ערכת פעילות לשליחים
בנושא:

יום ירושלים
כ"ח באייר
תשע"ב 2102

 54שנה לאיחוד העיר
ירושלים

אייר התשע"ב
מאי 2102

"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו –
עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים"
(תלמוד ירושלמי ,מסכת חגיגה ,דף כ"א)

שליחים יקרים,
אני שמחה להגיש לכם את ערכת הפעילות ל"יום ירושלים" ,בה תוכלו להשתמש
לצורך שלל הפעילויות /מפגשים /הרצאות וסדנאות שתבחרו להעביר השנה לציון
 54שנים לאיחוד העיר.

מטרתה החינוכית והערכית של ערכת הפעילות היא להכיר ולדון במשמעותה של
"ירושלים של מטה" בימינו.
אין ספק שלא ניתן לנתק בין משמעותה ומהותה של ירושלים בעיני יהודי העולם,
לבין ההווה החי והמורכב שלה כיום .לצורך כך חייבים לערוך היכרות מעמיקה עם
ההיסטוריה היהודית של העיר ,שלבי ההתפתחות של היישוב היהודי והבינלאומי
בעיר ,המימד הפיסי והערכי של הבנייה והפיתוח של העיר ,מצבה הגיאו -פוליטי
במאה חמישים השנה האחרונות ומעמדה כיום בעיני ישראל ואומות העולם.
במקביל ,יש לקיים דיון מעמיק – תוך חשיפה וגילוי של המימד האנושי הרב -גוני
של ירושלים ,על מקומה בזירת העם היהודי והאתגר הגדול המונח לפתחי יהודי
ישראל והתפוצות -באינטרס משותף לשמר את המרחב הפלולרליסיטי של העיר-
שהיא באופייה גם "קדושה" ויקרה ללב רבים וגם מזמנת מפגש ייחודי רב -תרבותי
פלורליסטי.
חיזוקה והישארותה של ירושלים כ"ליבו" של העם היהודי ,אליו כל "עין צופיה" ,תוך
שימורה של ירושלים כזו "שלא נחלקה לשבטים" (תלמוד בבלי מסכת יומא) ,היא
חיונית של מנת שכל יהודי ימשיך לראות בה אבן שואבת ומקור השראה לחידוש
יצירה וחיים יהודיים אותנטיים ורלוונטיים.

אנו רואים בכם כשליחים למטרה חשובה זו!
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בידיכם להעביר לקהילות היהודיות בעולם את המסר והקריאה ליהודי התפוצות
להמשיך את מעורבותם בירושלים -עיר מחברת ולא מפרידה ,בעלת פנים רבות
ושונות -שקוראות לכל מבקר בה לגלות את מכלול רבדיה ולקבל ממנה השראה
יהודית – ישראלית שאין כמותה!

זה המקום להודות מקרב לב לד"ר אילן אזרחי ,על כתיבת הערכה ,העריכה
ואיסוף החומרים הרבים עבור היחידות שלפניכם.

אנא שתפו אותנו גם בתגובות שלכם וגם בחוויות של האנשים שלמדו ופעלו בדרך
זו או אחרת בעקבות החשיפה לתכני הערכה:
דר" אילן אזרחיezrachi19@yahoo.com -
אורית לסרoritlas@jafi.org -

"יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים"...

2

הקדמה
אין ישראלי שאין לו משהו להגיד על ירושלים...
"עיר מקסימה"" ,עיר חשוכה"" ,עיר מתחרדת"" ,מקום שכף לבקר בו ,אבל לא לחיות
בו"" ,זה ממש מזכיר לי חוץ לארץ"" ,הכול סגור שם בשבת"" ,מקום מעורר השראה",
"מפחיד"" ,אין ים" ,...מי לא השמיע או שמע ביטויים כאלה?
לישראלים רבים יש קשר אישי לירושלים .עשרה אחוזים מתושבי ישראל מתגוררים
בה .רבים למדו במגוון מוסדות ההשכלה הגבוהה ובתי הספר לאמנות השוכנים בתוכה.
אחרים מגיעים אליה במסגרת עבודתם ,או בשל קשרי משפחה .מוסדות לאומיים
ותרבותיים חשובים שוכנים בה ומהווים אתר לעליה לרגל.
לשמחתנו ,בשנים האחרונות ניכר גידול בהיקף הישראלים המבקרים בעיר ומשתתפים
בשלל אירועי התרבות המתקיימים בירושלים לכל אורך השנה .משהו קורה בירושלים...
ומצד שני ,אנו שומעים מעת לעת עד כמה ישראלים נמנעים מלהגיע לירושלים.
מתפרסמות כתבות על חיילים הנחשפים לעיר בפעם הראשונה בעת סדרת החינוך
הצה״לית ,על בתי ספר הנרתעים משיגור הילדים לטיול שנתי בירושלים ,על הניכור
והזלזול כלפי מה שירושלים מייצגת .התקשורת גם מספרת לנו על ההגירה השלילית
של צעירים ומשפחות מירושלים לאזור המרכז ,על ההתחרדות הגוברת ,הדרת הנשים,
העדר הזדמנויות של דיור ותעסוקה ,העוני וההזנחה במזרח העיר ,ועל המתח הכבוש
בעיר על רקע אי הבהירות לגבי העתיד של ירושלים בהסדרים מדיניים.
אז מה באמת נכון? כמו בכל דבר בישראל ,גם זה וגם זה .המציאות בירושלים מורכבת,
והעיר מעוררת בקרב כולנו תגובות מגוונות ואפילו סותרות .מה שברור ,הוא שקשה
להישאר אדישים לנוכח מה שירושלים משדרת.
הקשר של יהודי התפוצות לירושלים הוא שונה .במקרה הטוב ,יהודים בתפוצות
ספוגים בסימבוליקה המסורתית המשתקפת בתפילות ,במנהגים ,ובדימויים הספרותיים
על ירושלים .במקרה הפחות טוב ,הם מנותקים מן השיח על ירושלים ,כחלק מהריחוק
הכולל שלהם מישראל .אלה מהם שמגיעים לישראל לביקור ,מגיעים ,כמובן ,לירושלים.
אולם ,הביקור בירושלים הוא יותר בגדר מימוש היחס הנפשי שהתפתח מרחוק ולכן
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הוא מתמקד באתרים ההיסטוריים הקדומים הנוגעים לירושלים כעירו של דוד המלך,
לתקופה בה פעל בית המקדש ,לממלכה הקדומה ,או להבדיל ,לטרגדיות והסמלים
הלאומיים המיוצגים בביקור ביד ושם ובהר הרצל .הביקור בירושלים איננו מחבר את
יהודי התפוצות בהכרח לעיר הריאלית ,ל"ירושלים של מטה".
הציונות יצרה היפוך של הפירמידה היהודית המסורתית .במקום עיר המהווה סמל
אליו מתייחסים ממרחק ,בכלים של הדמיון ,ללא קשר למציאות הגיאופוליטית ,הפכה
ירושלים לעיר הגדולה במדינת ישראל ,למטרופולין תוסס ומורכב ,למרכז אמיתי ולא
וירטואלי.
המהפך הזה במעמדה ומצבה של ירושלים אינו נוכח מספיק בתודעה של יהודי
התפוצות .הם אמנם מודעים לכך שירושלים היא עיר משמעותית וגדולה ,אולם הם
אינם מחוברים להוויה האמיתית המתרחשת בעיר.
לקראת יום ירושלים ,ארבעים וחמש שנה אחרי איחוד העיר ,מוגשות לכם ,השליחים,
שתי יחידות העוסקות במציאות השוררת בירושלים .היחידה הראשונה ,מיועדת להציף
את הסוגיה הגיאופוליטית על מנת שניתן יהיה להבין כיצד העיר מתנהל וכיצד היא
עתידה להתנהל בשנים הקרובות ,עם או בלי הסדר מדיני .יחידה זו הנקראת" :איפה זה
ירושלים?" עוסקת בתמורות שחלו בירושלים מאמצע המאה ה 91-בהיבטים של
דמוגרפיה ,גבולות וריבונות.
היחידה השנייה ,הנקראת" :למי שייכת ירושלים?" עוסקת בשאלה של מהות הקשר של
העם היהודי לירושלים ,הלכה למעשה .מה מעמדם ותפקידם של יהודי התפוצות
בהשפעה על אופן הניהול של העיר ומה מערכת היחסים בין תושבי ירושלים לאלה
האוהבים אותה מבחוץ.
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אנו מציעים כי לפני שתעבירו את היחידות הללו מול קהלי היעד שלכם ,תשוחחו עם
המשתתפים ותבררו איתם מהו יחסם לירושלים.
להלן מספר הצעות:
 לבקש מן המשתתפים להעלות אסוציאציות ראשוניות על "מהי ירושלים
בשבילם"
 לברר מי היה בירושלים? מתי? מה הייתה מתכונת הביקור? כמה זמן שהו
בירושלים? מה עשו שם?
 לשאול את המשתתפים עד כמה הם מרגישים שהם מכירים את ירושלים של
ימינו
 לדובב את המשתתפים להעלות שאלה ,או תהייה לגבי ירושלים
אנו מקווים כי תמצאו עניין ושימוש ביחידות הללו וכי תשכילו לקרב את הקהילות
שאתם משרתים בהם לירושלים של ימינו.

למה ירושלים תמיד שתיים ,של
מעלה ושל מטה?
ואני רוצה לחיות בירושלים של
אמצע
בלי לחבוט את ראשי למעלה ובלי
לפצוע את רגלי למטה.
ולמה ירושלים בלשון זוגית כמו
ידיים ורגליים,
אני רוצה לחיות רק בירושל אחת,
כי אני רק אחד ולא אניים.
יהודה עמיחי
מאת :ד"ר אילן אזרחי
בשיתוף עם אורית לסר ,הסוכנות היהודית
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איפה זה ירושלים?
תקציר היחידה :סקירה היסטורית המסכמת את
הממדים והתהליכים הגיאופוליטיים והדמוגרפיים של
ירושלים מאמצע המאה ה 19-ועד ימינו.
היעד :להביא את קהל היעד להכרות עם ציוני הדרך
העיקריים בתולדות העיר בעת החדשה ,וליצור הבנה
של המציאות הגיאופוליטית המורכבת השוררת בעיר.

ירושלים מוכרת היטב כמושג ,כסמל ,כמושא לגעגועים ותקווה.
"מאה דורות חלמתי עלייך ,לזכות לראות באור פנייך" כתב המשורר הציוני ,אביגדור
המאירי ,ובכך סיכם את הרגש היהודי שרווח בקהילות ישראל במשך תקופה ארוכה.
ואכן הגענו לרגע הזה ,החלום התממש במידה רבה .ואז מגלים כי לירושלים יש ממד
ארצי ,ממשי ,הנמדד בנתונים כמותיים של שטח ,אנשים ,טופוגרפיה ,אקלים ,תרבות
חומרית ,חי וצומח.
היבט אחר ,ולא פחות חשוב ,הוא מי הוא השליט בירושלים? למי הריבונות? ובהקשר
זה גם עולה שאלת הגבולות של העיר ,מה נכלל בתוכה ,ומה אינו נכלל בה .כל אלה
מקרינים הן על ההווה והן על העתיד של העיר שיוכרע במסגרת הסדרים עתידיים בין
מדינת ישראל והשותף הפלסטיני.
ביחידה זו נסקור את ההיבטים הגיאופוליטיים והדמוגרפיים של ירושלים בעידן
המודרני ,בדגש על המציאות השוררת בירושלים מאז איחוד העיר לפני  54שנה.
היחידה תתמקד בארבע תקופות:
התקופה
שלהי
העות'מאנית

תאריכים
האימפריה עד 9191

המנדט הבריטי

9191-9151

העיר החצויה

9151-9191

אחרי מלחמת ששת הימים  9191ואילך

סוגיות
תחילת היציאה ממצב של "דריכה במקום"
להתחדשות אורבאנית; כניסת העולם
הנוצרי והציונות המודרנית; התקבעות
המוטיב של רוב יהודי בירושלים.
פיתוח מסיבי כלל עירוני; גיבוש הרוב
היהודי; התפתחות הווית חיים ציונית;
התגברות הסכסוך היהודי-ערבי.
תקופה של נתק מאתרים מקודשים; חיים
בעיר קצה על הגבול; תנופת הפיתוח בעיר
המערבית והתבססותה כעיר בירה של
מדינת ישראל.
הרחבה מסיבית של גבולות העיר; מעמד
ערביי מזרח ירושלים; בניית השכונות
החדשות במזרח העיר; גידול משמעותי
באוכלוסייה; ניהול העיר במצב גיאופוליטי
מורכב.
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היסטוריה של ירושלים :קטע מתוך 'ירושלים'  -סרט אנימציה קצר ,פרי יצירתם של
האמנים עמנואל לוצאטי ,ג'וליו ג'אניני והסופר מאיר שלו ,המתאר את סיפור תולדות
ירושלים מהתקופה הכנענית ועד להפיכתה לבירת ישראל .זהו סיפור ציורי ,צבעוני
ומחויך של תולדות העיר .הסרט המלא מוקרן למבקרים במוזיאון מגדל דוד.

http://www.youtube.com/watch?v=KFgqt7nQuxs

התקופה העות'מאנית
ב –  9181נערך ביוזמת משה מונטפיורי מיפקד מקיף על תושבי ירושלים .תוצאות
המפקד הראו כי בירושלים חיו בסך הכול כ –  98,111תושבים ,ובהם  4,111יהודים,
 5,941מוסלמים ,ו 8,841-נוצרים .כבר אז ,העדה היהודית הייתה הגדולה ביותר .לא
יחלפו שנים רבות ,והיהודים ייהפכו לרוב בירושלים ,עד לעצם יום הזה.
כאשר מדברים על ירושלים של אותה התקופה ,קיים זיהוי כמעט מלא בין גבולות העיר
לחומות העיר העתיקה .החיים הכלכליים ,התרבותיים והדתיים התרכזו בתוך החומות
ששטחן הוא בסך הכול קילומטר רבוע אחד .בלילות הוגפו השערים והעיר הייתה
סגורה ומסוגרת.
ירושלים באותם הימים הייתה עיר קטנה ומוזנחת .לא הרבה התרחש בה מבחינת
תרבותית ומדינית .השלטון העות'מאני לא דאג לעיר ולא פיתח אותה .אפשר לומר
שירושלים הייתה אז יותר בגדר "החצר האחורית" של העולם .במציאות ,העיר הייתה
רחוקה מן הדימוי שלה כעיר הקדושה והמיוחדת ,מושא לגעגועים ותפילה.

ירושלים של המאה ה 91-מתוחמת בגבולות העיר העתיקה
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מבט על שער יפו ,אדמונד ווקר9195 ,

שער יפו בשלהי המאה ה91-



לינק לסרטון על ירושלים מhttp://www.youtube.com/watch?v=8k82FgJ8VZk :9191 -



סרטון מארכיון הסרטים של שפילברג -משנת  51 :9199שנות אור -לרגל  51שנה לאיחוד העיר
מחדש ...מ 9199 -עד http://www.youtube.com/watch?v=dapQ2PHfOug :9111

המחצית השנייה של המאה ה-י"ט מבשרת את השינוי שעתיד להתרחש בירושלים
והמשכו עד לימינו .במאה השנים הבאות ,העיר עתידה להתרחב מחוץ ומסביב לחומות
ולהתפתח לכדי כרך תוסס בן כ 111,111-תושבים .הגורמים העיקריים לשינוי באותה
תקופה היו העניין הגובר של העולם הנוצרי בירושלים וצעדים ראשונים של אנשי
הציונות המודרנית .בתקופה הזו נבנו עשרות שכונות יהודיות חדשות מחוץ לחומות,
ובמקביל ,העולם הנוצרי הנכיח את עצמו בעיר באמצעות רשת של כנסיות ,מנזרים,
מוסדות חסד וחינוך ובתי חולים.
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עם תחילתה של מלחמת העולם הראשונה חיו בירושלים כ 11,111-תושבים ,כשני שליש
מהם – יהודים .הקהילה היהודית של שלהי התקופה העות'מאנית הייתה מגוונת .היו
בה שלוש תת-קבוצות :אנשי ה"יישוב הישן" אשר היוו את הגרעין של הקהילה החרדית
שתתפתח בירושלים ובעתיד תהווה את המרכז העולמי של העולם החרדי ,יוצאי היישוב
הישן שהתקרבו להוויה המודרנית ,וגרעין הולך וגדל של עולים ציונים ,אנשי העלייה
השנייה .שלוש קבוצות אלה היוו את התשתית לאוכלוסייה היהודית של העיר
1
המודרנית שתתפתח בשנים הקרובות.
הקבוצה הציונית הייתה מעניינת ביותר .היא כללה אמנים ,אנשי חינוך ,אקטיביסטים
וכל מיני חולמים .הם התרכזו סביב האקדמיה "בצלאל"' שנפתחה ב ,9119-בית המדרש
למורים ,עיתון האחדות ,מפלגות פוליטיות וארגוני פועלים .הכינוי של קבוצה זו היה
"ירושלים החדשה" ,ובין הדמויות הבולטות בה היה הזוג יצחק ורחל (ינאית) בן-צבי
(לימים נשיאה השני של מדינת ישראל) .קהילה זו הייתה התשתית להתפתחות
האוכלוסייה הירושלמית הכללית שהתפתחה לצד הקהילה החרדית.

עיתון "פועלי ציון" שיצא בירושלים

האקדמיה לאמנות בצלאל .נוסדה בירושלים ב9119-

במהלך מלחמת העולם הראשונה נעצרה התפתחות העיר .על היישוב היהודי בארץ
ישראל עבר משבר קיומי עמוק שהקרין על כל המפעל הציוני ,לרבות על התפתחות
ירושלים.

התקופה הבריטית
הבריטים הגיעו לירושלים בדצמבר  ,9191חודש לאחר פרסום הצהרת בלפור שהעניקה
למפעל הציוני רוח גבית משמעותית .כניסתם של הבריטים לירושלים
1

שאלה המלווה אותנו לכל אורך הדרך היא היחס של הציונות המודרנית לירושלים .יחס זה מורכב וטעון .ירושלים
מהווה אתגר לציונות בהיותה מסמלת הן את העבר אותו הציונות רצתה לדחות והן את הסיבה לקיומה של הציונות:
השיבה לציון.
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בראשות הגנרל אלנבי הייתה דרמטית .התיאור המפורסם הוא כיצד ירד אלנבי מן הסוס
ונכנס בשער יפו ברגל ,כאות כבוד לעיר שאך זה נכבשה .הבריטים היו מלאי הערצה
ויראה לירושלים והם ראו בכיבוש העיר שליחות ,הרבה מעבר למהלך של סילוק
השלטון הקודם.
אהבתם של הבריטים לירושלים ניכרת בעיר עד היום .הבריטים השקיעו רבות בתכנון
העיר ,בפיתוח התשתיות הפיסיות ,בעיצוב קודים קפדניים של בנייה (דוגמת הכלל
המחייב בנייה באבן המייחד את העיר) ,ובשמירה על ערכי מורשת ונוף .הבריטים
הרחיבו את העיר ,והוסיפו ממד חשוב ביותר שלא היה קיים קודם :תכנון אורבאני.
כמו כן ,הבריטים הקפידו על שמירת המקומות הקדושים וקידמו את תחום התיירות
המודרנית.
הפיתוח העירוני קידם הן את האינטרסים של הקהילה היהודית ,והן של הקהילה
הערבית .היישוב היהודי בירושלים התפתח מאד בתקופת המנדט .התפתחות זו הייתה
חלק מתנופת הפיתוח הכללית של היישוב בארץ ישראל .בירושלים ,הפיתוח נסב סביב
מספר מוסדות עוגן וביניהם :האוניברסיטה העברית ,המוסדות הלאומיים (הסוכנות
היהודית וההסתדרות הציונית ,קק"ל) ,בית חולים הדסה בהר הצופים ,ועוד.
במקביל לפיתוח המוסדי ,הוקמו בירושלים בתקופה הזו שכונות חדשות ומודרניות.
המפורסמות שבהן שכונות הגנים :רחביה ,תלפיות ,בית הכרם ,בית וגן ,קריית משה.
כמו כן ,התפתח גם מרכז מסחרי חדש במערב העיר במשולש הרחובות :יפו ,המלך
ג'ורג' ,בן-יהודה .מרכז העיר החדש ,שימש חלופה לאזור העיר העתיקה ומאוחר יותר
הפך למרכז העיר המערבית.
בתקופה הזו נבנו בירושלים מבנים מונומנטליים כגון מלון המלך דוד ,ימק"א ,בית
הדואר המרכזי ,מוזיאון רוקפלר וארמון הנציב .המבנים האלה ואחרים דוגמתם נוספו
לעיר בתקופה הזו ושיוו לה מראה אירופאי אלגנטי .למעשה ,ניתן לומר כי מאפיינים
ויזואליים מרכזיים של ירושלים בימינו הם יציר התקופה הבריטית.


ירושלים  -9194סרט באיכות מדהימה:

http://www.youtube.com/watch?v=FPx5rM4yQ-8

בתקופת המנדט נערכו כמה מפקדי אוכלוסין ולהלן נתונים מכמה תקופות:
שנה
9199
9189
9159

מוסלמים
98,511
91,111
88,811

יהודים
89,111
48,111
11,811

2

נוצרים
95,111
91,811
89,811

2

האוכלוסייה הנוצרית היא בעיקרה פלסטינית ,אם כי פועלים בירושלים גם נוצרים אירופאיים המייצגים מוסדות
ואינטרסים נוצריים .ככלל ,אוכלוסיית הנוצרים בירושלים נמצאת בירידה וכיום חיים בער רק  01,111נוצרים.
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נתונים אלה מראים ,בעליל ,כי בתקופת המנדט הגידול המשמעותי התרחש בעיקר
אוכלוסייה היהודית .גידול זה הוא ,בין היתר ,תוצאה של החלטה של עולים רבים
שהגיעו בתקופת המנדט לבחור להתגורר בירושלים והקמת מוסדות העוגן שיצרו
אפשרויות תעסוקה מגוונות.
תקופת המנדט איננה רק פרק זוהר של פיתוח ושגשוג .זוהי גם התקופה בה הסכסוך
היהודי-ערבי הופך להיות מוטיב מרכזי המאתגר את המפעל הציוני .ירושלים הופכת
לזירת התגוששות מרכזית בסכסוך ומוקד דתי-אתני של הסכסוך עד ימינו אלה.
עם זאת ,חשוב לזכור כי במשך רוב שנות השלטון הבריטי ,ירושלים מתפקדת כעיר
מעורבת ,עם דו קיום דה פאקטו בין יהודים וערבים הכולל יחסי שכנות ,שותפויות
עסקיות ,ושותפות בניהול העיר.
אי אפשר להבין את ירושלים היום מבלי
להכיר ,ולו באופן שטחי ,את התרומה של
ממשלת המנדט לפיתוח העיר ,וההשקעה של
היישוב הציוני בחיזוק העיר וביישובה
בתקופה זו

טקס כיבוש ירושלים על ידי אלנבי ב -11בדצמבר  1917,בכניסה למגדל דוד
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חנוכת רחוב המלך ג'ורג'9195 ,

בנין ימק"א בשנות ה81-

העיר החצויה 9151-9191
מלחמת העצמאות מסתיימת עם הישגים משמעותיים למדינת ישראל שאך זה הוקמה.
אולם בירושלים התמונה הרבה יותר מורכבת .מהלכי המלחמה הסתיימו כך שהעיר
חולקה בין ממלכת ירדן לבין ישראל.
על פי תכנית החלוקה של האו"ם היו ירושלים ובית לחם להיות מוגדרות כאזור מיוחד
תחת שליטה בינלאומית .אולם ,עם פרוץ מלחמת העצמאות התעלמו מכך שני הצדדים
וניסו לתפוס את השליטה בעיר .לא נוכל לפרט כאן את מהלכי המלחמה הקשה
שהתחוללה בירושלים והתמשכה למעלה משנה .המלחמה בירושלים התנהלה הן
במישור המרחבי ,והן במישור המקומי-שכונתי .נציין רק כי במאי  9151נפל הרובע
היהודי ,חלק מתושביו נשבו בידי הצבא הירדני והיתר נמלטו לעיר המערבית.
לקראת סוף  9151התנהלו בגזרת ירושלים שיחות בין משה דיין ,מפקד חטיבת עציוני,
לבין מפקד הלגיון הערבי בירושלים .הוסכם על הפסקת אש שתכנס לתוקף ב -1
בדצמבר .כמו כן הושג הסכם בין הצדדים שניתן לו הכינוי "הסכם מפקדים" להפסקת
כל פעולה צבאית ,לרבות בניית ביצורים ,צליפות והפגזות .כל צד התחייב שלא להפריע
לתנועת גייסות הצד שכנגד בתחומו הוא .הושג גם הסדר של מעבר שיירות אספקה
לאזור הר הצופים ולהחלפת משמרות השוטרים היהודיים נמצאו בהר.
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עם תום המלחמה שרטטו משה דיין ועבדאללה א-תל את גבולות "הקו העירוני" שחילק
את העיר לשניים .כל העיר העתיקה ,השכונות שמצפון אליה ,והר הזיתים היו בתחום
הירדני .מערב העיר ,וכן מובלעת על הר הצופים היו בתחום הישראלי .אזור ארמון
הנציב היה אזור מפורז שבו שכנו כוחות האו"ם .עובי העיפרון בו שרטטו השניים את
הגבולות על המפה קבע שטחי הפקר לאורך הקו .בין שני חלקי העיר נפתח מעבר
בשער מנדלבאום ,ששכן בין שכונת מאה שערים ושיח' ג'ראח (על יד מוזיאון קו התפר
של ימינו) .המעבר אפשר לאנשי האו"ם ,דיפלומטים ואנשי דעת לעבור מצד אחר של
העיר למשנהו .באפריל  9151נחתמו הסכמי שביתת הנשק הכוללים מול ירדן ובתוך כך,
גם ההסכם לגבי ירושלים.

מכאן מתחילה תקופה של  91שנה בה ירושלים היא עיר חצויה בין שתי מדינות עוינות
זו לזו .הגבול ששורטט על ידי הוועדה המשותפת לירדן ולישראל חצה את העיר
לשניים באופן שבו כל העיר העתיקה ,כולל הכותל המערבי נמצאו מעבר לגבול .את
העיר חצה קו גבול שנחשב מסוכן ומאיים .במקרים מסוימים הגבול היה רק גדר תיל,
בעוד באזורים אחרים הפרידו כמה מאות מטרים של שטח מפורז ( )no man's landבין
3
שתי המדינות.

3

יש להניח כי צעירים רבים ,בחו"ל ובישראל ,אינם מודעים לסיפור של העיר החצויה וכל שכן למשמעות של חיים
בעיר מחולקת ולתחושות שעוררה העובדה שהעם היהודי היה מנותק מן העיר העתיקה ומן הכותל המערבי.
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הניתוק מן העיר העתיקה ומן הכותל המערבי נחשב באותם הימים כפצע מדמם ,כאילו
איבר חשוב נקטע מן הגוף .במקומות במערב העיר בהם ניתן היה להשקיף על העיר
העתיקה נוצרו נקודות תצפית מאולתרות .נשיא המדינה יצחק בן-צבי פתח חדר מיוחד
לאורחים על גג בהר הציון אשר ממנו אפשר היה לראות את אזור הכותל המערבי.
ירושלים הייתה "עיר קצה" ,שממנה אפשר לצאת רק לכיוון מערב בפרוזדור צר שנוצר
סביב הדרך לתל אביב ,מה שיום מכונה כביש מספר .9
עם זאת ,תשע עשרה השנים בהם העיר הייתה מחולקת היו גם שנים טובות לירושלים.
בשנים האלה נבנתה העיר המערבית כעיר בירה של המדינה המתחדשת .נבנו בה
מוסדות לאומיים מרכזיים :משכן הכנסת ,משרדי ממשלה ,הר הרצל ,ו"יד ושם".
מוסדות תרבות ואקדמיה :מוזיאון ישראל ,בנייני האומה ,האוניברסיטה העברית קמפוס
גבעת רם ,גן החיות התנכ"י .מוסדות רפואה ומחקר :ביה"ח הדסה עין כרם ועוד.
מבחינה דמוגרפית ירושלים נטלה חלק חשוב במפעל הקליטה של העלייה ההמונית.
לממשלות ישראל היה עניין בהרחבת העיר ,ולכן עולים רבים הופנו לירושלים .בתחילה
הם שוכנו בשכונות ערביות שהתפנו מיושביהן כגון :טלביה ,בקעה ,קטמון ,מוסררה,
מלחה ועין כרם .לאחר מכן נבנו מעברות ענק באזור תלפיות וקריית היובל .מאוחר
יותר ,נבנו שכונות קבע וביניהן :הקטמונים (גוננים) ,קריית היובל ,עיר גנים .שכונות
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אלה הפכו במהלך השנים לחולייה החברתית החלשה של ירושלים ותרמו להפיכתה של
4
ירושלים לעיר ענייה.

נקודה מעניינת למחשבה :התקופה בה העיר מחולקת היא תקופה חריגה בתולדות
ירושלים בעת החדשה (ואולי בכלל) .העיר המערבית הייתה כמעט כולה על טהרת
האוכלוסייה היהודית .למעט כפר ערבי קטן בדרום העיר ,בית צפאפה ,שחלקו נותר
בצד הישראלי ,כל ערביי מערב העיר עזבו את העיר ב 9151-וירושלים המערבית נותרה
הומוגנית מבחינה אתנית :עיר יהודית לגמרי .מציאות כזו לא הייתה קיימת במאות
השנים שקדמו לכך ,ולא מתיימת היום.
ערב מלחמת ששת הימים הגיע מספר התושבים היהודים
במערב ירושלים ל911,111-

משכן הקבע של הכנסת ומוזיאון ישראל ,נחנכו בשנת 9194

בניין הספרייה הלאומית בגבעת רם

4

ידועה במיוחד תנועת "הפנתרים השחורים" שקמה בשנות השבעים בשכונת מוסררה ,כמחאה על הפערים
החברתיים והכלכליים בין העולים של שנות החמישים לבין החברה הוותיקה.
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מעברת תלפיות בדרום ירושלים בשנות ה( 41-היום נמצא שם אזור התעשייה והמסחר תלפיות)

מלחמת ששת הימים והמציאות שנוצרה בעקבותיה
לא נעסוק כאן בסיבות לפריצת המלחמה ובפרטים הנוגעים להתרחשותה בפועל.
נתרכז ,כאן ,במציאות שנוצרה בעקבות המלחמה שעיצבה את פניה של ירושלים כפי
שאנחנו מכירים אותה היום.
כפי שנאמר קודם ,העובדה שהעיר העתיקה והכותל המערבי היו מעבר לגבול נחשבה
ל"תקלה" היסטורית שדרשה תיקון .כגודל התקלה ,כך גם רגשות השמחה וההקלה
ששטפו את הציבור הישראלי ואת הקהילות היהודיות בעולם עם האיחוד המחודש של
העיר.


סרטון ערוך על הפריצה לכותל המערבי ,כולל תקיעת השופר של הרב גורן ,וברכת "שהחיינו"!

http://www.youtube.com/watch?v=__f3-j_2DN0


סרטון נוסף -תמונות חיילים ששחררו את הכותל ,וברקע קולות אותנטיים של חיילים ושידור
רדיו אמיתי .כולל שירת החיילים" :ירושלים של זהב"!

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Jyumycec2_0&feature=endscreen


ירושלים אחרי ששת הימים-

 http://www.youtube.com/watch?v=ytzzbXew1NEמדקה  9:91ועד הסוף

"חזרנו אל בורות המים ,לשוק ולכיכר...שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה" .השורה
הזו בשיר של נעמי שמר הייתה שגורה בשפתי כולם .התחושה המופלאה של התחברות
מחודשת אל נכסי האומה קיימת עדיין בזיכרון של רבים מאיתנו .גם מי שנולד לאחר
המלחמה למד להכיר בערך הרגשי של איחוד העיר .המושגים "איחוד העיר" או
"ירושלים השלמה והמאוחדת" ,הפכו חלק מן הלקסיקון הישראלי ,אולי אחד הדברים
האחרונים שנותרו בקונצנזוס.



ירושלים של זהב -סרטון עם מילים מתורגמות לאנגלית:
http://www.youtube.com/watch?v=JH8gtdDA5x0
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סרטון עם אותיות אנגלית http://www.youtube.com/watch?v=CbYpe_hRzwQ :..

ב 99-במאי  ,9191קצת פחות משנה מתום המלחמה ,קבעה הממשלה את כ"ח באייר
כיום חגה של ירושלים .שלושים שנה לאחר מכן ,בשנת  ,9111הכנסת העניקה למועד
זה מעמד בחקיקה ,באמצעות חוק יום ירושלים ,התשנ"ח ,9111-שנחקק על פי הצעתו
של חבר הכנסת חנן פורת.
קשה לומר כי יום ירושלים התקבע בלוח השנה העברי ובתרבות הישראלית כאירוע
משמעותי המשותף לכולם .יתרה מכך ,ליום הזה יש דימוי של יום המצוין בעיקר
במערכת החינוך וכחגיגה של הציונות הדתית ,ופחות של הציבור הכללי .סביב יום
ירושלים מרבים כלי התקשורת לעסוק בסוגיות הקשורות למצבה של העיר ,תוך מיקוד
על תהליכים שליליים המעידים יותר על הידרדרות ודעיכה ופחות על איחוד ופריחה.

חגיגות יום ירושלים

היום שאחרי
מה שלא ידוע מספיק בציבור הישראלי ובקרב יהודי התפוצות הוא כיצד בוצע האיחוד,
ואיזו מציאות נוצרה בעיר המאוחדת.
אי ידיעת המציאות שנוצרה בעיר לאחר
המלחמה היא מקור לבלבול רב ובורות
השוררים סביב הנושא של ירושלים היום
בנקודה זו ,עלינו לנסות ולשחזר את האווירה ששררה בקרב המנהיגות הישראלית עם
תום הקרבות ביוני  .9191מנהיגי המדינה לא ידעו אז מה שאנחנו יודעים היום .ההנחה
שרווחה אז הייתה (ואולי זו הייתה אף השאיפה) ,כי מרבית שטחי הגדה המערבית לא
5
ייוותרו בשלטון ישראלי וכי הם יוחזרו במסגרת הסכמי שלום.
על רקע זה ,המנהיגות הישראלית רצתה להבטיח כי בשום תרחיש עתידי ,העיר לא
תפוצל שוב .הממשלה בראשות לוי אשכול החליטה לפעול במהירות .ברחבי העולם

5

הכינוי "יהודה ושומרון" לאזור הגדה המערבית הוסף מאוחר יותר לעולם המושגים הישראלי.
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כבר נשמעו קולות הקוראים למדינת ישראל להימנע מהחלטות חד צדדיות והחל לקום
לחץ בינלאומי .נדרשה פעולה מהירה.
אשכול הטיל על וועדת שרים בראשות השר יעקב שמשון שפירא להביא במהירות
הצעה לקביעת הגבולות החדשים של ירושלים .ההנחיות היו להביא להחלטה תכנית
לגבולות העיר שיכילו כמובן את העיר העתיקה ,אבל גם ירחיבו את גבולות העיר
6
לממדים שיאפשרו פיתוח עתידי וביטחון.

המפה החדשה הוצגה לממשלה ואושרה בישיבת הממשלה ב  99 -ביוני  ,9191שבועיים
בלבד לאחר תום המלחמה .מיד לאחר הדיון במליאת הממשלה אישרה הכנסת סיפוח
של  19אלף דונמים לירושלים הישראלית .מתוך השטח שצורף ,רק  9,111דונם היו
בתחומי ירושלים הירדנית .שאר השטח "ננגס" מן הגדה המערבית וכלל עוד  91כפרים,
קטנים ברובם .ההחלטה הביאה לכך ששטח העיר גדל פי שלושה .סך השטח של
ירושלים המאוחדת שכלל את העיר המערבית (הישראלית) והשטחים שנוספו בעקבות
ההחלטה הגיע ל 911.8-קמ"ר (כגודל העיר פאריס) 7.לימים ,הופקעו משטחי מזרח
8
ירושלים שסופחו  95,411דונם ,שעליהם הוקמו בעיקר שכונות יהודיות.

מפת ירושלים לאחר :9191
חץ כחול – ירושלים המערבית לפני 9191
חץ ירוק – העיר הירדנית
חץ אדום – השטחים הנוספים ש"ננגסו" מהגדה המערבית
6

ההנחיה הייתה גם לשאוף לכך שלא ייכללו יותר מדי פלסטינים באזורים החדשים שיצורפו לירושלים
7
מספר שנים מאוחר יותר העיר הורחבה שוב ,אם כי במקרה זה ההרחבה הייתה כלפי מערב
8
תגובת מוסדות האו"ם לצעדים אלה הייתה שלילית וחריפה .ב 5/4//4-עצרת האו"ם אימצה החלטה המביעה צער
עמוק על הצעדים שנקטה ישראל לשינוי מעמדה של ירושלים ודרשה לבטלם.
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ירושלים במרחב המטרופוליטני

מעמד התושבים הפלסטינים
בשטחים שנוספו לירושלים התגוררו כ 11,111-פלסטינים אזרחי ירדן .פלסטינים אלה
הפכו בן לילה לתושבים בשטח ישראלי (בניגוד לפלסטינים בגדה המערבית וברצועת
עזה שהיו תחת ממשל צבאי) .על פי הכלל הנהוג בישראל והתקדים של ערביי ,9151
הוצעה לפלסטינים בגבולות החדשים של ירושלים אזרחות ישראלית .תושבי מזרח
העיר "וויתרו" באופן גורף על ההצעה הישראלית והעדיפו לקבל מעמד של תושבי קבע
בלבד .הוויתור נבע הן מתוך התנגדות לכיבוש והן בשל העובדה שהחזקת דרכון
ישראלי משמעותה איסור כניסה לכל מדינות ערב וויתור על הדרכון הירדני.
מעמד "התושבות" אותו קיבלו הפלסטינים באופן אוטומטי כולל את כל הזכויות
האזרחיות הנהוגות בישראל למעט הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ,והזכות לקבלת דרכון
ישראלי .כ"תושבים" הפלסטינים זכאים להשתתף בבחירות העירוניות ,לבחור ולהיבחר,
לקבל הטבות סוציאליות ויתרונות כלכליים המוקנים לאזרחים ישראלים לרבות :ביטוח
לאומי ,ביטוח בריאות ממלכתי ,תנועה חופשית ברחבי ישראל וגישה חופשית לשוק
התעסוקה.
מצד שני ,נותרו תחומים בהם הפלסטינים וויתרו על הקשר עם ישראל והם מקיימים
מעין אוטונומיה .אחד התחומים הללו הוא תחום החינוך המתבטא בהמשך הזיקה
לתכנית החינוך הירדנית .למעשה ,תושבי מזרח ירושלים קרועים בין שלוש זהויות:
ישראלית ,פלסטינית וירדנית .בנוסף ,ערביי מזרח ירושלים גם ויתרו עד כה על הזכות
לבחור ולהיבחר לעירייה ,אם כי מחקרים מראים כי בכל תרחיש עתידי הם יעדיפו
להישאר בירושלים הישראלית.
19

האם ירושלים מאוחדת באמת? סוגיית איחוד העיר בהיבטים החברתיים והתרבותיים
נותרה בלתי פתורה .מהרבה בחינות מזרח ומערב ירושלים מתקיימות כשתי ערים
נפרדות המדברות בשפות שונות ,חיות בנתק תרבותי ואף בעוינות המשקפת את
הסכסוך הישראלי-ערבי .בשתי הערים מתקיימות כלכלות נפרדות ,הכוללות רמות
שונות של מחירים ,תחבורה ציבורית נפרדת ותנאי חיים שונים .מצד שני ,קיימים
בירושלים מוקדים רבים של שיתוף פעולה בתחומי המסחר והתעשייה ,רפואה,
תחבורה ,ספורט ועוד.

סילוואן ,שכונה פלסטינית הנמצאת מעל "עיר דוד" ההיסטורית .השכונה גובלת בעיר העתיקה מדרום
ומהווה מוקד לחיכוך עם מתיישבים יהודים.

השכונות היהודיות החדשות
עם הרחבת גבולות העיר נוספו שטחים גדולים אשר ממשלות ישראל ראו לנכון ליישב
ביהודים על מנת ליצור רצף טריטוריאלי שיממש הלכה למעשה את כוונת האיחוד 9.כך
נוספו לנוף הירושלמי מעל עשר שכונות חדשות ששינו את פני ירושלים ללא הכר .חלק
מן השכונות הן למעשה ערים קטנות בכל קנה מידה.
השכונות הראשונות שנבנו בסוף שנות ה 91-היו סנהדריה המורחבת ,רמות אשכול,
מעלות דפנה ,גבעת המבתר והגבעה הצרפתית .בשלב השני ,הוקמו ארבע שכונות
ענקיות בצפון עיר ,במזרחה ובדרומה :נווה יעקב ,רמות אלון ,תלפיות מזרח וגילה.
בשלב השלישי ,שתחילתו בשנות ה 11-הוקמו פסגת זאב (בין הגבעה הצרפתית לנווה
יעקב) ,רמת שלמה ברכס שועפת ,והאחרונה ביניהם הר חומה.
כיום ,רוב התושבים היהודים של ירושלים מתגוררים באזורים שצורפו לעיר אחרי
מלחמת ששת הימים .בזירה הבינלאומית נחשבות שכונות אלה כהתנחלויות בלתי
חוקיות ,והיחס אליהן אינו שונה מן היחס הבינלאומי להתיישבות ביש"ע .תושבי
9

במקביל ,התבצע מפעל אדיר של שיקום הרובע היהודי ,כולל חפירות ארכיאולוגיות מאסיביות באזור הרובע
ומסביבו .בנוסף ,חודשה הפעילות באוניברסיטה העברית בהר הצופים והוחל בבניית הקמפוס החדש-ישן שנפתח
בשנות ה41-
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ירושלים ,מצדם" ,שכחו" מזמן את קיומו של הקו העירוני שחצה את העיר בין שתי
מדינות .המציאות האורבאנית גברה על הפוליטיקה ואין הבדל מהותי בין שכונות אלה
10
לשכונות ותיקות או שכונות אחרות במערב העיר.

שכונת רמות אלון ,צפון ירושלים

חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל ()9111
כאמור ,המצב המשפטי של ירושלים נסמך על החלטות ממשלה וכנסת שהתקבלו ביוני
 9191במהירות ימים ספורים לאחר תום המלחמה .שלש עשרה שנה מאוחר יותר
קיבלה הכנסת את חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל .החוק קיבע את המציאות שנוצרה
בשנים הקודמות והגדיר את מעמדה של ירושלים כעיר הבירה.
החוק קובע כי "ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל" .כמו כן קובע החוק כי
"ירושלים היא מקום מושבם של נשיא המדינה ,הכנסת ,הממשלה ובית המשפט
העליון" .כמו בהחלטות מ 9191-החוק גם מטיל על הממשלה את החובה לשמור על
המקומות הקדושים ועל חופש הפולחן.
עם חקיקת החוק ,גינתה מועצת הביטחון של האו"ם בחריפות את ישראל על קבלת
החוק וטענה כי הוא נוגד את החוק הבינלאומי .המועצה קראה למדינות להוציא את
שגרירותיהן מירושלים .שלש עשרה מדינות שהיו להן שגרירויות בירושלים עשו כן.

10

ממשלות ישראל התעלמו לאורך השנים מן העמדה הבינלאומית השוללת פעילות במזרח ירושלים ,לא מעט בזכות
"עצימת עיניים" של ממשלות ארצות הברית ועמדות פרו ישראליות בקונגרס .כמו כן ,יש לזכור כי ב"מתווה קלינטון"
לפתרון הסכסוך משנת  2111נאמר כי חלוקה עתידית של ירושלים תהיה על בסיס" :מה שערבי לפלסטינים ,מה
שיהודי לישראל ,דהיינו ,שכונות ערביות יהיו חלק מפלסטין ,ושכונות יהודיות מעבר לקו הירוק (כגון :רמות ,גילה,
ארמון הנציב ורכס שועפט) יהיו בישראל.
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בנובמבר  9111קיבלה הכנסת תיקון לחוק היסוד .התיקון קובע ש"לא תועבר לגורם זר,
מדיני או שלטוני ,או לגורם זר אחר בדומה לכך ,בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה ,כל
סמכות המתייחסת לתחום ירושלים והנתונה על פי דין למדינת ישראל או לעיריית
ירושלים" .ההגדרה לתחום ירושלים על פי החוק ,מתייחסת לשטחים שצורפו
לירושלים אחרי .9191
מהלך זה ,המכונה "שריון" ,יצר מציאות פוליטית חדשה אשר תקשה על כל ממשלה
עתידית לבצע מהלכים לשינוי המצב בירושלים .לשם כך ,יהיה צורך לשנות את החוק
ברוב של לפחות  99חברי כנסת.

הדמוגרפיה הירושלמית אחרי 9191
בתחילת היחידה הבאנו את תוצאות המפקד ב 9181-בו נמנו  98,111תושבים בירושלים.
כיום נמצאים מספר התושבים בירושלים עומד על כ .111,111-אוכלוסיית העיר גדלה פי
 99בפרק זמן של מאה ושלושים שנה! זהו גידול עצום המבליט את סיפורה של ירושלים
בעת החדשה.
לא פחות חשוב מכך הוא ההרכב האתני-תרבותי של תושבי ירושלים .אומנם הרוב
היהודי שהיה בירושלים מן המחצית השנייה של המאה ה 91-נותר על כנו .אולם,
הציבור היהודי השתנה מאד והוא רחוק מלהיות אחיד.
למעשה ,ירושלים היום היא צירוף של שלוש קבוצות החיות במידה רבה של הפרדה
תרבותית ואפילו פיסית זו מזו :חרדים ,פלסטינים ,והציבור היהודי הכללי .בין הציבור
החרדי לבין הציבור היהודי הכללי שורר מתח רב ,כך שגם המושג רוב יהודי איננו חד
משמעי .יש אלה הטוענים כי בירושלים יש למעשה היום רוב לא-ציוני הנובע מהצירוף
המספרי של האוכלוסייה הפלסטינית והחרדית (שתי אוכלוסיות המתנגדות לציונות).
עם זאת ,אין לייחס לעובדה זו משמעות רבה ,מאחר ושתי הקהילות האלה אינן
נמצאות במצב של שיתוף אינטרסים.
הן האוכלוסייה היהודית והן זו הערבית בירושלים גדלו באופן משמעותי מאז איחוד
העיר .ביוני  9191היחס היו בירושלים  911,111יהודים לעומת  11,111פלסטינים והיחס
המספרי עמד כ  .9:8 -כיום חיים בירושלים כ 441,111יהודים ו 911,111-פלסטינים .היחס
המספרי הצטמצם והוא עומד על כ  .9:9 -אם המגמות הללו יתמידו צפוי כי בעוד
למעלה מעשרים שנה ישתווה מספר היהודים למספר הפלסטינים.
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תרחיש אפשרי ליחס המספרי בין יהודים וערבים בירושלים ,על פי מכון ירושלים לחקר ישראל

השינויים הדמוגרפיים בעיר נובעים ממספר מקורות .בקרב הפלסטינים הגידול נובע
בעיקר מריבוי טבעי ,שכן ,מדינת ישראל איננה מאפשרת לפלסטינים מחוץ לירושלים
להגר אליה .כמו כן ,הנטייה של הפלסטינים היא להישאר בעיר ונתוני ההגירה שלהם
כלפי חוץ נמוכים מאד.
במגזר היהודי התמונה מורכבת יותר .מצד אחד ,ירושלים קלטה מספר גדול של עולים
לאורך השנים ואלה תרמו רבות לגידול באוכלוסייה .עם הירידה במספרי העולים
בשנים האחרונות פחת גם מספר העולים לירושלים (והעליה נעשתה יותר דתית-
אורתודוכסית) .המקור המשמעותי ביותר לגידול באוכלוסייה הוא שיעור הילודה הגבוה
הקיים בעיקר מגזר החרדי (עם כי ,חשוב לציין כי חרדים רבים גם עוזבים את העיר בשל
מצוקת דיור קשה).
הנושא שעלה לתודעת הציבורית בשנים האחרונות הוא העזיבה של צעירים משכילים
ובעלי מקצוע את העיר .הנתון הממחיש את התופעה הזו נקרא" :מאזן הגירה בין-
יישובי" 11.בשנים האחרונות עומד הנתון הזה על מאזן שלילי של כ 9,111-איש העוזבים
את העיר (מספר הנכנסים בהפחתת מספר העוזבים) .ניתוח של פרופיל הציבור
שמצטרף לאוכלוסיית העיר בהפחתת אלה העוזבים אותה מראה כי קיימת שחיקה
משמעותית בקרב הסקטור הכללי (הציבור היהודי שאיננו ערבי או חרדי).
סיכום הנושא הדמוגרפי מראה כי:




11

סך מספר התושבים בירושלים נמצא במגמת עלייה
קיימת אפשרות לשוויון מספרי בין הציבור היהודי והערבי בתוך
 91שנה
מאזן ההגירה הבין-יישובי מראה על שחיקה בסקטור היהודי
הכללי ועלייה באחוז החרדים באוכלוסייה היהודית ,עם כי קיימת
גם יציאה של חרדים מירושלים

נתון הנשאב מנתוני משרד הפנים המעיד על אלה ששינו את כתובתם ועברו לעיר לעומת אלה שעזבו אותה
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טרור וגדר ההפרדה
ירושלים ידעה מעשי טרור מאז איחוד העיר (לא נציין כאן מעשי טרור שהתרחשו
במהלך מלחמת העצמאות) .כאשר העיר אוחדה ,עוצמת הסכסוך מחד ,והחיכוך
המתמיד בין שתי האוכלוסיות מאידך ,עודדו מעשי טרור מעת לעת.
אולם ,כל מה שהתרחש בירושלים בשנים שאחרי  9191לא משתווה לגל הטרור ששטף
את ירושלים בעשור הראשון של המאה ה ,99-בתקופת האינתיפאדה השנייה.
האינתיפאדה הזו התחילה בירושלים לאחר עלייתו של אריאל שרון להר הבית
והתפשטה לכל תחומי מדינת ישראל .במהלך האינתיפאדה השנייה ירושלים ספגה מנה
גדולה של פיגועים שפגעו בחוט השדרה הכלכלי ,הנפשי והחברתי בעיר 12.בתקופת
האינתיפאדה ספגה תעשיית התיירות בירושלים מכה אנושה הן מן הציבור הישראלי
שהדיר את רגליו מהעיר והן מיהודים ברחבי העולם היהודי שנמנעו מהגעה לארץ.
בעקבות האינתיפאדה ,החליטה ממשלת ישראל לבנות את גדר ההפרדה בין ריכוזי
האוכלוסייה בישראל לבין שטחי הרשות הפלסטינית .ברובה עוברת גדר ההפרדה על
הקו הירוק ההיסטורי או בסמוך לו.
מיקומה של הגדר בירושלים חייב הכרעות מורכבות .מצד אחד ,לא היה שום היגיון
לבנות את הגדר בין מזרח ומערב ירושלים כדי לא ליצור דה פקטו חלוקה מחודשת של
ירושלים .ואילו ,מצד שני ,הקמת הגדר על פי תוואי הגבולות המוניציפאליים הנוכחיים
של העיר מביאה בהכרח לכך כי כל הפלסטינים תושבי מזרח העיר מחוברים לכלל שטחי
מדינת ישראל ללא הפרדה כלשהי .בנוסף ,הטופוגרפיה הירושלמית גם היא אמרה את
דברה ולא אפשרה לבנות את הגדר בכל מקום בו סומנו גבולות העיר.
הגדר שהוקמה בפועל יצרה בעיות לא קטנות .מספר שכונות פלסטיניות הכלולות
בשטחי ירושלים הוצאו מחוץ לגדר ,אף על פי שתושביהן נמנים עם תושבי ירושלים,
משלמים מסים ומקבלים שירותים מן העירייה .תושבים אלה חייבים לעבור במחסומים
על מנת להיכנס לשטחי ירושלים .ואילו במקומות אחרים בהם לא הייתה הפרדה
ממשית בין שכונה של מזרח ירושלים ושטח של הרשות הפלסטינית הוקמה הגדר ממש
בין בתים .כתוצאה מכך קהילות פלסטיניות שחיו ביחד ברמה הקהילתית והמשפחתית
פוצלו על ידי הגדר .כמו כן ,הגדר לא הושלמה ועדיין קיימים מקומות בהם ניתן לעבור
בין מזרח ירושלים לשטחי הרשות הפלסטינית.
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מעבר לפיגועים מן הסוג שכוון שנראו בכל רחבי ישראל כנגד האוכלוסייה האזרחית ,הייתה גם מתקפה ממוקדת
על שכונת גילה בדרום ירושלים .במשך מספר חודשים השכונה עמדה תחת מתקפה ירי בלתי פוסקת מכיוון בית
ג'אלה הסמוכה
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מפת גדר ההפרדה ,עמותת "עיר עמים"

בניית גדר ההפרדה באזור ירושלים

גדר ההפרדה בסמוך לשכונת גילה
25

הפער הכלכלי והמתח בין מערב למזרח ירושלים –
למרות שמבחינה גיאוגרפית אין כיום משמעות רבה למושג "מזרח העיר" ,קיים פער
גדול בין השכונות היהודיות לבין האזורים בהם מתגוררים התושבים הערבים .לפער זה
הסברים רבים ,חלקם היסטוריים ,וחלקם קשורים לסכסוך היהודי-ערבי וליחס מפלה
מצד הממסד הישראלי .ההימנעות מהזכות המוקנה של הציבור הפלסטיני מהשתתפות
בפוליטיקה העירונית ועמידה על זכויותיו גם היא תורמת למציאות זו.
יש לזכור כי אזור מזרח ירושלים הוא למעשה צירוף של שני אזורים שונים זה מזה
מתקופת השלטון הירדני :ירושלים הירדנית שהיא מרחב אורבאני צפוף בחלקו ,ואזורים
כפריים סמוכים שכללו  91כפרים .כל אלה הפכו להיות חלק מן המטרופולין של
ירושלים.
לאוכלוסייה הפלסטינים שני מאפיינים בולטים הקשורים זה לזה והגורמים לה להיות
בנחיתות ביחס לסקטור היהודי .האחד ,עוני ורמה סוציו-אקונומית נמוכה .והשני,
קשיים פנימיים וחיצוניים המונעים בנייה חוקית של בתי מגורים .האוכלוסייה הערבית
מתאפיינת במשפחות גדולות ובריבוי טבעי גבוה .מצב זה יוצר לחץ ליצירת פתרונות
דיור עבור המשפחות הצעירות במיוחד לאור שאיפתן להמשיך ולגור באזור בו הן גדלו.
מצד שני ,העדר יוזמות עירוניות וממשלתיות לבנייה כפי שראינו בסקטור היהודי ,העדר
תכניות מתאר המאפשרות פיתוח וקשיים בזיהוי בעלויות ,יוצרים קושי רב ביצירת
אפשרויות של בנייה בהיקפים הנדרשים באזורים הערביים .כתוצאה מכך ,קיימת
13
בירושלים בנייה בלתי חוקית בהיקף רחב.
ממשלות ישראל ועיריית ירושלים ערות למצב הזה ומצהירות על כוונתן לפעול
לתיקונו .במקביל ,האזורים הערביים סובלים מנחיתות גם בשירותים המגיעים להם
בתחום החינוך ,הבריאות ,התחבורה ,התברואה ,התרבות והפנאי .גם בנושאים אלה
ההצהרות של קובעי המדיניות הן חד משמעותיות והמגמה היא לפעול לצמצום
הפערים.
בשנים האחרונות נוצרו מוקדי חיכוך חדשים סביב יוזמות של קבוצות יהודיות
להתיישב בתוך שכונות ערביות .יוזמות אלה החלו ברובע המוסלמי והתפשטו לאזורים
נוספים :סילוואן ,שיח' ג'ראח ,ראס אל עמוד ובית חנינא .הדפוס האופייני לפעילות זו
הוא רכישה חוקית של אדמות ונכסים ובנייה במסגרת חוקי התכנון והבנייה .במצב זה,
אין לממשלה ולרשויות החוק עילה לעצור פעילות זהו .עם זאת ,יש לכניסה של יהודים
לשכונות ערביות משמעות פוליטית מעבר לבניית השכונות היהודיות ,והמצב בירושלים
לאחר התפתחות זו הפך ליותר נפיץ.
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בשנים האחרונות ראינו גם כניסה של תושבים ערביים לשכונות יהודיות כגון פסגת זאת והגבעה הצרפתית.
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לסיכום ,על מה לא דיברנו?

ביחידה זו ניסינו לכסות מעל  941שנה של היסטוריה מורכבת ורבת פנים .ברור שלא
יכולנו לעמוד על כל הנושאים המתחייבים מעיסוק בנושא .לא נותר לנו אלא לציין את
הנושאים העיקריים בהם לא עסקנו.
בראש ובראשונה ,לא התייחסנו לסוגיית הר הבית והמתח הרב השורר סביב מתחם זה.
זוהי סוגיה רגישה ביותר והשקט היחסי השורר באזור יושב על בסיס רעוע למדי.
הנושא השני בו לא עסקנו הוא התרחישים המדיניים האפשריים בירושלים .בשעת
כתיבת דברים אלה התהליך המדיני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית תקוע וגם
הנושא של עתיד ירושלים אינו על סדר היום .עם זאת ,בהחלט אפשרי כי נושא זה
יעלה ויפרוץ במהירות רבה במידה והתהליך המדיני יתחדש.
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סיכום
בירושלים קיים רוב יהודי מזה כ 941-שנה
ב 911-השנה האחרונות מספר התושבים בעיר גדל פי 99
במשך כל התקופות שנסקרו ,העיר הייתה חצויה רק  91שנה ()9151-9191
בתקופת המנדט הבריטי הייתה תנופת פיתוח בירושלים שסימניה ניכרים עד
היום
בתקופה בה העיר הייתה חצויה התקיימה תנופת פיתוח במערב העיר:
נבנתה עיר הבירה של מדינת ישראל
עם תום מלחמת ששת הימים הורחבו גבולות ירושלים לממדים חסרי
תקדים והעיר הפכה למטרופולין
ערביי מזרח ירושלים הוכרו כתושבים עם זכויות אזרח (כמעט) מלאות
חוק יסוד ירושלים ומדיניות ממשלות ישראל העמיקו את האחיזה
הישראלית בגבולות ירושלים ,למורת רוחה של הקהילייה הבינלאומית
קיים פער כלכלי עמוק בין מערב ומזרח ירושלים .כל ממשלות ישראל
הצהירו כי יש להן עניין לצמצם פער זה
בעקבות האינתיפאדה השנייה הוקמה גדר הפרדה סביב ירושלים שיצרה
מציאות חדשה במרחב המטרופוליטני
הדמוגרפיה הירושלמית מורכבת :שלשה קבוצות החיות זו לצד זו (ערבים,
חרדים ,סקטור יהוד כללי) ,גידול הדרגתי של המיעוט הערבי ,הגירה של
צעירים-משכילים
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מקורות:
אורה אחימאיר ,יעקב בר-סימן-טוב (עורכים) 51 ,שנה בירושלים  ,9191-9111מכון ירושלים לחקר
ישראל9111 ,
יהושע בן-אריה ,עיר בראי תקופה ,הוצאת יד בן-צבי
אבי בראלי (עורך) ,ירושלים החצויה  ,9151-9191סידרת עידן ,הוצאת יד בן-צבי ,תשנ"ה
יצחק לוי (לויצה) ,ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות ,הוצאת מערכות ,תשמ"ו
אמנון רמון (עורך) ,עיר בסבך :לקסיקון ירושלים בת זמננו ,מכון ירושלים לחקר ישראל9118 ,
תום שגב :9191 ,והארץ שינתה את פניה ,כתר9114 ,
סרט מומלץ על התקופה הבריטית :יש מלך בירושלים ,במאי :אלי כהן
אתרי אינטרנט:
עירית ירושליםwww.jerusalem.muni.i ,
מכון ירושלים לחקר ישראלwww.jiis.org.il ,
עמותת עיר עמיםwww.ir-amim.org.il ,
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למי שייכת ירושלים?
מאת :ד"ר אילן אזרחי
בשיתוף :אורית לסר ,הסוכנות היהודית

תקציר היחידה :בירור שאלת היסוד הנובעת מן
העובדה שירושלים היא עיר בעלת חשיבות סמלית-
רוחנית לכל יהודי העולם .כיצד מתנהלת עיר כזו?
כיצד מגשרים בין הצרכים היומיומיים של תושביה עם
הערך שהעיר מגלמת?

היעד :להביא את קהל היעד להבנת המורכבות של
ירושלים שהיא מצד אחד עיר אמיתית (של תושביה)
ובאותה עת היא גם בעלת משמעות אוניברסאלית
לעם היהודי ולדתות אחרות ,ולבחון את נקודות
הממשק של יהודי התפוצות עם ירושלים בימינו.

עיר
עיר היא מושג סוציולוגי ,המציין מרחב גיאוגרפי מוגדר בו חיים אנשים .לעיר
המודרנית יש מאפיינים מוכרים של התנהלות עם מידה מסוימת של אוטונומיה
משפטית ,פוליטית ,וניהולית .העיר גדולה באופן משמעותי מהיישובים הקטנים
שמסביבה והיא מהווה מרכז כלכלי ותרבותי לסביבתה .מצד שני ,עיר היא ישות שהיא
פחות ממדינה והיא חפה מסממנים של ריבונות וסמכות השמורים למדינה בה היא
שוכנת.
כאשר שואלים למי שייכת העיר? התשובה הטבעית היא :לתושביה.
מערכת היחסים של התושבים עם העיר בה הם חיים היא רב ממדית .היא כוללת שורה
של חובות וזכויות הנעה על הציר שבין תשלום מסים ואגרות תמורת קבלת שירותים.
ובנוסף ,העיר מספקת לתושביה זהות ,קהילתיות ,תחושת בית וגאווה.
במקביל ,אנשים שאינם תושבי העיר ,הם לכל היותר אורחים רצויים ,אנשים המגיעים
אליה לצרכי פרנסה ,מסחר וקשרים חברתיים ,או כמבקרים מזדמנים ,תיירים,
משקיעים ,נדבנים ,וכיוב'.
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לא כך המצב בירושלים .לא נוכל לומר כי ירושלים שייכת רק לתושביה .גורמים רבים
מבית ומחוץ מושכים בחוטים והופכים את ירושלים למקרה ייחודי .ביחידה נבחן את
המעמד המיוחד של ירושלים כעיר עולם וכמרכז של העם היהודי ונעסוק במשמעות
14
הקשר של יהודי התפוצות לירושלים לאורך הדורות ובימינו.

עליה לרגל ותיירות
אחד הביטויים המובהקים המבטאים את ירושלים כמרחב המשרת הרבה מעבר לצרכי
תושבי הקבע הוא היותה עיר של עליה לרגל.
מאז ומעולם נודעה ירושלים כעיר של עליה לרגל .המילה ְ"רגָלִ ים" בלשון המקרא
"שֹלש ְרגָלִ ים (שלוש פעמים) ָתחֹג לִ י בַּ ָשנָה" (שמות כ"ג,
פירושה "פְ עָ ִמים" ,כמו שכתובָ :
"שֹלוש פְ עָ ִמים
 .)95התורה מצווה לחגוג שלוש פעמים את חג הסוכות ,פסח ושבועותָ :
כּורך אֶ ת פְ נֵי ה' אֱ ֹלהֶ יָך בַּ מָ קוֹם אֲ ֶשר יִבְ חָ ר :בְ חַּ ג הַּ מַּ ּצוֹת ּובְ חַּ ג הַּ ָשבֻעוֹת
בַּ ָשנָה י ֵָראֶ ה כָל זְ ְ
ּובְ חַּ ג הַּ סֻ כוֹת…" (דברים ט"ז.)99 ,
ראשיתו של מנהג העלייה לרגל בסוף תקופת הבית הראשון והוא הפך למנהג נפוץ
בתקופת הבית השני ,ובמיוחד בחג הסוכות :בעונת האסיף ,עם סיום העבודות
החקלאיות ולקראת התחלה של עונה חקלאית חדשה.
המטרה העיקרית של העלייה לרגל היה הביקור בבית המקדש .העלייה לרגל לירושלים
הייתה מתארגנת בדרך כלל על בסיס משפחתי וקהילתי .לפעמים התארגן יישוב שלם
לעלייה לרגל לירושלים ,כאשר בראש השיירה – מנהיגי היישוב מלווים בכלי נגינה.
עולי הרגל היו מבקרים בבית המקדש (לאחר שהיו טובלים ומיטהרים במקוואות) ,ושם
צפו בעבודת הכוהנים והאזינו לשירת הלוויים .עולי הרגל היו מקריבים קרבנות ,שאת
חלקם אכלו כסעודת החג ,תוך שיתוף הקרובים והמכרים ,הכוהנים ותרומה לנזקקים:
עניים ,גֵרים ועבדים ,יתומים ואלמנות .כמו כן הביאו העולים לרגל מתנות לכוהנים
וללוויים מן היבול ומן הבקר והצאן (תרומות ומעשרות) .בנוסף על הביקור בבית
המקדש ,היו עולי הרגל מסיירים בירושלים ,בשווקים ,בבתי הלימוד ובמוסדות העיר
השונים.
שאלה :עד כמה ניתן לראות בביקורים של יהודים מן
התפוצות בירושלים בימינו כחידוש מנהג העלייה לרגל?

14

קיימים גורמים בינלאומיים רבים המשפיעים על המציאות בירושלים ,ביניהם :העולם הנוצרי ,הווקף המוסלמי,
האו"ם ,הרשות הפלסטינית ,ממשלות זרות וכלי התקשורת .ביחידה זו נעסוק רק בהשפעות החיצוניות הקשורות
לעולם היהודי.
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לפי המשנה ,כל אדם מישראל היה חייב לעלות לרגל לירושלים ,חוץ מאנשים וילדים
צעירים שלא היו מסוגלים לכך .למעשה ,בתקופת הבית השני היו עולות לרגל משפחות
בהרכב מלא ומורחב .עם זה ,רבים מיהודי ארץ ישראל – וכמובן גם מיהודי התפוצות
– לא יכלו להגיע לירושלים שלוש פעמים בשנה .לגבי רוב היהודים שלא גרו בסביבות
ירושלים הייתה העלייה לרגל בבחינת שאיפה ומשאת נפש ,שהשתדלו להגשים אותה,
ולו גם לעתים רחוקות .מן התפוצות (כגון מבבל או ממצרים) היו מגיעות משלחות
מאורגנות כנציגים של בני הקהילה שלא יכלו להגיע בעצמם אך שלחו תרומות לבית
המקדש.
על-פי המסורת ,עולי הרגל התאכסנו בבתיהן של משפחות בירושלים ובסביבתה בחינם,
וזאת על-פי התפיסה שירושלים שייכת לעם היהודי כולו ,ולא לתושביה בלבד ,ומתוך
מטרה לשמור על אווירה טובה בין האורחים ,עולי הרגל ,ובין המארחים ,אנשי ירושלים.
למרות מספרם הרב של עולי הרגל ,נראה שנמצא לכולם מקום בעיר או באחד הכפרים
בסביבה ,כפי שמסופר במקורות מתקופת בית שני" :מעולם לא אמר אדם לחברו :לא מצאתי
מיטה שאישן עליה בירושלים .מעולם לא אמר אדם לחברו :צר לי המקום שאלין בירושלים" (מסכת
אבות דרבי נתן ,נוסחה א פרק לה).

עדויות בכתב מתקופת הבית השני מלמדות על הרושם העצום של העליות ההמוניות
לירושלים ולבית המקדש .בתקופת הורדוס (המאה ה 9 -לפני הספירה) הגיע מספר
העולים לרגל בחגים ל – 911,111 -פי שניים ממספר תושבי העיר באותה תקופה.
להלן תיאור העלייה לרגל שכתב פילון האלכסנדרוני – פילוסוף יהודי חשוב שחי
באלכסנדריה במאה ה 9-לספירה:
…"אלפי אנשים מאלפי ערים ,אלה דרך היבשה ואלה דרך הים ,ממזרח וממערב ,מצפון
ומדרום ,מגיעים בכל חג אל בית המקדש כאל מקלט משותף ,אל נמל מוגן מפני סערות
החיים… והם מבק שים למצוא בו את השקט ,להיפטר מן הדאגות אשר מעיקות עליהן משחר
ילדותם ,לנוח מעט ולבלות את זמנם בחדווה ובגיל .בלב מלא תקוות טובות הם עושים את
החופשה החיונית הזאת בקדושה ובמתן כבוד לאל :הם גם קושרים קשרי ידידות עם אנשים
שלא הכירום עד כה ,ובמיזוג הלבבות על זבח ונסך הם מוצאים את ההוכחה הניצחת לאחדות
הדעות".
פילון האלכסדרוני ,על החוקים לפרטיהם .על-פי תרגום מיוונית של ס' דניאל-נטף ,חלק א',
15
סעיפים .91-11

פתחנו בתיאור העלייה לרגל בזמן העתיק כחלק מן הבירור של מערכת היחסים השוררת
היום בין קהילות העם היהודי לבין ירושלים.
העלייה לרגל המתוארת במקורות נפסקה עם חורבן בית המקדש ,ובמשך מאות שנים
לא הייתה קיימת מערכת ביקורים סדירה שאפשרה ליהודים בתפוצות לבקר בארץ
ישראל .רק במאה ה 91-חלו תמורות שאפשרו את חידוש הביקורים בארץ .במאה ה91-
הלכה וגדלה המעורבות של מעצמות אירופאיות בנעשה בארץ ישראל ומעורבות זו
יצרה תשתיות שאפשרו לתיירים להגיע ,לסייר ולהתארח.
15

תיאור זה מבוסס על הערך "העלייה לרגל ביהדות" הספרייה הווירטואלית ,מט"ח
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כבר בתקופות קדומות נצרבה בתודעתנו העובדה כי ירושלים
איננה עיר רגילה השייכת לתושביה ,אלא מקום אליו מגיעים
יהודים מכל רחבי העולם להשתתף בחוויות רוחניות וקהילתיות

התיירות המודרנית ,כפי שאנו מכירים אותה היום התפתחה בעיקר בתקופת המנדט
הבריטי .לאחר מאות שנים של שלטון מוסלמי ,הארץ עברה לידיים של מעצמה
אירופית-מערבית שעודדה פיתוח כלכלי ,לרבות תיירות .הבריטים גם הכירו במורשת
ההיסטורית הבינלאומית ירושלים ובחשיבותה לבני שלוש הדתות המונותיאיסטיות.
במקביל ,בתקופה זו הייתה התפתחות גדולה של מדע הארכיאולוגיה שמאפשר
למבקרים להתחבר למורשת העבר ,בצורה מוחשית.

תיירות אחרי הקמת המדינה –
בשנים הראשונות להקמת המדינה עדיין לא הייתה תנועה משמעותית של תיירות
לישראל .מרבית היהודית שהגיעו לארץ עשו זאת כעולים חדשים ,ואלה שלא בחרו
לעלות לארץ גם לא ביקרו בה 16.יש לזכור כי ירושלים הייתה בשנים הללו עיר חצויה,
ולא ניתן היה לבקר באתרי המורשת המשמעותיים ובראשם הכותל המערבי בשל
היותם מעבר לגבול הבינלאומי.


מי שרוצה להתרשם מן המראות של ירושלים וישראל בשנות החמישים מוזמן לצפות בסרטון
השיווקי שהופק בתקופה זו.

לאחר מלחמת ששת הימים התיירות היהודית זינקה והפכה למפעל המוני המחבר את
יהודי התפוצות לישראל ולירושלים ויוצר מציאות חדשה ביחסי ישראל עם התפוצות.
תרמו למגמה זו תמורות חיצוניות שחלו במציאות הגלובאלית כגון יכולת כלכלית
וזמינות של טיסות ישירות לישראל ,וכן המציאות החדשה שנוצרה בארץ בשל
התרחבות גבולות המדינה והכללתם של אתרי מורשת שלא היו נגישים קודם לכן.
בשני העשורים האחרונים של המאה העשרים התרחב מפעל הביקורים בישראל בעיקר
עבור בני נוער בגיל בית הספר התיכון ,17ובמקביל התפתחו דגמים של סיורי משלחות
של קהילות וארגונים יהודים ,ביקורים קבוצתיים של משפחות וקהילות של בתי כנסת,
תכניות לסטודנטים ועוד .ניתן לומר ,כי מפעל ה"עליה לרגל" התחדש ,אם כי בלבוש
שונה.
בסוף שנות ה 11-נחנך פרויקט "תגלית" אשר הקפיץ את ממדי הביקור החינוכי המאורגן
בארץ להיקפים גדולים .הפרויקט בנוי על סיור אחיד בן עשרה ימים בארץ ,הכולל רכיב
משמעותי בירושלים .מאות אלפי צעירים הגיעו לארץ במסגרת תגלית וניכר כי
הפרויקט נוחל הצלחה גדולה.

16

חריג אחד היה תנועות הנוער הציוניות שהדגישו את החשיבות של הגעה לארץ מתוך כוונה בסופו של דבר
להגשים ולעלות ,ועודדו צעירים להגיע במסגרת תכניות הגשמה .עם זאת ,תיירות כללית לא הייתה מפותחת בשנים
הראשונות.
17
תחום המכונה גם "החוויה הישראלית" .בסוף שנות ה 01-הגיעו קרוב ל 21,111-בני נוער בגיל תיכון לארץ מדי
שנה.
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קבוצה של תגלית מסיירת בירושלים

ירושלים כאתר תיירות יהודית –
כיום מגיעים לירושלים מדי שנה מאות אלפי יהודים כתיירים .לחלקם הגדול זהו
הביקור הראשון (ואולי היחיד) בחייהם בירושלים ,סוג של עליה לרגל .אחרים באים
לעיר לעתים תכופות יותר למטרות לימודים או התמחות מקצועית ,וחלקם אף
18
מתגוררים בעיר לפרקי זמן ממושכים.
אין בידנו נתונים מוצקים על אופי הביקור בירושלים .מתוך הידע הקיים בקרב מחנכים
וגורמי תיירות ניכר כי הביקורים האופייניים לתיירות חינוכית מאורגנת בירושלים
נוטים להתמקד בשני מוקדים עיקריים :מצד אחד אתרי מורשת קדומים כגון עיר דוד
ומעין הגיחון ,אתרים מתקופת הבית השני ,הכותל המערבי והרובע היהודי ,ומצד שני,
אתרים המבטאים את ההתחדשות הציונית בירושלים :אזור יד ושם והר הרצל ,גבעת
הממשלה :משכן הכנסת ובית המשפט העליון ,שוק מחנה יהודה .מארגני התכניות
מעצבים את הביקור על בסיס הנחה כי קיימת תכנית ליבה מחייבת המתבטאת באתרים
אלה ובדרך כלל לא נותר זמן פנוי לפעולות נוספות.
התיירים היהודים אינם נחשפים בדרך כלל למוקדי חיים המשקפים את המציאות
הריאלית והמורכבת השוררת בירושלים .בין הנושאים שהמבקרים אינם נחשפים
אליהם ניתן למנות :נקודות ציון היסטוריות הקשורות להתפתחות ירושלים בעת
החדשה ,פערים חברתיים -כלכליים בין קבוצות וקהילות ,מוסדות אקדמיה ,מחקר
ואמנות ,מרכזי תרבות ויצירה ,מפעלי תעשייה ומדע ,המציאות הפוליטית והחברתית
במזרח ירושלים ,תהליכים בתוך העולם החרדי ,סוגיות באיכות הסביבה ,מעמדם
ומצבם של צעירים ,מתחים בין דתיים וחילונים ,מבוכי הפוליטיקה העירונית ועוד.
ניתן לומר ,כי החשיפה של תיירים יהודים המבקרים בעיר היא למעין "ירושלים של
מעלה" ,כלומר לממדים של העיר התואמים את הקו המסורתי המיתי ואולי אף
19
ממשיכים אותו ,והמשקפים פחות את המציאות היומיומית המורכבת של ירושלים.

18

אחת התופעות שעלו למודעות ציבורית בשנים האחרונות היא "בתי הרפאים" ,מונח גנאי המציין יהודים מן
התפו צות המחזיקים בדירות בירושלים לצרכי נופש ,ביקורים מזדמנים או כשלב בדרך לעלייה לארץ.
19
מגמה זו קיימת בכלל הביקור בארץ וכי יש בסיורים החינוכיים נטייה להתייחס יותר לממד המיתי של ישראל:
הקשר לארץ ישראל ,ההיסטוריה הקדומה ,המאבק להקמת המדינה וההגנה עליה ,וכו' ופחות למציאות היומיומית.
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יהודה עמיחי ,המשורר של ירושלים המודרנית ,היטיב לבטא את הפער המתרחש בעת
הביקור בירושלים בין המפגש עם העיר המיתולוגית לבין הבנת העולם של האיש
הפשוט הקונה פירות וירקות לביתו.
תיירים  /יהודה עמיחי
בקורי אבלים הם עורכים אצלנו,
יושבים ביד ושם ,מרצינים ליד הכותל המערבי
וצוחקים מאחורי וילונות כבדים בחדרי מלון,
מצטלמים עם מתים חשובים בקבר רחל
ובקבר הרצל ובגבעת התחמושת,
בוכים על יפי גבורת נערינו
וחושקים בקשיחות נערותינו
ותולים את תחתוניהם
ליבוש מהיר
באמבטיה כחולה וצוננת.
פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד,
את שני הסלים
הכבדים שמתי לידי .עמדה שם קבוצת תיירים
סביב המדריך
ושימשתי להם נקודת ציון" .אתם רואים את
האיש הזה עם
הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן
התקופה הרומית.
קצת ימינה מראשו" .אבל הוא זז ,הוא זז!"
אמרתי בלבי:
הגאולה תבוא רק אם יגידו להם :אתם רואים
שם את הקשת
מן התקופה הרומית? לא חשוב :אבל לידה,
קצת שמאלה
ולמטה ממנה ,יושב אדם שקנה פֵ רות וירקות
לביתו.

Tourists/ Yehuda Amichai
Once I sat on the steps by agate at David's Tower, I
placed my two heavy baskets at my side. A group of
tourists was standing around their guide and I became
their target marker. "You see that man with the
baskets? Just right of his head there's an arch from the
Roman period. Just right of his head." "But he's moving,
he's moving!" I said to myself: redemption will come
only if their guide tells them, "You see that arch from
the Roman period? It's not important: but next to it, left
and down a bit, there sits a man who's bought fruit and
"vegetables for his family.
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הביקור בירושלים הוא בדרך כלל קצר והוא מרכיב אחד בביקור בישראל המחייב הכרות
עם חלקים אחרים של מדינת ישראל .הביקור מתווך על ידי מורי דרך וסוכנים חינוכיים
הבוחרים (או אולי נאלצים) "להצניע" את העיר הארצית ולהדגיש יותר את הממדים
ההיסטוריים והרוחניים.

שאלה לדיון :כיצד הייתם משנים את אופי ומבנה
הביקור בירושלים עבור יהודים מן התפוצות?

{





סרטון של שפילברג -ארכיון – בתחילת הסרט הקריין אומר באנגלית:
…""Jerusalem belongs to all of us
כשהוא כמובן מתייחס ליהודי התפוצות ..מעניין לצפות בתחילת הסרט ובעוד כמה אנקדוטות
מחיי ירושלים.
http://www.youtube.com/watch?v=ZjJt4LW0FD4

פילנתרופיה ומעורבות יהודית בירושלים
לפילנתרופיה היהודית יש תפקיד משמעותי בניהולה של ירושלים והיא מבטאת את
היחס המיוחד של יהודי התפוצות לעיר .הפילנתרופיה היא השתקפות היחס של הנותן
20
למקבל .בפילנתרופיה פועלים מרכיבים אידיאולוגיים ,רגשיים ,ואפילו פוליטיים.
מבחינה היסטורית ,הפילנתרופיה בירושלים מזוהה בראש ובראשונה עם ה"יישוב
הישן" .רוב אנשי היישוב הישן נשענו על כספי נדבנות ,שנשלחו להם כתמיכה ונקראו
כספי "החלוקה" .יהודי הארץ ראו עצמם ראויים לכספי "החלוקה" ,בשל ישיבתם בארץ,
עיסוקם הרוחני בלימוד התורה ,תפילותיהם לשלום כל עם ישראל ,ותרומתם לקירוב
הגאולה.
מוסד השד"רות ,שבאמצעותו תמכו יהודי הגולה ביהודי ארץ ישראל ,השתכלל בתקופה
העות'מאנית 21.שד"רים רבים נשלחו מארץ ישראל על ידי ראשי הקהילות בארץ אל
קהילות הגולה כדי לאסוף כספים ולגייס תרומות למען קהילותיהם .הכספים שימשו
למימון הקמת מפעלי תורה וחסד ,ישיבות ,בתי יתומים ,בניית שכונות חדשות מחוץ
לחומות העיר העתיקה בירושלים וגאולת קרקעות.
20

במפעל הציוני יש לפילנתרופיה תפקיד מרכזי ונשמעו במהלך השנים הרבה דברי ביקורת על העיוותים
שהפילנתרופיה יכולה ליצור ,כגון הביטוי "כסף תמורת דם" שטבע העיתונאי מתי גולן בביקורתו על יהדות ארצות
הברית הקונה שקט נפשי בכסף בעוד הישראלים משלמים בדמם.
21
שד"ר ,ראשי תיבות של שליח דרבנן היה כינויים של יהודים שנשלחו מארץ ישראל לקהילות הגולה כדי לגייס
תרומות לקיומו וחיזוקו של היישוב היהודי בארץ ישראל.
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היישוב בארץ נחלק בין ספרדים לאשכנזים וגם הפילנתרופיה פעלה בצורה שונה בין
שתי הקהילות הללו .המערכות לגיוס כספים וחלוקתם היו מסועפות .בעקבות הבדלי
השקפה ומטרות רבו המחלוקות ביישוב הישן ,והתחוללה התפצלות הדרגתית בין
העדות השונות לקהלים נפרדים .הפיצול הרב באופן חלוקת הכספים והפנייתם
למימוש מטרות והשקפות שונות ,הביא לפיצול והקמה של כוללים שונים.
עם זאת ,כבר במאה ה 91-חלו תמורות מרחיקות-לכת במערכת גיוס הכספים .קיצבת
החלוקה של הכוללים השונים הצטמצמה ביותר בשל גידולו הניכר של היישוב .על אף
גידולן הכללי של נדבות שהופנו לארץ-ישראל ,הקצבה הזעומה הייתה בבחינת לעג לרש
לעומת זו של הכוללים המיוחסים .הפער הגדול יצר מתיחות חברתית ותחושת-קיפוח,
ורבו ההתקפות הפומביות על הנהנים מן החלוקה ,על אף הכנסותיהם ממקורות אחרים.
במקביל לתמורות המדיניות ,הכלכליות והטכנולוגיות של המאה ה ,91-התחולל שינוי
באופי התרומות שנאספו אצל יהודי אירופה ,והחלה להישמע גם ביקורת על אנשי
היישוב הישן ,שברובם המשיכו להסתמך על תמיכה חיצונית ולא עבדו למחייתם.
ברחבי העולם היהודי פעלו ארגונים ואישים יהודיים נוספים שביקשו לסייע ל"יישוב
הישן" ,אולם הם גם רצו להשפיע על אופיו של היישוב בכיוון יותר מודרני ,כמו הארגון
היהודי-הצרפתי כי"ח ,הנדבנים לבית רוטשילד ,ועד שליחי הקהילות מאנגליה שבראשם
עמד משה מונטיפיורי ,משפחת ששון מבגדד ומומבאי ,ואחרים.

הציונות המודרנית מביאה פילנתרופיה חדשה לירושלים
הציונות נטתה "להשחיר" את תקופת היישוב הישן ובמיוחד את ההסתמכות על
תרומות כמקור המחיה ,לעומת השאיפה לפרודוקטיביות של הציונות .יחס זה לא מנע
מראשי הציונות להמשיך במידה רבה את אותו התהליך של הסתמכות על כספים מחו"ל
למימון הפרויקט הציוני .השוני היה במנגנוני הגיוס ובאופן השימוש בכספים .ירושלים
הייתה יעד מרכזי לגיוס משאבים מחו"ל.
תנופת הפיתוח הציוני הייתה ניכרת במיוחד בתקופת המנדט הבריטי .בתקופה זו פעלה
חברת "הכשרת היישוב" לרכישת קרקעות בירושלים .קרקעות אלה שימשו לבניית
שכונות חדשות ,מוסדות ציבור ואזורי עסקים .חברת הכשרת היישוב נוסדה בשנת
 9111על ידי ארתור רופין ואוטו ורבורג ,במטרה לרכוש קרקעות בארץ ישראל ולהכשירן
להתיישבות יהודית .בעוד שבתקופת פעילותה הראשונה התרכזה החברה ברכישת
קרקעות להתיישבות חקלאית ,הרי שלאחר מלחמת העולם הראשונה החלה לעסוק גם
ברכישת קרקעות להתיישבות עירונית ,ורכשה ,בין היתר ,את אדמות השכונות תלפיות
ורחביה בירושלים22.
22

שכונות אלה נקראות "שכונות הגנים" ,שכונות מודרניות שנבנו בסגנון אירופיאי ,עם תפיסת עולם אורבנית
מערבית דומה לתהליך המקביל שהתרחש בתל אביב .בנוסף לרחביה ותלפיות נבנו שכונות דומות בירושלים :בית
הכרם ,בית וגן וקריית משה.
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מעבר לפיתוח העירוני שנעשה על מנת לקדם את צרכי המגזר היהודי בירושלים
ולאפשר גידול דמוגרפי ,נתרכז כאן בשלושה מוסדות בירושלים בהם ניכרת טביעת
האצבע של העולם היהודי:
האוניברסיטה העברית –
הקמת אוניברסיטה בארץ ישראל הייתה חלק מהחזון הציוני ,עוד מסוף המאה ה.91-
כבר בקונגרס הציוני בשנת  9111התקיים דיון על רעיון הקמת האוניברסיטה .ההחלטה
על הקמת האוניברסיטה התקבלה ב 9198-בקונגרס הציוני האחד-עשר שהתכנס בווינה.
לאחר תום מלחמת העולם נרכשה אחוזתו של ג'ון גריי בהר הצופים לטובת הקמת
הקמפוס .התוכנית המקורית לבניין האוניברסיטה תוכננה על ידי האדריכל הבריטי
פטריק גדס ( )Geddesשהיה אחד מן האדריכלים הבריטים ששקדו על עיצוב תכניות
מתאר לירושלים23.
ב 95-ביולי  9191נערך בהר הצופים טקס הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית,
וכשבע שנים לאחר מכן ,באחד באפריל  ,9194נערך ברוב הוד טקס הפתיחה של
האוניברסיטה העברית .בטקס השתתפו מנהיגי העולם היהודי והתנועה הציונית ,ראשי
היישוב ומדענים מרחבי העולם .במשתתפים היו הד"ר חיים ויצמן ,הראי"ה קוק,
המשורר חיים נחמן ביאליק ,נכבדים בריטים :הלורד בלפור ,ויסקונט אלנבי ,סר הרברט
סמואל ועוד רבים 24.בשנים הראשונות עסקה האוניברסיטה במחקר בלבד ,והוראה
פורמלית התחילה רק בשנת .9191

טקס הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית

יושב ראש חבר-הנאמנים הראשון של האוניברסיטה היה חיים וייצמן (שלא התגורר
בארץ) והשתתפו בו גדולי הדור וביניהם אלברט איינשטיין ,זיגמונד פרויד ומרטין בובר.
23

למען הדיוק ,קדמה לייסוד האוניברסיטה העברית בירושלים הקמת "בצלאל" כאקדמיה מודרנית לאמנות בשנת
 001/בירושלים.
24
מי שהחרים את הכנס היה ירושלמי ותיק יותר ,אליעזר בן-יהודה שזעם על כך שלא נבחרה מילה עברית
לאוניברסיטה .הצעתו הייתה לקרוא לאוניברסיטה :מכללה.
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הנשיא הראשון של האוניברסיטה היה ד"ר יהודה לייב מאגנס ,רב רפורמי אמריקני.
בעשור הראשון לקיומה של האוניברסיטה היה מאגנס הדמות המרכזית והמשפיעה
ביותר על עיצוב דרכה.
עד שנת  9151פעלו באוניברסיטה שתי פקולטות :פקולטה למדעי הרוח ופקולטה למדעי
המתמטיקה והטבע .תכנית החלוקה קבעה ,למעשה ,כי האוניברסיטה בהר הצופים
תהיה מחוץ לגבולות המדינה העברית המוצעת .לאחר מלחמת השחרור נותר כל הר
הצופים במזרח ירושלים כמובלעת בריבונות ישראלית ,ללא יכולת לקיים את
האוניברסיטה וכל הפעילות האקדמית עברה למערב העיר.
קשה לתאר את ירושלים ללא האוניברסיטה העברית .במשך שנים רבות הייתה
האוניברסיטה המוסד האקדמי היחיד בארץ (פרט לטכניון שעסק בתחום הטכנולוגי),
מרכז להתחדשות התרבות היהודית ,מוקד משיכה לאנשי רוח ומדע ,ובסיס למחקרים
חדשים ופורצי דרך .האוניברסיטה העברית גם הייתה הראשונה לקלוט תלמידים
מחו"ל ,ובכך פרצה את הדרך להיותה של ישראל מקום בו צעירים יהודים מפתחים את
25
כישוריהם האישיים בסביבה יהודית-ציונית.
האוניברסיטה העברית הינה מפעל תרבותי מובהק של
העם היהודי והתנועה הציונית עד עצם היום הזה

הסוכנות היהודית -
עד  9191לא הייתה פעילות של הממסד הציוני בירושלים (למעשה עיקר הפעילות הייתה
בחו"ל) .כיבוש העיר בידי הבריטים הביא לשינוי ביחסה של התנועה הציונית
לירושלים .העיר הייתה לבירת השלטון החדש ובה התרחשה הסצנה הפוליטית
העיקרית .תהליך זה הביא את "ועד הצירים" לקבוע כבר במאי  9191את משרדיו
הראשיים ברחוב יפו בירושלים .ראשי התנועה הציונית הבינו כי בד בבד עם הפיתוח
של ירושלים הבריטית ,יש לבסס אותה כמרכז היישוב ומאוחר יותר כעיר הבירה.
שמונה שנים מאוחר יותר הוכרזה תחרות אדריכלים לעיצוב מתחם המוסדות
הלאומיים .עשרות אדריכלים בעלי שם ניגשו לתחרות ,ולבסוף נבחר האדריכל יוחנן
רטנר .הבניין היה בעל שלושה אגפים סביב חצר מרשימה הנפתחת אל הרחוב .הבניין
הוא בעל אופי מודרניסטי בינלאומי עם אלמנטים המזכירים גם את מצודת דוד ואת
שערי העיר העתיקה .הבניין נבנה ביוזמת ההסתדרות הציונית ,אם כי במהלך הדרך,
בשנת  ,9191נוסדה הסוכנות היהודית לארץ ישראל כארגון המקיף את כלל חלקי העם
היהודי והיא זכתה באגף המרכזי.

25

היום ,ירושלים מהווה מרכז גדול ללימודים עבור צעירים מן התפוצות במגוון של מסגרות אקדמיות ולא אקדמיות.
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בית המוסדות הלאומיים הוא מבנה וחצר קדמית מרשימה הנמצאים בשכונת רחביה
שבירושלים ,בפינת הרחובות המלך ג'ורג' והקרן הקיימת .מבנה זה נבנה עבור
המוסדות הלאומיים והפך לסמל של המדינה היהודית שבדרך עד הקמתה .ב 9184-מונה
דוד בן-גוריון ליושב ראש הנהלת הסוכנות ,ומעמדה התחזק עוד יותר .הבניין הפך
להיות משכנה של "ממשלת המדינה שבדרך" ,ומנהיגיה יכלו לשאת דברים אל העם מעל
המרפסת הייצוגית .הסוכנות היהודית תפקדה בשנים האלה כמוקד הפוליטי של
היישוב והיוותה את התשתית למערכת הפוליטית הישראלית.
בכ"ט בנובמבר  9151עמדה גולדה מאירסון (מאיר) על המרפסת וקראה" :אלפיים שנה
שאפנו לגאולה ,חרדנו וצפינו לרגע הגדול הזה .והנה הגיע – הוא כל כך גדול ונפלא עד
שהוא למעלה מכוח הביטוי".
במרץ  9151הצליח נהג הקונסוליה האמריקנית להחדיר מכונית תופת לחצר הסוכנות
ולגרום לפיגוע שהיה החמור בפיגועי מלחמת העצמאות עד לאותה עת ,והפך לציון דרך
באירועי המלחמה .בפיצוץ נהרסה קומה שלמה באגף קרן היסוד .נהרגו  99איש
ונפצעו  .55בין ההרוגים היה גם מנהל קרן היסוד ,לייב יפה .הפיצוץ היה ניצחון
תעמולתי גדול לערבים ופגיעה קשה במורל של היישוב היהודי בירושלים.
ממרפסת בניין זה הכריזו חברי מועצת העם ,אשר שהו בירושלים הנצורה ולא יכלו
להגיע להכרזת העצמאות ,על קום מדינת ישראל .בשנים הראשונות לקיומה של
המדינה נערכו בבניין הסוכנות הישיבות הראשונות של הכנסת ,ונשיא המדינה הראשון
חיים ויצמן הושבע בו .בשנות החמישים פעל משרד ראש הממשלה באגף אחורי של
הסוכנות היהודית ,לרבות מקום מושבו של ראש הממשלה26.

חזית בנין הסוכנות וההסתדרות הציונית ו"המרפסת" במרכזו

הסוכנות היהודית איננה רק בניין מרשים ומוקד פעילות בירושלים .היא הרבה מעבר
לכך .מאז היווסדה מהווה הסוכנות היהודית גשר בין יהדות התפוצות לפרויקט הציוני,
26

בשנים הראשונות לקום ה מדינה התרכזו המוסדות העיקריים של המדינה באזור של הסוכנות היהודית .הכנסת
פעלה בבניין ברחוב המלך ג'ורג' (בית פרומין) ,משרד ראש הממשלה בבנייני הסוכנות ,ובית הנשיא היה בסמוך
בשכונת רחביה ,היכן שהיום שוכן יד בן-צבי .מאוחר יותר נבנתה קריית הממשלה בגבעת רם ובית הנשיא עבר
למשכן הקבע החדש.

41

ומאוחר יותר למדינת ישראל .אין זה מקרי שהסוכנות שוכנת בירושלים ובכך היא
27
יוצקת תוכן עכשווי להיותה של ירושלים בירת העולם היהודי.
שאלה לדיון :באיזו אופן מבטאת הנוכחות של
הסוכנות בירושלים את מערכת היחסים של
העולם היהודי עם ישראל ועם ירושלים היום?

הנרייטה סאלד ובית החולים הדסה -
דמות המסמלת היטב את המעורבות הפעילה של יהודי התפוצות בירושלים היא
הנרייטה סאלד .סאלד נולדה בשנת  ,9191בבולטימור ,ארצות הברית .היא הייתה
האישה הראשונה שלמדה בבית המדרש לרבנים קונסרבטיביים בניו יורק ,אך לא
הוסמכה לרבנות .עוד בארצות הברית היא נרתמה לפעולות סעד וסיוע למהגרים
היהודים שהגיעו מרוסיה לארצות הברית .לצד פעילותה הציבורית עסקה בכתיבת
שירה ופרוזה ,בתרגום ובעריכה והייתה לעורכת הראשית של ההוצאה לאור היהודית
הראשונה בארצות הברית .בשנת 9111הצטרפה לתנועה הציונית.
ב  9111 -הגיעה סאלד לראשונה לארץ ישראל יחד עם אמה והשתיים הזדעזעו
מהתנאים הקשים במקום ,מהעוני ומהזוהמה .ביקור זה הביא את סאלד להקים ב-
 9199את הסתדרות הנשים הציונית בארצות הברית הדסה ,ארגון שנועד לסייע ליישוב
היהודי ולמפעל הציוני בארץ ישראל .סאלד שימשה כנשיאת הארגון.
ב  9191 -עלתה סאלד לארץ כדי לרכז את מחלקת החינוך והבריאות בהנהלה הציונית.
היא התגוררה בירושלים .היא הקימה את בית הספר הראשון לאחיות בארץ ,ומרפאות
ציבוריות של "הדסה" הוקמו בכל רחבי הארץ ויצרו את התשתית למערכת הרפואית
בישראל .סאלד הייתה היושבת-ראש של הסתדרות הנשים העבריות.

הנרייטה סאלד
27

הסוכנות גם מפעילה קמפוס חינוכי עבור צעירים מן התפוצות בדרום ירושלים ,קריית מוריה
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בית החולים הדסה
תחילתו של בית החולים הדסה בשנת  9191ברחוב הנביאים ,במבנה ששימש קודם לכן
את בית החולים מאיר רוטשילד 28.בית החולים הדסה שכן במקום זה עד  ,9181אז
עבר בית החולים להר הצופים .את מבנה בית החולים תכנן האדריכל הנודע אריך
מנדלסון .החל משנת  9151עמד בית החולים בבידוד ביחס לריכוזי האוכלוסייה היהודית
ושיירות שהגיעו אליו ממערב העיר הותקפו .באפריל  9151עלתה במהלך מלחמת
השחרור ,שיירה ממוגנת ובה רופאים ,אחיות ואנשי סגל אל עבר הר הצופים .בדרך
הותקפה השיירה על ידי מארב של מחבלים ערבים ובתום כמה שעות נרצחו כל 11
אנשי השיירה ובית החולים פונה ונסגר .הטבח זכה לכינוי "טבח שיירת הדסה" .כל
הפעילות הרפואית של הדסה הועברה למבנים זמניים מערב העיר ,עד לבניית הקמפוס
החדש בסמוך לעין כרם בקצה המערבי של העיר.
ב 9114-חזר ונפתח בית החולים בהר הצופים ,לאחר שנשות הדסה שיפצו והרחיבו
אותו.
נשות הדסה הוא ארגון הנשים הציוני של ארצות הברית וחברות בו מעל ל811,111-
נשים .הוא נוסד בשנת  9199על ידי הנרייטה סאלד ובימים אלה מציין  911שנה
להיווסדו .הארגון מתמקד בתמיכה בתחומי הרפואה ,החברה והחינוך בישראל,
בארצות הברית וברחבי העולם .הארגון תמך ותרם רבות למימון הייעור ולמימון
פרויקטים חלוציים ברחבי ישראל .הארגון סייע גם בהעלאת אלפי ילדים ובני
נוער לישראל באמצעות "עליית הנוער" .בנוסף לכל פעולות ההתנדבות ,פעלה
הדסה רבות גם לקידום הרעיון הציוני בארצות הברית ובמקביל גם לקידום זכויות
נשים ,זכויות אדם ולמלחמה בעוני ובנחשלות .תנועת הנוער "יהודה הצעיר"
פעלה במסגרת הדסה על לאחרונה .ארגון הדסה הפך במהרה לארגון הנשים
היהודי הגדול בארצות הברית .הוא היה אחראי להקמתם של שני בתי חולים
בירושלים ,ובתפוצות ,לבניית בית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים
ולהקמתו של בית הספר לאחיות.
www.hadassah.org

כיום המרכזים הרפואיים של הדסה הם מוסד עוגן מרכזי ומשמעותי בירושלים ,אחד
המעסיקים הגדולים בעיר וצומת של מפגש בין כלל האוכלוסיות של ירושלים
המודרנית.

המרכז הרפואי בעין כרם
28

היום שוכנת במבנה המכללה האקדמית הדסה
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פילנתרופיה ומעורבות יהודית בירושלים אחרי קום המדינה –
עם הקמת המדינה העם היהודי התגייס לסייע לחברה הישראלית הצעירה .ירושלים
זכתה בנתח משמעותי מתוך הנדיבות והמסירות שגילו יהודי התפוצות כלפי המדינה
החדשה.
נציין כאן כמה מוקדים ייחודיים בהם העם היהודי התגייס לסיוע לקידום מוסדות
ותהליכים בירושלים ולמעורבות בחיי העיר.
משכן הכנסת
ב 9144 -הוחלט שמן הראוי שהמשכן יהיה לצד קריית הממשלה ,במקומו הנוכחי ולא
בבניין הזמני במרכז העיר .הוכרזה תחרות לבניית המשכן ,אבל בשל העובדה שלא היה
מימון לבנייה ,רוב האדריכלים בישראל לא נגשו לתחרות .ביולי  9141פורסם שבתחרות
זכתה תכניתו של האדריכל יוסף קלארווין .תשעה ימים לפני כן נודע שהברון ג'יימס דה
רוטשילד ייעד סכום של  9.94מיליון לירות שטרלינג ( 9מיליון לירות ישראליות) למימון
הבנייה29.
אבן הפינה הונחה ב 95-באוקטובר  9141במעמד נשיא המדינה יצחק בן צבי ,ואלמנת
התורם ,הברונית דורותי רוטשילד והבניין הופעל לראשונה ב.9199-

בית המשפט העליון
בשנת  9119נערכה תחרות לתכנון מבנה בית המשפט ,ששהה עד אז במשך עשרות שנים
באחד הבניינים במגרש הרוסים בירושלים .שוב ,גם במקרה הזה קרן רוטשילד מילאה
תפקיד מרכזי בהקמת הבניין .יד הנדיב (שמה של קרן רוטשילד בישראל) הציעה לממן
בניין חדש בקריית הממשלה ,כדי להשלים את "המשולש הדמוקרטי" בגבעה :הכנסת,
הממשלה ובית המשפט העליון ,וכן בשל הרצון לשכן את הגוף השיפוטי הגבוה ביותר
במדינת ישראל במבנה ייעודי ראוי (המבנה הקודם שהיה במגרש הרוסים שימש בעברו
כאכסניית צליינים נוצרים) .בתחרות השתתפו אדריכלים ידועי שם .האדריכלים עדה
כרמי-מלמד ואחיה רם כרמי מתל אביב זכו בתחרות זו .הבניין הושלם ונחנך בשנת 9119
וזכה לשבחים רבים על הידורו ויופיו ,למרות שנבנה מחומרים פשוטים ,וכן בשל היותו
30
מחובר מאוד לאופייה של ירושלים ולמקורות היהודיים.

29

בעקבות הזכייה פרצה סערה ציבורית בשל הטענה כי ההצעה שזכתה קיבלה יחס מועדף .וועדת מומחים
החליטה לאשרר את ההחלטה.
30
קרן רוטשילד עומדת להשקיע שוב בבניין רב משמעות בירושלים :בניין הספרייה הלאומית שעתיד להיבנות בשנים
הקרובות.
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בית המשפט העליון ומאחוריו משכן הכנסת

טדי קולק וקרן ירושלים
במשך  91שנים כיהן טדי קולק כראש עיריית ירושלים והשפעתו על התפתחות העיר
ניכרת עד היום .קולק החל בתפקידו ב –  9199לפני מלחמת ששת הימים כאשר העיר
הייתה מחולקת ,וב 9191-זכה להיות ראש העיר המאוחדת .במהלך כהונתו העיר גדלה
ללא הכר ,והפכה לעיר אחרת בהשוואה לעיר אותה ניהל קולק לפני המלחמה .לאחר
איחוד העיר החל קולק בפעילות נמרצת של פיתוח העיר מבחינה אורבאנית ותרבותית
והקים מוסדות ומרכזי חינוך רבים .הוא גם התעקש על שמירת הריאות הירוקות,
הקמת פארקים ועל שימור שכונות ישנות ומבנים חשובים.

טדי קולק9199-9111 ,

קולק פיתח מערכת יחסים ייחודית עם העולם היהודי .הוא ראה את עצמו כראש עיר
של כלל העם היהודי וידע "לנווט" את הרגש היהודי כלפי ירושלים לטובת פיתוח העיר.
קולק היה ידוע ביכולתו להלהיב את עשירי העולם היהודי ולגייס אותם לתמיכה
בירושלים .אחת מן היוזמות המשמעותיות של קולק הייתה ייסוד הקרן לירושלים.
הקרן נוסדה בשנת  9199על ידי טדי קולק ,והיא פועלת על פי הגדרתה "כדי להבטיח
שירושלים תהיה עיר מודרנית ,סובלנית ,פתוחה ופלורליסטית .בד בבד עם הדאגה
לרווחתם של תושבי ירושלים ,פועלת הקרן לירושלים לחיזוק המרקם החברתי הייחודי
44

בעיר ויחסי שכנות טובה בין קהילותיה וכן לביסוס מעמדה של ירושלים כבירת ישראל,
מרכז לעם היהודי ומוקד משיכה לבני כל הדתות.
עד כה גייסה הקרן מידידיה בארץ ובעולם למעלה ממיליארד ורבע דולר ,שהושקעו
בפיתוח והקמת מאות מוסדות ואתרים וכן בהפעלתן של אלפי תכניות דו-קיום ,קהילה
ורווחה ברחבי העיר.
.www.jerusalemfoudnation.org
אחד הנרטיבים בו משתמשים אלה המגייסים כספים עבור
ירושלים הוא הגדרתה כמרכז לעם היהודי

הקמת המרכזים החינוכיים של התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית
ירושלים שימשה במשך שנים מוקד עבור היהדות האורתודוכסית ,החל מן היישוב הישן
ובהמשך עם התפתחות המרכז של הציונות הדתית והקמת מוסדות כגון מרכז הרב
הקוק ,וכן באמצעות הקמת מוסדות דתיים הפועלים בחסות המדינה ובראשם הרבנות
הראשית לישראל.
לאחר קום המדינה החליטו שתי התנועות הדתיות הלא-אורתודוכסיות אשר מרכזיהן
בארצות הברית לתקוע יתד בירושלים .כל אחת מן התנועות הקימה שלוחה בירושלים.
התנועה הקונסרבטיבית הקימה בניין בסמוך למוזיאון ישראל שנקרא נווה שכטר
ומאוחר יותר ,שונה שם הבניין והוקם במקומו מכון שכטר למדעי היהדות כמכללה
ישראלית עצמאית .בנוסף ,התנועה הקונסרבטיבית הקימה את המרכז ליהדות
מסורתית ברחוב המלך ג'ורג' פינת רחוב אגרון.
התנועה הרפורמית הקימה במרכז העיר קמפוס גדול הכולל את כל המוסדות שלה
בישראל .הקמפוס הרפורמי כולל את השלוחה הישראלית של ההיברו יוניון קולג' ,בית
שמואל ומרכז שמשון ואת המטה של האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת.

בית המדרש היברו יוניון קולג' ,ברחוב דוד המלך בירושלים
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חשוב לציין כי מעבר להקמת המבנים הפיסיים ,שתי התנועות הנהיגו בשנות ה11-
דרישה בעלת משמעות רבה בהכשרת הרבנים ובעלי תפקידים אחרים בתנועות :חובת
לימודים של שנה בישראל כחלק מן ההכשרה המקצועית .דרישה זו והעובדה שמדי
שנה נמצאים בירושלים כמה מאות פרחי רבנות ,חזנות ,עבודה קהילתית וחינוך
משפיעה רבות על הקשרים של הזרמים הללו לישראל.

ירושלים כמרכז חינוכי ליהודי התפוצות
בנוסף לעוגנים האסטרטגיים של הזרמים ,הוקמו במהלך השנים מוסדות שונים
בירושלים המחברים את יהודי התפוצות לישראל ולעיר .ביניהם ניתן למנות את:
המכון למדריכי חו"ל של הסוכנות היהודית ,מכון פרדס ,מכון שלום הרטמן ,מכון לב,
הישיבה הקונסרבטיבית ,ביה"ס לתלמידי חו"ל באוניברסיטה ,המרכז החינוכי של תנועת
יהודה הצעיר ועוד.
פעילות משמעותית נוספת קשורה לתופעה שהתפתחה בעולם האורתודוכסי .בעשרות
השנים האחרונות ירושלים הפכה למרכז עולמי של תלמידי ישיבות אורתודוכסים
המגיעים אליה מכל רחבי העולם .דפוס הפעילות הפופולארי הוא להגיע לישראל
(לירושלים בפרט) לשנת י"ג לאחר סיום הלימודים בביה"ס העל יסודי .בירושלים
פועלים עשרות מוסדות לבנים ובנות המפעילים תכניות בשנת י"ג.
בשנת  9118הוקם פרויקט מסע לעידוד תכניות ארוכות טווח .למרות שהפרויקט איננו
מכוון את המשתתפים לתכנית או מיקום כלשהו ,זוכה ירושלים בנתח משמעותי ומעל
 41אחוז מכלל המשתתפים בוחרים להירשם לתכנית המתקיימת בירושלים .ההערכה
היא כי לפחות  4,111משתתפים בשנה מתכניות מסע מתגוררים בירושלים לפרק זמן של
31
מספר חודשים.
המרחב הציבורי בירושלים :למי הוא שייך?

אמרנו כבר בראשית היחידה כי ירושלים אינה שייכת רק לתושביה .אמירה זו קבלה
משמעות מיוחדת סביב שתי סוגיות הנוגעות לשאלת הקודים המותרים באזור הכותל
המערבי .הכותל המערבי נמצא בשליטה ופיקוח של האגף למקומות הקדושים במשרד
הדתות והוא מתנהל על פי קודים הלכתיים אורתודוקסיים.

31

המחבר היה מנכ"ל מסע
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התנועה המסורתית (קונסרבטיבית) ניהלה מאבק ציבורי בממסד על מנת לאפשר
לחבריה תפילות מעורבות באזור הכותל .בשנת  9111הגיעה התנועה להסכם עם
ממשלת ישראל במסגרתו ניתן לערוך תפילות מעורבות ושוויוניות ברוח התנועה
המסורתית .התפילות מתקיימות בתיאום מראש בקשת רובינזון הנמצאת מדרום לגשר
המוגרבים ,כחלק ממתחם "מרכז דוידסון  -הגן הארכיאולוגי ירושלים".

תפילה מעורבת באזור קשת רובינזון

פרשייה אחרת שריכזה תשומת לב רבה היא הדרישה של קבוצה בשם נשות הכותל,
לקיים תפילת נשים באזור עזרת הנשים ,הכוללת קריאה בתורה.
נשות הכותל היא עמותה של נשים יהודיות המשתייכות לזרמים שונים ביהדות,
המבקשות להתפלל בכותל המערבי תפילה הכוללת קריאה בתורה ,התעטפות בטלית,
חבישת כיפה ,והנחת תפילין ,מעשים שקיומם בפרהסיה אינם עולים בקנה אחד עם
מנהגי ההלכה האורתודוקסית .באתר האינטרנט של העמותה נאמר כי "מטרתנו כוללת
שינוי ,חינוך והעצמה – לשנות את הסטטוס קוו הקיים שמונע מנשים מלהתפלל באופן
חופשי בכותל המערבי ,לחנך את הנשים היהודיות והחברה כולה על זכויות האזרח
הפוליטיות ,דתיות וחברתיות הקשורות לזכותן של נשים להתפלל כקבוצת תפילה;
ולהעצים את הנשים היהודיות לקחת אחריות על החיים הדתיים וזכויות התפילה
שלהן".
קבוצת נשות הכותל נוהגת להגיע למקום מדי ראש חודש .עם תחילת פעילותן נתקלו
הנשים בהתנגדות עיקשת מצד מנהלי האתר .כמו כן ,היו גילויי אלימות מצד מתפללים
שלא ראו בעין יפה את הפעילות של הנשים .הסיפור של נשות הכותל עורר גלי
עצומים בכל רחבי העולם היהודי .יהודים רבים ברחבי העולם ראו ביחס שהופנה
32
לנשות הכותל וליהודים הקונסרבטיבים פגישה בחופש הדת בישראל.

32

הסוגיה של הדרת נשים בירושלים המתבטאת בקווי הפרדה והימנעות מהצבת תמונות של נשים בפרסומי חוצות,
גם היא הגיעה לתודעה של הקהילות בתפוצות ויצרה הד רחב ,אם כי במקרה הזה ,יהודי התפוצות אינם צד
במחלוקת.
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הנשים עתרו לבג"ץ אשר המליץ למצוא פתרון שיענה על צרכי הצדדים .ברוח דברים
אלה הקימה הממשלה ,ב 9115-ועדת מנכ"לים שהתבקשה "להציע פתרון אפשרי שיקיים
את חופש הגישה לכותל המערבי ואת חופש התפילה ברחבתו ,תוך צמצום הפגיעה
ברגשות המתפללים במקום" .כעבור שנתיים ,הגישה הוועדה דו"ח שבו קבעה" :כדי
להגיע לאיזון הנדרש מהוועדה בהחלטת הממשלה ,בין חופש הגישה לכותל לבין צמצום
הפגיעה ברגשות המתפללים ,לא מצאה הוועדה כי בשלה העת לאפשר תפילה ברחבת
הכותל המערבי גופא ,אשר היא שונה מהתפילה המסורתית המקובלת בו" .כעבור שנה
החליטה ועדת השרים לענייני ירושלים לאמץ את המלצות הוועדה ,והחליטה "לפעול
לבחינת אפשרות להסדרת אתר תפילה חילופי מתאים" .ועדה נוספת שמינתה
הממשלה ,בראשותו של שר האוצר ,יעקב נאמן ,המליצה שנשות הכותל יתפללו באתר
קשת רובינסון הסמוך לכותל.

תפילת נשים של קבוצת "נשות הכותל"

שתי הסוגיות שצוינו הן רק חלק משאלה רחבה יותר והיא כיצד ניתן להבטיח שהמרחב
הציבורי בירושלים יאפשר לכל היהודים ,על זרמיהם להרגיש בנוח .מרבית יהודי
העולם אינם חיים על פי דרישות ההלכה ורבים מהם שייכים לזרמים דתיים המהווים
חלופה ליהדות האורתודוכסית .מאידך ,הציבור האורתודוכסי החרדי והמודרני הוא
הקהילה הדתית הגדולה בירושלים.
כיצד ,אם כן ,יכולה ירושלים להבטיח לכל הזרמים וההשקפות כי יוכלו לבקר בעיר,
להתפלל בה ולקיים בה פעילות על פי דרכם? כיצד נרצה שתושבי ירושלים יתייחסו
ליהודים המגיעים מבחוץ?
עיריית ירושלים וגורמי התרבות בעיר נמצאים לעתים בין הפטיש לסדן בבואם לתכנן
אירועי תרבות .מצד אחד ,קיימת שאיפה למצב את ירושלים כעיר של תרבות תוססת
בתחומי יצירה מגוונים .ומצד שני ,קיימות אוכלוסיות שאינן נוטלות חלק ביוזמות
התרבות ואף מתנגדות להן.
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פלאש מוב בירושלים (הורה)http://www.youtube.com/watch?v=RzhQuQGyulA :
(פתאום קם אדם בבוקר).

בהקשר זה יש מקום לייחד דיון לגבי סוגיית השבת בירושלים .תושבים רבים בירושלים
מקיימים את השבת כחלק מאורח החיים שלהם והעיר נוטה להתכנס פנימה בשבת.
ירושלים בשבת היא עיר שקטה ומסוגרת והתיירים היהודים מוצאים עצמם ללא
מסגרות מתאימות ,מנותקים מההוויה האמתית של העיר ,או לחילופין מחפשים
מקומות לתפילה המתאימים לדרישותיהם.

סוגיית מעורבות יהודי התפוצות בקביעת עתידה המדיני של ירושלים
ירושלים נמצאת במוקד של מחלוקות גיאו-פוליטיות עמוקות .על אף הנרטיב הציבורי
הישראלי המדגיש את אחדות ירושלים ,בגיבוי חוק יסוד ירושלים ,עלו במהלך השנים
האחרונות תרחישים אפשריים שונים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני שכללו
התייחסויות לירושלים.
שני נושאים עיקריים עלו במהלך השיחות .הראשון ,הוא האפשרות לחלק את ירושלים
באופן שיאפשר למדינה הפלסטינית שתקום לבסס את בירתה במזרח העיר .והשני,
מעמד המקומות הקדושים לשלוש הדתות סביב הר הבית ,או מה שמכונה "האגן
33
הקדוש".
שתי הסוגיות הללו טעונות ונמצאות בלב המחלוקת הפנימית בחברה הישראלית .לא
ברור ,אם ומתי יובאו נושאים אלה להכרעת הציבור הישראלי ,שכן בתקופה הזו לא
נראית תזוזה מדינית משמעותית .עם זאת ,לא הובהרה השאלה של מקומם של יהודי
התפוצות בדיון הזה .כאזרחים של מדינות אחרות הם אינם שותפים לתהליך
הדמוקרטי הישראלי ,אולם היחס המיוחד שלהם לירושלים הוא מרכיב שלא ניתן
להתעלם ממנו.
גבי ושפר ואייל צור פרסמו לאחרונה חיבור מקיף על יחס יהודי התפוצות לירושלים
והם סיכמו את העמדה הכוללנית של יהודי התפוצות:
"המגעים המדיניים שנוהלו בעשור האחרון ,בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ,נגעו ,כאמור
לעיל ,גם למעמד הקבע של ירושלים במסגרת הסכם בין שני הצדדים .התפתחויות אלה
עוררו עניין רב בקרב יהודים רבים בתפוצה ,שכן הן נגעו ברגישויות היסטוריות ברורות
מבחינה דתית ולאומית .נראה כי הן יהודים בתפוצה המזוהים עם הימין הפוליטי בישראל ,והן
יהודים בתפוצה המזוהים עם השמאל הפוליטי בישראל ,ניסו להשפיע בעשור האחרון על
עתידה של העיר .הם עשו זאת בין אם באמצעות הפעלת לחץ על ממשלת ישראל ועל
ממשלות במדינות המארחות ,ובין אם בהשפעה על דעת הקהל הכללית והיהודית בישראל
33

בכל התרחישים הללו דובר על כך שהשכונות היהודיות שנבנו במזרח ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים יישארו
בריבונות ישראלית.
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ובתפוצה ...באופן כללי ,עדיין נראה כי תמיכת חוגים רחבים בתפוצה בשלמותה
הטריטוריאלית של ירושלים בריבונות ישראל רבה יותר מהתנגדות לשמירה על שלמות העיר.
תמיכה זו ניכרת בעמדותיהם ובפעילותם של ארגונים יהודיים ,כמו אלה אשר ,לדוגמא,
אותתו לאהוד אולמרט להיזהר מכל ניסיון להתפשר בסוגיית ירושלים ,או עמדו ועומדות
לימין נתניהו כאשר זה הדף לחץ אמריקני לבלום בנייה יהודית במזרח ירושלים( ".עמ' .)44

אם אנו מקבלים את הטענה שירושלים אינה רק עיר השייכת לתושביה ,וכי לכל חלקי
העם היהודי יש "מניה" המבטאת את הזיקה לעיר ,יש צורך במציאת ערוצי תקשורת
שיאפשרו לשתף את יהודי התפוצות גם בקביעת העתיד המדיני של העיר.

51

סיכום

ירושלים היא עיר של "עליה לרגל"
עוד בתקופות קדומות נוצרו דגמים משמעותיים של עליה לרגל ואלה התחדשו בימינו
עם הקמת מדינת ישראל ,ובמיוחד אחרי מלחמת ששת הימים ,התפתחה תעשיית
תיירות לישראל ,ובתוכה גם תיירות יהודית
התיירות היהודית היא סוג של עלייה לרגל .יהודים המגיעים לביקורים בירושלים נוטים
להתחבר לרבדים היסטוריים ורוחניים ,ופחות למציאות האורבנית של העיר
ירושלים היא עיר המהווה מוקד לפעילות פילנתרופית .היישוב הישן היה מבוסס על
תרומות ומאוחר היותר התנועה הציונית ויהודי התפוצות השקיעו רבות בירושלים
שלשה מוסדות מסמלים יותר מכל את המעורבות היהודית בירושלים :האוניברסיטה
העברית ,הסוכנות היהודית ובית החולים הדסה
לאחר קום המדינה המשיכו יהודי התפוצות לתמוך לחיזוקה ולשגשוגה של ירושלים .בין
היתר סייעו להקמת משכן הכנסת ובית המשפט העליון
טדי קולק כיהן כראש העיר במשך  91שנה מהן  91שנה לאחר איחוד העיר .טדי קולק
השכיל לרתום את יהדות למעורבות ולהזדהות עם ירושלים
ירושלים הפכה להיות מרכז חינוכי ליהודי התפוצות .הזרמים הלא-אורתודוכסים בנו
מרכזים חינוכיים להכשרת מנהיגות ובהמשך נוספו בה מרכזים חינוכיים חשובים
אחרים
ירושלים היא מוקד מרכזי לצעירים בתכניות "מסע" והיא מושכת אליה אלפי צעירים
אורתודוכסיות לתכניות ישיבתיות
בשנים האחרונות עלה המתח סביב המרחב הציבורי בירושלים ,בעיקר באזור הכותל
המערבי
ירושלים עשויה "לככב" בתהליך המדיני כאשר יעלו רעיונות ופתרונות בסוגיית ירושלים
כחלק מפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני .מעמד יהודי התפוצות בשיח הזה אינו ברור
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תרגיל :השלימו את המשפטים הבאים:

ירושלים איננה רק עיר של תושביה .ירושלים היא עיר.............................
יהודי התפוצות צריכים להיות מעורבים בירושלים ב................................
כדי להכיר את ירושלים יהודי התפוצות צריכים..............................
כדי להיות מרכז ליהודי העולם על המרחב הציבורי בירושלים להיות...................
יהודי התפוצות יכולים להיות מעורבים בחיים בירושלים באופן ש.......................
בדיון על העתיד המדיני של ירושלים יהודי התפוצות..................................
הייתי מצפה מעיריית ירושלים ש............................................
הייתי מצפה מתושבי ירושלים ש............................................
כאשר אני חושב על ירושלים היום השאלה שעולה היא..................................
הייתי רוצה שהקשר האישי שלי לירושלים יהיה..........................................
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מקורות:
קובי כהן-הטב ,לתור את הארץ :התיירות בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי ,יד בן-צבי ,תשס"ז
אמנון רמון ,דוקטור מול דוקטור גר :שכונת רחביה בירושלים ,יד בן-צבי ,תשנ"ח
גבי שפר ואייל צור ,למען ציון לא אחשה? :יחס יהדות התפוצה לירושלים ,מכון ירושלים לחקר
ישראל9199 ,
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ערכת פעילות ליום ירושלים:
רעיונות הפעלה ונספחים מתודיים.

מה בערכה?
 .0הקדמה -לקריאה שלכם .כולל מתודה להעלאת שאלות ראשוניות לדיון קבוצתי
 .2יחידה ראשונה -איפה זה ירושלים?!
 .3יחידה שניה -למי שייכת ירושלים?!
 .5מצגת מלווה ליחידה ראשונה בעברית ,כוללת תרגומים לאנגלית וספרדית.
 .4נספח -מקורות נוספים להעשרה ודיון ,קישורים לסרטונים ומילות השיר "ירושלים של זהב" מתורגמים
לאנגלית.

כיצד להשתמש בערכה?
.0

.2

.3

.5

.4

קראו את ההקדמה! היא בעיקר עבורכם .אחרי קריאה שלה -תוכלו להתחבר לנושא של הערכה,
למטרות ולנושאים שיועלו לדיון .כמו כן ,כלולים בה כמה רעיונות שיאפשרו התחלה של דיון על
הנושא.
מאוד מומלץ לקרוא את שתי היחידות לעומק .הן מכילות חומר רב לקריאה ,אולם הוא כתוב
בצורה מאוד קולחת ונוחה (וגם מעניינת )...לקריאה .לאחר מכן תוכלו גם להחליט במה להתמקד
וכיצד להעביר את הנושאים .בהמשך אפרט כמה טיפים ורעיונות משלי.
צפו במצגת – בגרסה העברית .היא תשמש אתכם ליחידה הראשונה -כמתודה מרכזית להעברה
של התוכן הרב הקיים בה ...לאחר מכן תוכלו לבחור האם להדביק לתוכה את התרגום באנגלית/
ספרדית וכן אילו תמונות לשלב מתוך החומר של היחידה הראשונה (למצגת צורפו כמה תמונות
לדוגמא).
לאורך היחידות "מוצפנים" כמה רעיונות לקישורים לסרטים הקיימים ברשת .מומלץ להחליט
מראש מה תרצו להקרין (ואולי אילו חלקים מתוך הסרטונים) -ולהדביק את הקישור למצגת
עצמה .כך תוכלו להפוך את ההרצאה ליותר מוחשית מבחינת התיאורים ההיסטוריים
והדמוגרפיים הקיימים בה.
היחידה השנייה כוללת בתוכה נושאים רבים לדיון וכן להמחשה :ירושלים כעיר אזרחית ועולמית,
העלייה לרגל ,תיירות ביר ושלים ,פילנתרופיה ומעורבות יהודית בירושלים ,סוגיית אופייה של
העיר ועוד ..כל אחד מהנושאים הללו יכול להכיל יחידה שלימה של דיון .מומלץ להעביר את
הנושא המרכזי -ולבחור את אחד תתי הנושאים להמחשה .לדוג' -העיר שייכת לכלל יהודי העולם
ומהווה את המושא המרכזי של הרגש היהודי בעיני כלל העם ..דילמה או תת -נושא יכול להיות:
אם וכאשר יעלה לדיון עתיד השטחים של ירושלים ,האם גם יהודי העולם יוכלו להשמיע את כולם
בהכרעה? או -האם יהודי העולם יכולים ו/או צריכים להשפיע על המאבק להשארתה של ירושלים
כעיר פלורליסטית בגלל האופי המגוון והרחב של יהודי התפוצות וישראל?!
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אפשרויות מתודיות:












חלוקה של דילמות ,בסגנון "קפה דילמה" -כאשר כל קבוצה מקבלת דילמה אחת מתוך
היחידה ,ועליהם להכריע בקבוצה קטנה ולהמשיך הלאה לדילמה הבאה.
הצגה /סימולציה של ישיבת מועצת העיר ירושלים :בישיבה זו ניתן להעלות לדיון סוגיות
שונות הקשורות לאופי המיוחד והמאתגר של ניהול העיר ירושלים (על שלוש תת-
האוכלוסיות הגרות בה ,על שלל האינטרסים הקיימים בישראל ובעם היהודי ,ועוד)..
התרכזות בדילמה /סוגיה אחת -ושימוש במשחק תפקידים כדי להראות אותו .כל דבר
מהאמור לעיל יתאים( ...משחק תפקידים בין חרדי וחילוני על אופייה של ירושלים ,כנ"ל
לגבי נושא התיירות בעיר ועוד).
שימוש באחד הסרטונים המופיעים ביחידה (או בנספחים בהמשך) כטריגר לדיון:
שואלים את הקבוצה שאלות שדרכן ניתן לגעת בסוגיות המרכזיות ,כגון -האם ירושלים
היא סמל בעיניך? אם כן -למה? האם היא אכן שייכת לכולם? מהן גבולות השייכות
והמעורבות בניהול העיר ,אן כך? ועוד..
שירי ירושלים -שימוש בשירים המופיעים בנספח -או שירים אחרים שתמצאו בעצמכם..
שימוש בשירים גם כן כטריגר לשאלות של זהות ושייכות כלפי ירושלים.
חוויות מירושלים -לבקש מהקהל לספר על חוויות שלהם מביקור בירושלים ,בצורה של
משחק או כחלק מפעילות על אתרים בירושלים /יופייה של ירושלים /מרכזיותה כלפי
דתות בכל העולם /אנשים שונים ורב גוניות האוכלוסייה בעיר וכד' .לאחר מכן להעלות
לדיון את השאלות של היחידה הנוגעות בנושא של תיירות.
עיצוב כרזה על ירושלים /קמפיין בחירות שעוסק באחד הנושאים הבוערים לדיון -סביב
נושאים שונים ,או בנושא מרכזי אחד .נותנים לקבוצות לערוך מעין קמפיין לצד שלהם
בוויכוח -ובסיון לקיים הצבעה..

 ./החלק החשוב הוא הקריאה לעשייה (! .)Call for actionלא להשאיר את הדברים רק בידע
ובחשיפה של התכנים ,אלא להפוך אותם לאקטואליים וליישומיים .כיצד?
 הפצה של החומר לאנשים נוספים :כתיבה שלכם או של מישהו שהשתתף בפעילות/
בדיון -שישלח מסקנות ותובנות שלו מהדברים שנלמדו ושנידונו -לרשימת תפוצה של
אנשים נוספים בקהילה.
 פעילות שתועבר לאחרים ע"י אנשים שהשתתפו בפעילות הראשונה ...יכול להיות
קבוצת נוער שתעביר לקבוצה אחרת של נוער /ילדים וכו' .להפוך אותם ל"סוכני השינוי"
בנושאים האלו.
 הצגה? סרטון להפצה? -כל דבר אחר שאתם תפיקו בעקבות היחידה ותעבירו לאחרים!

נספחים:
מקורות לנושא "למי שייך יום ירושלים" (בהוצאת תנועת "נאמני תורה ועבודה"):

(מתוך הספר "שיח לוחמים" ,בהוצאת התנועה הקיבוצית)
צביה ' :ישבנו בבית החולים ,ושם אמרו :ירושלים נכבשה .ובבית החולים ידעו הכל כמה שעות
לפני כן ,כי אנחנו היינו קרובים לפיקוד .אז דיברו ככה שכובשים את ירושלים,
כן כובשים ...לא כובשים ...אז ברגע שאמרו שכבשו את ירושלים ,באופן אינסטינקטיבי כל
החיילים ששכבו במיטה והחזיקו טרנזיסטורים ,שמו משהו על הראש .אחד שם עיתון ,אחד
שם את המטפחת ,אחד שם את החולצה'...
מראיינת' :חיילים דתיים'?
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צביה' :לא .כולם! כל החובשים ,אפילו כל הבחורות שמו על הראש משהו ...זה היה נראה כל-
כך ...פתאום לראות את זה ...משהו לשים על הראש .הייתה התרגשות כזאת.'...
עוזי' :כשנסענו לירושלים עמדו אנשים על יד חולדה וצעקו :הכותל ...הכותל ...מילים אלה ,לא
שום דבר אחר ,פשוט  -הכותל .לכל אחד מאתנו ,הלוחמים שישבנו באוטובוס שהוביל אותנו
לירושלים ,זה הספיק ,כי בכל זאת אני לא יודע ,אין לי שום זיקה דתית ,אבל זה משהו שנגע
לכולנו ,זה נתן יותר מכל דבר אחר'...

(יהונתן גפן" ,3.11.95 ,מעריב")
"… מה היא ירושלים ,נדבר גלויות ,אם לא אבן אחת גדולה; עיר כל כך קדושה שלא נעים לך לזרוק
עטיפה של מסטיק ברחוב; ולג ור בה ,דבר שמעולם לא יעלה על דעתי ,זה כמו לגור מקופל בתוך מזוזה.
אבל זה טעמי האישי ,שתמיד העדיף שפלה פנימית וים על עיר שרוצה שימותו למען שלמותה כל הזמן.
כמו שתל-אביב היא עיר ללא-הפסקה ,ירושלים היא הפסקה עד הנצח…
תהרגו אותי אם אני יודע מה לעשות עם כל העיר הזאת ,כמה שאני משתדל ומתאמץ אני לא מצליח
להתרגש מזה שהיא בירה .גם עפולה היא בירת העמק ,אז תגידו ,עם היד על הגרעינים ,לא הייתם מלווים
אותה קצת ,אם מישהו היה מעוניין בה ,תמורת שלום צודק? או אפילו שלום טועה?…
תהרגו אותי אם אני יודע מה לעשות עם העיר הז את ,אבל לפני שאתם הורגים אותי אני רוצה שתקשיבו
לפתרון מסויים שעלה בדעתי .זרקתי אותו לכמה אנשי רוח ,אבל היה עומס חום ,והם לא תפסו .הרעיון
שלי הוא לא לחלק ,אלא לתת .לתת את העיר הקדושה לאנשים הקדושים ,או במלים אחרות – לכל
הפנאטיים ,שלנו ושלהם ,שיסתובבו להם שם כמה שהם רוצים ,רעולי פנים או חוזרים בתשובה שמרצים
את עברם ,ויחבלו אחד בשני עד לנצח -או איך שהם קוראים לזה.
זה מה שאני חושב שצריך לעשות עם העיר הזאת .להשאיר אותה לזורקי אבנים ולמחרחרי נצח .שלנו
ושלהם .בגלל האקלים ושער האשפתות ,גיא בן הינום ,וכל שאר השמות המפחידים הללו .נראה לי
שירושלים היא מקום טוב לסגור בו (לנצח!) את כל הרוצחים ,האנסים בתשובה ,המתפרעים ,מציתי
האנשים ,אוהדי עונש המוות ,אוהדי המוות ,זורקי האבנים,
בלַּאטָ ה
מהמחנה הדתי או מהמחנה החרדי או ממחנה ַּ
(מחנה פליטים ערבי) ,שיכורי בקבוקי התבערה ,הג'יהדניקים,
נאמני הר-הבית ,מחשבי-הקיצין ,הסכינאים ,בכייני הכותל,
מרטיבי המסגדים ,סגפני-החומה ,המתאבדים ,וכל שאר
הפנאטיים .פנאטי כל העולם -התאחדו…
יחיו להם שם ביחד ,לנצח או אפילו לשני נצחים ,אבנים
עם לב עם אנשים מוגזי מוח – אוטונומיה של פנאטיים
בעיר שחורה ,ואנו נקים חומה גבוהה מסביבם ,ונמשיך
לחיות את חיינו הזמניים הבלתי קדושים בלי מורא ובלי
להיות בני ערובה.
תושבי ירושלים שאינם פנאטיים ואינם קדושים ,יפונו,
ויבינו סוף סוף שהחיים הם נמוכים .אני יודע שיש כאלה
שמתים על ירושלים ,אבל יש גם הרבה אחרים שרוצים
לחיות…".
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(עמוס עוז" ,5.10.93 ,מעריב)

"… נצטרך להחליט מה באנו לעשות פה .זה יהיה זמן מעניין ,העניין הזה של הזהות .יש לי ניחוש,
זאת תהיה ארץ יותר ויותר ים-תיכונית ,כמו ברצלונה ,מארסיי ,פיראוס… והיא תהיה חילונית עד
העצם.
כבר היום היא ככה ,קולנית ,נהנתנית ,חומרנית מאוד ,ממולחת ,גם מרושעת וגם טובת לב…
העתידנות היא ההווה ,היא תל-אביב ,היא שפלת-החוף .אני חושב שהשפלה כבר ניצחה ,וירושלים
תיהיה עיר שאנשים נוסעים אליה מישראל כמו לחוץ-לארץ ,כמו לראות את העבר .ובמלחמה בין
ירושלים לתל-אביב אני כולי לצד תל-אביב – שפיות ,חילוניות והווה .זה דבר חולה שחברה חיה רק
בעבר ובעתיד .זה מסוכן נורא ,זה הורג אנשים…".

(חמוטל אלבז ,סטודנטית באוניברסיטה העברית ,בתגובה על "אוי ירושלים" מאת גדעון לוי" ,25.2.12 ,הארץ")
הצטערתי לקרוא את דברי ההספד שכתב גדעון לוי על ירושלים .נכון ,נאמר כבר פעמים רבות שהעיר
הזאת מקפלת בתוכה את כל תחלואי החברה הישראלית ובעיותיה  -מאבקים בין דת לחופש ,בין עשירים
לעניים ,בין שמאל לימין ,יהודים לערבים .אך מוקדם להספיד אותה.
טוב יעשה לוי ,אם יבוא לעיר ויראה את כל הצעירים החילונים שמתעקשים להישאר בה למרות הכל,
מתוך עיקרון ואהבה לעיר שבשנים עברו ידעה להכיל את כל תושביה על מורכבותם.
ירושלים איננה רק עוני ולכלוך .סטודנטים רבים מגיעים אליה מכל הארץ ,ונוכחותם מורגשת .בשנים
האחרונות הקימו צעירי ירושלים ארגונים הפועלים לשינוי החיים בעיר כדי לעשותה "צודקת ,חופשייה,
נאורה ויפה יותר" ,כפי שמייחל לוי.
אמנם אינני גרה בעיר עצמה אלא במרחק של עשר דקות נסיעה ממנה ,אך גדלתי והתחנכתי בה ,ואני
מתכוונת להישאר פה ולפעול לשינוי .אם ירושלים מסמלת את מורכבות החברה הישראלית ואת מורכבות
החיים בארץ ,ויתור עליה וייאוש מהעיר הזאת יהיו כווית ור על חיים שפויים בארץ כולה.

סרטונים:
 .9מצגת שירי ירושלים -עברית אנגלית:
מרכז הדרכה בנ"עhttp://www.hadracha.org/he/vw.asp?id=2957 :
 .9לך ירושלים -מתורגם לאנגלית:
http://www.youtube.com/watch?v=Aux-1qSEaqs
" .8ירושלים -לב העולם פועם" -מילים מתורגמות לאנגלית:
http://www.youtube.com/watch?v=PimFGguofHc
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:שירים
נעמי שמר/ ירושלים של זהב
Jerusalem of gold / Naomi Shemer

ובמערות אשר בסלע
And in the caves within the rock
מייללות רוחות
Winds are howling
ואין יורד אל ים המלח
And none descends to the dead sea
בדרך יריחו
In the way of Jericho

אויר הרים צלול כיין
wine Mountain air as fresh as
וריח אורנים
And the smell of pines
נישא ברוח הערביים
carried in the evening wind Is
עם קול פעמונים
bells With the voice of

...ירושלים של זהב
gold Jerusalem of

ובתרדמת אילן ואבן
And in the slumber of tree and rock
שבויה בחלומה
Captive in her dream
העיר אשר בדד יושבת
alone The city that lies
ובליבה חומה
And in its heart a wall

אך בבואי היום לשיר לך
you But when I came today to sing to
ולך לקשור כתרים
And to tell your praise
קטונתי מצעיר בנייך
the least worthy of your sons I am
ומאחרון המשוררים
poets and of the last of

ירושלים של זהב
Jerusalem of gold
ושל נחושת ושל אור
And of copper and of light
הלא לכל שירייך
Behold, to all your songs
אני כינור
I am a violin

כי שמך צורב את השפתיים
lips For your name scorches the
כנשיקת שרף
Like a seraph kiss
אם אשכחך ירושלים
thee Jerusalem If I forget
אשר כולה זהב
Which is all gold

איכה יבשו בורות המים
How did the cisterns grow dry
כיכר השוק ריקה
The market square empty
ואין פוקד את הר הבית
temple mount And no one visits the
בעיר העתיקה
In the ancient city

...ירושלים של זהב
Jerusalem of gold
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חזרנו אל בורות המים
cisterns We have returned to the
לשוק ולכיכר
To the market and the square
שופר קורא בהר הבית
A shofar is heard on the Temple Mount
בעיר העתיקה
City In the ancient
ובמערות אשר בסלע
And in the caves within the rock
אלפי שמשות זורחות
Thousands of suns do shine
נשוב נרד אל ים המלח
again descend to the Dead We'll once
Sea
בדרך יריחו
By the way of Jericho

1

