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מורשת ומרחב בתכנון
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ובשיקומו 1975‑1967

מורשת ומרחב בתכנון הרובע היהודי בירושלים ובשיקומו
1975‑1967
הקדמה
בשער המאמר:
רחוב היהודים
והכניסה לחצר
בית הכנסת
'החורבה' ברובע
היהודי ()1972
(צילום :פריץ כהן)

מטרת מאמר זה לבחון את שיקומו הראשוני של הרובע היהודי בירושלים העתיקה לאחר מלחמת
ששת הימים .לכאורה הייתה זו הזדמנות יוצאת מן הכלל לתכנן אזור הרוס ולשקמו כטבולה רסה,
לוח חלק .אך הרובע היהודי היה רחוק מלהיות לוח חלק .גרו בו כ־ 5,000פליטים ערבים ,והיו בו
שרידי עבר בצפיפות ובכמות שאין דוגמתם .הרובע היה לשדה קרב במאבקי כוחות בין הרשות
המקומית לשלטון המרכזי ,ולזירה למימוש תפיסות שימור שונות ,שצמחו מתפיסות מורשת וזהות
יהודית שונות וסותרות — וכל זאת על רקע לחצים בין־לאומיים ,איומים ביטחוניים ושיקולים
פוליטיים .במאמר זה אנו מבקשים לבחון את העשייה השיקומית לאור התכניות המוקדמות ,ולעמוד
על תהליכים וגורמים שהשפיעו על התכנון המוסדי ועל המדיניות המוצהרת .המאמר מבוסס על חקר
ארכיוני של מקורות ראשוניים ומפות 1,על עיתונות וספרות בנות התקופה ,על ראיונות עם מתכנני
הרובע היהודי ובוניו ועם תושבים ותיקים בו 2ועל עבודת שדה3.

רקע היסטורי
בשלהי המאה התשע־עשרה עמדה אוכלוסייתה היהודית של ירושלים העתיקה על כ־ 20,000נפש,
והיא הייתה מרכז היישוב היהודי בארץ־ישראל .בתקופת המנדט הבריטי היו היהודים הרוב בירושלים
רבתי ,אך בעיר שבין החומות ירד מספרם לכ־ 2,000נפש ,והעיר העתיקה כבר לא מילאה תפקיד מרכזי
בחיי היישוב ,אם כי היא המשיכה לשמש 'סמל ומוקד משיכה לכל יהודי ,בגין ערכה הדתי והלאומי'4.
מאורעות תרפ"ט ויחסן של בריטניה ואומות העולם לזכויות היהודים בכותל המערבי העצימו את
ערכו הדתי והוסיפו לו ערך לאומי מרכזי .כבר אז חולקה למעשה העיר העתיקה בין יהודים לערבים.
1

2

3
4

נבדקו תיקים ופרוטוקולים רבים בגנזך המדינה ותיקיות ופרוטוקולים של מועצת העיר בארכיון ההיסטורי של עיריית
ירושלים .יש לציין ש'החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ' אינה מאפשרת לחוקרים
גישה לארכיון שלה ,וכל החומר עליה מקורו במקורות חיצוניים.
ברכה סליי ערכה ראיונות עם יוסף גלט ,מנכ"ל ישיבת 'הכותל' בשנים  ,1978‑1969ביוני  ;2008שלום גרדי ,אדריכל
ראשי של 'החברה' בשנים  ,1980‑1970באוקטובר  ;2007הרב ישעיהו הדרי ,ראש ישיבת 'הכותל' במשך כארבעים
שנה ,ואלימלך בן־פזי המנוח ,מנהל ישיבת 'הכותל' במשך כארבעים שנה ,ביולי  ;2005רבקה וינגרטן המנוחה ,מנהלת
המוזאון ובית הכנסת בבית המשפחה ,במאי  ;2008סעדיה מנדל ,אדריכל בצוות בתי־מחסה ,ביוני  ;2006אהוד מריעוז,
מראשוני תושבי הרובע היהודי ,בפברואר  ;2008אהוד נצר (מנצ'ל) המנוח ,המתכנן הראשון של הרובע היהודי ,בדצמבר
 ;2005דוד צפרוני ,סמנכ"ל המשרד לאכלוס ירושלים ו'החברה' בשנים  ,1983‑1967במאי .2005
המאמר מבוסס בחלקו על עבודת מוסמך של סליי שהוגשה לחוג לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים ,בהנחיית
פרופ' רות קרק ופרופ' נעם שובל.
י' בן־אריה ,ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט :שכונות ,בתים ,אנשים ,ג ,ירושלים תשע"ב ,עמ' .1829
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קרבות תש"ח התחוללו בעיר העתיקה ברובע היהודי
בלבד ,המקום היחיד בעיר העתיקה ובסביבתה שנותר
בו יישוב יהודי ,והוא נכנע ב־ 28במאי  .1948למרות
החלטת האו"ם על בנאום ירושלים ,בהפסקת האש
של  ,1948חולקה העיר בין ישראל לירדן ,וכל העיר
העתיקה ,כולל הכותל המערבי ,נותרה בשלטון ירדן.
ישראל קבעה את ירושלים המערבית כבירתה ,ללא
הכרה מרוב מדינות העולם .בשנים  1967‑1948המשיך
הכותל המערבי לסמל את הקשר היהודי לירושלים —
אף שהיה בשלטון ירדן.

מורשת במלחמה
הרס הרובע היהודי בקרבות תש"ח והמשך ההרס
המכוון של המקומות הקדושים שבו לאחר נפילתו ,לא
היו מעשים יוצאים מן הכלל .בשתי מלחמות העולם
במאה העשרים שימשו פעמים רבות מבנים שסימלו את
מורשתו של האויב ,מטרה להתקפה ולהחרבה .כך היה
בוורשה שבפולין ,בקובנטרי שבאנגליה ,בערי גרמניה
ובעוד מקומות רבים .דוגמאות מאוחרות יותר הן הפצצת
דוברובניק שבקרואטיה ,הרס הגשר המונומנטלי במוסטר
שבבוסניה והרס פסלי בודהה באפגניסטן .ניל אשרזון
הרחיק לכת והציג צווים מקראיים לבני ישראל להרוס את מקדשי הכנענים ואת חורבן בית המקדש
על ידי טיטוס כדוגמאות עתיקות לטקטיקה זו5.
עבדאללה א־תל ,מפקד הלגיון הערבי הירדני בתש"ח ,כתב בזיכרונותיו' :השכונה היהודית נהרסה.
לא נותר בה מקום שלא נפגע ושלא נגרמו לו נזקים חמורים .דבר זה הפך לבלתי אפשרי את שיבת
היהודים למקום זה [ ]...ירושלים הקדושה טוהרה מיהודים וזו הפעם הראשונה מזה למעלה מ־1,000
שנים ,שלא נותר בה אף יהודי אחד'6.
5

6

N. Stanley-Price, ‘The Thread of Continuity: Cultural Heritage and Post-war Recovery’, idem (ed.), Cultural
Heritage in Postwar Recovery: Papers from the ICCROM Forum, Rome 2007, p. 4; N. Ascherson, ‘Cultural
 .Destruction by War and Its Impact on Group Identities’, ibid., p. 18וראוhttp://www.iccrom.org/pdf/ :
ICCROM_ICS06_CulturalHeritagePostwar_en.pdf
ע' אל־תל ,זכרונות ,תרגם י' חלמיש ,תל־אביב תש"ך ,עמ'  .11התכנון העירוני הירדני של העיר העתיקה כלל את
הפיכת שטח הרובע היהודי למעין פארק לאומי .ראו :מ' נאור' ,שיקום הרובע היהודי' ,הנ"ל (עורך) ,הרובע היהודי
בעיר העתיקה ירושלים ,ירושלים תשמ"ז ,עמ'  .270ראו גם תכנית מתאר לירושלים הירדנית משנת  ,1962סעיפים 5
ו־ ,67הובא בחוברות הסברה ממשלתיותSh. Ben Eliezer, Destruction and Renewal: The Synagogues of the Jewish :
Quarter, Jerusalem 1975; Desecration: Twenty Years of Jordanian ‘Guardianship’, Jerusalem 1967

שער בית הכנסת
'החורבה' 29 ,ביוני
1967
(צילום :משה מילנר)
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הרובע היהודי,
פברואר 1969

(צילום :משה מילנר)
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ההשחתה המכוונת ,שמטרתה הייתה לשבור את רוח האויב ולמחוק את מורשתו ,עוררה באופן
טבעי תגובה הפוכה — רצון קולקטיבי לבנייה מחדש ומיד .לדוגמה מיד עם סיום מלחמת העולם
השנייה הציגה עיריית ורשה את תכניתה לשחזור מלא של הגרעין ההיסטורי של העיר ,והצהירה
ש'חובה לבנות מחדש את הסמלים החיים בלעדיהם אין האומה יכולה להתקיים' 7.במקומות רבים,
למשל בברלין ,שוקמו המבנים הסמליים ,בעוד מבנים פונקציונליים לא תמיד שוקמו.
גם בישראל הייתה החלטה 'לשקם את הרובע היהודי [ ]...ולפתחו בתור אתר לאומי ,דתי ,היסטורי
ותרבותי ,תוך הדגשת אופיו וצביונו המיוחד [ ]...כדי להפוך את הרובע היהודי למרכז לאומי ,דתי,
היסטורי ותרבותי ,לאתר תיירות ומקום מגורים' 8,במקביל לאתרים הנוצריים והמוסלמיים בעיר
העתיקה .כגודל ההרס והחורבן כך גברה הציפייה לתקופת שלום ושגשוג כלכלי וחברתי ,תקופת
שיתוף פעולה עם הנוצרים והמוסלמים בירושלים ושיקום של העיר העתיקה כולה .השיקום אמור
היה לסמל המשכיות והחייאה של המורשת הישראלית ,ונתפס כמבצע הבנייה המונומנטלי הראשון
של יהודים בירושלים — שבין החומות — מאז ימי הורדוס9.
7
8
9

אשרזון (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ,21ושם ציטט מתוך מדריך למוזאון הלאומי בוורשה.
מתוך דברי הסבר בהצעת התקציב ל'חברה' בשנתה הראשונה ,עמ'  ,10גה"מ ,44 ,א.7238/16-
S. Ricca, Reinventing Jerusalem: Israel’s Reconstruction of the Jewish Quarter after 1967, London 2007, p. 17
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של מי המורשת?
עם איחוד ירושלים התעוררה השאלה מה תהיה דמותה של העיר העתיקה ,ובכלל זה הרובע היהודי.
שלא כמו בוורשה ,בירושלים היה לא רק נרטיב אחד ,והייתה לא רק תשובה אחת על השאלה —
במוסדות הממשלה ובציבור הישראלי .השאלה הייתה מהותית וקשורה לאידאולוגיות ולתפיסות
שונות של תרבות ,דת וחברה .נוסף על כך הנרטיב הלאומי של ירושלים כבירת ישראל עומד בסתירה
לערכה האוניוורסלי ,שאמור היה לבוא לידי ביטוי בבנאום העיר על פי החלטת האו"ם משנת 10.1948
תפיסות דמותו העתידית של הרובע היהודי המשוקם היו מגוונות .הייתה גישה אוריינטליסטית
שביקשה להחזיר את האוכלוסייה המקורית ולאפשר לה להמשיך לגור בתנאים דומים לאלו ששררו
בתקופות קודמות וברבעים האחרים ,כדי להוות מעין מוזאון חי .אליעזר ברוצקוס ,הממונה על התכנון
הארצי במשרד הפנים ,הדגיש את הפן השימורי השמרני' :האזור אינו מיועד לבינוי אלא לשימור []...
ואין ליצור ערכים חדשים' .גם הרחבת רחבת הכותל המערבי ,הקמת מסוף לתחבורה ציבורית ופריצת
שער חדש בחומה היו פסולות בעיניו 11.במקביל ביקשו יהודים שחיו ברובע עד תש"ח לחזור ולחיות
במקום באורח החיים המסורתי של תקופות קודמות.
מנגד היו ששאפו ליצור משהו חדשני ומודרני ,והיו אף חלומות משיחיים על שלום בין העדות
והעמים .בהקשר זה הועלו הצעות מודרניסטיות חילוניות ודתיות מגוונות .למשל הכלכלן ומתכנן
הערים דורון קלינגהופר ,שתכנן את המערך המסחרי של הרובע היהודי ,הציע לנצל את המרחבים
האינטימיים של הבתים הישנים לדיסקוטקים ולמועדוני סטודנטים 12.יהודה תמיר ,שעמד בראש
המשרד לאכלוס ירושלים ,הציע להעביר לרובע היהודי את כל משרדי הממשלה ודירות השרד13.
אחרים הדגישו את הצורך הלאומי בבנייה מהירה של שכונת מגורים יהודית גדולה 14.האדריכל
האמריקני הידוע לואיס קאהן ( )Kahnהציע תכנית לבניית בית כנסת מונומנטלי ומודרני במקומו של
בית הכנסת 'החורבה' 15,והאדריכל ארי שם־אור הציע למחוק את רוב המבנים הישנים כדי להקים
10

11

12
13
14
15

מצב זה דומה במידת מה למצבן של ערים היסטוריות היום בהונגריה ,כאשר יש סתירה בין המורשת הלאומית־החברתית
של העיר למורשת העל־לאומית ,המושכת תיירות ומשתלמת מבחינה כלכלית הרבה יותר .ראוG.J. Ashworth & J.E. :
Tunbridge, ‘Old Cities, New Pasts: Heritage Planning in Selected Cities of Central Europe’, GeoJournal, 49, 1
’ ,(September 1999), pp. 105–116; J. Calame, ‘Divided Cities and Ethnic Conflict in the Urban Domainסטנלי־
פרייס (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .40אפשר לראות בכינוס ועדת ירושלים ניסיון להשלים בין תפיסות לאומיות לתפיסות
בין־לאומיות בעיצוב אופי העיר המזרחית .ראו דיון בהמשך.
א' ברוצקוס' ,השגות ראשונות לתכנון ירושלים השלמה' 20 ,ביוני  ,1967גה"מ ,142 ,גל ;3075/1-הנ"ל' ,מעמד
תכנוני לגבי החלק "ההיסטורי" של ירושלים' ,גה"מ ,56 ,גל ;2741/7-התכתבות בין ברוצקוס לקולק ותמיר שבה הביע
ברוצקוס התנגדות חריפה להקמת מסוף לתחבורה ציבורית למרות נחיצותו לרווחת התושבים והמבקרים ,מאי ,1973
אהי"מ .41/51 ,2060
ד' קלינגהופר ,בדיקת מערכת המסחר ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים והצעות לתכנון שיקומה ופיתוחה ,תל־
אביב .1970
פרוטוקול המשרד לאכלוס ירושלים 26 ,במרס  ,1968גה"מ ,77 ,א.7314/2-
לדוגמה הרב משה סגל שאף לבנות ברובע שיכון של חב"ד אבל לא הצליח לממש זאת .עיריית ירושלים קיבלה בשנת
 1967יותר מ־ 9,000פניות לדיור ברובע היהודי.
ד' קסוטו (עורך) ,החורבה בבניינה :הצעות והשגות לשיקום בית הכנסת 'חורבת רבי יהודה החסיד' ,קובץ הרצאות
מסימפוזיון על שיקום בית כנסת 'החורבה' ,ירושלים תש"ל ,עמ'  .29‑28ראו שם גם את חוות הדעת של ז' גוטהולד
ושל האדריכלים ר' כרמי ,ד' רזניק ,ד' טנאי ואחרים ,עמ' .61‑25
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משמאל :הרובע
היהודי ובמרכזו
בית הכנסת
'החורבה' המודרני
על פי הצעתו של
לואיס קאהן
למטה :דגם בית
הכנסת על פי
הצעתו של קהאן

(באדיבות דוד קאסוטו)

'קריית דת' שתכלול את ארמון הרבנות הראשית
ובית הדין הרבני הגבוה ,מוזאון ליודאיקה,
אוניברסיטה ,ספרייה תורנית ,בית כנסת חדש
ועוד — קריה שתתפוס כרבע משטח הרובע
היהודי16.
האטיות
על רקע השיח הציבורי ללא קונסנזוסִ ,
בשיקום ,הלחץ הבין־לאומי והתנגדות מדינות
ערב לכל דיאלוג ,כינס טדי קולק בקיץ 1969
את ועדת ירושלים (,)Jerusalem Committee
בהשתתפות כארבעים ארכיטקטים ,אמנים,
אנשי דת ,אקדמאים ,ארכאולוגים ואישי ציבור מרחבי העולם; מוזמנים מארצות ערב סירבו להשתתף.
בין היתר ביקרה הוועדה את תכנית האב לירושלים השלמה ,במיוחד את הצעותיה בנושא תחבורה.
הוועדה תמכה בשימור חלקי בשילוב בנייה מודרנית בתוך הרובע היהודי ובתכנית הגן הלאומי סובב
חומות העיר העתיקה .בעקבות הצעות הוועדה הוחלט לחשוף לציבור הרחב את ממצאי החפירות
הארכאולוגיות 17.באופן כללי תמכה הוועדה במדיניותה של ישראל ,בה בשעה שבאו"ם דנו בתלונות
 16מכתבים ושרטוטים אל ראש העיר 14 ,במרס  ,1968אהי"מ ,תיקי מהנדס העיר ;1224/2/22/10 ,מכתבים ושרטוטים אל
הנשיא ז' שזר 7 ,באפריל  ,1968גה"מ ,תיקי משרד הדתות ,גל.2931/1-
‘Jerusalem Advisory Panel Approves Plan for a Park Surrounding the Old City’, New York Times, July 6, 1969, 17
 ,p. 1גה"מ ,43 ,אA. Rabinovich, ‘Modernizing in the Old City with Some Reservations’, Jerusalem ;7283/16-
 ;Post, 18 July 1969סיכומי ועדת ירושלים 21‑19 ,בפברואר  ,1970אהי"מ ,תיק השמשוני ;1601 ,סקירת ראש העיר
בעקבות דיוני ועדת ירושלים לתכנון 29 ,בינואר  ,1971אהי"מ.IV 1921 ,
קתדרה
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חוזרות ונשנות של ממשלת ירדן על הרס
עתיקות ומקומות קדושים למוסלמים18.
בסופו של דבר אומצה המדיניות
המוסכמת המעורפלת של שימור ערכים
ארכיטקטוניים ככלי להעברת מסרים
ותכנים לא מפורשים 19.למרות ההצהרות
הפומביות ,בפועל תורגם הכול לשאלה
פוליטית אחת — מי יקבע את דמותה של
העיר המאוחדת (ראו נספח).

ראשית השיקום
הממשל הצבאי והמאבק על
סמכויות תכנון
הממשל הצבאי בירושלים נמשך
כשלושה שבועות — מכ"ח באייר עד כ'
בסיוון תשכ"ז ( 28‑7ביוני  .)1967כבר
אז החלה תחרות על דמותה של העיר
המאוחדת .למשל אזור הכותל המערבי
נמסר תחילה לרשות הגנים הלאומיים
שבתוך משרד ראש הממשלה ,ורק ב־2
ביולי הועבר הפיקוח על הכותל המערבי
למשרד הדתות 20.מובן שהמטרות,
השיקולים ,הערכים והכישורים של רשות הגנים הלאומיים היו שונים מאלו של משרד הדתות,
והעברת הסמכות השפיעה על מאפייני המהלכים והפיתוח של האזור.
לכאורה הרובע היהודי ורחבת הכותל המערבי קשורים זה לזה בצורה טבעית .אותו ויכוח ציבורי
על משמעותו הדתית ,הלאומית וההיסטורית של המרחב התנהל בשניהם — אך בנפרד .ואותו אתגר
של שיקום תוך כדי ביצוע חפירות ארכאולוגיות היה קיים בשניהם — גם זאת בנפרד .מרחב הכותל
 ,Report of Commissioner General for Cultural Property, Hague, May 6, 1969 18גה"מ ,תיק שלמה הלל במשרד
החוץ ,חצ.4293/2-
 19א' השמשוני ,י' שביד וצ' השמשוני ,תכנית אב ירושלים ,1968 ,א‑ב ,ירושלים תשל"ד; & A. Sharon, D.A. Brutzkus
E. Sharon, The Old City of Jerusalem and its Environs: Outline Town Planning Scheme, Jerusalem 1970; idem,
Planning Jerusalem: Old City and its Environs, Jerusalem 1973
 20פרוטוקול ישיבת הממשלה 25 ,ביוני  ,1967גה"מ ,153 ,א ;8164/10-הארץ 3 ,ביולי  .1967לדיון בנושא ראו פרוטוקול
ישיבת ועדת השרים לענייני ירושלים ,אלול תשכ"ז (אוגוסט  ,)1967גה"מ ,153 ,א.7920/8-

הצעתו של
האדריכל ארי
שם־אור להקמת
'קריית דת'
ברובע היהודי,
 14במרס 1968

(מכתבים ושרטוטים
אל הנשיא ז' שזר,
 7באפריל  ,1968גה"מ,
תיקי משרד הדתות,
גל)2931/1-
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הצעת רשות
הגנים להקמת
גן לאומי סביב
חומות ירושלים,
אוגוסט 1967

(גה"מ 153 ,א)7920/8-

המערבי נוהל על ידי משרד הדתות (והרבנות הראשית) בשיתוף אגף העתיקות במשרד החינוך
והתרבות .שיקום הרובע היהודי נמסר למשרד לאכלוס ירושלים במשרד ראש הממשלה (לימים
'החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ') .למרבה הפלא לא היה
הקרבה לרחבת
תיאום רב ביניהם ,גם בתחומים כגון הבעיה המשותפת של נגישות וחניה .עם זאת ִ
הכותל המערבי השפיעה בין היתר על עיצוב החזית המזרחית של הרובע היהודי ,כולל בחירת אתר
הקבע של ישיבת 'הכותל' 21.עד היום לא נקבע העיצוב הסופי של הרחבה.
בעיר העתיקה כולה פעל הממשל הצבאי עם עיריית ירושלים ,משרד השיכון ורשות הגנים
הלאומיים לפינוי הריסות 'תוצאות פעולות המלחמה [ ]...לתיקון מונומנטים היסטוריים כגון מגדל
דוד ושער יפו' 22,ולתכנון השיקום של העיר העתיקה וסביבתה ,כולל הקמת גן לאומי סביב החומות;
תכנון זה התבסס במידה רבה על התכניות המנדטוריות לשימור האגן הקדוש23.
כבר ב־ 8ביוני הודיע ראש העיר טדי קולק על הקמת 'קרן ירושלים' ,שתעסוק בשיקום אתרים
יהודיים בעיר העתיקה 24.במבט לאחור קבע קולק שהתקופה הזאת הייתה 'אולי התקופה שבה אפשר
היה לפעול הכי מהר ולקבל החלטות בצורה הברורה והמהירה ביותר [ ]...לולא העקרונות של משטר
אזרחי [ ]...יתכן שהיה אפילו נוח להמשיך בשיטה זו'25.
21
22
23
24
25

ריאיון עם צפרוני וריאיון עם הדרי ובן־פזי (ראו הערה .)2
מהנדס העיר ע' יפה ,דין וחשבון שנתי  ,1968‑1967עיריית ירושלים ,ערה"ש תשכ"ט (ספטמבר  ,)1968אהי"מ.
ראו למשל' :הצעה לגן לאומי סביב חומות ירושלים' ,רשות הגנים הלאומיים ,אלול תשכ"ז (אוגוסט  ,)1967גה"מ,153 ,
א.7920/8-
דו"ח ישיבות מועצת העיר ,כ"ט באייר וא' בתמוז תשכ"ז ( 8ביוני ו־ 9ביולי  ,)1967אהי"מ.
דו"ח ישיבת מועצת העיר המיוחדת לציון שנה לאיחוד ירושלים ,אייר תשכ"ח (יוני  ,)1968עמ'  ,3אהי"מ.
קתדרה
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אחרי סיפוח מזרח ירושלים ,ב־ 28ביוני ,התפתח מאבק כוחות בין הרשות המקומית ,עיריית
ירושלים בראשות קולק ,לבין משרד הפנים ,האחראי לתכנון מחוזי וארצי .מאבק זה נבע לא רק
משיקולים אישיים ופוליטיים אלא אף מדאגה לעתידה של ירושלים כעיר אוניוורסלית ומחששות
צבאיים ופוליטיים בזירה הבין־לאומית .אגף התכנון הארצי הכין מסגרת משפטית לקביעת העיר
העתיקה וסביבתה כמרחב תכנון מחוזי ולא מקומי ,שיתוכנן על ידי ועדת משנה לוועדה המחוזית
באגף התכנון של משרד הפנים ,בשיתוף נציגי העירייה ורשויות רבות נוספות 26.קולק טען מנגד
כי על העירייה להיות היוזמת וגם המבצעת ,כי 'לממשלה יש דאגות רבות [ ]...אצלנו [ ]...ירושלים
עומדת בראש דאגותינו' 27,ועל אף אזהרות משרד הפנים המשיכה העירייה לפנות הריסות ולשפץ
בעיר העתיקה במקומות שכבר התחילה לעבוד בהם28.
בישיבה רבת משתתפים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ב־ 4בספטמבר הסתמן רוב ברור
נגד הצעת שר הפנים להוציא את תכנון העיר העתיקה מידי העירייה .אולם לא נערכה הצבעה ,כיוון
שבסוף הישיבה ,שארכה כארבע שעות ,לא נכח קוורום .עם המתנגדים הרבים להצעה נמנה האדריכל
אריה שרון ,שעתיד היה להכין את תכנית המתאר עבור 'האזור המיוחד' 29.שר השיכון מרדכי בנטוב
ושמואל שקד ,סמנכ"ל לתכנון במשרד השיכון ,התנגדו גם הם להכרזת שר הפנים בטענה 'כי אין
לתאר ביתור יחידה תכנונית לחטיבות בלתי אורגניות' 30.למרות ההתנגדות מבית ומחוץ ,הרחיב
שר הפנים בצו שהוציא ב־ 6בספטמבר את גבולות מרחב התכנון המקומי של עיריית ירושלים לכל
'השטח המשוחרר' למעט מרחב העיר העתיקה וסביבותיה31.
במהלך המשא ומתן בן החודשיים בין העירייה למשרד הפנים ,ולאור ריבוי הרשויות שדרשו
מעורבות בתכנון ובשיקום והרצון לפשט ולהאיץ את תהליכי הבנייה והאכלוס במזרח העיר ,החליטה
הממשלה להסמיך את ראש הממשלה לטפל בהחשת אכלוסה של ירושלים רבתי .בו ביום ,ב־13
באוגוסט ,מינה ראש הממשלה לוי אשכול את יועצו האישי יהודה תמיר לאחראי ליחידה החדשה
לאכלוס ירושלים שהוקמה במשרד ראש הממשלה 32.לתמיר ניתנה הסמכות לפיתוח כל מזרח
ירושלים — מקביעת עקרונות התכנון ,השיקום והאכלוס עד פיקוח על הביצוע 33.בין היתר הוא קיבל
26

27
28
29
30
31
32
33

התכתבות בין א' ברוצקוס לי' דש 23‑22 ,ביוני  ,1967גה"מ ,56 ,גל ;2741/7-יושב ראש הוועדה המחוזית ירושלים
אל יושב ראש הוועדה המקומית ירושלים ,כ"ט בסיוון תשכ"ז ( 4ביולי  ,)1967אהי"מ ,776 ,תיק 'מיוחד' של הרב ש"י
כהן; תיעוד נוסף בתיק ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים ,גה"מ ,56 ,גל.12055/11-
דו"ח ישיבת מועצת העיר ,ז' באב תשכ"ז ( 13באוגוסט  ,)1967אהי"מ.
דו"ח ישיבת מועצת העיר ,א' בתמוז תשכ"ז ( 9ביולי  ,)1967אהי"מ; יפה (לעיל ,הערה  ,)22עמ' .116
פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,כ"ט באב תשכ"ז ( 4בספטמבר  ,)1967גה"מ ,109 ,גל;2749/4-
דיווח של סגן ראש העיר אקסלרוד בישיבת מועצת העיר ,ה' באלול תשכ"ז ( 10בספטמבר  ,)1967אהי"מ.
שר הפנים מ"ח שפירא אל בנטוב ,ג' באלול תשכ"ז ( 8בספטמבר  ,)1967גה"מ ,109 ,גל ;4935/19-בנטוב אל מזכירות
הממשלה ,ז' באלול תשכ"ז ( 12בספטמבר  ,)1967גה"מ ,43.4 ,ג.6306/1-
צו בדבר שינוי גבולות מרחב התכנון המקומי ,ירושלים ,א' באלול תשכ"ז ( 6בספטמבר  ,)1967מתוך קובץ התקנות מס'
 ,2113אהי"מ.41/67 ,3302 ,
מזכירת הממשלה י' עוזאי אל ראש הממשלה ,החלטה  731של הממשלה ,ז' באב תשכ"ז ( 13באוגוסט  ,)1967גה"מ,
 ,43ג ;6306/1-א' יפה אל שר השיכון ,י' באב תשכ"ז ( 16באוגוסט  ,)1967גה"מ ,109 ,גל.4936/30-
ראש הממשלה אל י' תמיר ,ז' באב תשכ"ז ( 13באוגוסט  ,)1967גה"מ ,43 ,גל ;12055/13-ראו גם :ע' בנזימן ,ירושלים:
עיר ללא חומה ,ירושלים תשל"ג ,עמ' .258‑257
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אחריות מלאה לתכנון הרובע היהודי ,ונקבע שהבנייה תבוצע על ידי משרד השיכון ומנהל מקרקעי
ישראל 34.אולם דיון רשמי בתכנית לשיקום הרובע החל רק בסוף .1967
כמעט בו בזמן הכינו האדריכלים אביה השמשוני ,יוסף שביד וציון השמשוני תכנית אב לירושלים
השלמה ,בעוד שאריה שרון ,דוד אנטול ברוצקוס ואלדר שרון הכינו את תכנית המתאר לעיר העתיקה
וסביבותיה (עמ 35,)9/הוקמה ועדת המשנה לוועדה המחוזית במשרד הפנים והיא דנה בהיתרים
ובחריגות הבנייה הרבות ,הממשלה דנה בצדדים פוליטיים ,ארגוניים וכדומה ,וקולק כינס כאמור
את ועדת ירושלים 36.באותן שנים הייתה הסכמה רחבה על המשך שימור אגן העיר העתיקה על פי
הקווים שהתוו הבריטים :שמירה על הנוף מסביב והימנעות מבנייה בסמוך לחומות העיר ,הגבלת
גובה המבנים וחומר הבנייה ,שמירת המרקם הארכיטקטוני ומערכת הסמטאות ואיסור על כניסת רכב
ממונע (ראו פירוט בהמשך).
יצוין שסביב הכנת הדור הראשון של תכניות המתאר הסטטוטוריות בישראל ( )1989‑1965פרצו
לעתים קרובות מאבקים על הסמכות לתכנן .רבות מאותן תכניות היו בוסריות ובעלות חסרונות
רבים .נוצרו תכניות סותרות על ידי הממשלה ,משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל ,והתכנון היוזם,
שהיה במקרים רבים בעל חשיבות עליונה ,נותר חיצוני לתכנון הרשמי והוכר בדיעבד 37.כך קרה גם
במקרה הנדון כאן .המאבק על התכנון והבנייה של מזרח ירושלים ,כולל העיר העתיקה ובפרט הרובע
היהודי ,הביא לריבוי גופים וועדות שעסקו בנושא ,לא תמיד בתיאום .בדיון בהקמת גן לאומי סביב
החומות בספטמבר  1967העיר יגאל ידין :לא עוד 'ירושלים ,הרים סביב לה' ,אלא 'ירושלים ,שרים
סביב לה'38.
באותן שנים נוצר מעין מעגל קסמים :משרד הפנים טען כי דרוש זמן כדי לתכנן נכון ולתאם את
כל הפרטים; אך בינתיים תכננו מספר גופים ממשלתיים ועירוניים תכניות סותרות לאותו מקום39,
נקבעו עובדות בשטח על ידי בנייה בלי היתר וללא התייחסות לתכניות ולהוראות 40,וועדת המשנה
34
35
36
37
38

39

40

סיכום פגישת י' הרצוג ,י' תמיר ,קמיר וע' יפה עם ראש הממשלה ,ז' באלול תשכ"ז ( 12בספטמבר  ,)1967גה"מ,43.4 ,
ג.6306/1-
תכנית אב לירושלים השלמה פורסמה בשנת  ,1968ותכנית המתאר — בשנת  ;1970ראו לעיל ,הערה .19
ראו לעיל ,הערה .17
ע' רזין' ,הדור הראשון של התכנון המחוזי בישראל' ,הנ"ל (עורך) ,תכנון ארצי ,מחוזי ומטרופוליני בישראל ,ירושלים
תשע"א ,עמ' .76‑49
רשות הגנים במשרד ראש הממשלה ביקשה להקים את הגן ,אלא שמשרד הפנים עמד על סמכותו הבלעדית לתכנון,
שר הדתות עמד על סמכותו במקומות הקדושים ליהודים ולנוצרים בשטח ,ראש העיר הוסיף שרק העירייה ומשרד
התחבורה יכולים לקבוע כבישים ,נציג מנהל מקרקעי ישראל הציע שיטפל בהפקעת הקרקעות ,ושר המשפטים הציע
שראש הממשלה יכונן ועדת שרים עליונה לענייני ירושלים .ראו :דו"ח ישיבה בענייני ירושלים 21 ,בספטמבר ,1967
גה"מ ,153 ,א ;7920/8-פרוטוקול ועדת שרים לענייני ירושלים ,כ"ו באלול תשכ"ז ( 1באוקטובר  )1967גה"מ,43 ,
ג ;6306/3-מכתבים בנושא מלשכת מנכ"ל המועצה הארצית לתכנון ד' טנה 28 ,בפברואר  ,1968גה"מ ,56 ,ג.4948/19-
עמד על כך האדריכל דוד אנטול ברוצקוס (אחיו של אליעזר ברוצקוס) .א' השמשוני ,ממחברי תכנית האב ,ביקש
לחכות עד השלמת תכנית האב בסוף  ,1968ורק לאחר מכן להתחיל בתכנון תכניות מתאר מפורטות ובבנייה בשטח.
בפועל הוחל בבנייה כבר ביוני  .1967התכנון המפורט נעשה ברמה של בית ,כמעט ללא התייחסות לתכנון כולל לכל
הרובע היהודי או לרבעים אחרים בעיר העתיקה .ראו :דיוני ועדת המשנה לעיר העתיקה וסביבתה במיוחד ב־ 21במאי,
ב־ 11ביוני וב־ 13באוגוסט  ,1968אהי"מ/4 ,3922 ,א.2/
ראו תיקי תכניות בנייה ,ועדת משנה לתחום המיוחד ,פרוטוקולים  ,1968‑1967גה"מ ,56 ,גל ;4010/18-דוגמאות רבות
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עסקה שנים רבות בתכניות בינוי לקויות ובפעולות בנייה של גורמים פרטיים וציבוריים — כולל
עיריית ירושלים ו'החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ' (משנת
 1969ואילך) — שנעשו ללא אישור 41.קשיים אלו התעצמו בגלל שיטת השלטון המרכזי ורצונו
לשלוט על כל התהליך ,מן התכנון הכולל ועד צבע הדלתות ברחוב 42.רק בשנת  1975גובשה הצעת
תכנית מתאר לכל ירושלים 43.בין מטרות התכנית — הבטחת סביבה פיזית הולמת למקומות הקדושים
על ידי עיצוב קפדני של העיר העתיקה וסביבותיה ,המשך עיטור העיר העתיקה בגן הלאומי ושיפור
הנגישות; מתוך מטרות אלו הושלם עד כה רק עיטור העיר בגן לאומי.
עם מינויו של תמיר לאחראי לאכלוס ירושלים באוגוסט  1967הוא הקים שני צוותים מטעם משרד
השיכון :צוות שהוטל עליו לעסוק בשלבים הראשונים של תכנון הרובע ושיקומו ,וצוות שמשימתו
הייתה תכנון ושיקום מידי של שכונת בתי־מחסה.

צוות שיקום בתי־מחסה ותכניתו
בשנת  1967זכו הארכיטקטים אורה ויעקב יער ,סעדיה מנדל ויעקב פרנקל בפרס רוקח של עיריית
תל־אביב-יפו על עבודתם בשיקום יפו העתיקה .יפו ,כערים היסטוריות רבות ברחבי העולם ,הפכה
לשכונת עוני שהתאפיינה בתנאי דיור ותברואה ירודים ובפשיעה 44.אולם עבר היסטורי ארוך ,מבנים
של עדות רבות ומתקופות שונות ,שרידים ארכאולוגיים ואווירה 'רומנטית ואוריינטלית' שיוו למקום
פוטנציאל גבוה לתיירות מורשת 45.בשנת  1961נוסדה 'החברה לפיתוח יפו העתיקה' — תחת גג
משותף של 'החברה לפיתוח תעשיית התיירות בע"מ' ,משרד התיירות ועיריית תל־אביב — כדי לשקם
את העיר העתיקה של יפו ולהפכה למוקד תרבות ותיירות ,ובתוך כך לחולל תהליך של כניסת
אוכלוסייה מבוססת מבחינה כלכלית ( )gentrificationוחילופי אוכלוסייה בשכונה .לצורך השיקום
פונו חלק מהדיירים מן העיר העתיקה — באמצעות משא ומתן ופיצוי הולם ,ואם לא התאפשר הדבר,
על ידי הפקעה.
שיקום יפו העתיקה היווה תקדים לשיקום הרובע היהודי ,הן מבחינת האישים שהיו מעורבים
בניהול ובתכנון והן מבחינת צוות הארכיטקטים .אך 'החברה לשיקום הרובע היהודי' ,שלא כמו
'החברה לפיתוח יפו העתיקה' ,הייתה חברה ממשלתית שנתמכה כל הזמן על ידי המדינה 46.קולק,
בתפקידו כמנהל משרד ראש הממשלה בראשות דוד בן־גוריון ,היה אחד מיזמי המיזם ביפו ,ויש

41
42
43
44
45
46

לתכניות לקויות ולתכניות שהובאו לאישור לאחר שכבר בוצעו נמצאות בתיקי ועדת המשנה לתחום המיוחד,1970 ,
גה"מ ,56 ,גל ,3999/6-ובתיקי לשכת המשנה למנכ"ל משרד השיכון שניאור פלג ,גה"מ ,56 ,גל.3419/2-
פרוטוקולים של ועדת המשנה משנת  1967ואילך ,במקרה זה פרוטוקול ועדת המשנה מ־ 12באוגוסט  ,1969אהי"מ,
/4 ,3922א.2/
קלינגהופר (לעיל ,הערה .)12
י' שביד ,הצעת תוכנית מתאר ירושלים תשל"ו —  ,1975ירושלים תשל"ו.
בערך 'יפו העתיקה' באתר ויקיפדיהhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%95_%D7%94%D7 ,
( %A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94נצפה ביוני .)2009
אתר החברה לפיתוח יפו העתיקה( http://www.oldjaffa.co.il/?CategoryID=221&ArticleID=291 ,נצפה ב־14
באפריל .)2013
ריאיון עם שלום גרדי.
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מימין :תכניתו
להניח שניסיון זה ,במיוחד לאור הצלחתו הכלכלית של המיזם בטווח הקצר ,השפיע במידה רבה על
של סעדיה מנדל
מדיניותו של קולק בשיקום הרובע היהודי47.
להקטנת כיכר
בתי־מחסה ותוספת
צוות יפו נבחר לשיקום הראשוני של שכונת בתי־מחסה ,שנותרו בה מספר מבנים היסטוריים
בנייה בצפון
שאפשר היה לשחזרם ,ושלא היה ספק בבעלות היהודית עליהם .ייתכן שהאזור הזה נבחר לנקודת
ובמזרח1970 ,
משמאל :שכונת
שיקום ראשונה גם בגלל הסמליות שבדבר .ברחבת בתי־מחסה נכנעו התושבים והלוחמים של הרובע
בתי־מחסה במפת
אברהם הלפרין ערב היהודי בי"ט באייר תש"ח ( 28במאי  ,)1948ומשם הוגלו לעיר החדשה או נלקחו לשבי בעבר הירדן.
מלחמת השחרור
מנדל סיפר לימים' :המלחמה בקושי נגמרה והזמינו אותי לירושלים לעבוד מהר .באמצע כיכר בתי
מחסה עמד בית שימוש ציבורי (מן התקופה הירדנית) ,בחלקו מרוצף במצבות [של יהודים שנלקחו]
מהר הזיתים .כנגד החילול הירדני הזה ,היה אקט פוליטי ברור של הממשלה — ולכן היה פה תהליך
של הצהרה ברורה מי יהיה בבתים שנבנים' 48.צוות האדריכלים ראה בשיקומה ובאכלוסה המהיר של
כיכר בתי־מחסה — אתר מורשת שנהרס במכוון — יעד לאומי ראשון במעלה ,בעל ערך סמלי־פוליטי
והיסטורי גבוה ,ובעל ערך אדריכלי כמייצג בנייה אופיינית למקום ולתקופה.
 47תיעוד רב בנושא נמצא במשרד ראש הממשלה ,גה"מ ,43.4 ,תיק חברה לפיתוח יפו העתיקה ,ג.6305/25-
 48ריאיון עם מנדל ,ומכתבו מ־ 9ביולי .2006
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ב־ 15באוגוסט  ,1967כחודשיים בלבד לאחר סיום המלחמה ,הגיש הצוות הצעה ולוח זמנים
לפעולות השיקום 49.תכנית השיקום של צוות יפו היא דוגמה לגישה האדריכלית :שחזור (חלקי) המבנים
ששרדו (בעיקר בית רוטשילד) ושילובם עם אדריכלות מודרנית המתייחסת בשפתה האדריכלית —
בחומרי בנייה ,בקנה מידה וכדומה — לישן .ממדי הכיכר הפנימית שונו בהתאם לתפיסה האדריכלית
 49לוח מוצע לפעולות שיקום בירושלים העתיקה ,מוגש על ידי צוות האדריכלים יער ,מנדל ופרנקל 15 ,באוגוסט ,1967
אהי"מ ,776 ,תיק 'מיוחד' של הרב ש"י כהן.
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כיכר בתי־מחסה
( ,)1903מימין
בית רוטשילד
(ארכיון ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)
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והכיכר לאחר
שיקומם על פי
תכנונו של סעדיה
מנדל ()2006
(צילום :הלל שלו)
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של מנדל שהכיכר היא כעין תאטרון מול הבמה — בית רוטשילד ,המבנה הדומיננטי במתחם .בתכנית
לא הייתה חזרה לתכנית המקורית — לגגות הרעפים ולכיכר רחבה נטועה שיחים ועצים באווירת כפר
אירופי .שלושת בתי הכנסת ומבני ציבור אחרים לא שוחזרו .הצוות לא ניסה לתעד את מורשת הכיכר
(הדויטשפלאץ) — הבנייה המודרנית המרשימה ביותר ברובע היהודי במאה התשע־עשרה ,מבני
הציבור והדת או התפקיד המרכזי של המתחם בקרבות ובכניעה בתש"ח 50.המבנים המשוחזרים יועדו
למוסדות חינוך ותרבות מודרניים ,ולצדם נבנו בתי מגורים חדשים שהשתלבו בסגנונם האדריכלי אך
לא מבחינת התכנון האורבני51.

מיפוי הרובע היהודי והפקעתו
היהודי52,

הוטל להכין סקר פיזי
על צוות בראשות האדריכל אהוד מנצ'ל ,שעסק בתכנון הרובע
של מצב המבנים ברובע ,לקבוע את גבולותיו ולהכין תכנית אב — משימה לא פשוטה .בסוף המאה
התשע־עשרה גרו ברובע כאמור כ־ 20,000יהודים ,והוא הגיע לאזור המכונה רחוב חברון ,מצפון
 50ריאיון עם מנדל.
 51השוו לתכנון האורבני של שלום גרדי בהמשך.
 52אהוד מנצ'ל הוא פרופ' אהוד נצר ז"ל .זמן קצר אחרי שעזב את תפקידו ב'חברה' הוא עברת את שמו לנצר ,וכך הוא מוכר.
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לרחוב השלשלת — שטח של יותר מ־ 150דונם 53.לקראת מלחמת העצמאות הצטמק הרובע לכ־70
דונם בלבד 54.ביוני  1967גרו מדרום לרחוב השלשלת כ־ 5,000ערבים ,רובם פליטים ,בתנאים גרועים
ובצפיפות גבוהה .האזור הצפוני של הרובע היהודי ,שפונה מתושביו היהודים בשנים ,1936‑1921
נותר שלם יחסית ,והיה אחד האזורים הצפופים ביותר —  100‑90נפש לדונם.
בסוף ינואר  1968השלים צוותו של מנצ'ל את הסקר הפיזי והציע גבולות לרובע היהודי :רחוב
השלשלת בצפון ,הרכס שמעל לרחבת הכותל במזרח ,הדרך המחברת את שער ציון לשער האשפות
לאורך החומה בדרום ,ורחוב חב"ד במערב ,לרבות הרחוב עצמו ומבנים 'יהודיים' המסתעפים ממנו.

מפת הרובע היהודי
בתש"ח .במפה
סומנו כשלושים
מוסדות דת יהודיים
(כעשרה מוסדות
נוספים שהיו קיימים
ברובע לא סומנו)
(שרטוט :אברהם הלפרין)

 53י' בן־אריה' ,הרובע היהודי בשיאו' ,נאור (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;108‑78ר' יזרעאלי' ,מלב היישוב היהודי לשכונת עוני
נצורה' ,שם ,עמ' .243‑184
 54ראו באיור למעלה את סימוני קירות הבטון והשערים שהציבו הבריטים בצפון הרובע היהודי.
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מספר נפשות
לדונם
( 1,000מ"ר)

חורבות

מפת צפיפות
האוכלוסייה ברובע
היהודי1968 ,

(שרטוט :תמר סופר,
המחלקה לגאוגרפיה,
האוניברסיטה העברית
בירושלים)2009 ,

לאור הסקר הורחבו גבולות הרובע היהודי לתוך האזור הידוע כרובע הארמני ,ממערב לרחוב חב"ד,
כי התברר שיש שם רכוש יהודי משמעותי 55.מפת מנצ'ל שימשה כנראה בסיס לתכנית המתאר לעיר
העתיקה שהכינו אריה שרון וצוותו ולתכנית האב של שביד וצוותו56.
מנצ'ל הציע לתמיר להרחיב את תחום הרובע צפונה לרחוב חברון (מעלה חלדיה) ,כפי שהיה
עד שנת תרפ"ט ( ,)1929אך תמיר התנגד לכך .סקר הבעלויות גילה כי היו שם אך מעט נכסים
יהודיים ,אולם גם חלקים גדולים של הרובע היהודי מדרום לרחוב השלשלת היו רשומים כהקדשים
מוסלמיים 57.אף על פי כן קיבלה הממשלה החלטה עקרונית להתרכז ברובע היהודי של שנות
השלושים ,שהזיקה היהודית אליו הייתה חרוטה עמוק בזיכרון הקולקטיבי ,וששטחים גדולים בו היו
הרוסים .לפיכך מתוך כלל השטח של העיר העתיקה וסביבתה ,כ־ 1,000דונם ,הופקעו ב־ 18באפריל
 55ד' וינד וז' ארנן ,סקר עירוני לשירותים משולבים ברובע היהודי ,העיר העתיקה ירושלים ,ירושלים  ,1968אהי"מ ,מדור
פרסומים; ריאיון עם נצר; נאור (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .280
 56וינד וארנן (שם); ראו גם תכנית האב ותכנית המתאר — לעיל ,הערה .19
 57תיק שר הדתות ד"ר ורהפטיג ,התכתבות בענייני ירושלים ,יוני  ,1967גה"מ ,98 ,גל ;2931/1-ועדת השרים לענייני
ירושלים ,נספחים וסדר יום ,1970‑1967 ,גה"מ ,43.4 ,א ;7283/16-מכתבים מלשכת טנה (לעיל ,הערה .)38
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 1968רק כ־ 120דונם :הרובע היהודי ,רחבת הכותל וחלקות ברובע הארמני שהיו בבעלות יהודית;
כעבור כשנתיים נוספו על שטח זה עוד  20דונם בגבול הרובע הארמני 58.ההפקעה הייתה כרוכה
בבעיות סבוכות :רכוש ממשלתי ירדני ,נכסי נפקדים ,נכסי וקף (הקדש) מוסלמי ,כנסיות ,הקדשים
יהודיים ואחרים ,רכוש פרטי שהיה רשום בארכיונים של השלטון העות'מאני ,הבריטי והירדני ,מקרים
של חזקות ודיור מוגן ועוד .הפתרון הפשוט ביותר היה להפקיע את הכול ,אך צעד זה עורר זעם רב
בקרב ראשי ההקדשים ובעלי הבתים היהודים 59.לדוגמה כדי להשיג הסדר עם נאמני הקדש 'כולל
הולנד־דויטשלאנד' בבתי־מחסה נוהל משא ומתן במשך כשבע שנים60.

יָ זמות פרטיות 1969‑1967
יזמים חיצוניים לא חיכו להשלמת התכנון המוסדי .התושבים הראשונים של הרובע ,כבר בקיץ ,1967
היו שני האמנים אלידע מריעוז ונחום ארבל ,הרב משה סגל וקומץ תלמידי ישיבת 'הכותל' .ארבל
ומריעוז רכשו נכסים ישירות מן הבעלים הערבים עוד לפני שהחל לפעול המשרד לאכלוס ירושלים,
והקימו יחידות מגורים ,גלריה לאמנות ומוזאון עתיקות קטן .הרב משה סגל ,איש בעל עבר עשיר של
פעילות צבאית ,ציבורית ודתית ,קיבל עליו עוד לפני ראש השנה תשכ"ח (ספטמבר  )1967לשפץ את

הגלריה שהקימו
האמנים אלידע
מריעוז ונחום
ארבל ברובע
היהודי ()1973
(צילום :משה מילנר)

 58הערות לתכנית האב ,לשכת ירושלים ,1972‑1970 ,גה"מ ,56 ,גל ;2742/1-מכתב מי' תמיר ,גה"מ ,חטיבת ראש
הממשלה ,תיק עיריית ירושלים  ,1967ג.6306/
 59תיק ביטחון וצבא במלחמת ששת הימים ,מזרח ירושלים ,גה"מ ,43.4 ,ג ;6423/9-ועדת השרים לענייני ירושלים,
נספחים וסדר יום ,1970‑1967 ,גה"מ ,43.4 ,א .7283/16-לאחר ההפקעה הגיעו שני הצדדים להסדר שלעתים כלל
פיצוי עבור השטח שהופקע ומכירה מחדש של השטח או חלק ממנו לבעליו הקודמים.
 60פרטי ההסדר המוצע תועדו בפרוטוקול ישיבת נציגי השרים ב'חברה' 2 ,באוגוסט  ,1971גה"מ ,59 ,גל ;13342/1-גה"מ,
 ,109גל ,5574/1-והמשך הדיונים בפרוטוקולים הבאים.
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חצר חב"ד ובית הכנסת חב"ד ,בהסכמת בעלי ההקדש .הוא עצמו גר לבדו בחצר ההרוסה למחצה ,כדי
לשמש דוגמה אישית ולהחיש את השיפוץ61.
יָ זמות חיצוניות לא מעטות תואמו בדיעבד עם הממשלה .במאה השמונה־עשרה יסד הרב חיים
בן־עטר ,אור החיים הקדוש ,ישיבה ובית כנסת במבנה עתיק ,ובמאה התשע־עשרה עבר המבנה לידי
ר' שלמה פ"ח רוזנטל ,מתלמידי הגר"א ומאבות משפחת וינגרטן .ביולי  1967שיקמה רבקה וינגרטן,
בתו של מוכתר הרובע היהודי הרב מרדכי וינגרטן ,את בית הכנסת 'אור החיים' ,ומסוף שנות השישים
היא תכננה והקימה באותו מבנה את מוזאון 'חצר היישוב הישן' 62.מבנה ישיבת 'בית אל' שופץ על
ידי הרב שלום הדאיה ,בנו של ראש הישיבה בדור הקודם ,והרב יהודה מאיר גץ ,רב הכותל המערבי.
ארבעת בתי הכנסת הספרדיים ומתיבתא 'תפארת ירושלים' שופצו על ידי ועד עדת הספרדים ,וישיבות
'פורת יוסף'' ,עץ חיים'' ,חיי עולם' ו'גמילות חסדים' שופצו על ידי המוסדות עצמם .מוסדות דת אלו
שימשו וייצגו את העדות והקהילות המקוריות שמהן צמחו ,אך לא היו מוקדים לתיירות מורשת,
למעט בתי הכנסת הספרדיים ,שבשנות השבעים הוקם באחד מהם מוזאון קטן63.

הקמת ישיבת 'הכותל' ו'נח"ל מוריה'
ישיבת 'הכותל' לא הייתה חלק מן המורשת הדתית או ההיסטורית של הרובע היהודי לפני תש"ח,
ולא מוסד ציבורי שתוכנן והוקם בעיר העתיקה מכוח החלטת ממשלה או רשות תכנונית .בשבוע
שלאחר סיום קרבות מלחמת ששת הימים ביקש מרכז ישיבות 'בני עקיבא' להקים ברובע ישיבה
עם פנימייה בשם 'משמר הכותל'; הישיבה נועדה לבוגרי ישיבות תיכוניות בגיל גיוס ,והם אמורים
היו לעסוק בלימוד תורה ובשמירה ליד הכותל המערבי וברובע היהודי במסגרת שירותם הצבאי64.
בכירים במשרד הדתות ,במשרד הפנים ובסיעת המפד"ל וכן ראש העיר קולק וסגנו הרב שאר־ישוב
כהן ,שהיה אחראי לתיק החינוך ,תמכו בבקשה וסייעו לקדמה .זו הייתה ישיבת ההסדר הראשונה
שהקים מרכז ישיבות 'בני עקיבא' ,והשנייה שהוקמה במדינת בישראל 65.הישיבה נפתחה בז'
באב תשכ"ז ( 13באוגוסט  ,)1967במבנה בית ספר נטוש בקצהו הדרומי של הכותל המערבי66.
בהיווסדה מנתה רק שמונה תלמידים ,אך בתוך כחודשיים עלה מספרם לחמישים ,בהם בוגרי צבא.
בז' בתשרי תשכ"ח ( 11באוקטובר  )1967עברה הישיבה למבנים לא משופצים בבתי־מחסה67.
במקום מרצפות פיזרו על הקרקע חול וקש ,ואת החלונות הריקים סגרו ביריעות ניילון .לא הייתה
61
62
63
64
65
66

67

מ"צ הלוי סגל ,דור ודור ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' .200‑197
ריאיון עם רבקה וינגרטן.
מבחינה זאת עריכת סיורים בתשלום בבית הכנסת 'החורבה' ממקמת אותו במפת המוזאונים ,ולא 'רק' כבית כנסת.
א' דיאמנט ,ראש המרכז' ,לראש עיריית ירושלים השלמה ,מר טדי קולק' ,י' בסיוון תשכ"ז ( 18ביוני  .)1967אהי"מ,
 ,776תיק שונות.
ישיבות הסדר משלבות לימוד בישיבה עם שירות סדיר בצה"ל; ריאיון עם הדרי ובן־פזי.
המבנה נמסר ברובו לבית הדין הרבני הגדול ,ומשמר הכותל קיבל מספר חדרים .ראו :התכתבות מסיוון עד אב תשכ"ז
(יוני‑אוגוסט  :)1967גה"מ ,140 ,גל ;11653/10-גה"מ ,98 ,גל ;14917/8-גה"מ ,98 ,גל ;2931/1-אהי"מ ,776 ,תיקי
הרב שאר ישוב כהן.
על המשמר 12 ,באוקטובר  ;1967מ' מנחם' ,הישיבה אל מול הכותל' ,זרעים ,ניסן תשכ"ח.
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במבנים זרימה סדירה של מים וחשמל,
ותאי השירותים המעטים היו בחצר.
למרות התנאים הפיזיים הקשים הגיע
מספר התלמידים עד  1972ל־,140
וככל שגדל מספר התלמידים ,שיפצה
הישיבה מבנה אחר מבנה כפנימייה,
ברובע היהודי ,הארמני ואף המוסלמי68.
בכ"ח באייר תשכ"ח ( 26במאי
 ,)1968הוקם ברובע היהודי מוסד דתי־
צבאי שני ,במבנה של ישיבת 'שער
השמים' באזור בתי־מחסה :גרעין נח"ל
תעשייתי 'מוריה' ,מטעם 'הסתדרות
הנוער הדתי העובד' 69.גם זו הייתה
יזמה של קבוצה קטנה שנעזרה בתמיכת
מוסדות המפד"ל ,ודרכם קיבלה תמיכה מגופים שלטוניים .שני מוסדות אלו סיפקו נוכחות פיזית
תמידית של יהודים ברובע היהודי בפרט ובעיר העתיקה בכלל בשנים הראשונות לאחר מלחמת ששת
הימים70.
לסיכום ,הגורמים הממשלתיים ועיריית ירושלים תכננו לשקם את הרובע היהודי כמקום בעל
מורשת ארכיטקטונית מיוחדת ,שירותי תיירות מפותחים ואוכלוסייה יהודית בורגנית ומגוונת .אך
השיקום התמהמה ,והאכלוס הראשוני בוצע ביָ זמות חיצוניות ,רובן מחוגי צעירים דתיים.

'החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
בע"מ' ופעולותיה
ייסוד 'החברה'
כשנה לאחר איחוד ירושלים ,ב־ 28ביוני  ,1968על רקע המאבקים הפוליטיים ,הקשיים הרבים
וההתקדמות האטית בתכנון ובשיקום ,הציע ראש הממשלה אשכול להקים חברה ממשלתית לפיתוח
ולשיקום של 'העיר העתיקה — הרובע היהודי' ,חברה שתהיה המשך ישיר למשרד לאכלוס ירושלים —
אם כי בהיקף מצומצם — וכוח שלטוני מרכזי לתכנון ולפיתוח של הרובע היהודי (ואולי גם שאר חלקי
 ,‘Renovation of Fourth Dormitory Complete’ 68כתלנו ,א( 2 ,שבט תשל"ב) ,עמ' .3
 69מ' קליב ,מזכירת המרכז הארצי של 'הסתדרות הפועל המזרחי' ,אל קולק ,י' בסיוון תשכ"ז ( 18ביוני  ,)1967אהי"מ,
 ;776מודעה על טקס ההתנחלות ,הצופה 26 ,במאי ' ;1968תורה ועבודה בירושלים העתיקה' ,ידיעות אחרונות20 ,
במאי .1969
' 70נח"ל מוריה' פורק בשנות השבעים ,אך ישיבת 'הכותל' הייתה לאחד המוסדות הגדולים ברובע היהודי .רבים מבוגרי
שני המוסדות המשיכו לגור ברובע היהודי לאחר נישואיהם ,עד היום הזה.
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תלמידי ישיבת
הכותל הראשונים
מאכלסים בתים
בשכונת בתי־מחסה,
אוקטובר 1967

(ארכיון ישיבת הכותל)
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העיר העתיקה) .שר השיכון בנטוב התנגד לרעיון ומצא פגמים רבים במבנה המנהלי המוצע 71,אך
חרף התנגדותו נוסדה ב־ 8בספטמבר ' 1968החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ' (להלן 'החברה') 72.עקב מחלתו ופטירתו של ראש הממשלה אשכול ,שהיה אמור
להיות יושב ראש הנהלת 'החברה' ,החלה 'החברה' לפעול רק בתחילת שנת המס החדשה ,באפריל
73.1969
כאשר החלה 'החברה' את פעולתה ,כמעט שנתיים לאחר סיפוח מזרח ירושלים ,עדיין עמד הרובע
בחורבנו ,והיה מאוכלס בכ־ 3,000פליטים ערבים ולצדם כמה עשרות חיילים ,תלמידי ישיבה ,אמנים
וסטודנטים' 74.כדי להפוך את הרובע היהודי למרכז לאומי ,דתי הסטורי ותרבותי ,לאתר תיירות ומקום
מגורים' 75ניתנו ל'חברה' סמכויות נרחבות — תכנון וביצוע של השימור והבנייה על פי שיקול דעתה,
הנחת תשתיות חדשות ,פינוי התושבים הערבים מרצון ופיצוים מתוך משא ומתן ,תכנון שירותים
עירוניים ,שטחי ציבור ומוסדות תרבות ותיירות ,פיקוח על החפירות הארכאולוגיות ,קביעת ייעודי
קרקע ,בחירת המוסדות ,המשתכנים והסוחרים שיורשו לחכור ברובע ,הצבת התנאים הכלכליים,
החברתיים והמשפטיים של החכירה ,ואפילו הכתבת פרטים כמו צבע התריסים בבתי הרובע.
ריכוז כוח שלטוני כזה בידי גוף אחד היה אופייני לישראל באותה תקופה ,ולווה בחוסר שקיפות
ובסירוב מוחלט לשיתוף בהחלטות את הציבור ,כולל ציבור תושבי הרובע .אין ספק שהיותה של
'החברה' גוף ממשלתי ללא מטרות רווח הקלה עליה לפעול בדרכים אלו .מאמץ רב הושקע בבנייה
הפיזית המסובכת והקשה .תכנון לטווח רחוק היה חסר' .החברה' לא נצרכה לוועדת חינוך ,ועדת
תרבות או ועדת תיירות ,אלא רק לוועדת כספים ,ועדת מכרזים ,ועדת אכלוס וכדומה ,דבר המעיד
יותר מכול על הפעולות שבהן התרכזה 76.היא לא הצליחה להקים מוזאונים ,מלונות או חניון ולשפר
את הנגישות של הרובע כמתוכנן .אף לא נעשה מאמץ רציני להקנות לרובע מעמד של מרכז דתי,
לאומי או כלכלי .שיקום הרובע היהודי כמרכז לתיירות מורשת נתפס כמובן מאליו וכמיזם בנייה
שיסתיים עד סוף שנות השבעים לכל המאוחר' .החברה' יחד עם עיריית ירושלים ניסתה לשפר את
התנאים הפיזיים בעיר העתיקה מחוץ לרובע היהודי ,אך ניסיונות אלו נתקלו בחוסר שיתוף פעולה
מצד ההנהגה הנוצרית והמוסלמית .כמו כן לא היה תיאום עם שיקום רחבת הכותל המערבי בניהול
משרד הדתות ,מיזם שאף הוא התאפיין בגישות ובתכניות סותרות וכאמור לא הושלם עד היום.
71
72

73
74
75
76

הערות להחלטת ועדת השרים לענייני כלכלה ,1968 ,גה"מ ,109 ,ג ;5314\7-שר השיכון בנטוב ערער על החלטת ועדת
השרים מ־ 8בספטמבר  1968בעניין ייסוד 'החברה'.
מניסוח שם 'החברה' בהצעת ההחלטה של ראש הממשלה מ־ 5ביולי  ,1968לא ברור אם הוטל עליה לטפל ברובע
היהודי בלבד או בעיר העתיקה כולה .במסמך שצורף להצעת ההחלטה נאמר כי 'מתכננים לשקם את העיר העתיקה
בכלל ,כאשר הרובע היהודי הנו האתר הראשון לשיקום' .בסוף נקבע שמה כ'חברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי'.
גה"מ ,109 ,גל ,4936/30-תיקי שר השיכון ,תיעוד רב בנושא; חלקו מקביל לתיעוד באהי"מ.41/51 ,2060 ,
על פי מסמך ללא תאריך 'החברה' הוקמה בתחילת  1968והחלה לפעול ה־ 1באפריל  ,1969גה"מ ,61 ,גל.9118/2-
דו"ח על מצב האוכלוסייה הערבית ברובע היהודי מאת י' ברוכי ,אחראי ליחידת הפינויים ,אל ראש העיר קולק3 ,
בדצמבר  ,1970אהי"מ.41/51 ,2060 ,
מתוך דברי הסבר בהצעת התקציב ל'חברה' בשנתה הראשונה ,עמ'  ,10גה"מ ,44 ,א.7283/16-
ראו רשימת הוועדות ,גה"מ ,142 ,גל.14/3083-
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תכנית המתאר לרובע היהודי
אדריכל 'החברה' שלום גרדי הכין תכנית מתאר מקומית לרובע היהודי 77.בדומה למנצ'ל ניסה גרדי
לשמור על מערכת הסמטאות הצרות והמפותלות של הרובע היהודי .הוא ראה ב'שמירת אופיו המיוחד
של הרובע היהודי' מטרה בעלת חשיבות עליונה מנקודת ראות היסטורית וארכיטקטונית .במקביל
הצליח ליצור עבור התושבים העתידיים מערכת שתאפשר תנאים נוחים מבחינת אור ,אוויר ,פרטיות
וכדומה .בתכנית המתאר שלו הייתה לראשונה התייחסות לייעודי קרקע :הוא מיקם את המוסדות
ואת אזורי המסחר לאורך הצירים הראשיים ובחזית המזרחית הצופה לרחבת הכותל המערבי ,הקפיד
להפריד בין חצרות המגורים לצירי מסחר ותיירות ,ותכנן מערכת דרכים שתאפשר גם פרטיות וגם
הסעת רכב חשמלי קטן לשירות התושבים 78.הקשר לשאר העיר העתיקה התבטא בשמירת המשכיות
בצירים הראשיים ובסגנון הארכיטקטוני הכללי בלבד .בהיות הרובע שכונה יהודית מבודדת בתוך
החומות ,תכנן בו גרדי שירותים שכונתיים יום־יומיים כגון מרפאות ,מוסדות חינוך לגיל הרך ,מכולת
ומועדון ,אך לא ייעד מבנים ספציפיים למטרות אלו .מעבר לצורכי יום־יום נשען הרובע על המערכת
העירונית המטרופולינית מבחינת תעסוקה ,מסחר ,בריאות ,תרבות וחינוך79.
גרדי תכנן  700‑600דירות; בתי ספר ומוסדות שירות מקומיים עבור כ־ 2,400תושבים; פנימיות
ומבנים עבור כ־ 1,500תלמידים במוסדות; וכ־ 250‑200יחידות מסחריות .מחיר דירה ברובע היהודי
הושווה למחיר דירה בשכונה החדשה רמת־אשכול ,אף שהעלויות של פינוי ההריסות ,חפירות
ארכאולוגיות ,הנחת תשתיות חדשות ושיפוצים ,היו גבוהות לאין שיעור מעלויות בנייה במקומות
אחרים בירושלים80.

השיקום הפיזי ומה שמתחתיו
עם ראשית הבנייה ברובע התברר עד כמה מסובך וקשה השיקום הפיזי מבחינה טכנית והנדסית.
המבנים היו בנויים על הריסות המבנים שמתחתם ,ללא יסודות ראויים .בתקופה הירדנית ,נוסף על
נזקי המלחמה ובזיזת הבתים ,נגרמו נזקים קשים על ידי גשם ושלג ,והקירות ספגו מים והתפוררו.
כאשר החלה 'החברה' לחפור תעלות לשם הנחת תשתיות חדשות ,התערערו יסודות המבנים ויציבותם.
גם בניית בתים חדשים עוררה בעיות ,כיוון שהסלע הטבעי היה בעומק  15‑10מ' מתחת למפלס פני
הקרקע .לפיכך היה צורך בפתרונות יצירתיים :לתמוך בבסיסי המבנים על ידי קיר חיפוי או קורות פלדה,
לחפור או לקדוח עד סלע האם וליצוק עמודי יסוד או כלונסאות ,או ליצוק משטח בטון על ההריסות81.
77
78
79
80

81

ש' גרדי ,תכנית מתאר :הרובע היהודי בירושלים העתיקה ,פרוגרמה ועקרונות התכנון ,ירושלים .1972
שם ,עמ'  ,35וריאיון עם גרדי .יש לציין שכלי רכב אלו החלו לפעול רק בשנת .2011
שם וריאיון עם גרדי; נאור (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .282
מ' אבניאלי' ,הרובע היהודי בשיקומו' ,ד' קוטלר ,ירושלים בבניינה :קובץ מוקדש לדרכי שימורם ושיקומם של אתרים
מקודשים והיסטוריים ,2ירושלים תשל"ז ,עמ'  .110‑103לדברי מתכנן ויועץ כלכלי ,עלות הבנייה הציבורית ברובע
הייתה כמעט פי שתיים מעלות הבנייה במקום אחר בירושלים .ראו :י' כהן ,שיקום הרובע היהודי העיר העתיקה
ירושלים ,בחינות כלכליות ,ירושלים תשל"ז ,עמ'  .19ראו גם :נאור (שם) ,עמ' .377
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי' ,הרובע היהודי בימינו — בעיות וניסיונות לפתרונן' ,דפים למורי דרך ,ירושלים
 ,1975אהי"מ ;4945 ,נאור (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .365‑284
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על פי החוק לפני התחלת בינוי באתר עתיקות חובה לבצע חפירת הצלה .לפני שעברה העיר
העתיקה לשלטון ישראל והחלו עבודות השיקום לא בוצעו חפירות ברובע היהודי הצפוף ,ולא
היו ציפיות לתגליות מפתיעות או משמעותיות במקום .באופן אירוני ההרס המכוון של מוסדות
דת במלחמת השחרור ובשנות הכיבוש הירדני הוא שאפשר לחשוף תגליות ארכאולוגיות חשובות
באתרים שנועדו לבנייה חדשה .הגילויים הראשונים של הארכאולוג פרופ' נחמן אביגד וצוותו כללו
שרידים של 'החומה הרחבה' ומגדל ישראלי מתקופת הבית הראשון ,שרידים של 'הרובע ההרודיאני'
ו'הבית השרוף' מתקופת הבית השני ,וכן ממצאים חשובים מהתקופה הביזנטית ומהתקופה הצלבנית.
גילויים אלו ,שהיו לא צפויים ,לא הובאו בחשבון בתכנון הרובע ,והיה צורך לדון בטיפול בכל אחד
בנפרד ולשקול כיצד לשלבו בתכניות — אילו שוקמו כל החפירות כגנים ארכאולוגיים ,לא היה
נותר מקום למבני המגורים והמסחר שהתחייבה 'החברה' להקים .בגלל הממצאים הארכאולוגיים
המפתיעים והקשיים בשיקום הבתים הישנים ,צריך היה להשקיע בבנייה ברובע משאבים כספיים
וטכניים הרבה מעבר למצופה ,ומעטים היו המתכננים והקבלנים שיכלו להתמודד עם האתגר 82.דוד
צפרוני ,סמנכ"ל 'החברה' ,סיכם את התקופה כך:
כל ניסיון לעבוד על פי כללים שנקבעו מראש הוא בלתי אפשרי ברובע [ ]...כל תכנית שעשו ,עד שלא חפרו,
לא ידעו מה לעשות הלאה [ ]...עבדנו בשיטה של ניסיון וטעייה [ ]...צריך [היה] להתחיל מן הפרטים ומעל
זה להציב מסגרת :ראשון ,לסקור כל פינה .שנית ,לבצע חפירות ,ובסוף להכין תכנית אב או מתאר .ייעודי
קרקע הם פועל יוצא של הראשונים .בשלבים מאוחרים דרשו מסמכים ואישורים [ ]...אני טענתי שאי אפשר
לעשות תכנית מתאר לפני שיש לך את כל המידע .דברים נבנו בהתאם לנסיבות ,ויצא מה שיצא ,אי אפשר
לתכנן מראש83 .

אכלוס
בדיונים המוקדמים בדמותו של הרובע היהודי היו שצידדו בהקמת מוסדות במקום ,והיו שהעדיפו
שכונת מגורים .הוחלט שהמטרה הראשונה במעלה בשיקום הרובע היהודי תהיה אכלוסו במשפחות
יהודיות ,אולם המוסדות יספקו 'בינתיים' נוכחות וביטחון .בישיבת 'החברה' ב־ 6ביולי  1970הוחלט
להעדיף לשכן במקום 'אנשים שגרו בעבר ברובע ,אנשים הגרים ברובע כיום במסגרת ישיבות
ופנימיות ,אנשים שיש להם זיקה לרובע ,או היכולים לתרום לפיתוחו' ,ובאופן כללי צעירים נשואים
בעלי רקע צבאי 84.לא ברור מאין ידעו אנשים על האפשרות לחכור מן 'החברה' דירה' .בשל אופיו
המיוחד' של הרובע היהודי ,לא פרסמה 'החברה' כל הודעה לציבור .אנשים שבאו למשרדי 'החברה'
כדי לחכור דירה נתבקשו למלא שאלון אישי מפורט 85.היו גם תושבים ש'הוזמנו' על ידי 'החברה'
82
83
84
85

אבניאלי (לעיל ,הערה  ,)80עמ'  ;103נ' אביגד' ,החפירות ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים תשכ"ט‑תשל"א',
קדמוניות ,ה (תשל"ג) ,עמ' .101‑91
ריאיון עם צפרוני.
דו"ח מבקר המדינה 25 ,במרס  ,1972גה"מ ,98 ,גל.9118/3-
לא כל השאלונים היו זהים .שאלונים רבים אבדו ,ואחרים לא נשמרו בצורה מסודרת ,כפי שנכתב בדו"ח מבקר המדינה .לא
תמיד נרשם בשאלון התאריך ,אך נראה שמדי פעם נפתחה רשימה חדשה .לעתים השמות רשומים על פי סדר אלף־בית,
ולעתים יש מספור סידורי .אין בשאלון מקום למעקב אחרי המועמד ,ואין רשימות מסודרות של מועמדים שחכרו דירות.
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לחכור דירה .על אף הצהרותיה על העדפת תושבים ותיקים מלפני תש"ח ,רק מעטים מבתי אב אלו
שבו לרובע .כמו כן הוצהר שמוסדות דת ישוקמו בתמיכתה של 'החברה' ,וגם שיקום זה נעשה באופן
חלקי ובאיחור 86.בדומה למקרה של העיר מוסטר בבוסניה ,שיקום הנוף המסורתי לא לווה בהחזרת
האוכלוסייה המקורית או בהחייאת מורשתה.
הצורך בחפירות ובפינוי התושבים הערבים ,הקשיים הפיזיים בבנייה ובשיקום ותנאי השטח הקשים
האטו מאוד את הקמת שכונת המגורים ברובע .בעיה זו נפתרה חלקית על ידי אכלוס מבנים כפנימיות
לסטודנטים עולים חדשים מתנועות בית"ר ו'בני עקיבא' ולתלמידי הישיבות ברובע (ישיבת 'הכותל',
ישיבת 'הסתדרות הפועלים בארץ־ישראל' והישיבות הוותיקות 'פורת יוסף'' ,תפארת ירושלים'' ,עץ
חיים' ו'חיי עולם') 87.כבר בקיץ  1969הוסב גוש  11בתכנית המתאר מאזור המיועד למגורים לקמפוס
המיועד לישיבת 'הכותל' 88,ומקרה זה הוא דוגמה בולטת לקביעת אופי האוכלוסייה הראשונית
מתוך הצורך הפוליטי־הביטחוני ומתוך אילוצים שנבעו מתנאי השטח הקשים ,ולא על פי המדיניות
התאורטית89.
לאכלוס מוסדי היו יתרונות ברורים( :א) בשנים שבהן עדיין היו ברובע היהודי פליטים ערבים רבים
ויהודים מעטים ,הייתה חשיבות מיוחדת לרקע הצבאי של התושבים ,ואכן למשל בתקופת מלחמת
יום הכיפורים ולאחריה חשו התושבים היהודים איום ביטחוני רציני מסביבתם הקרובה( .ב) בתנאים
פיזיים קשים קל יותר לאכלס מוסד ,שכן המוסד מתקיים שנים רבות ,אך הדיירים מתחלפים ,וסביר
שהם יוכלו לעמוד בתנאים פיזיים קשים לפרק זמן מוגבל( .ג) אפשר לאכלס מוסד בצפיפות גבוהה.
(ד) המוסד מהווה מסגרת חברתית חזקה ומקור תמיכה לדייריו.

מדיניות שימור
בשנות השישים והשבעים נחשב השימור ערך תרבותי וארכיטקטוני ,אולם מושגים כמו שיתוף
הציבור ,קיימוּ ת וכושר נשיאה עדיין לא היו רלוונטיים בהקשר זה 90.הגישה הישראלית התבססה
על מה שנעשה באירופה ובצפון אמריקה באותה עת ,ושבא לידי ביטוי באמנת ונציה ()1964
ובחוק השימור ההיסטורי הלאומי בארצות־הברית ( .)1966האחריות לשימור נפלה בדרך כלל על
הרשויות הלאומיות או המקומיות .בארצות־הברית צמחו מאמצי השימור הראשונים מן הרצון לשמר
ולשחזר אתרים בעלי ערך דידקטי ככלי להעביר למהגרים לארצות־הברית את הערכים והמורשת
האמריקניים 91.בדומה לבחירת אתרים לשימור על פי שיקולים אידאולוגיים ,דתיים ופוליטיים פעלו
86
87
88
89
90
91

ראו למשל :מ' ברש' ,דתיים בירושלים מתלוננים על "נומורוס קלאוזוס" בעיר העתיקה' ,ידיעות אחרונות 6 ,באוקטובר
.1970
א' נצר' ,שיקום הרובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים' ,קדמוניות ,ה (תשל"ג) ,עמ' .135‑133
אתר ישיבת הכותל( http://www.hakotel.org.il/about_us.asp :נצפה ב־ 28באפריל  ;)2008באשר להקצאת המגרש ,ראו
מכתבים לראש הממשלה מאת השר ורהפטיג והשר בנטוב ,גה"מ ,43.4 ,ג ;6423/8-אבניאלי (לעיל ,הערה  ,)80עמ' .107
ריאיון עם צפרוני.
K. Meethan, ‘Consuming in the Civilized City’, Annals of Tourism Research, 23 (1996), pp. 322–340
( G. Araoz, ‘Historic Preservation in the United States’, http://www.usicomos.org/preservationנצפה ביוני
.)2009
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בישראל באותן שנים לשמר ולשחזר מפעלי התיישבות מתקופות שונות ,ואפשר לראות גם בשיקום
הרובע היהודי שחזור כזה.
בשנת  1971השתתף מנכ"ל 'החברה' משה אבניאלי בסמינריון קיץ ביורק שבבריטניה בנושא
שימור ערים היסטוריות .הקורס יועד לבעלי תפקידים במערכת שימור .התפיסה הייתה שהשימור
הוא תכלית לעצמו ולא נועד לתועלת חברתית או כלכלית .במסגרת זו הודגשה חשיבות התיעוד
לפני התחלת השימור ופיקוח שלטוני על יָ זמות פרטיות ,והייתה נטייה 'להרשות תיירות' שלא תפריע
לעצם השימור92.
כשהחל שיקום הרובע היהודי בירושלים עדיין לא פותחה מערכת השימור במדינת ישראל .אגף
ומנהל שימור המורשת
העתיקות היה חלק ממשרד החינוך ,ורק בשנת  1988הוקמו רשות העתיקות ִ
הבנויה .עד אז לא נוצרה מערכת חוקית ותכנונית מתאימה ,ולא היו כלים או צוותים בקיאים בתכנון
שימור ,כמקובל היום בערים היסטוריות 93.החלטות על פעולות השיקום הושפעו מן המצב בשטח
ומדרישות פוליטיות וכלכליות .גם ערכי שימור ומורשת בין־לאומיים עדיין לא גובשו דיים באותה
עת .כאמור הערך הפנים־חברתי של שימור לזהות דתית ולאומית ,והפוטנציאל הכלכלי של תיירות
מורשת עדיין לא הובנו במלואם .לא הייתה ל'חברה' מדיניות של שימור אתרים היסטוריים ודתיים
כאמצעים להעברת מורשתם ,והיא לא השכילה לפתח שירותי תיירות נלווים שיניבו מאתרי המורשת
רווח כלכלי94.
הגישה בשימור הרובע היהודי הייתה לשמר 'אתרים נבחרים בעלי חשיבות בולטת במיוחד' ולייצב
את הגרעין ההיסטורי על ידי בנייה חדשה שתתאים למרקם הישן אך תיראה בבירור כבנייה חדשה.
על פי תפיסת השימור שרווחה אז בישראל ,לא ראו צורך בחקר ההיסטוריה של העיר ,ובתיעוד
ובשמירה על ייעודי הקרקע המסורתיים .המטרה הייתה ליצור משהו חדש שיהיו בו גם מאפיינים
מסוימים מן העבר ,ושישתלב במאפייני העבר' 95.היה חשוב לנו הסגנון הכללי .לא היו בניינים
חשובים ומפוארים [ ]...מה שחשוב הוא המבנן — השפה המסורתית — הסמטאות ,הרובע המשתלב
ודומה לכלל העיר העתיקה' 96.שימור המבנן הושג על ידי הגבלת הצפיפות ,האופי וגובה הבנייה
החדשה ,שמירת מערכת הסמטאות לשימושם של הולכי רגל בלבד ,שילוב מערכת הדרכים בזו של
כלל העיר העתיקה ,שמירת קו הרקיע והמבט על הר הבית והר הזיתים על ידי בנייה מדורגת ונמוכה
בחזית המזרחית ,ושימוש מסורתי בחצרות פנימיות ובגגות כספקי אוויר ושמש לשכונה97.
92

93
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97

ראו דו"ח אבניאלי על קורס הקיץ ביורק ,אוגוסט  ,1971גה"מ ,59 ,גלT. Bahaire & M. Elliott-White, ;13342/1-
‘Participation in Tourism Planning and Development in the Historic City of York, England’, Current Issues in
 ;Tourism, 2, 2–3 (1999), pp. 243–276מית'ן (לעיל ,הערה .)90
א' ברוצקוס סבר שהבאת מומחים מאיטליה הכרחית' ,מאחר ואין בישראל מומחים בעלי ניסיון רב בשיקום [ ]...רובעים
עתיקים' .ראו הערותיו על שימור ובנייה בתיקי לשכתו ,גה"מ ,56 ,גל.2741/7-
בשנים האחרונות נפתחו שירותי תיירות רבים ,ו'החורבה' אינו מתפקד כבית כנסת קהילתי אלא כאתר מורשת המניב
רווח כלכלי.
ריאיון עם מנדל.
ריאיון עם גרדי.
י' שביד' ,שיקום הרובע היהודי ,סימפוזיון טבת ,תשכ"ח' ,קוטלר (לעיל ,הערה  ,)80עמ' Sh. Gardi, ‘Restoration of ;67‑66
the Jewish Quarter in the Old City of Jerusalem’, M. Turner (ed.), The Jerusalem Papers 1 & 2, Jerusalem 1986, p. 177
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מדיניות זו הובהרה בשתי תכניות שקבעו את דמותה של העיר העתיקה וסביבותיה ,כולל הרובע
היהודי :תכנית האב לירושלים המאוחדת ותכנית המתאר ל'אזור המיוחד' 98,והיא באה לידי ביטוי
מלא בתכנית המתאר של גרדי לרובע היהודי 99.נוסף על ההמלצה לשימור המבנים העתיקים כערך
בפני עצמו ,הומלץ לשמר את המבנים הישנים כדי לחסוך את הזמן והכסף שהיו נחוצים לביצוע
חפירות ארכאולוגיות ולתכנון ובנייה של מבנים חדשים .אולם התברר שבפועל היה השימור יקר
בהרבה מאשר בנייה חדשה ואף נמשך זמן רב יותר100.

יָ זמות ציבוריות ופרטיות להקמת מוסדות דת ,תרבות ותיירות מורשת ולשיקומם
מאחר שהרובע היהודי היה חלק מעיר היסטורית בעלת עבר ארוך ומוחשי מאוד ,היה ברור שמערכת
התיירות והמסחר ברובע המשוקם תתבסס על מורשת העיר 101.הפיתוח נשא אופי פוליטי ,לאומי
ודתי מובהק .הרובע היהודי נועד לשמש (עם הכותל המערבי) חלופה יהודית לרובע הנוצרי (ובו
 98ראו לעיל ,הערה .19
 99גרדי (לעיל ,הערה .)77
 100ראו רשימות בפרוטוקולים של 'החברה' ,1973‑1970 ,גה"מ ,61 ,גל.9118/2-
 101ראו את תיאור ירושלים כעיר תיירות מורשת בלבדG.J. Ashworth and J. E. Tunbridge, The Tourist Historic City, :
London 1990, p. 85
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באדיבות חברת פלפוט)
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מפת בתי
הכנסת ,אזורים
הרוסים וחפירות
ארכאולוגיות,
שנות השבעים

(שרטוט :תמר סופר,
המחלקה לגאוגרפיה,
האוניברסיטה העברית
בירושלים)

(ולחרם א־שריף) .חשיבותו הייתה מבוססת על מעמדו כמוקד כוח
ַ
כנסיית הקבר) ולרובע המוסלמי
דתי ולאומי יהודי ליד רבעים אלו.
במאות התשע־עשרה והעשרים היו בתי התפילה ומוסדות לימוד התורה הרבים המאפיין התרבותי,
הלאומי והארכיטקטוני הדומיננטי ברובע היהודי ,וייצגו כמעט כל עדה בעם היהודי .חוק שמירת
המקומות הקדושים משנת  1967קבע שמשרד הדתות אחראי לשיקום מוסדות דת שחרבו .שר הדתות
זרח ורהפטיג תכנן לשפץ כשבעה־עשר (מתוך יותר מחמישים) מוסדות תורה שחרבו ,אם כי ציפה
שהמוסדות עצמם ייזמו את השיקום .אך רבים מן המוסדות וההקדשים כבר לא היו קיימים או לא היו
מסוגלים ליזום שיקום ,ומבנים רבים נהרסו כליל ולא נותר מה לשקם בהם .נוסף על כך אישר תמיר
כי 'אין מגמה להחזיר לרובע היהודי את האווירה ששררה' לפני תש"ח102.
 102זיכרון דברים מישיבת הנהלת 'החברה' עם מועצת העיר ,פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 5 ,ביולי  ,1970אהי"מ.
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בית הכנסת 'הרמב"ן' היה מוסד הדת היחיד ששוקם ישירות על ידי משרד הדתות בשנים
 .1972‑1967הוא גם בית הכנסת היחיד שלא היה בשימוש במשך  400שנה ,ושנתגלה מתוך
ההריסות 103.עוד שנים־עשר מבני דת שוקמו על ידי יזמים חיצוניים עד  :1975שני בתי כנסת
אשכנזיים ,מכלול עדת הספרדים וחמש ישיבות .לפחות שלושה־עשר מוסדות חשובים שחרבו (כגון
בית הכנסת 'החורבה' )104לא נבנו מחדש ,ובמקומם הוקמו דירות ,חנויות או שטחי ציבור .באין עדות
פיזית לקיומם ,נשכחה גם מורשתם .בתי מדרש ובתי כנסת הועברו לרשות 'החברה' ,והיא מסרה אותם
למוסדות חדשים או מכרה אותם לגורמים פרטיים 105.לדוגמה חצר מיכאל רויטמן ,שהיו בה בית
מדרש וחדרי הכנסת אורחים ,ושהוקדשה לכולל סיגט־אונגרין ,לא נהרסה ,אך היא הופקעה ונמכרה
כבית פרטי106.
על אף סירוב 'החברה' לשתף תושבים בקבלת החלטות ,הקהילה ברובע היהודי השפיעה מאוד על
פיתוחו .תושבים יזמו הקמת מוסדות דת ,תרבות וחינוך ,תחנת משמר אזרחי ,מרכז קהילתי וספרייה,
מוזאון 'זיבנברג' ,מוזאון 'חצר היישוב הישן' ,האנדרטה לחללי מלחמת תש"ח והתצוגה על המלחמה,
מוזאון 'מכון המקדש' ,חנויות ,גלריות ובתי כנסת .ברובע גם הופעלו תכניות חינוכיות לתלמידים
מישראל ומן התפוצות107.
מספר מוסדות תרבות חדשים הוקמו על ידי גופים ציבוריים במשך השנים ,כגון 'בית הסופר על
שם חיים הזז' ומדור הנוער של 'יד יצחק בן־צבי' .יזמות תיירותיות ותרבותיות של יזמים חיצוניים לא
נכללו בתכניות האב והמתאר ,אף שחלקן כבר היו קיימות בשטח בשלבי השיקום הראשוניים .הצעות
לבתי מלון ,לאמפיתאטרון ולמוזאונים נוספים לא התגשמו .נפתחו עשרות בתי עסק ולא מאות כפי
שתוכנן' .החברה' הסתפקה בפיתוח תיירותי של אתרים ארכאולוגיים שנחפרו ,כגון החומה הרחבה
והקרדו .לא הוקם ברובע היהודי כל מרכז דתי (כגון מושב הרבנות הראשית) ,מנהלי (עירוני או
ממשלתי) או תרבותי חשוב ,כנראה מפאת בעיית הנגישות .ייתכן שבגלל בעיה זו גם עזבו את הרובע
במרוצת השנים מוסדות כגון בית הדין הרבני הגדול ,אוניברסיטת בר־אילן' ,מרכז ספיר למורשת
היהדות' ו'בית הסופר'.
 103ד' טנאי' ,מהרמב"ן ועד ל"חורבה" — בתי כנסת בשחזורם' ,י' בן־פורת ,ב"צ יהושע וא' קידר (עורכים) ,פרקים בתולדות
היישוב היהודי בירושלים ,א ,ירושלים תשל"ג ,עמ' .300‑286
 104בשנת  2010נשלמה בנייתו מחדש של בית הכנסת ,אבל הדיון הציבורי בעניין זה עדיין נמשך .בשנת  2001קבע דו"ח
תחום השימור של רשות העתיקות שראוי לשחזר את 'החורבה' מנימוקים היסטוריים ותרבותיים בתור מבנה ציבורי
מרכזי ביישוב היהודי הישן ובתור סמל דתי ולאומי מאז הקמתו עד היום; וכן שראוי לשחזרו מנימוקים אורבניים
וארכיטקטוניים ,בשל היותו נקודת ציון בקו הרקיע ומונומנט בתוך הרובע היהודי בעבר — אתר שנחרט בזיכרון
הקולקטיבי של העם היהודי לדורות .ראו :פ' מילשטיין ,סקר היסטורי שימורי :בית כנסת החורבה ,ירושלים תשס"א,
עמ' .23
 105ראו למשל :ר' יזרעאלי ,סיורובע ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' .35
 106מ' בר־יוסף ,מורה דרך היסטורי לבתי כנסת עתיקים בירושלים העתיקה ת"ו ,בני־ברק תשנ"ט ,עמ'  ;13צ' לביא,
'הגאולה הסמלית של בית ברוך מזרחי' ,כאן ירושלים 9 ,במאי .1980
 107נציגות תושבי הרובע היהודי אל ראש הממשלה י' רבין ,שרי הממשלה חברי הוועדה לענייני ירושלים ,חברי הנהלת
'החברה' ,היושב ראש א' שמרון והמנכ"ל ר' גלוסקינוס ,כ"ט בטבת תשל"ה ( 12בינואר  ,)1975גה"מ ,תיק רבין,43.4 ,
ג ;6722/4-וראו למשל תיאורו של נאור (לעיל ,הערה .)6
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מדיניות מול מציאות
בעיית הנגישות
בעיית הנגישות הייתה מרכזית לשיקום הרובע — היה ברור שכל עוד הרובע אינו נגיש אין סיכוי
להחיותו מחדש כשכונת מגורים וכאתר תיירות ומסחר .בעת איחוד העיר לא היה כביש מחבר בין
העיר המערבית לעיר העתיקה ולכותל המערבי .הדרך המנדטורית משער ציון לשער האשפות לפנים
מן החומות נועדה להולכי רגל בלבד .אף שבעת שיקום הרובע היא הפכה לכביש עביר לרכב ,תכנן
מנצ'ל להתיר מעבר להולכי רגל בלבד 108.חידוש התחבורה הציבורית מהעיר החדשה לתוך העיר
העתיקה באביב  1969היה מעין תאריך היסטורי 109,ורק בשנת  1973נסלל הכביש העוקף את הר ציון
והחומה הדרומית.
התכנית המקורית הייתה לפרוץ דרך חדשה לתוך הרובע היהודי ,אם על ידי פתיחת שער חדש
בחומה התורכית ואם על ידי כריית מנהרה מתחת לחומת העיר באזור שער ציון .ליד הכניסה החדשה
תוכנן חניון תת־קרקעי גדול ומעליו מבנים כגון מלון ושירותי תיירות ,בית ספר שכונתי ודירות110.
מיזם זה מעולם לא יצא לפועל .החפירות הארכאולוגיות באזור זה הסתיימו רק בשנות השמונים,
תקופה שמחוץ למסגרת מאמר זה .אך אז התעורר ויכוח חריף בין 'החברה' ,ארכאולוגים ותושבים
על התכנון והעלות של המיזם היקר והמסובך .ייתכן שהמיזם לא קוּ דם בראשית השיקום מפני שרק
לבית אב אחד מעשרה בישראל היה אז רכב פרטי 111,ועד בניית הרובע ואכלוסו לאחר מלחמת יום
הכיפורים לא הורגשה הבעיה במלוא חומרתה בשטח.
עד היום אין שער המוביל ישירות לרובע היהודי .היעדר גישה ישירה וחניון לתושבים ולמבקרים
הביא לניתוק הרובע היהודי מן העיר החדשה ,והדבר משפיע לרעה על פיתוח הרובע עד היום.

ניתוק מסביבת הכותל
הקרבה לרחבת הכותל המערבי על הרובע היהודי .מצד אחד נעשה ניסיון להדק
אין ספק בהשפעת ִ
את הקשר בין השניים על ידי יצירת ציר חדש ממרכז הרובע דרך גרם מדרגות לרחבת הכותל,
כך שיֵ קל על כל אדם המבקר במרחב אחד להגיע גם לאחר ,בתנאי שהוא מסוגל לעלות ולרדת
במדרגות הרבות .מצד אחר אזור הכותל היה בסמכות משרד הדתות ולא בסמכות המשרד לאכלוס
ירושלים ,וכמו במקרים אחרים ריבוי הרשויות האחראיות לשיקום גרם לחוסר תיאום ולכשלים
בתכנון .העיכוב בתכנון רחבת הכותל המערבי והמבנים הסמוכים לה ,השפיע לרעה על התפתחות
הרובע היהודי ,במיוחד על עיצוב המבנים בגבולו המזרחי ועל קביעת ייעודם 112.בסופו של דבר
נוצרו שני מרחבים נבדלים ,שלכל אחד גישה נפרדת — שער האשפות למבקרים ברחבת הכותל
 108התכתבות בין קולק לא' ברוצקוס ,מאי  ,1973אהי"מ ;41/51 ,2060 ,גרדי (לעיל ,הערה  ,)77עמ'  ;78ריאיון עם נצר.
 109מפקח התעבורה במחוז ירושלים אל יושב ראש 'החברה' 15 ,בפברואר  ,1969גה"מ ,109 ,ג.5314/7-
 110נצר (לעיל ,הערה .)87
 111הצופה 12 ,ביוני  ,1967עמ' .4
 112לסיכום התכניות ראוD. Fisher, ‘Jerusalem: The Western Wall, the Problem of the Wall’, L’architettura, 272 :
(1978), pp. 97–112
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המערבי ובאתרים שמדרום ומצפון לה ,ושער ציון או שער יפו למבקרים
ברובע היהודי והארמני .בכך הפסיד הרובע היהודי מקור חשוב של
צרכנים למערכת המסחר ולשירותי התיירות שלו .אך היום יש גם ברכה
בהפרדה זו ,כי היא מקטינה את עומס המבקרים ברובע היהודי הצפוף.

ניתוק משאר העיר העתיקה
הפרדת העיר העתיקה לרבעים על ידי שני רחובות שוק מצטלבים היא
עניין גאוגרפי בלבד ,ואינה משקפת חלוקה דמוגרפית ,היסטורית ,דתית
או משפטית בין העדות ,ולחלוקה בין הרובע הארמני ליהודי אין גם בסיס
גאוגרפי ברור .ברובע המוסלמי יש מוסדות דת נוצריים חשובים ,וברובע
הנוצרי — מוסדות דת מוסלמיים ,בכל הרבעים יש מוסדות דת יהודיים,
וברובע היהודי יש שני מסגדים — מציאות זו מעידה על האופי ההטרוגני
של העיר העתיקה זה דורות113.
בתחילת תכנון הרובע היהודי נעשה ניסיון לשלבו בתוך העיר העתיקה
מבחינה ארכיטקטונית ותפקודית :רחוב הקרדו ,המרכז המסחרי של
הרובע היהודי ,תוכנן להמשיך את שוק חאן א־זית; שירותים ברובע היהודי ,כגון חנויות מכולת
ושירותי דואר ורפואה ,נועדו לשרת את כל תושבי העיר העתיקה (וכך הדבר היום); בשנים הראשונות
ניתנו שירותי טיפת חלב לאימהות הרובע היהודי ליד שער שכם; ומעל הצטלבות ארבעת הרבעים
(מעל רחובות השוק המרכזיים) נבנתה טיילת הגגות ,שאמורה הייתה להיות מקום בילוי ומפגש לכל
העדות 114.יתרה מזו ,בשנים  1974‑1972עבדה 'החברה' כקבלן בשיפוץ הרובע הארמני והמוסלמי,
על פי חוזה עם העירייה115.
תוכנן כי שיקום הרובע היהודי יהיה שלב ראשון בשיקום העיר העתיקה כולה ,אך תכנית זו עלתה
על שרטון פוליטי .למרות ההשקעה הכבדה של 'קרן ירושלים' בשנים  116,1974‑1971לא הושג
שיתוף פעולה בין גורמים ברובע המוסלמי ,הארמני והנוצרי לבין עיריית ירושלים' .מצד אחד פאר
והדר ומצד שני עזובה נוראה' כתב יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים בשנת  117.1974הכישלון
יוחס בין היתר לריבוי הרשויות העירוניות והממשלתיות שהיו מעורבות בתחומים שונים בעיר
העתיקה 118.ניתוק הרובע היהודי מיתר חלקי העיר העתיקה לא נבע ממדיניות פוליטית וביטחונית
 113ר' קרק ומ' אורן־נורדהיים ,ירושלים וסביבותיה ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' I.W.J. Hopkins, Tourism in ;92‑37
Jerusalem: A Report for the Ministry of Tourism, Israel, Durham 1969
 114בגלל סכסוכים על בעלות לא הושלמה בניית הטיילת עד היום .עם זאת תצפית הגגות היא כיום אתר המושך מטיילים.
רחוב השלשלת הפך לגבול הניתן לסגירה.
 115התכתבות בין ראש העיר ל'חברה' ,1974‑1972 ,אהי"מ.41/51 ,2060 ,
 116התכתבות בין קולק ,בנבנישתי ואחרים בשנים אלו ,שם.
 117י' עוזיאלי ,יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים ,אל ראש העיר 10 ,בדצמבר  ,1974אהי"מ ,תיק פיתוח מזרח
ירושלים.41/66 ,
 118צ' רון ,יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים ,אל ראש העיר 20 ,באפריל  ,1976אהי"מ.41/51 ,2060 ,

צריח המסגד
בגבול הרובע
הארמני והרובע
היהודי בשנות
השישים ,לפני
מלחמת ששת
הימים

(גה"מ ,תיק מפות
הפסקת האש,130 ,
חצ)2981\24-
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מכוונת של ישראל .עם זאת יש לציין שגישת המתכננים ו'החברה' הייתה במידת מה 'אוריינטליסטית'
ו'מלמעלה' ,וייתכן שהתוצאות היו שונות אילו שותפה האוכלוסייה המקומית בתכנון כפי שנעשה
בשיקום אזורים מעורבים בישראל היום119.
ממשלת ישראל לא חזתה את ההתנגדות החריפה והממושכת לשליטה ישראלית בירושלים של
הקהילה הבין־לאומית .כאשר התברר שכל התערבות ממשלתית או עירונית בנכסים של נוצרים או
של מוסלמים תתפרש כמעשה כיבוש ,הוחלט להתייחס אל הרובע היהודי כאל 'אי בודד' .יחס זה לא
היטיב לא עם הרובע היהודי ולא עם הרבעים האחרים .לדברי דוד קרויאנקר 'בתוך המרקם האורבאני
של העיר העתיקה בולט הניגוד החריף
בין אדריכלות המצוקה של מבני
המגורים הירודים ברובע המוסלמי,
לבין אדריכלות הרווחה המודרנית
ברובע היהודי .ניגוד זה ,המשקף
פן אורבאני־ארכיטקטוני במאבק
היהודי‑ערבי בירושלים ,מהווה פצצת
זמן פוליטית־חברתית'120.
אמנם בוצע סקר מבנים ברובע
המוסלמי בשנת  121,1973אבל שופצו
אז תשתיות במרחבים ציבוריים בלבד.
נוסף על כך לא ננקטו כלל אמצעים
להפחית את צפיפות האוכלוסייה,
כפי שתוכנן ,וזו עלתה בשנת 1975
לכ־ 60נפש לדונם ,בעוד התנאים
הסניטריים והשירותים הסוציאליים
המשיכו להתדרדר 122.ככל שעבר הזמן וגדל הפער בין רמת החיים ואיכות החיים ברובע היהודי
לאלו שברבעים האחרים ,נותר הרובע היהודי מבודד הן מן המטרופולין המודרני והן ממרבית העיר
העתיקה.
 119השוו לגישת השימור של רשות העתיקות בעכו היום :א' בן־ציוני' ,שימור וקהילה — משרד השימור של רשות העתיקות
בעכו'( http://www.antiquities.org.il/article_Item_ido.asp?sec_id=17&sub_subj_id=507&id=1458 ,נצפה ב־29
באוקטובר .)2012
 ;D. Kroyanker, Developing Jerusalem 1967–1975, Jerusalem 1975, p. 77 120ד' קרויאנקר ,אדריכלות בירושלים:
הבנייה בעיר העתיקה (אדריכלות בירושלים :תקופות וסגנונות ,ו) ,ירושלים  ,1993עמ'  ;226ראו גם מכתבו של ג'
סואן ,פקיד בכיר במשרד המסחר והתעשייה ומראשוני תושבי הרובע היהודי ,אל קולק בדבר השיקום ברובע היהודי
והצורך להאיצו בגלל המצב הביטחוני 15 ,במאי  ,1974אהי"מ ;41/51 ,2060 ,קולק אל סואן ,ט' בסיוון תשל"ד (30
במאי  ,)1974שם .קולק כתב בתשובתו' :אתה צודק ,אבל זה עניין של תקציב .פניתי לשר המשפטים ושר השיכון'.
' 121תושיה' מהנדסים ,תל אביב ,סקר מבנים ברובע המוסלמי של העיר העתיקה ,עיריית ירושלים ,מח' מהנדס העיר ,מאי
 ,1973אהי"מ.
 122קרויאנקר ,פיתוח ירושלים (לעיל ,הערה  ,)120עמ' .50
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תוצאות התגליות הארכאולוגיות
מפת הרובע המשוקם לאחר  1967נקבעה במידה רבה על ידי ההרס המכוון של יותר מעשרים מוסדות
דת יהודיים בשנים  123.1967‑1948בתכנית הראשונית של צוות יפו ושל מנצ'ל הוצע לפרוץ בשטח
החרב שברובע דרך חדשה ממערב למזרח ,דרך שתחבר את הרובע לרחבת הכותל המערבי .דרך זו
כונתה 'נתיב עולי הרגל' והיא עברה דרך שרידי בתי הכנסת 'הרמב"ן'' ,החורבה'' ,הקראים' ו'תפארת
ישראל' והישיבות 'חיי עולם'' ,עץ חיים'' ,בית אל' ועוד — כל אלה אמורים היו להיבנות מחדש
ולהיות מוקדי משיכה לתיירות מורשת.
מיקומם של מוסדות דת מרכזיים ברובע לפני מלחמת העצמאות חופף מטבע הדברים במידה רבה
את האזורים החרבים בשנת  1967שהפכו לאתרי חפירות משנת  1970ואילך .בחפירות אלו נתגלו
ממצאים מפתיעים וחשובים מימי הבית הראשון והשני .גילויים אלו עוררו עניין רב בישראל ומחוצה
לה ופתחו כיוון חדש בשיקום .באמצעותם נוצר נרטיב חדש המקשר את ירושלים של ימי הבית
הראשון והשני ,עיר הקודש והמלוכה ,לירושלים ההיסטורית ובירת ישראל היום .תצוגת הממצאים
הארכאולוגיים תפסה במידה רבה את מקומם של מוסדות דת ומבנים היסטוריים כאתרי מורשת
ותיירות המחזקים את הזהות היהודית של הרובע היהודי.

סיכום
מספר החלטות גורליות קבעו את אופי המרחב המשוקם ברובע היהודי בירושלים העתיקה:
א .חשיבותה הסמלית של ירושלים למדינת ישראל ולעולם כולו הביאו להשקעות כספיות גדולות
מאוד ,שערים כמו צפת ועכו לא זכו להן באותה עת .ריכוזיות התכנון והביצוע בידי חברה ממשלתית
ללא מטרות רווח וללא שקיפות מנעה את שיתוף הציבור בתכנון וכן פיתוח יָ זמות כלכליות בשיתוף
המגזר הפרטי124.
ב .ריבוי הגופים האחראים למרחבים סמוכים — משרד הדתות באזור הכותל המערבי' ,החברה
לפיתוח מזרח ירושלים' בימין־משה ,רשות הטבע והגנים בגן סובב החומות' ,החברה' ברובע היהודי
וכדומה — עיכב וסיבך את תכנונם ופיתוחם ,והדבר נכון גם היום125.
 123בית הכנסת 'סוכת שלום' ,בית המדרש 'קרלין' ,שלושת בתי הכנסת של חצר 'החורבה' ,ישיבת 'עץ חיים' ובית הדין
האשכנזי הגדול ,בית הכנסת 'ורשה' (פרושים) ,חצר המרוקאים עם בית הכנסת 'צוף דבש' ובית מדרש ,בית כנסת 'עדת
כורדיסטאן' ,בית המדרש 'אוהל משה' ,כולל ורשה של הרב מללוב וחצר דובנא ,בית הכנסת 'הקראים' ,בית הכנסת
'תפארת ישראל' ,שלושת בתי הכנסת של בתי־מחסה ,ישיבת 'פורת יוסף' על שלושת בתי הכנסת שבה ,בית החולים
'משגב לדך' ובית הכנסת שבו (בתי הכנסת והמתיבתא הספרדיים ניזוקו אבל לא נהרסו כליל) .ראו :תיק איתור בתי
כנסת בעיר העתיקה ,1967 ,גה"מ ,98 ,גל.124687/7-
 124השוו לפעילותה של עמותת 'שטדהרסטל' לשיקום העיר אמסטרדם משנת  1956עד היוםhttp://www.stadherstel. :
( nlנצפה במאי  .)2012על המיזם 'ג'ורוויק' ביורק שבאנגליה ,המניב רווח כלכלי ניכר ,ראו :מיתן (לעיל ,הערה ,)90
עמ'  .330שיטה דומה נקטה ממשלת אוסטריה בשיקום מרכז אמנות ותרבות .ראוS. Roodhouse & M. Mocre, ‘The :
MuseumsQuartier, Vienna: An Austrian Cultural Experiment’, International Journal of Heritage Studies, 10
(2004), pp. 193–207
 125פרוטוקול  38מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ,י' בחשוון תש"ע ( 28באוקטובר  ,)2009על 'החברה לשיקום
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שרידי בית הכנסת
'תפארת ישראל'
והבנייה החדשה
ברובע היהודי
()1973
(צילום :משה מילנר)

ג .שליטת 'החברה' על אופיו החברתי של הרובע היהודי הסתיימה עם סיום רוב השיקום בשנות
השמונים .אז איבד הרובע היהודי את הילת הבראשית שלו ונפתח לשוק החופשי .מוסדות הדת
הרבים ששוקמו או הוקמו באופן פרטי משכו ציבור תושבים הקשורים אליהם ,ובו בזמן האיצה בעיית
הנגישות את יציאתם של בתי אב ומוסדות אחרים מן הרובע.
ד .לעומת זאת ריכוז התכנון והביצוע של קביעת ייעודי קרקע ,של התוויית הנוף העירוני ,של
עיצוב מערך הסמטאות ושל הנחת התשתיות בידי 'החברה'ִ ,אפשר לה ליצור מרקם ,השונה מאוד
מן הרובע היהודי לפני תש"ח ,ובד בבד משמר ומציג סגנונות ושרידים ממורשת העבר .השיקום יצר
שילוב מעניין של ישן וחדש וחוויה ייחודית ואינטימית לתושבים ולמבקרים126.
התוצאות בשטח הושפעו מגורמים נוספים:
ה .בדומה לוורשה ולערים רבות בעיקר באירופה ,שחזור המורשת הייחודית לירושלים והצגתה הם
ערך עליון לאומה .אך המיוחד בשיקום הרובע היהודי הוא החייאת המורשת ההיסטורית של ירושלים
הקדומה על חשבון הצגת המורשת ההיסטורית עד תש"ח .כעת ,עם בנייתו מחדש של בית הכנסת
'החורבה' ,ותכנון בנייתו מחדש של בית הכנסת 'תפארת ישראל' ,ייתכן ששוב יושם דגש על המורשת
של המאות התשע־עשרה והעשרים.
ו .אופי האוכלוסייה הראשונית ברובע נקבע במידה רבה מתוך הצורך באכלוס מהיר ובנוכחות מתמדת
של גורם ביטחוני — ולא על פי המדיניות התאורטית .אוכלוסייה זו ,שהייתה ברובה דתית־לאומית,
הייתה דומיננטית בשנים הראשונות ,והטביעה את חותמה על אופי הרובע היהודי לאורך השנים .לא
ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ' — דו"ח מבקר המדינה 56ב ,עמ'  — 387ישיבת מעקבhttp:// ,
www.knesset.gov.il/protocols/data/html/bikoret/2009-10-28.html
 126ראו הערכתו של A.M. Tung, Preserving the World’s Great Cities, New York 2001, pp. 420–431
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מצאנו בשום מקום אחר עיר היסטורית ששוקמה ואוכלסה על ידי הקמת מוסדות .מציאת האיזון הנכון
בין תיירות ,אוכלוסיית התושבים ואוכלוסיית המוסדות הייתה — והיא עדיין — אתגר משמעותי127.
ז .יָ זמות פרטיות וציבוריות לשיקום ולהקמה של מוסדות תרבות ,חינוך ודת ,באו במקום תכנון
כולל של הרשות המתכננת .ככל שהאינטרס הפרטי השתלב עם התכניות השלטוניות והעצים אותן,
כך הוקל על הגורם הפרטי להשיג את מטרותיו.
ח .אי הכרה של הקהילה הבין־לאומית בירושלים כבירת מדינת ישראל וחוסר שיתוף פעולה מצד
מנהיגים ותושבים של אזורים לא־יהודיים בעיר העתיקה הביאו לבידוד הרובע היהודי .גם יפו ,צפת
ועכו הן ערים היסטוריות בעלות אוכלוסייה מעורבת ,אך דומה שירושלים עולה עליהן פי כמה ברמת
הנרטיבים הסותרים ובניתוק העיר ההיסטורית מן העיר החדשה.
ט .בידוד הרובע הוא תוצאה של תנאים טופוגרפיים ,של תכנון מבודד ושל אי הוצאה לפועל
של התכנית להנגישו לרכב ממונע .הבידוד השפיע ומשפיע לרעה על פיתוח הרובע כאתר תיירות
וכשכונת מגורים .כללי השימור הושפעו מן המציאות בתקופת המנדט ומן ההתייחסות אל ערים
היסטוריות אחרות ,שאף הן מבודדות מן העיר המודרנית שסביבן .שר הדתות ורהפטיג היה יחיד
בדעתו שיש לחבר את העיר העתיקה לעיר החדשה ולא להפריד ביניהן128.
בשנות התכנון והשיקום הראשונות של הרובע נרשמו הישגים מרשימים בפיתוחו והם קבעו
במידה רבה את דמותו עד היום .אמנם לא כל היעדים הושגו ,אך יש לשאול אם היו ראליים ,ואם
אפשר היה להשיגם בתנאים ששררו אז .מבחינת תכנון אורבני נועד הרובע היהודי המשוקם למלא
את כל התפקידים ,אבל בראש ובראשונה להיות שכונת מגורים בורגנית ומגוונת ,על מנת שתהיה
ברובע נוכחות יהודית בריבונות ישראלית עשרים וארבע שעות ביממה .הראינו לעיל את הקושי
הגדול בביצוע משימה זו בשנים הראשונות .בתכנון המקורי היו תקוות גדולות לתיירות רבה ולרווח
כלכלי גדול .ציפו להקמת מאות בתי מלאכה ,גלריות ,חדרי מלון ,מסעדות וחנויות .תכניות אלו לא
הושלמו ,ולא נפתרו בעיות הנגישות והניתוק .התכנית לפיתוח ולשימור של אתרי תיירות מורשת
הסתכמה בעיצוב ובשיקום של מספר אתרים מרכזיים .גישת השימור היום מתייחסת לא רק לאתרים
בודדים אלא למסלול שהמבקר עובר בו מאתר לאתר 129.התייחסות כזאת לתנועת מבקרים נחוצה
לא רק לשם הצגת המורשת ,אלא גם כדי להבטיח שהתנועה בסמטאות תתאים לכושר הנשיאה של
השכונה ,שהיא גם שכונת מגורים .אולי בעתיד תוצג מלוא המורשת היהודית והלא־יהודית בתוך
החומות ,והרובע היהודי יחזור להיות מרכז דתי ,תיירותי ומסחרי ,כפי שהיה בשיאו בשלהי המאה
העשרים .רוב הפעילות הציבורית תמשיך להתרחש במערב העיר ,אך הצגה מפורטת ועשירה יותר של
מורשת הרובע היהודי תחזק את מרכזיותו כלב ירושלים ברמה הפרטית והציבורית.
 127השוו לתיאורים של אמסטרדם ,ונציה וקהיר :טונג (שם) .אופי האוכלוסייה היום מושפע מאופיים וממספרם של
המוסדות ברובע.
 128ראו מכתבו של ורהפטיג אל ראש הממשלה בעניין עידוד התיישבות יהודית מסביב לעיר העתיקה 1 ,אוקטובר ,1967
גה"מ ,תיקי ראש הממשלה ,ג.6304/4-
 129ש' פוני' ,עבודות השימור והפיתוח שבוצעו בשנת  2012בעיר דוד ,בעופל ולאורך ערוץ הטירופויון' ,חבי"ס ,ו (תשע"ג),
עמ' .32‑25
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נספח
גופים שלטוניים וחיצוניים שעסקו בשיקום הרובע היהודי
בירושלים
תאריך

גוף שלטוני

 7ביוני 1967

ממשל צבאי (עם עיריית ירושלים).

יוני‑ספטמבר 1967
1970‑1967
1970‑1967

גוף פרטי או ציבורי

הוועדה לתכנון ושיקום העיר העתיקה בירושלים ,גוף
אד־הוק משותף למשרד הפנים ולעירייה.
מחלקת מהנדס העיר ירושלים פינתה הריסות ,שיקמה
אתרים היסטוריים.
המשרד לתכנית אב ירושלים ליד עיריית ירושלים הכין
תכנית אב לעיר ירושלים רבתי.
ועדת השרים העליונה לענייני ירושלים (ראש הממשלה
ויועצו יהודה תמיר ,שרי הדתות ,השיכון ,האוצר ,הפנים

 11ביוני 1967

והמשפטים ,ראש העיר ונציגי מועצת העיר ורשות הגנים
הלאומיים) קיבלה החלטות מדיניות ואחרות הקשורות
לאיחוד העיר; ליד ועדת השרים קמה ועדת מנכ"לים.

 28ביוני 1967

ממשלת ישראל סיפחה למעשה את מזרח העיר.

 1967ואילך

משרד השיכון היה אחראי לביצוע הבנייה בפועל.
אהוד מריעוז רכש דירה מתושב
ערבי ופתח גלריה לאמנות עם תושב

קיץ 1967

יהודי נוסף ,נחום ארבל.
הרב משה סגל עבר לגור בחצר חב"ד
ופיקח על שיפוץ בית הכנסת; סיים

יולי 1967

שיפוץ ראשוני בספטמבר .1967
רבקה וינגרטן חידשה את התפילה
בבית הכנסת 'אור החיים' בבית

 23ביולי 1967

המשפחה.
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תאריך

גוף שלטוני
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גוף פרטי או ציבורי

ראש הממשלה לוי אשכול הקים את היחידה לאכלוס
ירושלים בראשות תמיר; תמיר מינה את אהוד מנצ'ל
 13באוגוסט 1967

למפות ולהכין תכנית אב לרובע היהודי ,ומינה את צוות
אורה ויעקב יער ,יעקב פרנקל וסעדיה מנדל לשקם את
בתי־מחסה.

 13באוגוסט 1967

בית הדין הרבני הגדול עבר למבנה נטוש ליד הכותל
המערבי.
ישיבת 'הכותל' קמה באותו מבנה
נטוש שבו השתכן בית הדין הרבני

 13באוגוסט 1967

הגדול.
ישיבת 'חיי עולם' חידשה את

 22באוגוסט 1967

הישיבה ברובע היהודי.
ישיבת 'פורת יוסף' התחילה לבנות

אוגוסט 1967

מחדש את בניין הישיבה.
ועדת משנה ללשכת מחוז ירושלים במשרד הפנים מונתה

 6בספטמבר 1967

לאחראית ל'מרחב המיוחד'; בראש ועדת המשנה דוד
אנטול ברוצקוס.
העירייה החליטה להקים ועדה לתכנון תכנית מתאר

 10בספטמבר 1967

ל'מרחב המיוחד' (עמ )9/ותכניות אחרות; חברי הוועדה:
אריה שרון ,דוד אנטול ברוצקוס ואלדר שרון (הוועדה
פורקה בשנת .)1971
ישיבת 'הכותל' עברה לבתי־מחסה.

אוקטובר 1967

טקס חנוכת הבית לגרעין 'גינת נח"ל

 26במאי 1968

מוריה' בבתי־מחסה.
ישיבת 'הסתדרות פועלי ארץ־
ישראל' קמה במבנה של הקדש

אוקטובר 1968

קרלין.
ישיבת 'עץ חיים' חידשה את הלימוד

1968
 1967עד סוף 1968

והתפילה בחצר 'החורבה'.
הוכנה תכנית אב ירושלים המאוחדת (לא אושרה מעולם).
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גוף פרטי או ציבורי

תאריך

גוף שלטוני

 12בדצמבר 1968

מונה צוות תכנית המתאר לעיר העתיקה וסביבתה (עמ)9/
טדי קולק הקים את ועדת ירושלים.

1968

התקיים כנס ראשון של ועדת

יולי 1969

ירושלים.
בתי הכנסת הספרדיים והמתיבתא

1972‑1967
1972‑1967

שופצו על ידי ועדת עדת הספרדים.
משרד הדתות שיפץ את בית הכנסת 'הרמב"ן'.
התחלת פעילות 'החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי

 1באפריל 1969

בעיר העתיקה ירושלים בע"מ' ,ראשית השיקום והאכלוס
המוסדי.
אוניברסיטת בר־אילן שכרה מבנה

1969

עבור מכוני מחקר.
התחלת חפירות ארכאולוגיות
בראשות פרופ' נחמן אביגד

1971‑1969

והאוניברסיטה העברית.
נוסד 'בית הסופר' ,מרכז לספרות

 21באוגוסט 1969

ותרבות עברית.
חצר יחזקאל יהודה אוכלסה על
ידי סטודנטים עולים מתנועת 'בני

ינואר 1970

עקיבא'.
'בית פלוגת הכותל' אוכלס על ידי

אוגוסט 1970
נובמבר 1970

עולים חדשים מצעירי 'ביתר'.
פרסום ראשון של תכנית המתאר לעיר העתיקה וסביבתה
(עמ.)9/
שוקם בית הכנסת 'גמילות חסדים'
ונוסדה שם ישיבת 'בתוככי

קיץ 1972

ירושלים'.
הוקם 'מרכז רחל ינאית בן־צבי'

1972

ללימודי ירושלים לנוער.
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