת ביניהם סמיכות גאוגרפית:
המרכז המסחרי הכללי משתרע בעיקר משני צדי רחוב יפו ואילו המרכז המסחרי המשמש
בעיקר את האוכלוסייה החרדית מתרכז בין שכונת מאה שערים לשכונת גאולה ,ובייחוד
לאורך רחוב מלכי-ישראל.
דפוסי ההיבדלות הגאוגרפית של המגורים הם במידה רבה תוצאה של תהליכי שינויים
המתרחשים עם הזמן במרחבי המגורים של הקבוצות השונות בעיר .שינויים אלה הם
לעתים מקור מתח בין הקבוצות וגורמים למידה של אי-יציבות ,המביאה מצדה לשינוי
בהרכב האוכלוסייה של שכונות בעיר כולה .כדי לשמור על יציבות במערך הגאוגרפי של
אוכלוסיית העיר ,יש לנהל מדיניות המשפיעה באופן חיובי גם על תהליכי האוכלוסייה
וגם על התמורות בדפוסי ההיבדלות של הקבוצות השונות ,ובמיוחד על ההיבדלות בין
יהודים חרדים ללא-חרדים ,סוגיה המציינת את ירושלים היהודית זה כמה עשרות שנים.

תהליכי אוכלוסייה עיקריים במטרופולין ירושלים
התהליכים המעצבים את אוכלוסיית מטרופולין ירושלים קיימים בכל אזור עירוני .הם
מושתתים בעיקרם על שיעורי הריבוי הטבעי ועל ההגירה בעיר ירושלים לעומת פרבריה
ולעומת אזורים אחרים במדינת ישראל .בין קבוצות האוכלוסייה המרכיבות את הפסיפס
התרבותי והחברתי ,בייחוד זה המאפיין את ירושלים ,קיימים הבדלים ניכרים בשיעורים
הדמוגרפיים השונים ,והם מביאים במהלך השנים לשינויים בהרכב האוכלוסייה .שיעורי
הילודה הגבוהים הנוהגים בקרב האוכלוסייה הערבית משפיעים על ההרכב האתני-לאומי
של העיר ירושלים; שיעורי הילודה הגבוהים המאפיינים את האוכלוסייה היהודית
החרדית משפיעים על ההרכב התרבותי של האוכלוסייה היהודית בה .להבדלים אלה
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מצטרפים גם הבדלים בשיעורי ההגירה מן העיר .בשנים האחרונות שיעורי היציאה של
משקי-בית יהודיים מהעיר ירושלים גבוהים מאלה שבקרב האוכלוסייה הערבית .עד הזמן
האחרון היו שיעורי היציאה של האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית ,ובעיקר הקבוצה
החילונית ,גבוהים מאלה של האוכלוסייה החרדית .אך באחרונה החלה יציאה מוגברת
של משקי-בית חרדיים אל הערים והשכונות החרדיות שהוקמו בפרברים הרחוקים.
משקי-הבית היוצאים ,בכל קבוצות האוכלוסייה ,הם לרוב צעירים והדבר נותן את
אותותיו בעליית גילם של הנשארים לגור בתוך העיר.
ההגירה מירושלים מתנהלת בשני זרמים עיקריים :הגירה אל אזורים שמחוץ למטרופולין
והגירה אל יישובי הפרברים שבתחום המטרופולין .לכל אחד מן הזרמים מניעים משלו
והרכב אוכלוסייה שונה .מניעי ההגירה אל מחוץ למטרופולין ירושלים הם בעיקר שיקולי
תעסוקה או שאיפה לשינוי בסביבה היישובית והתרבותית ,ואילו ההגירה אל יישובי
הפרבר שבקרבת ירושלים מונעת בעיקר על-ידי שיקולי רווחת הדיור וסגנון המגורים.
להרכב המשתתפים בשני זרמים אלה נודעת השפעה לאורך זמן על גודל אוכלוסיית
ירושלים ועל הרכבה הלאומי ,התרבותי והחברתי-כלכלי.

יציאה אל פרברי המטרופולין
במטרופולין ירושלים ,כמו באזורים מטרופוליניים אחרים בעולם ,מתחולל תהליך של
פרבור ,דהיינו יציאת תושבים ועסקים מן העיר אל הפרברים הסובבים אותה .תהליך
הפרבור של יהודים התעצם בירושלים בעשורים האחרונים מכמה סיבות :פתיחת המרחב
הסובב את ירושלים בשטחי הגדה המערבית/יהודה ושומרון להתיישבות יהודית חדשה
ולהרחבת יישובים ותיקים ממערב לעיר; הקמת ערים חדשות ,ובמיוחד מודיעין ,שמשכה
אליה תושבים רבים מירושלים; עליית מחירי הקרקע והדיור בעיר עצמה; הביקוש
למגורים מרווחים ואף למגורים צמודי קרקע בקרב חלק גדל והולך של האוכלוסייה
היהודית )קמחי ,חושן ועוזיאלי ;1987 ,חושן ,קמחי וקורח ,לא פורסם( .כל אלה חברו יחד
לזרם של יהודים היוצאים מירושלים אל פרבריה.
כאמור ,בתהליך היציאה אל הפרברים השתתפו תחילה קבוצות אוכלוסייה לא-חרדיות,
ובעיקר המשפחות הצעירות שבהן ,והדבר נתן את אותותיו בעלייה המתמדת של
האוכלוסייה החרדית בעיר .אולם בשנים האחרונות התעצמה גם תנועת היציאה אל
הפרברים של משקי-בית חרדיים צעירים ,אף שמשקלה לא גרם לירידה משמעותית
בחלקה של אוכלוסייה זו בכלל האוכלוסייה ,כפי שגרמה יציאת משקי-הבית שאינם
חרדים ,וזאת משום הריבוי הטבעי הגבוה המאפיין אותה.
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גם האוכלוסייה הערבית השתתפה במשך השנים בתהליך הפרבור ,בשל הסיבות
המדריכות בדרך כלל תושבי ערים – מגורים מרווחים במחיר נמוך יחסית .אולם לסיבות
אלה הצטרף גם המחסור החמור בבניית מגורים בתוך העיר ירושלים ,וזאת בשל מגבלות
תכנוניות שהוטלו על שכונות ערביות במזרח העיר .בשנים האחרונות ,עם הטלת סגרים
על תנועת ערבים בין ירושלים לגדה המערבית ,ובייחוד בעקבות העבודות להקמת גדר
הביטחון המפרידה בין העיר לפרבריה הערביים ,מצאו תושבים ערבים רבים את דרכם
חזרה אל תחום העיר וכך נוסף עוד גורם לגידול האוכלוסייה הערבית בירושלים .כיווּן
הגירה זה מן הפרבר העירה ,המנוגד למקובל ברוב המטרופולינים ,הפך בירושלים
באחרונה לכיוון העיקרי של הגירת תושבים ערבים ויש לו חלק חשוב בגידול חלקה של
האוכלוסייה הערבית בתוך העיר ירושלים .מגמה זו גורמת לדאגה בקרב קובעי המדיניות
הישראלים ,המבקשים לשמור על השיעור הגבוה של יהודים בתוך העיר ,שהיא בירתה
של ישראל.

יציאה אל מחוץ למטרופולין ירושלים
היעד העיקרי של הגירת יהודים אל מחוץ למטרופולין ירושלים הם יישובים במרכז
המדינה ,ובעיקר באזור המטרופולין של תל-אביב .הליבה של מדינת ישראל ,שבטבורה
העיר תל-אביב ,מושכת אליה תושבים מכל רחבי המדינה וגם מקרב העולים המשתקעים
לראשונה בארץ .יש לכך סיבות ברורות :בליבה קיים הריכוז הגדול של הזדמנויות
תעסוקה ומגורים והיא מצטיינת בהתפתחות ענפים כלכליים חדשים ,המושכים אליהם
בעיקר אנשים צעירים בעלי שאיפות ומיומנויות .הליבה גם מושכת אליה אנשים
מבוגרים יותר ,המבקשים להמשיך ולטפס בסולם המוביליות התעסוקתית וזאת נקל
לעשות במרכז הארץ.
העיר תל-אביב הייתה לאבן שואבת לצעירים חילונים מכל רחבי ישראל ,בין השאר בשל
שפע ההזדמנויות שהיא מציעה בתחומי התרבות והבילוי .השאיפה לנצל את השפע הזה
ולהשתתף באורח החיים ההדוניסטי במידת-מה מציינת במיוחד את המרכיב החילוני
שבקרב האוכלוסייה היהודית והיא הייתה לגורם חשוב ביציאת משקי-בית חילוניים
מירושלים אל ערי מרכז הארץ .לעומת זאת ,בקרב האוכלוסייה החרדית בירושלים
הנטייה לעבור לגור בתל-אביב ובסביבתה היא פחותה ,להוציא מעבר לבני-ברק
וסביבותיה ,לרוב בשל נישואין .גם הבדל זה בין האוכלוסייה החילונית לחרדית השפיע
על כך שהגידול בחלקה של האוכלוסייה החרדית בירושלים נשמר.
אין נתונים ברורים על הגירת ערבים-פלסטינים אל מחוץ למטרופולין ירושלים ,אולם
נראה כי שיעורה של הגירה זו אינו משמעותי בשנים האחרונות .לעומת זאת ,קיימת
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כאמור הגירה ניכרת אל העיר ירושלים עצמה ,על אף התהפוכות המדיניות והביטחוניות
המלוות את חיי האוכלוסייה הערבית בירושלים ובסביבותיה .לירושלים הערבית ,שלא
כמו לאחותה היהודית ,אין מתחרה בקרב הערים הערביות-הפלסטיניות .ערבים רבים
מבקשים להסתופף בה גם בשל מקומה בהייררכיה העירונית וגם בשל התנאים של מדינת
הרווחה הישראלית.

תמורות באוכלוסיית העיר ירושלים
ההבדלים בשיעורי ההגירה לאורך זמן בין הקבוצות התרבותיות והחברתיות היהודיות
יצרו הבדלים במאזן ההגירה ואלה חוללו כמה תהליכים בתוך העיר ירושלים הגורמים
בסופו של דבר לשינויים בהרכבה התרבותי של האוכלוסייה היהודית בה.

גידול בחלקה של האוכלוסייה הערבית-הפלסטינית בירושלים
חלקה של האוכלוסייה הערבית בירושלים גדל והולך ביחס לאוכלוסייה היהודית הן בשל
יציאה גוברת של משקי-בית יהודיים אל הפרברים ,הן בשל שיעורי הילודה הגבוהים
בקרב הערבים .מגמה זו הדאיגה את קובעי המדיניות המופקדים על תכנון המרחב
העירוני של ירושלים משום שלגידול אוכלוסייה זה יש השלכה ישירה על היחס המספרי
בין יהודים לערבים בעיר בעתיד ,והשלכה עקיפה על יכולת השליטה הישראלית בה.
לשמירה על רוב יהודי משמעותי בירושלים יש לשקול כמה צעדים אפשריים:
•

המשך הבנייה האינטנסיבית של מגורים בשכונות יהודיות בירושלים על-ידי ניצול
הקיבולת האפשרית של מרחב העיר ,הן בגלעינה הן בשוליה.

•

הרחבת שטח השיפוט של העיר ירושלים אל יישובים יהודיים סמוכים ,ובעיקר אל
מבשרת-ציון במערב ואל מעלה-אדומים במזרח ,שניהם יישובים בני כמה עשרות
אלפי תושבים .הבחירה בכל אחד מכיווני התפשטות אלה תלויה בתסריט
הגאופוליטי אשר יתקבל במטרופולין ירושלים בעתיד הקרוב וכן במידת התנגדותם
של היישובים המוצעים לסיפוח .היישוב מבשרת-ציון גילה בעבר התנגדות עזה
לתכניות סיפוח ועד כה עמדה לו התנגדותו.

•

הרחבת שטח השיפוט של העיר ירושלים אל שטחים פתוחים שמעבר לגבולותיה
המוניציפליים הנוכחיים .גם התרחבות לעבר שטחים פתוחים תלויה בתסריט
הגאופוליטי אשר יתממש בשנים הבאות במטרופולין ירושלים .ההרחבה כלפי
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מערב ,שאינה תלויה בתסריט גאופוליטי זה או אחר כי מדובר בתחומי מדינת
ישראל בגבולות הקו הירוק ,נתקלת בהתנגדות עזה מצד המבקשים לשמור על
השטחים הירוקים של הרי ירושלים והמבקשים למנוע הידרדרות חברתית ותמורה
תרבותית באזורים הפנימיים והוותיקים של העיר.
•

צמצום שטחה המוניציפלי של ירושלים במזרח העיר על-ידי הוצאת שכונות ערביות
אל מחוץ לגבולות העיר .צמצום זה יכול להיעשות גם במסגרת התסריט
הגאופוליטי המציע להעביר שכונות ערביות של העיר ירושלים לתחום הריבונות
של המדינה הפלסטינית העתידית וגם במסגרת שידוד מערכות מוניציפליות בתוך
שטח השיפוט העכשווי של עיריית ירושלים ובמסגרת המרחב הנתון לריבונות
ישראלית .כיוון פעולה זה מעורר התנגדות בקרב החוגים המבקשים לשמור על
אחיזתה הפוליטית של ישראל בכל השטח המוניציפלי של עיריית ירושלים כפי
שנקבע בידי ממשלת ישראל בשנת  .1967אולם במקביל ,התמיכה בצעד זה גוברת
בשנים האחרונות בחלקים של הציבור היהודי ואליהם מצטרפת עמדת מדינות
רבות בעולם שאינן מכירות בסיפוח מזרח ירושלים לתחום ירושלים הישראלית.

ימים יגידו מה יהיו הצעדים שיביאו לצמצום או לקיבוע חלקה של האוכלוסייה הערבית
בבירת ישראל .אולם ,יש להדגיש כי ראוי שכל אחד מן הצעדים אלה ילווה בפתרונות
דיור לאוכלוסייה הערבית במסגרת תחום השיפוט של העיר ירושלים ,בהתאם לתסריט
זה או אחר .חשוב לגבש מדיניות תכנון ופיתוח אשר תתחשב בצורכי הדיור והשירותים
של האוכלוסייה הערבית שכן עד כה ,בלהט לשמור על חלקה של האוכלוסייה היהודית
בעיר ,לא נעשה די בתחום זה.

גידול חלקה של האוכלוסייה החרדית בירושלים
עד שנות התשעים התמקדה היציאה מירושלים לפרברים בעיקר באוכלוסייה הלא-חרדית
של העיר ,והתוצאה הייתה גידול בחלקה היחסי של האוכלוסייה החרדית שנשארה
בתחומי העיר .אולם ,הקמת ערי פרבר חרדיות בשנים האחרונות הביאה להאטה מסוימת
בגידול האוכלוסייה החרדית בירושלים .בערים אלה ניתן להשיג דיור במחירים נמוכים
בהרבה מאלה שבירושלים ,אלא שהן עדיין קטנות למדי ובשל ריחוקן מירושלים ,על
השירותים והמוסדות של החברה החרדית בה ,הן בינתיים מושכות רק חלק קטן ממשקי-
הבית החרדיים.
יש לשער כי לאחר הצמיחה ההתחלתית המהירה של ערי הפרבר החרדיות ,ולאחר מיצוי
משבצות הקרקע שלהן ,תחול האטה בקצב גידולן .גם העלייה במתח הביטחוני בערים
אלו ,הנמצאות בתפר שבין ישראל והשטחים הערביים-הפלסטיניים ,עלולה לגרום לירידה
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במספר הפונים להשתקע בהן .סביר לשער כי הדבר יביא להמשך הגידול של האוכלוסייה
החרדית בירושלים.
לאור חשיבותה של העיר ירושלים לכל אחת מן הקבוצות היהודיות ,ובהיותה בירת
ישראל ,יש עניין לשמור על ההרכב התרבותי ההטרוגני של האוכלוסייה היהודית בעיר,
וזאת על-ידי אספקת צורכיהן של כל הקבוצות כולן בתחום הדיור והשירותים.
כדי לשמור על חלקה ועל מעמדה של האוכלוסייה הלא-חרדית ובמיוחד החילונית,
בירושלים ,שאינה קשורה בעבותות אידאולוגיים-דתיים אל העיר ולכן ממהרת לצאת
ממנה ליישובים אחרים ,יש לשקול את הצעדים הבאים:
•

מילוי וציפוף הבנייה בשכונות לא-חרדיות קיימות .שכונות אלה ,בשל האיכויות
המיוחדות שלהן ,מושכות כיום חלק ניכר מן האוכלוסייה הלא-חרדית הנאמנה
לירושלים וגם אוכלוסייה לא-חרדית חדשה המבקשת להשתקע בעיר ,אך מחירי
הדיור הגבוהים בהן עשויים להרתיען .המילוי והציפוף של הבנייה בשכונות אלה
יגדילו את היצע הדיור ויבלמו את עליית המחירים בהן ,וכך יפתחו אותן למספר
גדול יותר של תושבים .אלא שמילוי וציפוף של שכונות קיימות היא מלאכה לא
פשוטה ,שחסמים רבים וקשים עומדים לפניה – חוקיים ,ביורוקרטיים ,כלכליים
ואחרים – וקובעי המדיניות אינם תולים תקוות רבות בצעד זה להרחבת מאגר
הדיור ופונים אל הצעד התכנוני הבא:

•

הקמת שכונות לא-חרדיות חדשות .הניסיון מצביע על כך כי שכונות חדשות
שהוקמו בירושלים באזורים המקובלים על אוכלוסייה לא-חרדית התמלאו בלא כל
קושי ,בשל הביקוש הרב .כך ,לדוגמה ,שכונת מנחת )מלחה( החדשה ושכונת
משואה ,שהוקמו בשני העשורים האחרונים בדרום-מערב העיר ,משכו אליהן
אוכלוסייה לא-חרדית מכל עברי העיר וגם מחוצה לה .האתגר העומד לפני קובעי
המדיניות התכנונית הוא שצעד זה כרוך בשימוש לבנייה בשטחים פתוחים בשולי
המרחב הבנוי הקיים.

עם זה ,במקביל להרחבת מאגר הדיור המושך אוכלוסייה לא-חרדית להישאר בירושלים,
כדי להבטיח את המשך נוכחותה המשמעותית בעיר ,יצטרכו קובעי המדיניות להוסיף
ולדאוג לצורכי הדיור של האוכלוסייה החרדית בעיר ,אולם בשמירה על האיזון הרצוי עם
שאר מגזרי האוכלוסייה היהודית .לשם כך יצטרכו לעשות את הצעדים הבאים:
מילוי וציפוף של שכונות חרדיות קיימות .תהליך זה נמצא עתה בעיצומו .בעקבות
המהפך השלטוני בעיריית ירושלים בשנת  ,2003בחירת ראש עירייה חרדי והעמדת נציג
בכיר חרדי בראש תיק התכנון המקומי ,ניתנה אפשרות לנציגי המפלגות החרדיות להטיל
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את כובד משקלם על ההליכים המאשרים הרחבת דירות קיימות בתוך השכונות החרדיות
ובניית דירות חדשות בהגדלה של אחוזי הבנייה .האוכלוסייה המתגוררת בשכונות אלה
מעדיפה להמשיך להתגורר בהן כדי לשמור על גישה נוחה למוסדות החינוך והדת שלה
המצופפים בשכונה ועל קרבה גאוגרפית לבני המשפחה ,בעיקר בשל האיסור לנסוע
בשבת ובחג .חיי המשפחה בקרב האוכלוסייה החרדית הם הדוקים ביותר ובנויים על
אינטראקציה קרובה בין הדורות .הם גם מעדיפים להישאר במסגרת רקמת החיים
המיוחדת להם בשכונתם ובקרב הקבוצה המסוימת שהם משתייכים לה ולא לעבור אל
אחת מערי הפרבר שמחוץ לעיר ,אף כי עליהם לשלם על כך במחיר גבוה של דיור או
בדיור צפוף.
הקמת שכונות חרדיות חדשות .הגידול הניכר בביקוש לדיור בירושלים בקרב האוכלוסייה
החרדית אינו יכול להסתפק בהגדלת ההיצע בשכונות החרדיות הקיימות ,אלא מצריך גם
הקמת שכונות חדשות ,וראוי שהן ייבנו בקרבת השכונות החרדיות הקיימות .כך ניתן
יהיה להמשיך ולקיים את מרחבי המגורים החרדיים הקיימים ,המעודדים אמנם היבדלות,
אך יש בהם גם כדי לצמצם את המתח הבין-תרבותי .יש להדגיש ,כי ככל שיהיה היצע
זמין של דיור במרחבי המגורים החרדיים ,יפחת הצורך של משקי-בית חרדיים למצוא
לעצמם בלית ברירה פתרון דיור במרחבי המגורים של האוכלוסייה הלא-חרדית .גישה זו
אינה פוטרת את ניהול העיר מבעיות של מתח בין-תרבותי .עדיין תעמוד מדי פעם
השאלה ,לאיזו קבוצה תרבותית תוקצה פיסת מרחב זמינה .כדי לצמצם את הבעיה כדאי
לשקול השגת הסכמה בין-קבוצתית על חלוקת מרחב העיר לאזורים תרבותיים אשר על-
פיהם יוקצו שטחי המגורים הזמינים לקבוצה התרבותית המאכלסת את האזור.

צמצום בחלקה של האוכלוסייה המבוססת בירושלים
חלק ניכר מן היוצאים מירושלים אל יישובי הפרברים באים מקרב האוכלוסייה
המבוססת של העיר )חושן ,קמחי וקורח ,לא פורסם( .ככל שקמו בסביבות ירושלים
יישובים קהילתיים רבים יותר או שכונות חדשות ביישובים ותיקים ,ובהם בתים חד -או
דו-משפחתיים ,הקוסמים לאוכלוסייה היהודית המבוססת בישראל ) ,(Gonen, 1995כן רבו
האפשרויות של משקי-בית מבוססים לצאת מירושלים אל סביבתה הפרברית .התוצאה
הייתה ירידת חלקה של האוכלוסייה המבוססת בעיר ועליית חלקה של האוכלוסייה
נמוכת ההכנסה .יש לדבר כמה השלכות :מצטמצם מאגר כוח האדם המיומן והיוזם
ועולה חלקן של קבוצות הסמוכות על קופת הציבור ועל שירותי הרווחה ,וממילא
מצטמצם בסיס המס לנפש ברשות המקומית.
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מבחינת העיר ירושלים חשוב ביותר להבטיח באמצעות תהליכי תכנון ופיתוח את צמצום
ממדי היציאה של משקי-בית מבוססים מן העיר אל הפרברים .יתרה מזאת ,יש משנה
חשיבות למשיכת משקי-בית מבוססים אל העיר .כך נוהגות כיום ערים רבות הנמצאות
במרכז אזור מטרופולין ,והן בונות על הביקוש של מגזרים מסוימים באוכלוסייה
המבוססת להתגורר דווקא בטבור המטרופולין .כדי לשמור על משקי-הבית המבוססים
הממשיכים להתגורר בעיר ירושלים ואף למשוך משקי-בית מבוססים חדשים ,יש מקום
לנקוט כמה צעדי תכנון ופיתוח:
•

ציפוף השכונות המבוססות הקיימות כדי להגדיל את מאגר הדיור המתאים
לאוכלוסייה זו בעיר .הדילמה שמציג צעד כזה היא כיצד לשמור בשכונות אלה על
אופיים של החלקים המצטיינים בסגנונם ובמורשת הבנייה שלהם.

•

בניית בניינים רבי-קומות ברמה גבוהה ,שיציעו נגישות מקסימלית ואיכויות של
שירותים .אלא שגם בניית רבי-קומות מתנגשת לעתים ברצון לשמור על מורשת
הבנייה ועל צביונה של ירושלים כעיר בעלת מורשת היסטורית .אפשר לצמצם מתח
זה שבין בנייה לגובה ושימור מורשת הבנייה על-ידי הרחקת הבנייה הרב-קומתית
מאזורים שמורשת כזו מתרכזת בהם.

•

בניית שכונות חדשות במיקום אטרקטיבי לאוכלוסייה מבוססת ועל-פי כללי תכנון
ההולמים את אופי הביקוש של אוכלוסייה זו .ראוי שהשכונות הללו יציעו מידה
סבירה של דיור צמוד-קרקע ,בהתאם לדפוסי הביקוש שהתפתחו בישראל בעשורים
האחרונים .בפתרונות ארכיטקטוניים יצירתיים ניתן למצוא את שביל הזהב בין
מגורים עם קרקע צמוד למגורים בצפיפות גבוהה.

•

שדרוג שכונות מגורים קיימות של אוכלוסייה פחות מבוססת כדי למשוך
אליהן משקי-בית מבוססים הודות לאיכויות מיוחדות הגלומות בהן – אם נגישות
רבה למרכז העיר ,אם זמינות של דיור צמוד-קרקע ואם סגנון ארכיטקטוני "של
פעם" .שלוש התכונות האורבניות האלה עומדות ביסודה של תופעת
ה"התברגנות" )ג'נטריפיקציה( של שכונות בערים שונות בעולם )גונן וכהן;1989 ,
 .(Gonen, 1995: 148-153בירושלים שכונות ותיקות רבות הן מועמדות פוטנציאליות
לתהליך ההתברגנות ובחלקן התהליך נמצא בעיצומו ,כגון הנחלאות ובקעה
)גאולים( .תהליך זה רלבנטי במיוחד למשקי-בית מבוססים שעלו מארצות המערב,
ששם החזיר תהליך ההתברגנות לערים משקי-בית מבוססים רבים ,אשר קודם לכן
מצאו מפלט ביישובי הפרבר שסביבן.

111

גידול בחלקה של האוכלוסייה הקשישה בירושלים
רוב היוצאים מירושלים אל יישובי הפרברים הם משקי-בית צעירים ,וזאת בשל היצע
הדיור הנרחב במחירים נמוכים יחסית )גורם חשוב במיוחד במשפחות צעירות שטרם
חסכו מספיק( והאפשרות למגורים צמודי קרקע בסגנון הנורמה החדשה .עזיבת
האוכלוסייה הצעירה את העיר מגדילה את חלקה של האוכלוסייה הקשישה בה ולכך יש
כמה השלכות :האוכלוסייה הקשישה אינה משתתפת באופן מלא בענפי הכלכלה של
העיר והדבר עשוי להשפיע עם הזמן על מידת השגשוג של כלכלת העיר; האוכלוסייה
הקשישה צורכת כמות רבה של שירותים מסוימים ואחוז גבוה של אוכלוסייה קשישה
שאינה מבוססת מטיל עומס על קופת השירותים של העיר; הזדקנות האוכלוסייה כרוכה
בירידת מספר הילדים בעיר ובעקבותיה ירידה בביקוש למבנים קיימים של שירותים
ציבוריים המשרתים אוכלוסייה צעירה ,בעיקר בתחום החינוך.
על כן יש לעיר ירושלים עניין לצמצם עד כמה שאפשר את ממדיו של תהליך זה ואולי אף
לשנות את כיוונו על-ידי משיכת אוכלוסייה צעירה להשתקע בעיר .הצעדים התכנוניים
האפשריים לכך הם:
•

הבטחת היצע של דירות קטנות חדשות יחסית .דירות קטנות דרושות למשקי-בית
צעירים בראשית דרכם ,לפני שנולדו ילדים רבים; דירות קטנות מתאימות
לצורכיהם ולמשאביהם הכספיים של משקי-בית צעירים.

•

מתן אפשרות להרחבת דירות קיימות כדי לעודד משקי-בית צעירים להישאר
במקומם גם כשצורכי הדיור שלהם גדלים בעקבות הגידול במספר הילדים.

•

בניית דירות מרווחות במחירים נוחים יחסית בשכונות חדשות בשולי העיר ,ששם
מחירי הקרקע אינם כה גבוהים כמו באזורים הפנימיים של העיר .לשם כך יש
לפעול להרחבה מתמדת של השטח הבנוי של העיר.

עם זה ,אחוז האוכלוסייה הקשישה בעיר ירושלים ,בהיותה עיר מרכזית של אזור
מטרופולין שאוכלוסייתה הצעירה נוטה לצאת אל הפרברים ,יוסיף להיות גדול יחסית
והעיר תמשיך להזדקק לפיתוח מערכות שירותים המיועדים לענות על צורכי האוכלוסייה
הקשישה.
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היבדלות גאוגרפית בין יהודים וערבים
אזורי המגורים של האוכלוסייה היהודית משתרעים בעיקר בצפונה של העיר ,בדרומה
ובמערבה .אזורי המגורים של האוכלוסייה הערבית נמשכים ברצועה מצפון לדרום
במזרחה של העיר .לדפוס גאוגרפי זה שורשים בראשית התפתחותה של ירושלים בעת
החדשה .כבר בראשית תהליך היציאה מחומות העיר העתיקה ,במחצית השנייה של
המאה התשע-עשרה ,הסתמנה יציאת יהודים אל שכונות שבנו ממערב ומצפון-מערב
לעיר העתיקה .לעומת זאת ,שכונות ערביות חדשות קמו בעיקר מצפון ומדרום לעיר
העתיקה ,וכן בדרום-מערב ,שלשם יצאו בעיקר משפחות נוצריות מבוססות .במהלך
תקופת המנדט ניתן היה להבחין בדגם של גזרות ראשיות היוצאות מן העיר העתיקה
והמציינות כל אחת מן האוכלוסיות הלאומיות .השכונות היהודיות יצרו גזרה ברורה
במערב ובצפון-מערב ,בין דרך עזה לרחוב שמואל הנביא ,משני צדי רחוב יפו.
האוכלוסייה הערבית בנתה לעצמה שתי גזרות עיקריות – האחת יצאה מן העיר העתיקה
בכיוון צפון ,משני צדי דרך שכם ,ואילו השנייה התפתחה לכיוון דרום ודרום-מערב ,משני
צדי דרך חברון ודרך בית-לחם .בצד שתי הגזרות הערביות הללו התקיים גם מקבץ קטן
של שכונות ערביות ביציאה הצפונית-מערבית של העיר ,והבולטת בה הייתה שכונת
רוממה.
בעקבות מלחמת העצמאות חל שינוי משמעותי בדגם הגזרות :כל החלק המערבי של
העיר שבתחום שליטת ישראל אוכלס ביהודים )להוציא את בית-צפאפה( .הגזרה
הדרומית והדרומית-מערבית )ובתוכה השכונות טלביה ,קטמון ,המושבה הגרמנית ,בקעה
ואבו-תור( היו לשכונות יהודיות .בכל החלק המזרחי של העיר ,שהיה בתחום שליטת
ירדן ,התגוררה אוכלוסייה ערבית בלבד .חלוקת העיר בין ישראל וירדן בשנת  1949חידדה
אפוא עד תום את מגמת ההיבדלות של יהודים וערבים שהתפתחה בה .יהודים וערבים
התגוררו בעיר משני צדיו של קו עוין בין מדינות .חלוקת העיר בעקבות מלחמת
העצמאות הולידה גם את התפתחות שני מרכזים ראשיים של מסחר ושירותים .ממערב
לקו שביתת הנשק קם ,על בסיס המרכז המשותף שהתקיים בתקופת המנדט הבריטי,
המרכז הראשי היהודי .ממזרח לקו זה החל להתפתח מרכז ערבי .שני המרכזים האלה
משרתים כל אחד אוכלוסייה אחרת המתקבצת בגזרה גאוגרפית משלה בעיר.
הקמת השכונות היהודיות במזרח העיר לאחר  1967הביאה לתמורה מסוימת בדפוס
הגאוגרפי הראשי שהתקיים במשך תשע-עשרה שנה קודם לכן ,בעיקר בצפון-מזרח העיר
בגבולותיה החדשים .שכונות יהודיות )נווה-יעקב ופסגת-זאב( קיימות עתה בצפון-מזרח
העיר ,אף ממזרח לשכונות ערביות )שועפט( .אולם ,במבט כולל הדפוס הגאוגרפי הראשי
של יהודים במערב וערבים במזרח ממשיך להתקיים :כל האוכלוסייה הערבית מתגוררת
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במזרח ורובה המכריע של האוכלוסייה היהודית מתגורר באזוריה המערביים של העיר.
החלק המערבי של העיר כולל ,לצורך אבחון גאוגרפי כללי זה ,גם את רוב השכונות
החדשות שהוקמו לאחר  ,1967מרמות-אלון ורמת-שלמה בצפון ועד גילה ותלפיות מזרח
בדרום .יהודים וערבים ממשיכים אפוא להתגורר במרחבי מגורים משלהם.
דפוס גאוגרפי זה של היבדלות בין יהודים וערבים בירושלים משמש בסיס לתביעות
ולרעיונות לחלק את העיר על-פיו .דפוס זה שימש גם בסיס למדיניות הישראלית של
הקמת שכונות יהודיות במזרח העיר כדי להקהות את הקיטוב המרחבי וליצור במקומו
פסיפס של שכונות יהודיות וערביות .אולם מיד עולה השאלה ,מה נעשה כדי לענות על
הביקוש לדיור באוכלוסייה הערבית? קובעי המדיניות עסוקים בעיקר בהקצאה מסודרת
של שטחים לדיור לתושבי העיר היהודים ומעט מדי בהקצאת שטחים המיועדים
ומתוכננים למגורים לאוכלוסייה ערבית .התוצאה היא בנייה בלתי חוקית נרחבת במזרח
העיר ,בנייה שאינה מיטיבה עם המטרה ליצור רקמה אורבנית מוסדרת ומתוקנת על-פי
סטנדרטים מודרניים של פיתוח עירוני .צורת פיתוח עירוני בלתי תקינה זו אינה מיטיבה
גם עם היחסים בין יהודים לערבים ומזיקה לרקמת החיים הכלכליים של העיר ,משום
שהיא מותירה בה אוכלוסייה ערבית במעמד חברתי-כלכלי נמוך בעוד השכבות
המבוססות ,המחפשות סביבת מגורים מודרנית ומוסדרת ,יוצאות למקומות אחרים .חלק
מהן עשוי למצוא את מאווייו במגורים בשכונות יהודיות סמוכות במזרח העיר .מגמה זו
כבר נותנת את אותותיה בשכונת הגבעה הצרפתית המיושבת ביהודים ,הסמוכה לשכונת
עיסאווייה המיושבת בערבים .על קובעי המדיניות לשקול מחדש את מדיניות ההגבלות
על פיתוח מגורים בשכונות ערביות בתחום העיר ירושלים ולו רק מן הבחינה התועלתנית
של שמירה על הרכבן ההומוגני של שכונות יהודיות .בערים מעורבות אחרות בישראל –
נצרת ,עכו וחיפה – כבר הוכח בעליל כי בהיעדר היצע של דירות בשכונות ערביות בשל
מגבלות על פיתוחן ,מוצאים משקי-בית ערביים רבים את פתרון בעית הדיור שלהם
בשכונות יהודיות סמוכות .הצעדים המתבקשים על כן הם:
•

מענה סביר במסגרת השכונות הערביות הקיימות לביקוש הנמשך לדיור בקרב
תושבי העיר הערבים ,בעיקר על-ידי מתן רשות למלא ולצופף את מרחב המגורים
הערבי.

•

הרחבה סבירה של השכונות הערביות הקיימות.

•

הקמת שכונות ערביות חדשות במזרח העיר במקומות שהדבר לא יפגע ברצף
המגורים של האוכלוסייה היהודית.
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בניית מגורים לאוכלוסייה ערבית על-פי שלושת הצעדים האלה אכן מתרחשת בירושלים
בעשורים האחרונים לנגד עינינו ,אולם בלא יד מסדירה ,בלא תכנית מכוונת ,ומתוך
פגיעה בחוק הפורמלי .המשך התהליך הלא-מוסדר הזה יגיע גם הוא למיצוי ביום מן
הימים .הביקוש הנמשך למגורים בקרב האוכלוסייה הערבית עלול להביא לחדירה מואצת
של משקי-בית ערבים לשכונות יהודיות סמוכות ,על כל השלכותיה של חדירה כזו על
היחסים בין יהודים לערבים בעיר.

היבדלות בין יהודים חרדים ליהודים לא-חרדים
האוכלוסייה היהודית של ירושלים מצטיינת בבידול ברור בין שכונות המאוכלסות ברובן
יהודים חרדים ,המהוות כעין "טריטוריית תרבות חרדית" ,ובין שכונות בעלות הרכב
תרבותי מגוון ,שרב בהן משקל האוכלוסייה שאינה חרדית .הנוכחות המסיבית של
תושבים חרדים בשכונה נתונה קובעת את צביונה התרבותי בגלל המאפיינים המובהקים
של קבוצה זו לעומת שאר הקבוצות היהודיות – דתיים ,מסורתיים וחילוניים – שלכולם
משותפת השאיפה לחיים מודרניים ונכונות לחיות אלה בצד אלה על אף ההבדלים
בנוהגי החיים הקשורים בדת הקיימים ביניהן .האוכלוסייה החרדית ,לעומת זאת,
מבקשת לחיות בשכונות בעלות צביון חרדי מובהק .שכונה שמתחיל להסתמן בה אחוז
גבוה של אוכלוסייה חרדית הופכת עד מהרה לשכונה חרדית מובהקת ומתקיימים בה
נוהגי חיים חרדיים שאינם מאפשרים לאוכלוסייה חילונית להרגיש בה בנוח עד כי היא
מחפשת דרך לצאת ממנה .כלומר ,מפת התרבויות היהודיות בירושלים היא פרי
התמקמות האוכלוסייה החרדית .מקומות שרוב תושביהם חרדים הם בעלי צביון חרדי
מובהק ,ולקבוצות התרבות האחרות נותרים שאר המקומות .בהתאם לכלל גאוגרפי זה
מתרחשים השינויים במפת התרבויות היהודיות בעיר .שכונות שאחוז התושבים החרדים
גדל בהן מסומנות עם הזמן כמועמדות להיכנס לתחום התרבות החרדית .במקביל
להתבססות הרוב החרדי בהן מתגבר תהליך היציאה של תושביהן הלא-חרדים ,ובייחוד
החילונים .לעומת זאת ,אין למצוא בירושלים שכונות חרדיות שהיו לשכונות לא-חרדיות.
כלומר ,התהליך הגאוגרפי-התרבותי של שינויים בשכונות היהודיות הוא חד-סיטרי .אופיו
זה מחייב על כן בחינה שקולה של מדיניות שתבטיח את קיומן של שכונות לא-חרדיות
בעיר ,כדי להשאיר לאוכלוסייה זו מרחבי מחיה משלה ,מרחבים שאין לצפות בהם למתח
בין-תרבותי ,ותאפשר לה להרגיש בת-בית בעיר.
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התפתחות מפת המגורים של האוכלוסייה החרדית
בגלל משקלה החשוב של האוכלוסייה החרדית בעיצוב המפה התרבותית של קבוצות
האוכלוסייה היהודיות בירושלים ,יש עניין לבחון בפירוט מסוים את ההתפתחות
הגאוגרפית של מרחבי המגורים שלה .באופן כללי ניתן לומר כי האוכלוסייה החרדית
בירושלים ,כמו בערים אחרות ,מתרכזת בשכונות משלה ונעדרת כמעט לגמרי משכונות
שאינן חרדיות ברובן .נטייתה להיבדל היא תופעה ותיקה בשכונות היהודיות של ירושלים
)פרידמן .(1991 ,ריכוז גאוגרפי של אוכלוסייה חרדית מאפשר לה לספק את השירותים
המיוחדים לה וכן לקיים מרחב תרבותי שתוכל לקיים בו אורח חיים חרדי במלואו )שלהב
ופרידמן ;1985 ,שלהב .(1991 ,כבר בראשית צאתה מבין החומות ,במחצית השנייה של
המאה התשע-עשרה ,תרה האוכלוסייה החרדית אחר שכונות משלה .ככל שגדלה
והתפשטה אל שכונות סמוכות ,נוצרה הרצועה הגאוגרפית של שכונות חרדיות מצפון
למרכז המסחרי שלאורך רחוב יפו .שכונת מאה שערים הייתה אחד הגרעינים העיקריים
בהתהוותה של רצועה זו .רוב רובה של האוכלוסייה החרדית בירושלים מתגורר ברצועה
החרדית וכאן גם נמצאים מוסדותיה החשובים.

התפתחות הרצועה החרדית
הרצועה החרדית נתונה זה שנים בתהליך הדרגתי של התרחבות או התפשטות רציפה אל
השכונות הלא-חרדיות הסמוכות )הרשקוביץ ;1975 ,שלהב ופרידמן .(1985 ,רבות מן
השכונות הכלולות כיום ברצועה זו לא היו בראשיתן חרדיות אך הפכו לכאלה עם צאת
תושביהן למקומות אחרים ,בעיר ואף מחוצה לה .כך היה בשכונת גאולה ובשכונת כרם-
אברהם ,שהן כיום חלק מהליבה החרדית בצפון הקרוב של העיר .בשנות החמישים עדיין
התגוררו בשתי שכונות אלה תושבים חילונים ודתיים רבים ,והיו בהן באותן שנים
סניפים של תנועות נוער ציוניות ,ששאבו את חבריהן מקרב האוכלוסייה המקומית.
אולם בניית שכונות חדשות בעיר במהלך שנות החמישים והשישים הביאה ליציאה
מסיבית של האוכלוסייה הלא-חרדית משתי השכונות האלה וכך התפנו מקומות מגורים
לאוכלוסייה החרדית ,שעד אז הצטופפה בעיקר בשכונות מאה שערים ובתי-אונגרן .סניפי
תנועות הנוער הציוניות ועמם גם בתי הספר הממלכתיים נסגרו ובמקומם צמחו תלמודי
תורה וישיבות.
בשנות השבעים חל תהליך דומה כאשר הוקמו השכונות החדשות של ירושלים בעקבות
הרחבת גבולות העיר .יציאתה של אוכלוסייה לא-חרדית משכונת מקור-ברוך ומשיכוני
רוממה אל השכונות החדשות האלה ,ובעיקר אל השכונות שבצפון העיר שהציעו דיור
לאוכלוסייה בעלת הכנסה פחותה מבינונית )כגון ברמות-אלון ובנווה-יעקב( ,פינתה דירות
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מגורים בשכונות אלה למשקי-בית חרדיים ,שהעדיפו להישאר בקרבת מקום לרצועה
החרדית .עד מהרה הפכו מקור-ברוך ורוממה לשכונות חרדיות בעיקרן .כפי שעלה קודם
לכן בגורלן של השכונות בית-ישראל ושכונת הבוכרים .אחר כך החל תהליך של פינוי
שכונת גבעת-שאול מאוכלוסייתה הלא-חרדית ובמקומה השתקעו במקום משקי-בית
חרדיים ,ובכך צירפו גם אותה אל הרצועה החרדית.
אולם עם הזמן ,כאשר תהליך התפשטות רצועת השכונות החרדיות בצפון הקרוב של
ירושלים לא יכול היה עוד לענות על צורכי האוכלוסייה החרדית ,החלה אוכלוסייה זו
לדלג אל שכונות מרוחקות .הקמתן של שכונות חרדיות חדשות פתחה פתח למתכנני
העיר להכין היצע של דירות שיותאמו מראש לצרכיה של האוכלוסייה החרדית .כך הוקמו
קריות חרדיות חדשות ,כגון קריית בעלז ומטרסדורף ,הצמודות לשכונות החרדיות מצפון,
וגם חלקים של שכונת יפה-נוף ,ובאופן זה התפשטה הרצועה החרדית מערבה ,בדלגה
מעבר לאזור התעשייה של גבעת-שאול .וכך ,בהדרגה אך ברציפות ,התפתחה בצפון
הקרוב של העיר רצועה הנמשכת ממזרח למערב ,משכונת מאה שערים ועד לשכונת הר-
נוף ,ומשני צדיה של רצועה זו אוכלוסייה יהודית לא-חרדית.
הרצועה החרדית בצפון הקרוב של ירושלים נתונה בתהליך מתמיד של התרחבות ,בעיקר
בכיוון צפון .משקי-בית חרדיים השתקעו בעשור האחרון בשכונת שמואל הנביא הצמודה
לרצועה החרדית מצפון .שכונה זו עברה בשנות השמונים והתשעים תהליך של שיקום
והרחבה שהביא לעליית ערך הדיור בה .בעקבות זאת יכלו תושביה הוותיקים קשי-היום
למכור את דירותיהם ולמצוא לעצמם מגורים סבירים במקום אחר .זמינות זו של דירות
רחבות ומשופצות קסמה במיוחד למשקי-בית חרדיים ,המבקשים להתגורר בסמיכות
לריכוז החרדי הגדול שבצפון הקרוב של ירושלים .עוד קודם להשלמת השיקום בשכונת
שמואל הנביא החלו משקי-בית חרדיים להיכנס לשכונת מעלות-דפנה שבין שכונת
שמואל הנביא לשכונת רמת-אשכול ,שגם אליה נכנסים זה כמה שנים משקי-בית חרדיים.
ברחוב רמת-הגולן שבשכונת רמת-אשכול ובשכונת גבעת-המבתר ,המצטיינים בבתים
משפחתיים מרווחים )"וילות"( ,נכנסו לגור משפחות חרדים אמידים ,חלקם הגדול עולים
מארצות המערב .תוצאת כל זאת היא התרחבות רציפה של הרצועה החרדית אל
השכונות שמצפון לה והן הופכות בהדרגה לחלק אינטגרלי של מרחב המגורים הראשי
של האוכלוסייה החרדית ,ובתוך כך מצטמצם מרחב המגורים של האוכלוסייה הלא-
חרדית באותם אזורים.
תהליך התרחבות הרצועה החרדית בנוי על שני גורמים הקשורים זה בזה והפועלים זה
שנים רבות בירושלים ובמקומות אחרים ) .(Shilhav, 1984לפני האוכלוסייה הלא-חרדית
פתוחות אפשרויות דיור בכל מרחב העיר וגם מעבר לגבולותיה – בכל מקום שקיים בו
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דיור המספק את הצרכים המשתנים וקיימים שירותים ,כולל שירותי חינוך ,מתאימים.
הדברים אמורים בחילונים ובדתיים כאחד ,אם כי לא במידה שווה .לעומת זאת,
האוכלוסייה החרדית מחשיבה מאוד את הנגישות המקסימלית אל מערכות שירותים
חרדיים ואל סביבת מגורים חרדית ,ולפיכך כל שכונה או קטע שכונה הסמוכים אל
הרצועה החרדית הראשית בירושלים עדיפים בעיניה כסביבת מגורים ,ומוכנים לשלם
תמורתם מחיר גבוה מזה שמוכנים לשלם הלא-חרדים .כל עוד קיים היצע של דיור
מתאים לאוכלוסייה לא-חרדית במקומות אחרים בירושלים ,תמשיך הרצועה החרדית
להתרחב אל תוך השכונות הלא-חרדיות הסמוכות לה שיתפנו.

ריכוזים חרדיים מחוץ לרצועה החרדית
ישנם בירושלים כמה ריכוזים נוספים של אוכלוסייה חרדית ,מעבר לרצועה החרדית
האמורה ,אשר מתקיים גם בהם תהליך הדרגתי של התרחבות ,מהם ריכוזים גדולים למדי
ומהם קטנים המהווים איים בקרב אזורים נרחבים של אוכלוסייה לא-חרדית .לכל אחד
מן הריכוזים האלה נסיבות גאוגרפיות-היסטוריות משלו ,המסבירות את התהוותו הרחק
מן הרצועה החרדית הראשית ,בכל אחד מהם מתרחשים תהליכים המעלים סוגיות בדבר
ניהול הפסיפס התרבותי של האוכלוסייה היהודית בירושלים.
בית-וגן :ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית נמצא בשכונת בית-וגן שבדרום-מערב העיר.
ריכוז זה מופרד מן הרצועה החרדית הראשית על-ידי השכונות קריית-משה ובית-הכרם
ועל-ידי בתי הקברות שעל הר-הרצל .שכונת בית-וגן קמה בעשור השני של המאה
העשרים כשכונה דתית קטנה ,הרחק מן העיר .היא נשארה דתית אך שוקטת על שמריה
במשך כמה עשרות שנים ובשלושת העשורים האחרונים משכה אליה תושבים חרדים
רבים על מוסדותיהם .כיום חלקים גדולים של השכונה חרדיים במלואם ,והגידול הנמשך
באוכלוסייה החרדית של השכונה גרם לגלישת משקי-בית חרדיים אל הרחובות הסמוכים
של שכונת קריית-היובל שממערב .תושבי רמת-שרת ,שכונה לא-חרדית הסמוכה לבית-
וגן ,מנסים להדוף כניסת מוסדות חרדיים אל שכונתם ,ויש ביניהם הצופים בדאגה אל
האפשרות כי משקי-בית חרדיים ישתקעו בשכונתם ,בדומה למתרחש זה כמה שנים
בשכונת רמת-אשכול .בבית-וגן ובסביבותיה עולה אפוא הסוגיה של ניהול מרחב המגורים
על-פי הצרכים והאינטרסים של כל אחד מן המגזרים התרבותיים של ירושלים .נשאלת
השאלה ,כיצד אפשר להבטיח לאוכלוסייה הלא-חרדית ,ובעיקר לחילונית ,כי אזורי
מגוריה לא ישנו את צביונם התרבותי על-ידי כניסת משקי-בית ומוסדות חרדיים ,תהליך
העתיד לפגוע באפשרותם של משקי-הבית החילוניים להמשיך ולהתגורר בנוח בשכונתם
ויכריחם לעקור לשכונה אחרת .סוגיה זו צריכה להעסיק לא רק את האוכלוסייה הלא-
חרדית ברמת-שרת או בקריית-היובל ,אלא גם את תושביהן הלא-חרדים של שכונת בית-
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הכרם ובנותיה ,הנתונות בין קריית-משה וגבעת-שאול לבית-וגן .גם קברניטי העיר
ומתכנניה צריכים לעסוק בסוגיה זו ,משום הסכנה שבמהלך העקירה של משקי-הבית
הלא-חרדיים משכונתם ,יבחרו באופציה של יציאה אל מחוץ לעיר – למבשרת-ציון,
למודיעין או ליישובים אחרים.
רמות-אלון ורמת-שלמה :סוגיית המעבר של אוכלוסייה חילונית אל מחוץ לירושלים
מעסיקה משקי-בית לא-חרדיים באזור רמות-אלון שבצפון-מערב העיר ,שמתפתח בו
ריכוז גדול נוסף של אוכלוסייה חרדית .אזור זה נבנה לאחר מלחמת ששת הימים כאזור
מגורים לא-חרדי בעיקרו .אחד ממתחמי הבנייה בו נבנה בסגנון אדריכלי לא-שגרתי בדגם
כוורת ,ולאחר כמה גלגולי הקצאה היה לשכונה חרדית בשם רמות-פולין ,על-שם כולל
פולין שהיה הארגון החרדי הראשון שהתקשר לשכונה זו .הקמת שכונה חרדית בצפון
רמות-אלון סימנה את תחילת תהליך ההתפשטות של משקי-בית חרדיים אל רחובות
סמוכים ,של אוכלוסייה לא-חרדית ,בכל פעם שהתפנה בהם מקום מגורים .עד מהרה
נוצר בשכונה מתח תחרותי בין חרדים ולא-חרדים ,בעוד האוכלוסייה הלא-חרדית מנסה
לשמור על מעמדה ועל אופיים החילוני של מוסדות הציבור באזור.
מה שהתרחש באזור רמות-אלון מלמד דבר על גישתם של קובעי המדיניות והמתכננים
בכמה ממיזמי הבנייה החדשה שקמו בצפון ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים :הם
הקצו בחלק מהמיזמים האלה נתח מרחבי קטן לאוכלוסייה חרדית ,בדרך כלל במקום
מרוחק וצדדי של מיזם הבנייה .כך היה ברמות-אלון ,כך היה בסנהדריה המורחבת,
תאומתה החרדית של רמת-אשכול ,שנבנתה צמודת דופן לרצועה החרדית וכך היה גם
בנווה-יעקב .אולם ,אף שהמעשה מעיד על רצון ללכת לקראת האוכלוסייה החרדית
ולתת לה נתח בכל פרויקט מגורים חדש בצפון העיר ,יצא שכרו בהפסדו .תהליך
ההקצאה נטע שכונה חרדית ליד אזור מגורים לא-חרדי בעיקרו ,ויצר בכך מלכתחילה
תנאים שיחוללו עד מהרה תהליך של התפשטות משקי-בית חרדיים ועמו נקודת חיכוך
בין שני המגזרים התרבותיים במקומות רבים בצפון העיר .הלקח אמנם נלמד בהקצאה
מלאה של רמת-שלמה לאוכלוסייה חרדית בלבד ,ויש לבחון אם ראוי לקח זה שידריך
את מעשה התכנון בעתיד כדי לצמצם את המתח הבין-תרבותי ואת יציאתה מן העיר
של אוכלוסייה לא-חרדית ,אוכלוסייה הדרושה לחיוניותה של כלכלת העיר וליציבותה
החברתית-התרבותית.
קריית-קמיניץ בנווה-יעקב :כבר בראשית בניית אזור המגורים בנווה-יעקב בשנות
השבעים הוקצה חלק מאזור זה ,שבקצה הצפוני הרחוק של ירושלים ,לשכונה חרדית
בשם קריית-קמיניץ .כמו רמות-פולין החרדית שבאזור רמות-אלון ,הנמצאת בקצה
הרחוק ,על גבול העיר והגדה המערבית ,גם קריית קמיניץ החרדית במצב גאוגרפי דומה,
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והדבר מלמד אולי על גישתם של המתכננים של שנות השבעים .יש לשער כי עם הזמן
יתעצם תהליך ההתרחבות של האוכלוסייה החרדית בקריית-קמיניץ אל עבר מתחמי
המגורים של נווה-יעקב ,ויחזור התהליך המתחולל זה כמה עשרות שנים ברמות-אלון
וברמת-אשכול.
שערי-חסד :שכונה זו היא מן השכונות החרדיות הוותיקות בעיר .היא הוקמה ערב
מלחמת העולם הראשונה ובמשך שנים הייתה מסוגרת בעצמה כאשר מסביבה צמחו
שכונת רחביה ושכונות אחרות .ריחוקה מהרצועה החרדית המתרחבת שמצפון לרחוב יפו
לא עודד הצטרפות אוכלוסייה חרדית נוספת אליה .אולם מאז שנות התשעים חל
בשערי-חסד החרדית שינוי של ממש :היא החלה למשוך אליה תושבים חרדים חדשים,
רבים מהם עולים מארצות המערב ,והם שיפצו והרחיבו בה דירות ובתים .שערי-חסד
הייתה לדוגמה ייחודית של תהליך ג'נטריפיקציה חרדית .הביקוש החרדי למגורים בשערי-
חסד גולש בשנים האחרונות אל שכונת רחביה ,שתושביה הוותיקים הזדקנו או הלכו
לעולמם ודירותיהם נמצאות בשוק הנדל"ן .כוח הקנייה של העולים החרדים מארצות
המערב מאפשר להם להתחרות בהצלחה על דירות שכונת רחביה וכך להרחיב בהדרגה
את אזור המגורים החרדי שמסביב לשכונת שערי-חסד .תופעה דומה התחוללה בשנים
האחרונות גם בשכונת רבי-הקומות החדשה מגדלי-וולפסון ,הצמודה לשערי-חסד .כך,
לאט-לאט ,שכונת שערי-חסד הופכת לגרעין של התרחבות מקומית באזור גלעין העיר
אשר היה עד לשנים האחרונות בעיקרו חלק מתחום המגורים של האוכלוסייה הלא-
חרדית.
התהליך המתחולל ברמות-אלון ובשכונות חרדיות חדשות בצפון העיר מעורר סוגיה
עקרונית :האם היה מקום לייעד באופן תכנוני את אזור המגורים החדש הזה לאוכלוסייה
לא-חרדית ,כשבמרחק לא רב מדרום נמצאת הרצועה החרדית הראשית וניתן היה לצפות
כי שכונות חדשות בגזרה זו יהוו יעד להתפשטות האוכלוסייה החרדית .בשנות השבעים,
כאשר הוקמו השכונות החיצוניות הרחוקות ,לא היה עדיין לאוכלוסייה החרדית משקל
רב בתהליכים הפוליטיים העומדים בייסוד ההקצאה המרחבית של אזורי מגורים.
האוכלוסייה החרדית עצמה הייתה עדיין מרוכזת במציאת אתרים לקריות חרדיות שיהיו
סמוכות ממש לרצועה החרדית שבצפון הקרוב של העיר .ראייה תכנונית המרחיקה
לראות הייתה אולי יכולה לסמן כבר בשנות השבעים את אזור רמות-אלון כעתודה
לאוכלוסייה חרדית וכך לחסוך את המתח הבין-תרבותי שאפיין את החיים במקום בשל
תהליכי ה"חדירה" וה"התפשטות" של האוכלוסייה החרדית .נראה כי הלקח נלמד ,וגם
משקלה של האוכלוסייה החרדית בתהליכים הפוליטיים עלה בצד התגברות הביקוש שלה
למגורים .התמורות האלה מצאו את ביטוין בהקצאת שכונת המגורים החדשה רמת-
שלמה ,שנבנתה ממזרח לרמות-אלון ,במלואה לאוכלוסייה חרדית .ייעוד שכונה זו
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לאוכלוסייה חרדית ,במקביל להתרחבות האוכלוסייה החרדית באזור רמות-אלון ,וכל
זאת במרחק לא רב מן הרצועה החרדית המתרחבת אל רמת-אשכול ,מסמנות
לאוכלוסייה היהודית בירושלים שאזורי המגורים בצפון העיר עומדים לפני "התחרדות".
נשאלת השאלה ,האם סימון זה אין בו כדי להביא לגל יציאה מן העיר של אוכלוסייה לא-
חרדית מן השכונות באזור פסגת-זאב ונווה-יעקב ואולי אף מן הגבעה הצרפתית.

צעדים לבניית היצע מגורים לאוכלוסייה החרדית
כנגד אפשרות זו של יציאת האוכלוסייה הלא-חרדית מן השכונות שבצפון העיר ,יש צורך
במאמץ מתמיד להיערך לבניית היצע מגורים לשתי האוכלוסיות ,החרדית והלא-חרדית,
במקביל .את היצע המגורים לאוכלוסייה החרדית יש להגדיל בתוך שכונותיה-היא ,אם
על-ידי מילוי וציפוף אינטנסיבי של מרחב המגורים ואם בשכונות חדשות שיוקמו
בעבורה ,בתוך מרחב העיר או מחוצה לו .קיומו של היצע מגורים לאוכלוסייה חרדית
בשכונות משלה מקטין את הצורך בקרבה לחפש מקום מגורים בשכונות לא-חרדיות.
כאמור ,משקי-בית חרדיים מעדיפים להתגורר בשכונה חרדית אם רק אפשר הדבר,
ואפילו מחוץ לעיר ,למשל בבית-שמש או בביתר עילית .הם עוברים לדור בשכונות לא-
חרדיות רק כאשר נוצר מחסור בתוך המרחב החרדי .אולם מאחר שקשה להבטיח כי בכל
השכונות החרדיות אפשר יהיה להגדיל את היצע הדיור ,ימשיך במידה זו או אחרת תהליך
ההתרחבות אל השכונות הלא-חרדיות .על כן יש צורך להגדיל את היצע המגורים בתוך
העיר ,כדי שמשקי-הבית הלא-חרדיים אשר יבקשו לצאת משכונתם "המתחרדת" לא
ייאלצו לעזוב את העיר.
התבוננות בהתפתחותה של תפרוסת האוכלוסייה החרדית בירושלים מלמדת כי הרצועה
החרדית הראשית התרחבה צפונה ומערבה אך לא דרומה .להוציא התמורה המתרחשת
באחרונה באיטיות בשכונת רחביה הסמוכה לשערי-חסד ,זה שנים רבות שלא חל שינוי
משמעותי במשקלה של האוכלוסייה החרדית מדרום לרחוב יפו במהלכו בגלעין העיר.
שכונת כנסת-ישראל מדגימה זאת היטב .שכונה חרדית זו שבתוך גוש הנחלאות היא
מובלעת ותיקה מאוד של אוכלוסייה חרדית בתוך אוכלוסייה מעורבת של דתיים,
מסורתיים וחילונים .היא שומרת על ייחודה התרבותי אך בלי להטות את הכף אל
האוכלוסייה החרדית ,כפי שקרה בעשורים האחרונים לשכונות שמצפון לרחוב יפו,
כדוגמת מקור-ברוך .תופעה דומה מאפיינת מובלעת אחרת של אוכלוסייה חרדית בדרומה
של העיר הפנימית ,על גבול שכונת קטמון )גונן( .שלא כמו בצפון הקרוב של העיר,
מובלעת חרדית זו לא התרחבה .משקי-הבית המבוססים ,חילונים כדתיים ,שבאו לגור
בדרום העיר העלו את מחירי הדיור ובכך מנעו את האפשרות שמשקי-בית חרדיים ימצאו
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לעצמם דיור בקרבת מובלעת זו .כך המשיכו שכונות דרום העיר לשמש מרחב מגורים
לאוכלוסייה לא-חרדית.

התפתחות מפת המגורים של האוכלוסייה הלא-חרדית
כאמור ,קבוצות האוכלוסייה הלא-חרדית גרות זו בצד זו בכל האזורים הלא-חרדיים
שבעיר .אזורים אלה תופסים את רוב שטחה הבנוי של העיר משום שקבוצות תרבות אלו
הן עדיין רוב האוכלוסייה בירושלים .גם רבות מן השכונות החדשות שנבנו בעיר
המורחבת מאז  1967נועדו להן – באזור גילה שבדרום העיר ,באזור תלפיות מזרח
שבדרום-מזרח ובאזור פסגת-זאב ונווה-יעקב שבצפון-מזרח וכך היה גם תחילה באזור
רמות-אלון שבצפון העיר ,מצפון לרצועת השכונות החרדיות ,למרות הקרבה היחסית
לרצועה זו .הבנייה הציבורית באזורים החדשים של ירושלים שמעבר לקו שביתת הנשק
של ") 1949הקו הירוק"( הועידה לאוכלוסייה החרדית רק כמה איים קטנים בשוליהם
הרחוקים ,כך היה בקריית-קמיניץ שבקצה אזור נווה-יעקב וכך בשכונת רמות-פולין
שבקצה אזור רמות-אלון )רמות-פולין הוקצתה לחרדים רק לאחר שהאוכלוסייה הלא-
חרדית לא מיהרה להשתקע בבניינים דמויי הכוורת שנבנו בשכונה זו בסגנון אדריכלי
הרפתקני( .גם באזורי הבנייה החדשים בצפון הקרוב ,שהיו צמודים לקו הירוק של ,1949
ניתנה עדיפות בהקצאת המגורים לאוכלוסייה לא-חרדית – ברמת-אשכול ,בגבעת-המבתר
ובגבעה הצרפתית )גבעת-שפירא( .רק שכונה חדשה אחת הוקצתה לאוכלוסייה החרדית
בצפון הקרוב – סנהדריה המורחבת.
תוצאת תהליך הקצאה זה הייתה כי חלק גדול מהשכונות היהודיות החדשות היו
למרחבים של אוכלוסייה לא-חרדית ואילו האוכלוסייה החרדית נאלצה להצטופף
בשכונותיה הוותיקות או להתרחב לעבר השכונות הלא-חרדיות הסמוכות אליה ,תחילה
הוותיקות ולאחר מכן החדשות .וכך הפכו עד מהרה השכונות הוותיקות הלא-חרדיות
כדוגמת כרם-אברהם ומקור-ברוך לשכונות חרדיות ,וזאת בשלושה שלבים.

יציאת לא-חרדים וכניסת חרדים
בשלב הראשון ,בשנות החמישים והשישים ,נכנסו משקי-בית חרדיים אל דירות שהתפנו
משום שתושביהן עברו אל השכונות החדשות שהוקמו ברחבי העיר ,ובעיקר בדרום-
מערב ,בשיכונים החדשים של אזור בית-הכרם ,קריית-היובל וקריית-מנחם.
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בשלב השני ,בשנות השבעים והשמונים ,יצאו תושבים לא-חרדים אל האזורים החדשים
שנבנו באותן שנים מעבר לקו הירוק .שוב התפנו דירות ושוב נכנסו אליהן משקי-בית
חרדיים שלא מצאו די דירות בשכונות החרדיות ,או שלא רצו לצאת אל השכונות
החרדיות החדשות המרוחקות מן הליבה החרדית .כך ,ביסוד התמורה התרבותית שחלה
בשכונות כמקור-ברוך וכרם-אברהם עומדת אפוא יציאת אוכלוסייה לא-חרדית אל אזורי
הדיור החדשים שהועמדו לרשותם ,ובמידה פחותה ביותר לרשות האוכלוסייה החרדית.
כך היה גם בהמשך בשיכוני רוממה ,שהוקמו בשנות החמישים והשישים לעולים חדשים
ולוותיקים חסרי דיור מתאים ,רובם ככולם לא-חרדים – גם הם הצטרפו בשנות השבעים
והשמונים אל זרם היוצאים לשפר את רמת הדיור שלהם בשכונות החדשות שמעבר לקו
הירוק ובכך פינו דירות לתושבים חרדים שתרו אחר דירות סמוכות לריכוזי המגורים של
קבוצתם התרבותית.
השלב השלישי השלים את תהליך התמורה משכונות לא-חרדיות לשכונות חרדיות בצפון
הקרוב .בסוף שנות השמונים החלה בשכונות רבות יציאת תושבים לא-חרדים ,שלא
הודרכה הפעם על-ידי "משיכה" אל הדיור המשופר בשכונות החדשות ,כפי שהיה בשלבים
הקודמים ,אלא על-ידי "דחיפה החוצה" בגלל הגידול הניכר באחוז משקי-הבית החרדיים.
שינוי הצביון התרבותי של השכונות עצמן בעקבות השינוי ביחס המספרי בהן בין לא-
חרדים לחרדים הפך עם הזמן למניע ליציאה מואצת של לא-חרדים משכונות אלה .בתוך
שנים מעטות נשארו באותן שכונות רק משקי-בית לא-חרדיים מעטים ,ברובם של
קשישים או של חסרי האמצעים לעבור לסביבה אחרת ,והן יצאו ממעגל ההיצע של
מגורים אפשריים לאוכלוסייה לא-חרדית .כך הפך הצפון הקרוב של ירושלים להיות
טריטוריה חרדית מובהקת.
תהליך זה של יציאת אוכלוסייה לא-חרדית התרחש גם בכמה שכונות אחרות ,שמחוץ
לתחום הצפון הקרוב .דוגמה בולטת לכך הן השכונות המרכיבות את אזור רמות-אלון
בצפון הרחוק של העיר ,בעיקר מאז סוף שנות השמונים .כאמור ,התרחבות תחום
המגורים של אוכלוסייה חרדית מסביב לגרעין של שכונת רמת-פולין הביאה ליציאה
הדרגתית של משקי-בית לא-חרדיים אל אזורי מגורים חדשים בתוך העיר ומחוצה לה
ובעקבותיה ליצירת היצע של דירות פנויות לחרדים אשר ביקשו לדור בקרבת ריכוז של
אוכלוסייה חרדית ומוסדותיה .ההיצע החדש של דירות בשכונות החדשות שנבנו באותן
שנים בדרום-מערב ירושלים – מנחת ומשואה – משך אליו משקי-בית לא-חרדיים .גם
הבנייה הרבה של דיור איכותי במבשרת-ציון ובמודיעין שימשה יעד למשקי-בית לא-
חרדיים שיצאו מאזור רמות-אלון .תנועה דומה הייתה מאזור רמת-אשכול )כולל שכונת
מעלות-דפנה( ,הסמוך גם הוא לשכונות החרדיות בצפון הקרוב של ירושלים .כך הואץ
תהליך השתנות הצביון התרבותי של חלקים ניכרים משכונות ירושלים מלא-חרדי לחרדי.
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תהליך איטי של כניסת אוכלוסייה חרדית מתרחש עתה בשכונות שבדרום ירושלים
ובמערבה והוא מתמקד ,מטבע הדברים ,בקרבת שכונות חרדיות .רחביה היא דוגמה
לשכונה בלב העיר שמושכת משקי-בית חרדיים אשר יכולים לעמוד במחירי הדיור
הגבוהים בה .גם בקצה שכונת קריית-היובל ,סמוך לאזור החרדי של בית וגן ,במיוחד
ברחוב זנגוויל ,מסתמנת חדירה של משקי-בית חרדיים .שתי התפתחויות אלה מצביעות
על פוטנציאל התפשטות האוכלוסייה החרדית אל שכונות אשר בעבר היו תושביהן
בעיקר לא-חרדים .אין פלא לכן שבקרב חלק מן האוכלוסייה הלא-חרדית בירושלים קיים
חשש כי תהליך התרחבות אזורי המגורים של האוכלוסייה החרדית יקיף בעתיד שכונות
נוספות על אלה אשר כבר צורפו לתחום התרבותי החרדי בעשרות השנים האחרונות
)חסון וגונן.(1997 ,
עולה אפוא השאלה ,האם אין מקום לצעדי מדיניות אשר ישאירו את שכונת רחביה
וסביבתה כמרחב תרבותי של האוכלוסייה הלא-חרדית ,כפי שהייתה מאז הקמתה? במשך
שנים הייתה רחביה מעוז של החברה הלא-חרדית המבוססת ועד היום היא בבחינת סמל
או איקון גאוגרפי של חברה זו בירושלים .בשכונה ובסביבותיה נמצאים גם כמה מן
המוסדות השונים הקשורים במייסדיה של חברה זו :המוסדות הלאומיים )הסוכנות
היהודית וקק"ל( יד בן-צבי ,בית הכנסת הגדול ,מכון ירושלים לחקר ישראל ,האקדמיה
למדעים ומכון ון-ליר .רחביה וסביבתה שוכנות בטבורה של העיר הפנימית ויש להן
פוטנציאל של התחדשות עם עליית קרנן מחדש בקרב הדורות החדשים של האוכלוסייה
הלא-החרדית אשר לא הלכו שבי אחר קסמם של הפרברים .עידוד מוסדות התרבות ובתי
הקפה שהחלו לחזור לרחביה בשנים האחרונות עשוי לתרום למשיכת אוכלוסייה צעירה
בדרכה להתבססות אל השכונה ואל בנותיה .אך להגשמת מטרה זו יש לחשוב על פרויקט
תכנוני שבאמצעותו ניתן יהיה להחזיר לרחביה את עטרתה הישנה .התחדשותה של
רחביה עשויה להקרין גם על השכונות הסמוכות לה מדרום ולהעצים את כוח משיכתו
של החלק הדרומי של העיר הפנימית למשקי-בית צעירים יחסית ,שהם שדרת התורמים
לכלכלה המתחדשת של העיר .שכונות פנימיות משמשות בערים רבות בעולם המערבי
זירת מגורים ופעילות של למשקי-בית המחפשים את האווירה האורבנית ואת החיים
התוססים של העיר .הספרות העוסקת בהתחדשותן של ערים מעידה כי משקי-בית אלה,
הידועים בשמות שונים ) (young professionals; the creative classהם סם חיים לשמירה על
מומנטום של פיתוח ,בין השאר על-ידי מעורבותם בכלכלה הגלובלית ,החיונית לפיתוח
עירוני ).(Florida, 2005
המבקשים לעשות להרגעת היחסים בין הקבוצות התרבותיות שבאוכלוסייה היהודית
בירושלים ולשמור על הרכבה המאוזן ,ראוי שיביאו בחשבון את המשמעויות העתידיות
השונות של תהליך התרחבות אוכלוסייה חרדית אל שכונות שהיו בעבר תחום מגוריה
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המסורתי של אוכלוסייה לא-חרדית לגוניה .אם יימשך תהליך זה ,עלול המתח הבין-
קבוצתי לגבור וההרכב ההטרוגני של האוכלוסייה היהודית בירושלים ילך ויופר .ככל
שיתרחב מרחב המגורים של האוכלוסייה החרדית כן יואץ תהליך היציאה של אוכלוסייה
לא-חרדית ,ובמיוחד חילונית מן העיר .החילונים הם שבעיקר חשים את משמעות
התרחבות מרחב האוכלוסייה החרדית והם אלה שמממשים את החשש מהגמוניה חרדית
בעיר על-ידי יציאה אל מחוץ לגבולותיה )חסון ;1996 ,חסון וגונן.(1997 ,

צעדים לשמירה על מרחבי המגורים הלא-חרדיים
בתנאים השוררים באוכלוסייה החרדית כיום ,גידול של חלקה בירושלים פירושו ירידה
בחוסנה הכלכלי ופגיעה בדמותה הכלל-יהודית של העיר )חסון .(2001 ,אולם נראה כי
סוגיה זו אינה עומדת במפורש על שולחן הדיונים של קובעי המדיניות אלא מעסיקה
בעיקר את תושבי העיר הלא-חרדים ,ובמיוחד החילונים .ברמה הציבורית יש כנראה
רתיעה מפני ניהול מדיניות המכוונת להתערבות בהרכב התרבותי של האוכלוסייה
היהודית בירושלים .לעומת זאת ,קובעי מדיניות רבים ,ברמה הארצית וברמה העירונית,
המודאגים מן היחס המספרי המשתנה בין יהודים לערבים בעיר בעקבות תחזיות
על גידול צפוי ניכר באוכלוסייה הערבית ,מחפשים בגלוי פתרון לסוגיה זו .אולם
אותם קובעי מדיניות נמנעים מחשיבה אסטרטגית ותכנונית באשר לשמירה על
ההרכב התרבותי הנוכחי של האוכלוסייה היהודית בעיר ,ובמיוחד על חלקם היחסי של
החילונים בה .והרי גם לסוגיה זו נודעת חשיבות רבה מבחינת תפקודה של ירושלים כעיר
בעלת חוסן כלכלי ,כבירתה של מדינת ישראל וכמרכז העם היהודי לכל גווניו התרבותיים
)חסון.(1996 ,
יש מקום לשני סוגי צעדים העשויים לעודד את האוכלוסייה הלא-חרדית להמשיך
ולהתגורר בירושלים ,ואף למשוך משקי-בית נוספים לבוא להשתקע בעיר .צעד אחד
קשור בהשגת הסכמה על מדיניות של שמירת יציבות המרחבים התרבותיים הקיימים של
האוכלוסייה היהודית .הסכמה כזו חשובה בעיקר בעיר הפנימית ,המשמשת זירת מפגש
לקבוצות התרבות השונות של האוכלוסייה היהודית .במבט כללי נראה כי המרכז
המסחרי לאורך רחוב יפו מהווה קו גבול בלתי-פורמלי בין המרחב התרבותי החרדי
שמצפון לו והמרחב התרבותי הלא-חרדי שמדרומו ,השומר על צביון מעורב של חילונים,
מסורתיים ודתיים ,וביניהם משקל לא מבוטל לחילונים .חלוקה זו לאורך רחוב יפו ,שהיה
לקו מבנה חשוב במפת האוכלוסייה היהודית של העיר הפנימית ,היא תוצאה של
תהליכים היסטוריים-ספונטניים ,המייצגים את מגמות ההתנהגות במרחב .מגמות
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ותהליכים כאלה מוכרים בערים רבות שמתקיים בהן דגם גאוגרפי גזרתי ,אם חברתי-
כלכלי ואם תרבותי .בתל-אביב קיימת חלוקה לגזרה צפונית של אוכלוסייה מבוססת,
אשכנזית בעיקרה ,ולגזרה דרומית של אוכלוסייה לא-מבוססת ,מזרחית או לא-יהודית
בעיקרה .בעיר הפנימית של ירושלים החלוקה הגזרתית צפון–דרום מושתתת על הסגנון
התרבותי בתחום הדת .חלוקה זו היא המשמעותית ביותר לחיים העירוניים ויש בה כדי
לצמצם את המתחים הפוטנציאליים בין קבוצות שסגנון חייהם שונה זו מזו .על כן יש
לנסות ולהשיג הסכם בין המגזרים התרבותיים של האוכלוסייה היהודית בעיר על הגדרת
אזור המרכז המסחרי שלאורך רחוב יפו ,האזור המחבר ומפריד בין האוכלוסיות .המרכז
המסחרי יוסיף לשמש את שתיהן ,אולם מבחינת מגורים הוא ישמש אזור הפרדה ביניהן.
צעד שני כרוך בנקיטת אמצעים להגדלת היצע המגורים לאוכלוסייה הלא-חרדית ,אם על-
ידי מילוי וציפוף שכונות מגוריה כיום ,ואם על-ידי הקמת שכונות חדשות בעבורה ,כפי
שכבר הוזכר לעיל .יש להדגיש כי למילוי ולציפוף של שכונות קיימות עדיפות על פני
בניית שכונות חדשות ,במיוחד כאשר מדובר בשכונות לא-חרדיות הקרובות למרחב
מגורים של האוכלוסייה החרדית .הניסיון מלמד כי כשנבנות שכונות חדשות ,עוברת
אליהן אוכלוסיה לא-חרדית ,ולדירות שמתפנות כך בשכונות הוותיקות נכנסים אז משקי-
בית חרדיים .התוצאה הצפויה היא ,על כן ,המשך ההתרחבות של מרחב המגורים החרדי
בשכונות הוותיקות של העיר ,אלו המסמלות את מיוחדותה של ירושלים .אך אם בכל
זאת ,אין בצעד המילוי והציפוף כדי לענות על הביקוש של האוכלוסייה הלא-חרדית,
והכרח לבנות שכונות חדשות ,רצוי לבנותן בקרבת מקום לשכונות לא-חרדיות קיימות
כדי להרחיב ולהגביר את הזהות התרבותית של המרחב הלא-חרדי וגם לשמור עליו
לאורך זמן.
במקביל ,כדי למלא את הביקוש למגורים של האוכלוסייה החרדית ,יש לפעול גם למען
הרחבת היצע הדיור לאוכלוסייה זו ,אם בתוך מרחב המגורים הקיים על-ידי מילויו
וציפופו ואם על-ידי בנייה חדשה צמודת דופן אליו .הניסיון מלמד כי כאשר קיים היצע
דירות בשכונות חרדיות ,קיימות וחדשות ,קטן לחץ הביקוש החרדי על שכונות לא-
חרדיות .בנייה מספקת של דיור במחירים נוחים יחסית לאוכלוסייה חרדית תתרום
ליציבות המרחבים התרבותיים הקיימים .מחסור בהיצע של דיור בשכונות החרדיות
מגביר את הלחץ החרדי על שכונות לא-חרדיות ומביא להעלאת המתח הבין-תרבותי
בעיר.
ברקע סוגיית ניהול מרחבי התרבות של האוכלוסייה היהודית בירושלים עומד כרגע
הוויכוח הציבורי על התכנית להרחיב באופן ניכר את השטח הבנוי של העיר ,במיוחד
במערב .במוקד הוויכוח נמצא הצורך להרחיב את היצע המגורים לאוכלוסייה היהודית
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כדי לשמור על היחס המספרי בין יהודים וערבים בעיר .המתנגדים להרחבה ביקשו להגן
על שטחי הנוף הטבעי וגם התריעו על סכנות היציאה הצפויה של אוכלוסייה מבוססת
רבה ,לא-חרדית בעיקרה ,אל השכונות שיוקמו בשולי העיר .כך יעברו השכונות הוותיקות
של העיר הפנימית לידי אוכלוסייה לא-מבוססת ,כפי שקרה בערים רבות בעולם.
האפשרות שבתהליך זה יהפכו השכונות הוותיקות הללו לחרדיות הועלתה רק בדרך אגב.
אולם הניסיון מלמד כי הרחבה מסיבית של הדיור בשולי העיר תשנה במידה ניכרת את
אופייה של העיר הפנימית למרחב מגורים חרדי בעיקרו .על קובעי המדיניות לשקול גם
את התוצאה הגאוגרפית הזו .אף אם מסיבות שונות תהיה ההכרעה בעתיד להמשיך
ולהרחיב את העיר ,יש לבחון בקפידה מה צריכה להיות המדיניות באשר לקצב הבנייה
ולסוג האכלוס בשכונות החדשות שיוקמו בשולי העיר .קצב בנייה מהיר ,בלא פעולות
מקבילות למילוי ולציפוף או לבנייה חדשה צמודת-דופן בשכונות הלא-חרדיות בעיר
הפנימית ,עלול אכן להביא להתגשמותו של התסריט שמתנגדי ההרחבה מזהירים מפניו:
עזיבת משקי-בית לא-חרדיים רבים את השכונות הוותיקות וחדירת משקי-בית חרדיים
אל הדירות שיתפנו בעיר הפנימית .לעומת זאת ,מדיניות של קצב בנייה איטי בשולי
העיר בלוויית המרצה של פעולות מילוי וציפוף בשכונות הלא-חרדיות הוותיקות בעיר
הפנימית ,עשויה לשמור על מרחב המגורים הלא-חרדי בחלק זה של ירושלים.
אם אכן תורחב הבנייה של ירושלים מעבר לשטח הבנוי הקיים ,בין אם בתוך השטח
המוניציפלי הנוכחי או מעבר לו בעקבות הרחבת גבולות השיפוט של העיר ,ראוי לשקול
את האפשרות לייעד את היצע המגורים בה גם לאוכלוסייה חרדית כבר מלכתחילה ,כפי
שנעשה לאחר מלחמת ששת הימים בשכונות שהוקמו בצפון המתרחב של העיר .הפניית
אוכלוסייה חרדית לשכונות שייבנו במערב העיר ,אם אכן ייבנו ,תצמצם במידה ניכרת
את לחץ הביקוש החרדי למגורים על השכונות הלא-חרדיות הוותיקות ,כפי שקרה עם
הקמת שכונות חרדיות בערי הלוויין של ירושלים ,ובעיקר בביתר עילית ,בבית-שמש
ובמודיעין עילית .כמובן שמבחינת האינטרסים של אנשי הנדל"ן ,אין יתרון כלכלי
בהפניית אוכלוסייה חרדית דווקא ,שכוח הקנייה שלה נמוך ,אל השטחים הרחוקים ,אך
במערכת שיקולים רחבה יותר יש מקום לבחון את ההצעה להועיד גם לאוכלוסייה זו
חלקים ניכרים של הבנייה העתידית במערב הרחוק .כך ניתן יהיה לשמור על הפסיפס
התרבותי של העיר הפנימית ,שהיא המייצגת את איכות החיים האופיינית לירושלים ואת
כוח משיכתה לכל מגזרי התרבות של האוכלוסייה היהודית בעיר .על כן יש חשיבות
ממעלה ראשונה לשמירה בשנים הבאות על נוכחות כל המגזרים התרבותיים בחלק זה
של העיר ובשום אופן אין להניח לו להפוך לנחלתו של מגזר אחד בלבד.
במסגרת האפשרויות להגדלת היצע המגורים לאוכלוסייה לא-חרדית מבוססת בירושלים,
תופס מקום חשוב בעשורים האחרונים תהליך השדרוג של כמה מן השכונות הוותיקות
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בעיר ,אשר עד כה שימשו מרחב מגורים לאוכלוסייה לא-מבוססת .תהליך זה מתרחש
בשני אופנים עיקריים :האחד הוא "שדרוג מבפנים" בידי תושבים מקומיים ,אשר יש
בידיהם אמצעים כספיים לשפר את דירתם או את ביתם .האופן השני הוא "שדרוג
מבחוץ" ,דהיינו שדרוג של מבנים קיימים בשכונה של אוכלוסייה לא-מבוססת בידי
תושבים חדשים בעלי אמצעים .שדרוג שכונות מבחוץ נודע בשם "ג'נטריפיקציה"
) ,(neighborhood gentrificationובעברית "התברגנות" ,שכן הוא מביא אל השכונה משקי-
בית מבוססים המשנים את הרכבה החברתי-כלכלי .שני האופנים מביאים לידי תוצאה
אחת ברורה :תושבים מבוססים אינם נוטשים את שכונות המגורים הוותיקות .לתופעת
ה"התברגנות" ,שנפוצה מאוד בערי המערב ,בעיקר באזורים הפנימיים שלהן ,נודעה
חשיבות מכרעת על ההרכב החברתי-כלכלי של האוכלוסייה בערים אלה ובראשן לונדון
) .(Butler, 1997במיוחד נודעה השפעתה על גורלן של שכונות ותיקות באזורים הפנימיים
של העיר ,אשר לולא השדרוג היו נדונות להידרדרות חברתית ופיזית .כך קרה בשני
העשורים האחרונים בשכונותיה הפנימיות הישנות של תל-אביב ,כאשר אוכלוסייה
צעירה ומתבססת החלה למצוא עניין בהן )שנל וגרייצר.(1994 ,
אחרי שנים רבות של התרחקות מתמדת משכונות ישנות ומדיור ישן ,בנאמנות לאמרה
"ישן מפני חדש תוציא" ,חזר חלק ממעמדות הביניים בירושלים בפרט ובישראל בכלל אל
האזורים הישנים של העיר והוא משדרג או מחדש אותם .השדרוג או ההתחדשות היו
לאחד הגורמים החשובים בשמירה על המשכיות מרחבי המגורים של האוכלוסייה
הלא-חרדית בירושלים ,ובכך גם הביאו לצמצום יציאתה של אוכלוסייה זו אל מחוץ לעיר.
תהליך השדרוג של שכונות בירושלים התרחש במקומות שונים ברחבי העיר ,גם בשכונות
שנבנו עוד קודם להקמת מדינת ישראל וגם בכמה שכונות שהוקמו לאחר מכן )גונן וכהן,
 ;1989גונן ,(Gonen, 2002 ;1993 ,אולם הוא התמקד בשכונות הוותיקות של דרום העיר –
קטמון הישנה ,המושבה היוונית ,המושבה הגרמנית ,בקעה ואבו-תור .שכונות אלה ,אשר
קודם לשנת  1948התגוררה בהן אוכלוסייה ערבית מבוססת ,יושבו לאחר מלחמת
העצמאות בעיקר בעולים חדשים דלי אמצעים .כתוצאה מכך נוצרה אי-הלימה בין אופיין
הבנוי של השכונות האלה ,שכאמור ,נועד במקורן לשמש אוכלוסייה ערבית מבוססת,
ובין אופיין החברתי החדש ,שהיה פרי נסיבות של מלחמה והגירה .כל עוד האוכלוסייה
היהודית המבוססת לא התעניינה במצאי הבנוי בשכונות אלה ,הן המשיכו לשמש מרחב
מגורים לאוכלוסייה לא-מבוססת ,ובמיוחד שכונת בקעה ,המרוחקת ביותר מרחביה
ומטלביה ,שהיו אז השכונות הבולטות של אוכלוסייה מבוססת בגזרה הדרומית של עיר
הפנימית .אולם בתוך כמה עשרות שנים החל מעמד הביניים היהודי לשנות את טעמו
ועמד על קסמם של הבתים הישנים הססגוניים של שכונת בקעה והשכונות הסמוכות
לה .לולא שינוי זה בתרבות המגורים של האוכלוסייה המבוססת היו אולי שכונות אלה
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נשארות במעמד של מגורי אוכלוסייה מעוטת אמצעים ,ואולי היו גם הן מצטרפות
למרחב המגורים החרדי ,בשל רמת המחירים הנמוכה בהן.
במסגרת תהליך השדרוג הכללי ,שהתרחש כאמור בשכונות דרום העיר ,התכנס בכמה
מהן ריכוז משמעותי של אוכלוסייה דתית ,שבאה בחלקה משכונות אחרות בעיר ובחלקה
הגדול מארצות חוץ .משקי-בית דתיים רבים יוצאי ארצות דוברות אנגלית וצרפתית
מצאו יתרונות אחדים בשכונות הוותיקות הללו :קרבה למוסדות הדת העיקריים בעיר,
כולל אלה שבעיר העתיקה; מגורים בשכונות ישנות ששודרגו בתהליך שהיה מוכר וחביב
עליהם עוד בארצות מוצאם; נוכחות בתי כנסת רבים שהוקמו בשנות החמישים בידי
עולים שהתיישבו באזור; מגוון של בתי קפה ומסעדות ברחובות הראשיים של השכונות
שהקנו לאזור אווירה אורבנית המאפיינת את ערי המוצא שלהם; התפתחות הדרגתית
של ריכוז אוכלוסייה דתית ,שהוא כשלעצמו גורם משיכה לתושבים דתיים נוספים.
תופעה מעניינת במיוחד היא נהירת צעירים וצעירות מקרב האוכלוסייה הדתית אל
השכונות הוותיקות של דרום העיר ,ובמיוחד אל קטמון הישנה )גונן( ,המתפקדות בעבורן
כזירה של בילוי וזיווג ,כשם ששכונותיה הפנימיות של תל-אביב מתפקדות בעבור
האוכלוסייה הצעירה החילונית .נוכחותם של צעירים וצעירות דתיים ,הבאים לירושלים
מכל רחבי הארץ ,מעניקה לזירה זו ,שהם מכנים "הביצה" ,נופך של חיים עירוניים
תוססים ,המאפיינים שכונות פנימיות ברבות מערי המערב.
התהוות ריכוז של אוכלוסייה דתית בדרום העיר היה לגורם חשוב בשימור חלקה של
אוכלוסייה זו בעיר הפנימית ובביצור מעמדו של מרחב השכונות הדרומיות כמרחב
הטרוגני מבחינה תרבותית של האוכלוסייה הלא-חרדית בירושלים .נראה כי דווקא
האוכלוסייה הדתית ,בשל זיקתה המיוחדת לירושלים כמרכז היסטורי ודתי של העם
היהודי ,היא בעלת הפוטנציאל לשאת במשימת השמירה על פסיפס התרבויות היהודיות
בירושלים והגנה עליה מפני הפיכתה לעיר חרדית.

חיזוק חיי התרבות והבילוי
בתקופה האחרונה ערים מתחרות ביניהן על אוכלוסייה צעירה שהיא יצירתית ,יצרנית
ובעלת השכלה וכישרון ,וזאת לא רק על-ידי אספקת מקומות תעסוקה ופרנסה אלא גם
על-ידי איכויות חיים אורבניות .משחזרה אופנת החיים האורבניים התוססים בערי
המערב הגדולות ,שב כוח המשיכה של עיר ,במיוחד לאנשים צעירים ,אך גם לא כל כך
צעירים ,להתבסס על הזדמנויות לצריכת תרבות ובילוי ועל חיי חברה אינטנסיביים.
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אנשים מוכנים לנסוע יום-יום לעבודה למרחק די ניכר ,אפילו מהלך של שעה ויותר ,אך
הם מבקשים שהזדמנויות התרבות והבידור יהיו בהישג יד ולמכביר .תרבות ובילוי הם
פעילויות הנעשות בתום יום העבודה ,ואז האנשים אינם מוכנים לנסוע למרחקים כדי
להיפגש עם ידידים ,לסעוד במסעדה טובה או בבית קפה ,לבלות בפאב ,לצפות בסרט
קולנוע או בתאטרון ,לבקר במוזיאון או סתם לטייל עם חברים בשדרה .נגישות למקומות
בילוי ותרבות היא יסוד חשוב בכוח המשיכה של ערים ,ובמיוחד של העיר הפנימית
שלהן ,ששם הריכוז הגדול שלהם .המחקר מצביע על כך כי ערים המציעות קשת רחבה
של נוחיות חיים – ולמקומות התרבות והבילוי תפקיד חשוב בה – מצטיינות במשיכת
אנשים ).(Florida, 2005: 90, 117
ואכן ,המנהיגות העירונית של ערים רבות עמדה על כוחן של אפשרויות תרבות ובילוי
למשוך אוכלוסייה חדשה ולשמור על האוכלוסייה הוותיקה ,והיא מנהלת על כן מדיניות
פעילה לחיזוק חיי התרבות והבילוי .אבן יסוד במדיניות זו היא הקמת מוסדות תרבות
ועידוד התפתחותם של אזורי בילוי .תשומת לב מיוחדת ניתנת למרכז העיר ,לחוף ים או
לגדת נהר וכן לשכונות ישנות וציוריות .גם אזורי תעשייה ומחסנים מוסבים באחרונה
לאזורי בילוי המשולב במסחר ססגוני ,כחלק אינטגרלי של דפוסי הבילוי בקרב האוכלוסייה
העירונית.
בישראל הצטיינה העיר תל-אביב-יפו בפיתוח מוסדות תרבות ואזורי בילוי בתחומיה.
הדבר נעשה במקומות שונים במרחב העיר אך בייחוד במרכז העיר ,בסביבות העיר
העתיקה של יפו ,בשכונת נווה-צדק הישנה ,ובאחרונה באזור התעשייה והמחסנים
לשעבר שבקרבת שפך נהר הירקון בצפון העיר ,הידוע בשמו ההיסטורי "מגרשי
התערוכה" .שלל הזדמנויות התרבות והבילוי בעיר תל-אביב מושך אליה אוכלוסייה
צעירה מכל חלקי הארץ ,ובתוכם גם ירושלמים רבים .נכון אמנם שבתל-אביב קיים
המאגר הגדול של הזדמנויות תעסוקה ,אך דומה כי מה שמושך בסופו של דבר רבים מן
הצעירים להשתקע בה הוא דווקא שפע הזדמנויות התרבות והבילוי .שפע זה הפך את
תל-אביב למרכז פעיל ,שבשעות הערב והלילה נוהרים אליו מכל רחבי המטרופולין ואף
מחוצה לה ,מלבד כל אלה המגיעים אליה בשעות היום לשם פרנסה ,תעסוקה וצריכה.
פעילות שוקקת זו ביום ובלילה היא העושה אותה ל"עיר ללא הפסקה".

חיזוק חיי התרבות והבילוי של האוכלוסייה הלא-חרדית
ירושלים לעומת זאת ,אף שגם בה יש מוסדות תרבות ומקבצי בילוי בכמה מקומות,
משתרכת מבחינה זו הרחק מאחורי תל-אביב .בעיני רבים מתושביה היהודים ,הצעירים
הלא-חרדים ,היא נתפסת בוודאי כעיר המציעה מעט מדי בתחומי התרבות והבילוי .אלו
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מהם הסבורים כי ראוי לחפש את הזדמנויות התרבות והבילוי בכרך הגדול שלחוף הים,
בוחרים לעזוב את ירושלים ולהשתקע באחת משכונותיה הפנימיות של תל-אביב .גם
החסר בתחומי התרבות והבילוי ,ולא רק המחסור בתעסוקה ,הוא בין מניעי ההגירה
מירושלים של צעירים לא-חרדים .כדי לשמור על צעיריה הלא-חרדים של העיר ,יש לדאוג
לפיתוח תנאים לשגשוג מוסדות תרבות ובילוי בה .עידוד פעילותו של מקבץ מועדוני
לילה ומסעדות במרכז העיר אינו רק עניין לעוסקים בענף זה אלא גם לקברניטי העיר
המופקדים על הרכב מאוזן של האוכלוסייה .ניסיון לחסל או לסלק מרכז בידור כזה ,כפי
שקרה באחרונה ,הוא צעד שלילי מבחינת המדיניות הדרושה לעיצוב התמהיל התרבותי
והדמוגרפי הראוי לעיר מבחינות רבות ,כולל הבחינה של החיוניות הכלכלית של העיר
בכללותה.

פיתוח אזורי בילוי לציבור החילוני
מגמת הפיתוח של אזורי בילוי בירושלים צריכה להתמודד עם הקושי הרב לקיים פעילות
בשבת ובחג .האוכלוסייה החילונית בעיר מרכזת חלק גדול מפעילות הבילוי שלה בסופי
שבוע ,אולם חוקים עירוניים אוסרים על פתיחת רבים מן העסקים הקשורים בבילוי.
לעסקים הפועלים בשבת לא ניתנים היתרי כשרות ,אף אם הם שומרים על כלל תנאי
כשרות המזון .עם זה ,בעשורים האחרונים חלה הקלה באכיפת החוקים העירוניים
הקשורים בסגירת עסקים בשבת בכמה מאזורי העיר ,ובמיוחד במקבצים שבמרכז העיר.
מעניין לציין ,כי אף שכוחה הפוליטי של האוכלוסייה החרדית בעיר גבר בהדרגה ,ולמרות
שבבחירות המקומיות האחרונות זכו המפלגות החרדיות והדתיות לרוב במועצה ,ומועמד
חרדי זכה בבחירות לראשות העירייה ,לא חלה נסיגה במגמת הפתיחה של עסקי תרבות
ובילוי בעיר בשבתות ובחגים אלא להיפך .אולי תופעה זו מוכיחה כי החוגים החרדיים
והדתיים עמדו על כך שהבילוי הוא ציפור הנפש של הציבור שאינו-דתי ,ובמיוחד בדור
הצעיר .נראה ,על כן ,כי כדי שלא להעלות את רמת הקונפליקט התרבותי בין מגזרי
התרבות של האוכלוסייה היהודית בעיר ,ולמנוע יציאה רבתי של צעירים חילונים מן
העיר ,נזהרת ההנהגה החרדית ,המחזיקה כיום במושכות המוניציפליות ,מלהפר את
האיזון הדינמי שהושג במהלך כמה עשרות שנים ונמנעת ממלחמת חרמה בעסקי הבילוי
הפתוחים בשבת ובמועד.
אולם דו-קיום מוגבל זה בתחומי התרבות והבילוי של מגזרי האוכלוסייה היהודית
בירושלים ,המתקיים זה כמה עשורים ,כולל מידה ניכרת של אכיפה ישירה ועקיפה של
חוקים עירוניים בעניין סגירת עסקים במועדים היהודיים .אי לכך ,גם אם לעומת שנות
השבעים השתנה המצב לאין ערוך ,ובמיוחד בעשרים השנה האחרונות ,עדיין במקומות
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רבים בעיר עסקי הבילוי והאירוח אינם פועלים בשבתות ובחגים .אין פלא שהציבור
החילוני הצעיר מתקשה להרגיש בירושלים שהוא חופשי לנהוג לפי אורח חייו ,ואילו
במרחק של שעת נסיעה נמצאת תל-אביב ,העיר שאפשר לבלות ולצרוך בה שירותי
תרבות לא רק כל שעות הלילה ,אלא גם בערבי שבתות וחגים.
אחת הדרכים למלא את צורכי הציבור החילוני בירושלים היא להגיע להסכמה בדבר
אזורי בילוי ותרבות לאוכלוסייה חילונית במקומות שאין נמצאים בהם ריכוזים גדולים
של אוכלוסייה חרדית ודתית .לזמן-מה היה סיכוי כי אזור שכזה יתפתח לאורך רחוב עמק
רפאים ,שצמחה בו לא מכבר שורה של בתי קפה ומסעדות המושכים ציבור חילוני צעיר.
אולם התברר כי בסביבות המגורים של רחוב זה ,ובעיקר במושבה הגרמנית ,בקטמון
הישנה ובשכונת בקעה ,הולך ומתרכז ציבור דתי ונוכחותו לא תאפשר לאזור עמק רפאים
להפוך למרחב בילוי בשבת ובחג .בעלי העסקים ברחוב עמק רפאים ובדרך בית-לחם
ערים לנוכחותו של הציבור הדתי בקרב לקוחותיהם ולכן אינם ששים לפתוח את
עסקיהם בשבת .יש להביא אפוא לידי התפתחותו של אזור תרבות ובילוי אלטרנטיבי,
אשר ימלא את הביקוש של הציבור החילוני.
אזור התעשייה של תלפיות ,אשר כבר מזמן אינו משמש אזור תעשייה גרידא אלא מרכז
מסחר קמעוני ואולמות שמחה ,וכבר קיימת בו מידה של פעילות בילוי לצעירים חילונים,
הוא בעל פוטנציאל להתפתח לאזור בילוי המתאים לציבור החילוני .העיד על כך שגשוגו
של מועדון המוזיקה והריקודים “האומן  .”17המועדון צבר מוניטין בעיר ואף משך
לקוחות ממרכז הארץ ובכך הוכיח במשך שנים אחדות כי גם לירושלים יש מה להציע
בתחום הבילוי לתל-אביב וכי ביכולתה להתחרות בה לא רק על הצעירים הירושלמים
אלא גם על בליינים ממקומות אחרים .מסיבות שונות נסגר המועדון ולאחר כמה שנים
נפתח מחדש בדרום תל-אביב והוא משתתף שם בתהליך ההתחדשות העירונית של אזור
ירוד זה של העיר .אך אין הדבר אומר כי נסתם הגולל על חיי הבילוי בירושלים .תחום זה
עדיין ממתין ליזמות ציבורית ופרטית ויש לתת את הדעת על כך ,כי הוא טומן בחובו
סיכוי להחזיק את האוכלוסייה החילונית הצעירה בירושלים.
לאזור העסקים של תלפיות כמה יתרונות בולטים העשויים להקל את פיתוחו לאזור של
בילוי :אין בו מגורים ולכן אין סכנה שיתעורר בו המתח הקיים באזורים אחרים בעיר בין
פעילויות בילוי לצורכי מגורים; צפיפות הבנייה במקום אינה גבוהה ויש עדיין מרחב
לפיתוח פוטנציאלי ,בעיקר לגובה; עסקי מלאכה ואחסנה רבים שהיו בו נסגרו ושטחם
הבנוי הומר לשימושים אחרים ,כולל אפשרויות לעסקים בתחום הבילוי; כמה אולמי
שמחות הפועלים במקום מקנים גם הם לאזור אווירה של פעילות בשעות הערב ,אווירה
הדרושה לקיומו של אזור בילוי מושך .עם זה ,בשעות הערב יש שפע של מקומות חנייה
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פנויים משום שרוב עסקי המסחר הקמעוני סגורים .מתרחבת גם והולכת התופעה של
פתיחת חנויות ומרכזי מסחר עד שעות הערב המאוחרות ואף לכך יתרון מבחינת
פעילויות הבילוי .בשנים האחרונות משקי-בית משלבים בילוי עם קניות ,ומשום כך
החלו יזמי מרכזי הקניות לשלב בהם בתי קולנוע .מכל הבחינות האלה יש אפוא לאזור
העסקים של תלפיות פוטנציאל להפוך למרכז המשלב פעילויות מסחר עם בילוי ,במיוחד
בסוף השבוע .בכך ימלא תפקיד חשוב בהגברת כוח המשיכה של ירושלים בתחרותה עם
תל-אביב.
אזור אחר בירושלים אשר התפתח כאזור של תרבות ובילוי בשבתות ובחגים הוא שכונת
עין-כרם ,בקצה הדרומי-מערבי של העיר .בעתות אלה הומה השכונה מבקרים רבים,
ירושלמים ואחרים ,הבאים לטייל בסמטאות הציוריות ,לבקר בכנסיות הנוצריות
ובסדנאות האמנים ,לקנות מזכרות ומתנות בחנויות הקטנות ולסעוד במסעדות ובבתי
הקפה של השכונה .מיקומה של השכונה בקצה העיר ,הרחק משכונות חרדיות ,אך גם
בנגישות למרכז הארץ ,מעניק לשכונה זו פוטנציאל של התפתחות כאזור תיירות ובילוי,
אשר יוסיף עוצמה לכוח המשיכה של העיר כולה בלא ליצור מתחים בין-תרבותיים.
פתרון עתידי לסוגיית מרחבי הבילוי של הציבור היהודי החילוני בירושלים בסופי שבוע
אפשרי באזורים הערביים של העיר .בעשורים הראשונים לאחר מלחמת ששת הימים
וסיפוח מזרח העיר לעיריית ירושלים ,הפכו אזורים אלה לחלק ממרחב הצריכה והבילוי
של האוכלוסייה היהודית המתגוררת במערב העיר .הציבור היהודי החילוני נהר לאזורים
אלה במיוחד בשבתות ובחגים ,כאשר במערב ירושלים היו רוב העסקים סגורים .אולם
מאז שהתערער הביטחון האישי ,בעקבות התפרצות חוזרת של מעשי איבה מצד
הפלסטינים ,חדלה האוכלוסייה היהודית לפקוד אזורים אלה וכך יהיה כנראה כל עוד
תשרור האיבה בין שני העמים .אולם בעתיד ,במצב של רגיעה נמשכת ,ובמיוחד במצב
של הסדר פוליטי כולל בין ישראלים לפלסטינים ,עשויים האזורים הערביים של ירושלים
לחזור ולהיות לציבור היהודי החילוני יעד לבילוי בשבתות ובחגים .יתר על כן ,במצב של
רגיעה ביחסים בין שני העמים ,עשויה העיר רמאללה ,שהפכה בשנים האחרונות למרכז
בילויים לאוכלוסייה הפלסטינית ,להיות גם היא ,כחלק מן המטרופולין הגדולה של
ירושלים ,מקום שהציבור היהודי החילוני ימצא בו את מבוקשו בתחום הבילוי כאשר
ירושלים היהודית שובתת.
על שלושת האזורים שסומנו לעיל כאזורי בילוי אפשריים לציבור החילוני בתחומי העיר
ירושלים ראוי להוסיף גם יישובים שמחוץ לעיר ,לאורך ציר ירושלים–תל-אביב .ביישוב
הערבי אבו-גוש פורח כיום ענף המסעדות ,המשרתות סועדים חילונים מירושלים
ומהסביבה וגם את הנוסעים אל העיר או ממנה בשבתות ובחגים .נוכחות סועדים רבים
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יש בה כדי לעודד יזמים לפתח פעילות בילוי ,הנשענת על הסועדים .גני משחקים לילדים,
גני חיות זעירים ,פעילות מוזיקלית או ספורטיבית הם רק חלק מאפשרויות הבילוי
המתלוות לריכוז של מסעדות המושך קהל רב .בכנסייה באבו-גוש מתקיימת פעילות
מוזיקלית המעוגנת בסגנון המוזיקלי הכנסייתי והיא מושכת קהל יהודי רב .ביישוב ערבי
זה יש מקום גם להתפתחות פעילות מוזיקלית בנוסח העולם הערבי והים-תיכוני ,אשר
היכתה שורשים והתרחבה בציבור היהודי בעת האחרונה .אל פעילות הבילוי באבו-גוש
יכולים להצטרף הקיבוצים והמושבים היהודיים השכנים ,הנמצאים על אותו ציר
ירושלים–תל-אביב ונגישים לציבור החילוני בירושלים ובסביבתה .במסגרת הוצאת
פעילויות בילוי רבות אל הפרברים ,ולעתים אף אל פרברים רחוקים מאוד ,השכילו
בשנים האחרונות יישובים כפריים יהודיים ,ובמיוחד קיבוצים ,לשלב בתחומם מועדונים,
פאבים וגני אירועים .ראוי להדגיש כי פעילויות הבילוי ביישובים שבציר הצפוני-מערבי,
המוליך מירושלים למרכז הארץ ,עשויות להיות אטרקטיביות גם לתושבי מישור החוף
המרוחקים מהם רק כמה עשרות קילומטרים.
המכנה המשותף הגאוגרפי לכל אזורי הבילוי המוצעים לאוכלוסייה הצעירה החילונית
בירושלים הוא מיקומם בשולי מרחב המגורים של האוכלוסייה היהודית ובמרחק ניכר
משכונות חרדיות .הם עונים על הצורך להימנע מלהפריע את אורח החיים של השכונות
החרדיות .ראוי שצורך זה יהיה לעיקרון דו-סיטרי בעיר העשויה פסיפס תרבותי מורכב
כירושלים.
בסיכום ,להיצע מגוון של מקומות בילוי בשבתות ובחגים יש חשיבות ממעלה ראשונה
לשם המשך קיומו של ציבור חילוני בירושלים ,וראוי להעלות את התמיכה והעידוד של
תחום חיים זה לרמה שאינה נופלת מזו של פיתוח מקומות תעסוקה .כאמור ,אנשים
מוכנים לנסוע למרחק ניכר כדי לעבוד אך לא כך הדבר כשמדובר בבילוי.

פיתוח אזורי בילוי לציבור הדתי
במקביל לעידוד פעילויות התרבות והבילוי של האוכלוסייה החילונית ,יש מקום לעודד
גם את פעילות התרבות והבילוי של האוכלוסייה הדתית ,אשר ,כאמור ,עשוי להיות לה
חלק נכבד בשמירה מפני הפיכת ירושלים לעיר חרדית .פעילות זו קשורה גם לבתי
הכנסת הפזורים בעיר וגם למוסדות התרבות השונים .כנסים וסמינרים המאורגנים בידי
מוסדות תרבות וחינוך מושכים קהל רב מקרב האוכלוסייה הדתית ,אף שאינם בהכרח
מזוהים עם אוכלוסייה זו .תמיכה עירונית וממשלתית וכן תמיכת החברה האזרחית
במוסדות אלה יש בה כדי לחזק את זיקת האוכלוסייה הדתית לירושלים ,אוכלוסייה שיש
בה מרכיב ניכר של משקי-בית מבוססים ,במיוחד בקרב עולים מארצות המערב.

134

האוכלוסייה הדתית ,שלא כמו האוכלוסייה החרדית ,מעורבת בכל מגזרי הכלכלה
והחברה היהודית והיא רחוקה מן הבדלנות המאפיינת את האוכלוסייה החרדית .משקי-
בית דתיים מתגוררים בכל שכונות העיר ובעת האחרונה אין הם מתכנסים בשכונות
נבדלות משלהם ,אף שקיימת בקרבם נטייה להתקבץ כדי לקיים את השירותים
המתאימים להם ,במיוחד בתחום החינוך והדת .האוכלוסייה הדתית משתתפת במסגרת
החינוך הממלכתי ,אמנם באגף משלה אך במסגרת מלאה של לימודי חול כלליים,
החיוניים להמשך לימודים אקדמיים ומקצועיים .נוכחות משמעותית של אוכלוסייה דתית
יש בה כדי לחזק את ירושלים היהודית ,במיוחד לנוכח נטיית צעירי האוכלוסייה
החילונית לצאת אל מחוזות חפץ אחרים.

בזכות יציבות הפסיפס החברתי-תרבותי
הפסיפס החברתי-תרבותי של ירושלים הוא גם נכס של העיר וגם מקור למתח .המגוון
העשיר של קבוצות לאומיות ,חברתיות ותרבותיות ,שלכל אחת מהן יש חלק ונחלה בה,
עושה אותה לעיר מעניינת ורבת-פנים .אולם בפסיפס זה טמון גם פוטנציאל למתח רב
בשל התחרות האינהרנטית הקיימת בין הקבוצות השונות על מקומן במרחב העירוני :כל
קבוצה מבקשת להרחיב את תחומה הגאוגרפי וכך את כוחה הדמוגרפי והפוליטי בעיר.
מצב זה דורש ניהול של הפסיפס כך שההרכב הקבוצתי יישמר במידה ניכרת של יציבות,
בעיקר מן הבחינה הגאוגרפית .כל התרחבות גאוגרפית של אחת הקבוצות בתוך השטח
הבנוי של העיר היא בדרך כלל על חשבון קבוצה אחרת ,ובתנאים מסוימים תהליך זה
עשוי לעורר מתחים ומאבקים .לרשות קובעי המדיניות עומדים כמה צעדים היכולים
לסייע לשמירה על יציבות הפסיפס החברתי-התרבותי בירושלים:
•

בניית כלכלה עירונית אשר לכל הקבוצות החברתיות-תרבותיות בעיר יהיה חלק
בה .במיוחד חשוב כי לאוכלוסייה המבוססת תימצא פרנסה ראויה ,כדי לשמור ואף
להעלות את רמת ההכנסה הממוצעת בעיר שאינה מצטיינת בכך בעשורים
האחרונים.

•

בניית היצע דיור מתאים לכל הקבוצות החברתיות-תרבותיות ,אם על-ידי מילוי
וציפוף של שכונות קיימות ואם על-ידי הקמת שכונות המתאימות ומיועדות לכל
אחת מן הקבוצות .במיוחד חשוב הדבר לאוכלוסייה המבוססת הלא-חרדית,
שירושלים הולכת ומאבדת אותה בעשורים האחרונים.

•

עידוד ההתפתחות של אזורי תרבות ובילוי המתאימים לכל אחת מן הקבוצות
החברתיות-תרבותיות ,ובמיוחד לאוכלוסייה החילונית ,אשר ההגבלות על פתיחת
עסקים בשבת ובחג מצמצמות את אפשרויות הבילוי שלה בירושלים.
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סיכום

חיבור זה מציג חזון של ירושלים מחוזקת ,היכולה לעמוד בכל אחד מן התסריטים
העשויים להתרחש בסופה של ההתגוששות בין הישראלים והפלסטינים על ההסדר
הגאופוליטי בישראל בכלל ובמרחב ירושלים בפרט .אם לא תחוזק ותתחזק ירושלים
עתה ,כאשר גורלה הגאופוליטי עומד לפני מבחנים קשים ,היא עשויה להידרדר בקלות
לעיר של כלכלה רעועה ,של חברה שסועה ושל מרחב עוין.
כדי להתקרב להגשמת חזון זה דרושים כמה מהלכים אסטרטגיים ראשיים:
•

הגברת מעורבות השלטון המרכזי בענייניה של ירושלים כך שהעיר תוכל לעמוד
באתגרים הכלכליים ,החברתיים והגאוגרפיים שלפניה .מעורבות זו כרוכה ביצירת
כלי תכנון מאפשרי-פיתוח בעיר והקצאה נדיבה של משאבים לסיוע בדיור ולפיתוח
תשתיות ותעסוקה.

•

התחברות העיר ירושלים עם יישובים אחרים במטרופולין שלה והקמת ממשל
מטרופוליני במרחב ירושלים שייעל את השירותים המקומיים ,את התכנון המרחבי
ואת כוח העמידה שלה בתחרות עם ערי מרכז הארץ ובראשן תל-אביב.

•

התחברות של ירושלים לליבת הארץ כדי להשתתף עד כמה שאפשר במערך
היתרונות של ריכוז דומיננטי זה של אוכלוסייה ,כלכלה ,ותרבות .התחברות זו
תקשור את ירושלים אל המרכז הכלכלי הראשי של ישראל ותסייע לפיתוח עירוני
המלווה בעסקים ובמפעלים לאורך ציר ירושלים–תל-אביב.

•

התחברות ירושלים לכלכלה העולמית באשכולות מסוימים של ענפי כלכלה שיש
לעיר זו יתרונות תחרותיים מוכחים בהם ,כגון תיירות ותעשיות ביוטכנולוגיה ,או
יתרונות תחרותיים פוטנציאליים ,כגון ייצוא שירותי רפואה ושירותי השכלה
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גבוהה .כך תוכל העיר לפרנס את תושביה בכבוד ותצומצם זליגת בעלי מקצוע
צעירים ומבוססים אל ערים אחרות.
•

הקמת רשת של מוקדי התחברות בין ירושלים היהודית לירושלים הערבית בכל
תסריט גאופוליטי הנראה לעין .כך יבואו לידי ביטוי יתרונותיה התחרותיים של
מטרופולין ירושלים במסגרת הכלכלה העולמית .ניסיון העבר מצביע על החשיבות
הכלכלית להיות ירושלים מחוברת ולא מחולקת מבחינה תפקודית.

•

הקמת "סיטי" ישראלית-פלסטינית חדשה מצפון-צפון-מערב לעיר היא חזון העשוי
להתממש בתנאים גאופוליטיים מתאימים .הוא כולל שילוב של כמה אסטרטגיות
של התחברות :התחברות אל ירושלים הפלסטינית ,התחברות אל הכלכלה העולמית
והתחברות אל ליבת הארץ.

•

האצת פיתוחו של אזור גבעת-שאול כמרכז עסקים מודרני ,הדרוש לירושלים כדי
לעמוד במשימות ההתחברות שלפניה – כחלופה מציאותית לחזון ה”סיטי”
החדשה.

•

שמירה על המגוון התרבותי של האוכלוסייה בירושלים .מניעת הצרת צעדיהן של
קבוצות התורמות לכלכלתה של העיר ולאופייה הרב-תרבותי חיונית למילוי
המטרות האסטרטגיות הראשיות של פיתוח העיר .הדבר מחייב עידוד וקידום
הקמת אזורי תרבות מתאימים לקבוצות השונות ,כדי שיוכלו לקיים את עולמן
התרבותי וכך להיות שותפות מלאות בפיתוח העיר ובששגשוגה .אי שמירה על
ירושלים כעיר רב-תרבותית עלול לגרוע מרכיבים חשובים מאוכלוסייתה הנושאים
את עיקר הפיתוח הכלכלי.
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