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תושבי ירושלים היקרים,

אני מתכבד להציג בפניכם את ״תוכנית ברקוביץ: 2028-2018, תוכנית העשור לצמיחת ירושלים״,

יעדי העבודה המרכזיים של עיריית ירושלים לעשור הבא בהובלתי כראש עיר.

לראייתנו, ארבעה וקטורים משמעותיים נדרשים לעמוד בבסיס צמיחתה של ירושלים בעשור הקרוב, כעיר ציונית, 
צומחת ומשגשגת. וקטור הפיתוח הכלכלי- היצירתי והאורבני, להפיכתה של ירושלים לעיר עם חוסן כלכלי-חברתי; 
מתן   - התושבים  של  והיומיומיים  הפשוטים  האינטרסים  וקטור  ההשגה;  בר  הדיור  היצע  להגדלת  הדיור-  וקטור 
בתור  הסביבתי  והטיפוח  הניקיון  ברמת  מהפכה  ועם  העיר,  לתושבי  ביותר  הגבוהה  באיכות  מוניציפאלי  שירות 
התחלה; וקטור החיים המשותפים- לפיו לכל אוכלוסייה בעיר מגיע מקום ומענה שלם לצרכיה, תוך כיבוד העקרון 

הבסיסי של חיה ותן לחיות.

והאחריות  העירוניים  החיים  תחומי  לכל  הנוגעות  לפניכם  המצויות  העבודה  תוכניות  את  מנחים  אלו  מדיניות  קווי 
המוניציפלית: תברואה, דיור, תעסוקה, תחבורה, חינוך, תרבות ועוד. התוכנית שאנו מציעים מפרטת צעדים לשיפור 
ופיתוח כל אחד מהתחומים, תוך שהיא מצטיינת בראיית רוחב סינרגית שמשכללת יחדיו את המהלכים הגדולים 

כולל.  והקטנים לחזון 

התוכניות כוללות לא רק את המטרות והיעדים העומדים לנגד ענינו, אלא גם את הכלים ודרכי הפעולה שישמשו אותי 
על מנת לעמוד בהם כראש עיר. 

כדי  בה  יש  אולם,  לירושלים.  התעוררות  תנועת  של  המלא  המדיניות  ומצע  החזון  את  למצות  כדי  זו  בתוכנית  אין 
להעמיד את קווי הפעולה המרכזיים והחיוניים ביותר לשגשוגה של העיר, מכל בחינה אפשרית. עם ראשית כהונתי, 
המקצועית  הדרך  את  להתוות  יהיה  שתפקידם  מקצועיים  צוותים  ימונו  הראשונים,  הימים  מאה  במסגרת  וכבר 

ישימה. התקדמות  לבחינת  דרך  ואבני  ברורים  יעדים  קביעת  תוך  מיטבי,  באופן  להגשמתה  ביותר  והמדויקת 

אני מודה לכל ראשי צוותי התוכן בתנועת התעוררות ולצוות תוכניות העבודה, העוסקים הרבים במלאכה שתוצריה 
מונחים כאן לפניכם. לכל אותם אלו שעשו עימי חודשים ארוכים במהלך העבודה על תוכנית זו- לילות כימים, במחקר 

יסודי, בלימוד מעמיק, בוויכוחים חוצבים, והכל במטרה ליצור לירושלים עתיד טוב יותר, כי קודם כל – ירושלים. 

שלכם, 

עופר ברקוביץ
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כיום, ירושלים מדורגת במקום התשיעי והאחרון במדרג האיתנות הפיננסית של הערים הגדולות בישראל1 אליו הגיעה גם עם השכר הממוצע הנמוך 
ביותר ושיעור האבטלה הגבוה ביותר- 5.1%. זאת גם, כתוצאה מהעובדה שירושלים מפגרת בענפים כלכליים רבים ביחס לממוצע הארצי ומשום 
ששיעור הבלתי מועסקים בה גדול ביותר2. על כן, ומאחר שאוכלוסיית ירושלים גדלה בקצב מהיר ממספר המשרות המוצעות בה, לא ניתן עוד 

לחכות לכוחות השוק. נדרשת עבודה אקטיבית להגדלת מספר המשרות בעיר, ובמיוחד משרות בהן השכר הוא מעל הממוצע במשק.3

לכן, המשימה הראשונה שלי היא להפוך את ירושלים לעיר חזקה יותר כלכלית. לעיר שבה השכר הממוצע גבוה יותר, לעיר שבה יותר אפשרויות 
מרכזי כלכלי  לעוגן  לכולם.  שוות  והזדמנויות  העבודה  בכוח  יותר  גבוה  השתתפות  שיעור  ביותר,  נמוכה  אבטלה  עם  לעיר  איכותיות,   תעסוקה 

בכלכלת ישראל. 

ירושלים, בראשותי, תצא לעצמאות כלכלית. ירושלים תגדיל לא רק את היצע משרותיה אלא גם את הכנסותיה מארנונה מסחרית. זאת, בהיקפים 
התרבות הדיור,  התחבורה,  הניקיון,  החינוך,  בתחומי  גבוהה  חיים  איכות  לתושביה  תאפשר  ירושלים  בכך,  השנתיים.  הבירה  מענקי  על   העולים 

והמרחב הציבורי.  

DUN’S100  1, )מחקר דן אנד ברדסטריט( דירוג ערים, 2017 - מבין הערים הגדולות, שמספר תושביהן עולה על 200 אלף. הפרמטרים שנבחנו לצורך הדירוג הם שיעור 
רגיל. תקציב  לסך  מענקים  יחס  לעסקים;  תושבים  סוציו-אקונומי;יחס  דירוג  ארנונה;  גביית  שיעור  הרגיל;  בתקציב  גרעון   / עודף 

2  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון 2017 ,לוח--12.13 מועסקים לפי ענף כלכלי, צורת ישוב מגורים. הנתונים מתייחסים למקום העיסוק של המועסק; 
 .72 עמ'   ,5 פרק  מדיניות,  למחקרי  ירושלים  מכון  מאת  סטטיסטי  שנתון   ,2018 ירושלים"  נתונייך  "על  מגורים;  ואזור  כלכלי  ענק  לפי  מועסקים   ,12.13 לוח   ,2018 שנתון 

3  הנתונים מבוססים על הערכה של למעלה מ- 400,000 מועסקים בירושלים בעוד עשור ביחס לכ- 320,000 היום, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

הצמיחה של הבירה!פיתוח כלכלי

ואלו היעדים: 
יצירת 70,000 משרות חדשות, בדגש על תחומי הממשל, ההייטק, התקשורת, הפיננסים, השירותים המקצועיים, וכן בתחום התיירות; «

העלאת השכר הממוצע העירוני לשכירים4 בעיר בלפחות-10% ולצמצם בכך במידה ניכרת את הפער ביחס לממוצע הארצי. «

העלאת פדיון העסקים הקטנים והבינוניים בעיר ב-8%.  «

הגדלת שטחי התעסוקה בעיר בכ-25%, במהלך ראשון. «

צימצום הפערים החברתיים בהשתתפות בשוק העבודה בעניינם של גברים חרדים ונשים ערביות, ולהגדיל בכך את ההכנסה העירונית השנתית  «
בלמעלה מחצי מיליארד שקלים בשנה. 

יום עיון, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 11.8.18, השכר הממוצע בעיר עומד כיום על כ-7000 ₪ לאשה, לעומת כ- 8700 ₪, השכר הממוצע הארצי לאישה; השכר   4
לגבר.  הארצי  הממוצע  השכר   ,₪  12,900 לעומת   ₪  10,700 כ-  על  עומד  בעיר  לגבר  הממוצע 

יותר תקציבים לירושלים – מתוך עצמאות כלכלית, בחוסן ובשגשוג. 
70,000

משרות חדשות

45



תוכנית ברקוביץ לירושלים | פיתוח כלכלי |

הצמיחה של הבירה!פיתוח כלכלי

פיתוח מסלולי 
הכשרה טכנולוגים 

 והגדלת ההון
האנושי בעיר

חברות 
גדולות

 שטחי 
תעסוקה

70 אלף משרות חדשות5

ממשל
לעיר,  הממשלתיות  והחברות  הממשלה  משרדי  להבאת  לפעול  נמשיך  אנו   - הממשלתיות  ובחברות  הממשלה  במשרדי  חדשות  משרות   7000
גבוה  הוא  אלו  משרות  של  בעניינן  הממוצע  השכר  חדשות6.  ממשלתיות  משרות  מ-7000  למעלה  להביא  ובכך  חוק,  פי  על  מחוייבים  שהם  כפי 
על   .₪ אלף   22.9 על  עומד  הממשלתיות  בחברות  הממוצע  השכר  ואילו   ₪ אלף   17.2 הוא  הכללי  הציבורי  במגזר  למשרות  הממוצע  השכר  מאד. 
של בהכנסות  לעלייה  גם  וממילא  העירוני,  הממוצע  בשכר  לעלייה  גם  אלא  העירוני  המשרות  בהיקף  רק  לא  לעלייה  יביאו  אלו  משרות   כן, 

משקי הבית בעיר.

הייטק
 22,000 משרות חדשות בתעשיית ההייטק7 - הייטק הוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי. ירושלים לא יכולה לצעוד מאחור בעניינה של תעשייה 
זו. על פי נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות, אחוז המועסקים בהייטק בעיר עומד על כ-18,000 איש, 5.5%  בלבד מכלל שיעור התעסוקה בעיר8, 
פחות מהממוצע הארצי שעומד כיום על 8%. בעשור הקרוב נפעל להגדלה של שיעור המשרות בתחום ההייטק במטרה ולהגיע לשיעור של 10% 

מהמועסקים בעיר. כ- 40,000 משרות, בתוספת של 22,000 משרות חדשות. 

5  ראו ה"ש 2, נתונים לפרק זה.
6  על פי מחקר ירושלים למחקרי מדיניות, "התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים", מאת נדן פלדמן, אפריל 2018 )להלן- "מחקר מכון ירושלים, 
התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים"( קיימות כיום כ-6360 משרות שיש להעבירן לירושלים. לצורך תוכנית זו הוערך מספר גבוה יותר, בשים 

הקרוב.  בעשור  זה  בתחום  גם  גידול  לקצב  לב 
7  תחום ההיי-טק מורכב ממספר תתי תחומים המשתייכים לענפים כלכליים שונים )ראו גם סיווג 2011 של הלמ"ס(.

8  ראו ה"ש 4 וכן שנתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 2013-2018, פרק ז, לוח 6. 

מידע ותקשורת
שעה  בעיר,  מהמועסקים  כ-3.6%  המהווים  אלו,  בתחומים  משרות  אלף   12 בירושלים  יש  כיום   - ותקשורת  מידע  בתחומי  חדשות  משרות   8000

חדשות. משרות   8000 של  לתוספת  ולהביא  הפער  את  לצמצם  לפעול  יש  כ-5%.  על  עומד  הארצי  שהממוצע 

פיננסים
וודאות תעסוקתית מובהקת. כמו כן, כל  משרות חדשות בתחום הפיננסים – ענף השירותים הפיננסים הוא ענף בעל רמות שכר גבוהות9   10,000
אקוסיסטם כלכלי יציב מחייב הגדלה משמעותית של המשרות בתחום הבנקאות, הביטוח, שוק ההון, ראיית חשבון וכדומה. כיום רק כ-2% מהיקף 
המועסקים בעיר עוסקים בתחום זה, בהיקף של כ-7000 משרות. הממוצע הארצי הוא 3.3% ובתל אביב, כדוגמא, עומד שיעור המועסקים בתחום 

זה על 9.3%. יש להביא לגידול בירושלים גם בענף זה, בהוספת 10,000 משרות חדשות. 

שירותים מקצועיים
על  כיום  עומד  בעיר  המקצועיים  השירותים  בתחום  המשרות  אחוז   - וטכניים  מדעיים  המקצועיים,  השירותים  בתחום  חדשות  משרות   13,000
ואילו בתל אביב הוא בשיעור של כ-15.4% ובחיפה בשיעור של  וכ-19,000 משרות. זאת, שעה שהממוצע הארצי הוא 7.2%,  שיעור של כ- 5.7% 
כ-10.7%. אלו הן משרות חשובות מאד לכלכלת העיר והן מתייחסות למגוון השירותים- כעריכת דין, אדריכלות והנדסה, שירותי יעוץ וניהול, מחקר 
מדעי, עיצוב ופרסום. התחום כולל את מרבית המגזר הפרטי בעיר, כעסקים קטנים רבים ופרילנסרים. על כן, יש ליצור בעשור הקרוב צמיחה גם 
משרות נוספות. חלק מהמשרות יווצרו   13,000 בסקטור הזה, בהצבת יעד של כ- 8% מהמועסקים בעיר כיום, כ-32,000 משרות סה״כ, בהוספת 
והאסטרטגיה, הפרסום, יחידות הממשל לעיר10, לרבות בתחומי הייעוץ  ובעקבות מעבר   כתוצאה מביקושים בעקבות צמיחה בתעשיית ההייטק 

המשפטים ועוד. 

9  שכר ממוצע של 18,879 ₪, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני מגמה לפי ענף כלכלי, פברואר 2018. 
10  ראו הערת שוליים 6, מחקר ירושלים למחקרי מדיניות, "התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים" מכפיל התעסוקה הוא בשיעור של 0.5, הכנסות 

חדשות.  משרות  ו-3180  בשנה  מיליון  כ-100  של 
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תיירות 
10,000 משרות בתחום התיירות - לפי סקרי תיירות נכנסת של משרד התיירות, ירושלים מדורגת כבר שנים כעיר המתוירת ביותר בישראל. לפי נתוני 
הסקר של המחצית הראשונה של 2017, 78.9% מכלל התיירים שמגיעים לישראל מבקרים בה, וכמחצית מהתיירים לנים בה. הפוטנציאל התיירותי 
ירושלים צפוי אך לעלות ותוכניות הבינוי למלונאות בעיר ערוכים לקליטה מאסיבית של תיירים11. יש לקדם את התוכניות לפיתוח התיירות  של 
 בעיר שיביאו גם ליצירתן של אלפי משרות בעשור הקרוב, בתחומים מגוונים, ותוך מתן הזדמנות לתעסוקה ראויה לאחוז גדול של בלתי מועסקים

כיום בעיר. 

יותר חברות גדולות בירושלים12 
מינהלת השיווק הבינלאומית לירושלים –אקסיס מונדי13

כלכלית  לצמיחה  כמנוע  לעולם,  העיר  בהנגשת  ומתמקדת  העיר  ראש  ללשכת  כפופה  עירונית  חברה  עולם"-  "עיר  של  התל אביבי  המודל  יישום 
בינלאומית. זאת, תוך שיתוף פעולה עם גופים עירוניים, לאומיים ופרטיים, להפיכת ירושלים למרכז גלובלי דינמי ומשגשג של חדשנות ויזמות, על ידי 
משיכת חברות בינלאומיות ויזמים14. במסגרת זו ינקטו מהלכי שיווק יזומים ואקטיבים לאיתור חברות בינלאומיות לפעילות בירושלים, תוך ניצול – 
סוף סוף! של ההטבות הכלכליות יוצאות הדופן שיש לירושלים )מס חברות מופחת; מסלול "שכר גבוה"; מענק מעבר; נוהל סיוע יזמי; מענק חברות 
ביו טק ועוד(; היצע רחב של שטחי תעסוקה; ניתוב ישיר של מסלולי הכשרה טכנולוגית עירוניים לתחומי ההתמחות; תיירות מובילה; אקו –סיסטם 

עירוני חזק לכלכלה יצירתית; חיזוק מעמדה של ירושלים בתקשורת הגלובלית כעיר מובילה והגדלת מספר המשלחות העסקיות בעיר.

11  הצבת יעד של הגדלת היצע החדרים ביותר מ-100% במערב העיר והכפלה שלהם במזרחה בתוך עשור )כ-18,000 חדרי מלון ואכסניה וכן כ-6,000 דירות להשכרה 
קצרת טווח עד 2028(. זאת על ידי הסבת ייעודי קרקע ממגורים למלונאות, הקלה במיסים ואגרות, סיוע במימון, ליווי למיזמי תיירות ותמיכתה ההשקעות הפרטיות 

ושיווק.  תשתית  בהשקעות 
12  חברות גדולות שיפעלו מהעיר יאפשרו הגדלה מהירה של כמות המשרות, ובניגוד לחברות הקטנות, הם יהוו מענה לקליטה לתעסוקתית לצעירים שאך סיימו את 

מקצועי. ניסיון  חסרי  והם  בעיר,  לימודיהם 
 .axis mundi -13  לטינית: ציר העולם

 .IOT-ו Computer Vision 14  בביסוס אסטרטגיית עיר הממשל- סביב חברות מחקר ומודיעין; דגש על חברות

1,000,000 מ"ר שטחי תעסוקה חדשים – המהלך הראשון 
שטחי תעסוקה הם המפתח לאיתנותה הכלכלית של עיר בישראל. כיום, בירושלים כ-3300000 מ"ר שטחי תעסוקה15. ואולם, יחס בין מ"ר תעסוקה 
לתושב בירושלים עומד על כ- 3.7 לעומת יחס של 17.8 16 בתל אביב, למשל. כמעט פי 5. כדי לצמוח כלכלית, ירושלים, העיר הגדולה ביותר בישראל, 

חייבת הרבה יותר שטחי תעסוקה. 

לכן, כראש העיר, וכמהלך ראשון, אביא לבינוי בשיעור של כ-25% מהיקף השטחים הזמינים תכנונית לשטחי תעסוקה בעיר, בהיקף של כ-1,000,000 
מ"ר, ולמימוש של 2 מיליון מ"ר נוספים כמהלך שני, מתוך למעלה מ- 4,500,000 מ"ר המיועדים לתעסוקה בתכנון עתידי17, ובמטרה להגיע להיקף 

של כ-6 מיליון מ"ר שטחי תעסוקה בתחומי ירושלים עד לשנת 2028. 

  

https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Strategic/Work/Documents/a4.pdf ,מתוך "כלכלה עירונית- עיריית ירושלים", מידע מאת מינהל תכנון  15
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אוכלוסיית ישראל, 31.12.2016; נתון שטחי התעסוקה בתל אביב חושב על פי נתוני מינהלת קידום העסקים, חישוב לפי   16
גביית הארנונה לשנת 2014, וכן ראו: https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/ התוכנית האסטרטגית לעיר תל אביב, "פרופיל העיר- סוגיות מרכזיות", עמ' 134, המעמיד 

את היקף שטחי התעסוקה בעיר אף על נתון גבוה יותר, 9.7 מיליון מ"ר. 
ירושלים", מידע מאת מינהל  עיריית  עירונית-  "כלכלה  וכן מתוך  – מועדים משוערים לשיווק"  2018, “מתחמי תעסוקה  לירושלים, אוגוסט  ה' להסכם הגג  נספח   17
תכנון, https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Strategic/Work/Documents/a4.pdf. בין השאר, בין כלל השטחים הניתנים לתכנון ובינוי תעסוקה: תלפיות- 
1,317,0000 מ"ר; בית הכרם, קירוי בגין- 215,800 מ"ר; גבעת רם- 79,600 מ"ר; גט"י פסגת זאב- 264,715 מ"ר; גבעת שאול- 600,000 מ"ר; גבעת שאול ד'- 116,000; 
הרחבת הר חוצבים וגן חוצבים- 178,247 מ"ר; רוממה- 75,000 מ"ר; הרחבת גן טכנולוגי מלחה- 29,200 מ"ר; תוכנית מתאר מערב העיר- 1,200,000 מ"ר; משולש 

40,000 מ"ר; פרויקט הכניסה לעיר –460 אלף מ"ר )מתוך 1.5 מיליון מ"ר(  – 85,870 מ"ר; צומת הגבעה הצרפתית  יובל ורכס לבן-  400,000 מ"ר; קרית  עטרות- 

 יותר שטחי
 תעסוקה,

 יפחיתו עלויות
נדל״ן 

יאפשרו קליטה 
של חברות 

חדשות בירושלים, 
והתרחבותן של 
חברות קיימות 

יותר משרות 
ויותר הכנסות 

עירוניות.
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מקומות כ-25,000  לעד  להתרחב  בעיר  התעשייה  לתחום  נאפשר  מ"ר18,   1,000,000 בכ-  בעיר  התעסוקה  שטחי  היקף  בהגדלת   כבר 
עבודה חדשים19. 

יותר ארנונה מסחרית – יותר עצמאות ואיתנות כלכלית. העברת משרדי הממשלה לעיר ובינוי מהיר של 25% מהשטחים היעודיים לתעסוקה תביא 
לגידול הכנסות העירייה מארנונה מסחרית בסך של 663,500,00 מיליון ₪ בשנה20. כמעט פי 3 ממענק הבירה הממשלתי השנתי בשנים 2013-2016; 
94% ממענק הבירה השנתי הייחודי לשנת 2017. ירושלים יכולה לעמוד איתנה על רגליה, חזקה כלכלית, ועם הרבה יותר משרות איכותיות ומגוונות 

ותעשייה מובילה.

18  ובכך יגדל היחס בין שטח תעסוקה לתושב מכ-3.7 לתושב למ"ר ל-4.87 לתושב למ"ר. 
19  בתחום התעשייה, השירותים העסקיים והפיננסים קיים גידול עקבי בגודל השטח לעובד וזאת בשל השיפור הנדרש ברווחת העובד ובסביבת העבודה, יש להעריך 
שטח של 30 מ"ר ברוטו לכל עובד בענפים אלו. מתוך נתוני תכנית מתאר מקומית ראשון – לציון, לשנת 2030, פרק 6 -תעסוקה ומסחר, עמ' 255. יוער כי החישוב נערך 

ובכך לייעל את התוכנית כלכלית.  יכול להשתנות ואף לרדת,  וככל שמדובר בענפי תעסוקה אחרים, הרי ששטח הברוטו לעובד  על צד המינימום, 
20  ה"ש 6, מחקר ירושלים למחקרי מדיניות, "התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים"; אל מול יעד המהלך ראשון, לבינוי של כ-1,000,000 מ"ר שטחי 
תעסוקה, נלקחו בחישוב כ- 750 אלף מ"ר לתשלום ארנונה מסחרית; הערכה לפיה לכל הפחות 450 אלף מ"ר מתוך היקף זה יסווגו תחת תעריף תעשייה ועל פי ממוצע 
של 100 ₪ למ"ר )משתנה בהתאם לסיווג אזורי א-ג, 83 ₪ 138- ₪(; 250 אלף מ"ר יסווגו תחת תעריף של משרדים ומסחר, כ- 333 ₪ למ"ר, נתוני תעריף הארנונה של 

https://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/ArnonaRates.aspx ירושלים-  עיריית 

איך בונים יותר? איך בונים מהר?
שנעשה  « כפי  זאת,  ההשקעה.  מגובה  כ-10%  של  בשיעור  תעסוקה,  שטחי  לבינוי  ליזמים  תמריצים  מענקי  להעניק  הזמן  הגיע   - בנייה  מענקי 

בעניינם של בתי מלון בעיר, באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד התיירות, למענק בגובה של עד 33% מגובה ההשקעה המוכרת באשר 
בארץ21.  הפיתוח  אזורי 

מדיניות של עדיפות בירוקרטית בוועדת התכנון והבנייה לשטחי תעסוקה - ייעול הבירוקרטיה חוסך עלויות אשראי, חיסכון שהינו משמעותי  «
מאד בהיקפי בינוי נרחבים עבור היזמים. 

מדיניות עירוב שימושים – ככלל, ככל שהתכנון מאפשר יותר עירוב שימושים הופכת הבנייה של שטחי התעסוקה לכלכלית ומשתלמת יותר. לכן  «
אוביל מדיניות לעירוב שימושים של מגורים ומלונאות בהיקפים מסוימים באזורים המתאימים. 

הנפקת אג”ח מוניציפאליות – אגרת חוב המונפקת על ידי הרשות המקומית, אג”ח כללית או ייעודית, כמכשיר פיננסי בו נעשה שימוש בעיקר  «
במודלים של שלטון מקומי מבוזר בעולם, וגם בישראל )רעננה, רמלה, יהוד(22 והמאפשר לרשות המקומית גמישות ויכולת גבוהה ביותר במימון 

פרויקטים גדולים.

מקדמים תשתיות תחבורה – אדחף לביצועו המהיר של כביש 22, אשר יחבר בין המחלף החדש בכניסה לרמת שלמה, ובין הר חוצבים. כביש  «
זה יעניק אפשרות נוספת לגישה להר חוצבים מכיוון יגאל ידין. כך יוקלו עומסי התנועה למתחם התעסוקה באופן ניכר בשעות העומס. זאת, 
יחד עם חיבור גבעת שאול ותלפיות לרכבת הקלה וקו הרכבת המהיר ירושלים- תל אביב. ביצוען המהיר של תוכניות תחבורה אלו יעניק דחיפה 

משמעותית לבינוי שטחי תעסוקה בשטחים האמורים.

http://www.jda.gov.il/template/?Pid=73  21, הרשות לפיתוח ירושלים, מענקים לבנייה/ הרחבה של בתי מלון. 
22  ראו סקירה מקיפה אודות מכשיר פיננסי זה, והמלצה ליישמו בישראל, מאת מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, "איגרות חוב מוניציפאליות בישראל?", מאת נחום 

 .1997 ינואר  ירושלים,  פלאוט,  וסטיבן  ביגר 
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1,000,000 מ״ר שטחי תעסוקה
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צמצום פערים חברתיים-כלכליים 
מסלולי הכשרה טכנולוגיים בעיר להגדלת היקף ההון האנושי- מסלולי ההכשרה הטכנולוגיים הם אמצעי חשוב לצמצום פערים חברתיים  «

רבים. במישורים  החיים  ואיכות  הרווחה  והעלאת  עוני  ממעגלי  יציאה  חברתית,  מוביליות  מאפשרים  הם  החלשות.  האוכלוסיות  בקרב   בעיר 
כמו כן, הגדלת היקף בעלי ההכשרות הטכנולוגיות בעיר גם יהווה יתרון משמעותי עבור חברות שיבחנו את ירושלים כמקום פעילותן הבא. 

פיתוח תחום התיירות )ראה לעיל, משרות( - כאמור לעיל, פיתוח תחום זה יאפשר מגוון גדול של הזדמנויות באלפי משרות מגוונות, המאפשרות  «
התמודדות עם פערי שפה, מנטליות ותרבות. 

אולם, פיתוח מסלולי ההכשרה הטכנולוגים וקידום תוכניות התיירות אינם עומדים לבדם והם נזקקים לכלים משלימים:

 אייצר תמריץ כלכלי לעסקים קטנים המעסיקים חרדים וערבים , בשיתוף מרכזי התעסוקה הממשלתיים.  «

אציב דגש על העסקתן של נשים ערביות- בבניית תוכניות הכשרה, מרכזי הכוון תעסוקה המיועדים להן, ותמריצים כלכליים למעסיקים, לסיוע  «
בהתגברות על חסמי שפה ומנטליות. שיעור העסקתן של נשים ערביות בירושלים, עומד כיום על 22%, לעומת הממוצע הארצי העומד על 35%. 

על פי נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות, צמצום הפער, במובן זה, יביא לגידול של 457 מיליון בשנה לכלכלה העירונית23. 

אחזק את מגמת העלייה בתעסוקת גברים חרדים בעיר-בירושלים חלה בשנים האחרונות עליה של כ-15% בתעסוקת חרדים אך מגמה זו  «
יסוד;  לימודי  המשלבות  בירושלים  נוספות  חינוכיות  מסגרות  פתיחת  הבאים:  ההיבטים  על  דגש  תוך  ולחזקה  להמשיך  יש  לאחרונה.  הואטה 
הענקת תמיכות למעסיקי חרדים בתחומי העיסוק בעלי מוביליות כלכלית וחברתית; קידום אלטרנטיבות ללימודי האנגלית במסגרות מינהלים 
הקהילתיים; פתיחת צהרונים בשכונות החרדיות- כדי לאפשר תעסוקה מלאה- ולא חלקית- של נשים חרדיות המעונינות בכך, ובתחומי עיסוק 

שהם מעבר לתקרת הזכוכית.

23  מחקר מכון ירושלים למחקרי מדיניות, "הפוטנציאל הכלכלי והחברתי של יציאת נשים ערביות בירושלים לעבודה", פברואר 2018, ימית נפתלי ויובל שיפטן. 

חיזוק העסקים הקטנים והשכונתיים 
“יוממות" - ככל שיותר משרדי ממשלה וחברות חדשות יעברו לעיר כך תגדל תופעת היוממות בירושלים – יותר אנשים ישהו בה יום-יום, יעבדו  «

בה, ילמדו בה ויבלו בה. בהתאם תגדל השפעת מכפיל התעסוקה על כלכלת העיר – זה פשוט, יותר אנשים יוציאו בעיר יותר כסף24. 

בפידיון  « גם  לגידול  מכך  וכתוצאה  בעיר  המתיירים  באחוזי  לעלייה  תביא  החדרים,  היצע  בהגדלת  תיירות,  בפיתוח  גדולה  השקעה   - תיירות 
העסקים הקטנים. לצד זאת, יש לפעול להארכת משך השהייה בעיר של תיירים ולביזור של מוקדי השהייה, כדי להקל על התשתיות ולאפשר 

בהכנסות.  מגידול  להנות  עירוניים  עסקים  ליותר 

שכונות - הגברת הפעילות העסקית בשכונות, בהרחבת פרוייקט שדרוג המרכזים המסחריים לשכונות נוספות, בינוי חללי משרדים משותפים  «
בתוך השכונות )המשרד ליד הבית!(, טיפול בתשתיות השכונתיות באזורי המסחר השכונתיים )ניקיון, שדרוג פיזי(, מינוי רכזי עסקים במנהלים 

הקהילתיים, קידום אירועי תרבות בשכונה בשיתוף העסקים, ובניית פלטפורמות לחיזוק הקהילה העסקית בשכונה.

24  ראו מחקר מכון ירושלים, ה"ש 6. 
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ירושלים, היא העיר היפה ביותר בעולם, אבל גם העיר הגדולה הכי מלוכלכת בישראל.

גם השנה, הגיעה ירושלים למקום האחרון מתוך 23 ערים במצב הניקיון הכללי של העיר עם ציון של 2.32 מתוך 5, במקום האחרון בפינוי זבל, עם 
ציון של 2.69, ובמקום אחד לפני אחרון במצב הפארקים בעיר, עם ציון של 1.2.86 

אכן מקבלים תמורה לאגרה3. שוב,  מרגישים שהם  הארנונה בירושלים היא היקרה ביותר בישראל2 ולמרות זאת רק כ-6.69% מתושבי העיר 
המקום האחרון מבין מחמש הערים הגדולות בישראל.4

את המציאות הזו אנחנו הולכים לשנות. 

הדרג  אנשי  עם  שבועי  לסיור  שיוצא  עיר  ראש  עם  למעלה,  הכי  מלמעלה,  יגיע  השינוי  בירושלים.  ביותר  המטרידות  הסוגיות  אחת  הוא  הניקיון 
המקצועי כדי לדאוג בעצמו ובאופן ישיר לבקרה והשיפור של רמת הניקיון. כמו בימים הטובים של טדי קולק, כל שכונה תזכה לסיור מעקב אחר 

חודשים.  לשלושה  אחת  שלה  והטיפוח  התחזוקה  הניקיון 

.https://www.midrag.co.il/content/Article/3265 ,”1  מדרג העיריות לשנת 2018, אתר “מידרג
2  חיוב שנתי ממוצע של כ-74 ₪ למ”ר מגורים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל-2016, באשר לגודלם של השטחים שחויבו לארנונה למגורים בכל רשות 
https://www.ynet. ,26.2.18 ,”מקומית וכן את ההיקף הכספי שחייבה כל רשות על שטחים אלה באותה שנה, “הערים בהן משלמים את הארנונה הכי גבוהה בישראל

co.il/articles/0,7340,L-5132785,00.html
3  ראה ה”ש 1. 

לעומת % 40.6 בתל אביב; % 25.9 בבאר שבע, % 35.2 בראשל”צ ו -8.79% בחיפה.  4

ניקיון ושיפור פני העירתשעה קבין של יופי...

תוכנית ברקוביץ לירושלים | ניקיון |

מביאים את מודל קלגרי )Calgary( לירושלים
העיר הקנדית קלגרי מייצרת זבל בכמות כפולה5 מזו של ירושלים אך היא נחשבת לאחת הערים הנקיות בעולםזאת באמצעות מודל משולב ומנצח 

של מערכת ניקיון עירונית: 

מערכת אלקטרונית לקשר ישיר וזמין בין האזרח לשירותי הניקיון העירוניים לצרכי מעקב, דיווח ובקרה על שירותי הניקיון העירוניים; אכיפה גבוהה 
בהטלת קנסות על מלכלכים; מבצעי ניקיון שנתיים נרחבים ובהיקפי ענק; הצבת יעדים מתקדמים לא הרף להיקף המיחזור העירוני; מערך חינוכי 

קהילתי - חברתי מעמיק לשמירה על ניקיון הסביבה בכל מעגלי החיים העירוניים. 

העיר קלגרי מונה כ-1,200,000 נפש ומייצרת כ-986 ק״ג אשפה לנפש בשנה. ירושלים, לעומת זאת, מייצרת כ-485 ק״ג אשפה לנפש בשנה.   5

Fundraiser Results by Salesperson
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ניקיון ושיפור פני העירתשעה קבין של יופי...

תוכנית ברקוביץ לירושלים | ניקיון |

 אנו ניישם את מודל קלגרי בירושלים
ונחולל מהפכה ברמת הניקיון של העיר

משאבים! את רמת הניקיון של ירושלים לא ניתן לשפר ללא הקצאת משאבים והצבת הנושא בקדמת סדר העדיפויות. מטרתי היא הקצאה של  «
15,000,000 ש״ח כבר בשנת התקציב הראשונה לטובת מכלול משאבי הניקיון העירוניים- מבצעי ניקיון מקיפים; הגדלת היקף כח האדם; שיפור 
מערך הכלים בשטח לאיסוף אשפה, אצירתה ופינויה; לייעול הליכי המיחזור העירוניים והגדלת היקפיהם; לשיפוץ מדרכות והתאמתן לעגלות; 

לפרויקטים ממוקדים לניקוי כתובות גרפיטי וצביעה מחודשת בשטחים ציבוריים נרחבים.

הגיע זמן אכיפה! הגיע הזמן לאכוף ברצינות את הקנסות לפי חוק עזר לירושלים )שמירת הסדר והנקיון(, תשל”ח-1978. גללי כלבים, השלכת  «
פסולת בפארקים, העפת בדלים מרכבים נוסעים או פסולת בנייה שמשאירים לאחרים, מעכשיו מי שמלכלך- משלם. 

מנקים גם בדיגיטל! הקשר בין התושב לעירייה עובר לפסים דיגיטליים. עכשיו גם בניקיון! יצירת מערכת דיגיטלית המאפשרת איתור רחובות  «
וצפייה במפות אינטראקטיביות לקבלת מידע שוטף על תדירות הניקיון ברחוב ובפארק שלכם. תוכלו למסור מידע באופן מיידי, דרך הרשת, על 

מחדלי ניקיון ומפגעים אחרים. 

בכל מערכת החינוך  « לניקיון הסביבה  לימודי  יום  גיבוש סדר  ניקיון העירונית.  לשינוי תרבות  ומקיף  חינוכי עמוק  חינוך! מהלך  חינוך!  חינוך! 
העירונית, מגן ועד תיכון, בתנועות הנוער, בשיתוף בעלי עסקים והחברה האזרחית כולה לטובת שינוי מעמיק בתפיסת האחריות כלפי ניקיון 

העיר. 

יותר כלים טכנולוגים לניקיון יעיל יותר! ייעול טכנולוגי כולל של מערך הניקיון, החל משיפור מערכות המיחזור העירוניות, עובר דרך הכנסת  «
החיישנים לאיסוף אשפה באופן יעיל וממוקד וכלה בכלי איסוף מיוחדים לטובת הרחובות הצרים וסמטאות העיר.

יישום  « של  ונגיש  פתוח  פרסום  מהשכונות.  אחת  בכל  פארקים  ותחזוקת  העיר  לניקיון  ושקופים  מחייבים  מדדים  קביעת  בניקיון!  שקיפות 
המדדים ועמידה בהם. מעכשיו, כל תושב ותושבת בעיר יוכלו לדעת כמה פעמים צריכים לנקות את הרחוב שלהם, לתחזק את הפארק שאליו 

באמת קורה.  הם מגיעים עם הילדים או הנכדים ולוודא שזה 
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כדי לממש את החזון שלנו לירושלים ציונית, חזקה ומשגשגת, ירושלים נדרשת ליצירת 
פתרונות דיור ממשיים, מגוונים וארוכי טווח. 

 

דיור - העשור הקריטי לצמיחהירושלים בונה על הצעירים

     איך עושים את זה? 

תוכנית ברקוביץ לירושלים | דיור |

פתרונות מימון יחודיים לזוגות צעירים
בהטבות מס ומענקים  –חברות ומפעלים המבקשים לעבור לעיר, זוכים כבר כיום  250 אלף ₪  יצירת הלוואות בריבית נמוכה לצעירים, עד ל- 
ייחודיים לירושלים, כיאה לבירת ישראל. כראש עיריית ירושלים, אפעל מול ממשלת ישראל, על כל אגפיה הרלוונטים, להעתקת את המודל גם 
לתחום הדיור. זוגות צעירים, שיבקשו לבנות את ביתם בירושלים יזכו להלוואה מסובסדת, בהתאם לקריטריונים של מבחני ההשתכרות )כבמסגרת 

בקשות לסיוע במשכנתא(. 

הגדלת ההיצע
בירושלים כיום 218,2871 יחידות דיור. כדי להתמודד עם מצוקת הדיור בה והגידול הדמוגרפי הצפוי בה, נדרשת ירושלים להגדלת היצע הדירות  «

ב-30% ביחס למספר יחידות הדיור הקיימות בה כיום2. 

ירושלים זקוקה ל- 62,500 יחידות דיור חדשות, עד לשנת 2040. כ- 3000 יחידות דיור חדשות בממוצע מדי שנה.  «

אני מתכוון לעמוד ביעד זה. בטווח של כעשר שנים, אני אפעל לבינוי של כ-30,000 יחידות דיור חדשות בתוך העיר3, מתוך כלל הפוטנציאל  «
כיום. הקיים 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שנתון סטטיטסטי לירושלים 2017.  1
התכנון למינהל  אסטרטגי  יעד  ומהווה   2018 בפברואר  הדיור  קבינט  ידי  על  אומצה  אשר  לכלכלה,  הלאומית  המועצה  של  לדיור  האסטרטגית  התוכנית  פי  על   2 

במשרד האוצר.
יאמר כבר עתה – פתרון המלא של מצוקת הדיור לא כרוך רק בבנייה בתוך ירושלים עצמה אלא בבנייה אינטנסיבית במטרופולין ירושלים )ראו פרק “מטרופולין”(,   3

כלכלתה. את  וישפר  יותר  מרחבי  לתכנון  יביא  העיר,  תשתיות  על  יקל  משמעותיים,  השגה  בר  דיור  היקפי  שיצור  באופן 

מגדילים את 
ההיצע

מייעלים את 
הביורוקרטיה

יוצרים פתרונות 
 מימון

ייחודיים לעיר
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דיור - העשור הקריטי לצמיחהירושלים בונה על הצעירים

      איך עושים את זה? 

15,000 יחידות דיור–מדיניות עירונית לקידום פרויקטים של התחדשות עירונית 

להוביל  « מתכוון  אני  העיר,  כראש  דיור.  יחידות  כ-15,000  של  פוטנציאל  העיר  ברחבי  עירונית  התחדשות  של  שונים  פרויקטים  ב-45  יש  כיום, 
בוועדת התכנון והבנייה מדיניות דחיפה לפרויקטים אלו וקדימות בהליכים הבירוקרטיים בעניינם. זאת, כדי לאפשר את הגדלת היצע הדיור 
בעיר מכוחם ב- 15,000 יחידות דיור תוך עשור, תוך התאמת התשתיות העירוניות לתוספת יחידות מגורים בהיקפים האמורים. כל זאת, בעיקר 
בשכונות גוננים, קטמונים, שמואל הנביא וארמון הנציב. לצד זאת, יש לחזק את מנהלת ההתחדשות העירונית, שקיימת כיום בחברה העירונית 
מוריה, להנגשת מידע לדיירים ולסיוע בהתארגנות משותפת, תוך מתן גיבוי וייעוץ במהלך ההתחדשות העירונית. הדבר יהווה רכיב משמעותי 

להנעת המהלך האסטרטגי קדימה. 

2000 יחידות דיור- שכירות ארוכת טווח ארוך ב-20% פחות ממחיר השוק.

בניית דיור מושכר ארוך טווח ומפוקח על גבי שטחים "חומים"-מדיניות עידוד אישור וקידום פרויקטים לבניית יחידות דיור להשכרה לטווח  «
ארוך, ששכר הדירה בעניינן יהיה נמוך ב-20% ממחירי השוק. כל זאת, תוך איזון מול התשתיות הקיימות ומבלי לייצר פגיעה בשירותים נדרשים. 
כיוֿם, קיים בשטחים החומים פוטנציאל בנייה של 400 יח"ד בשנה, וסך הכל כ-4000 יח"ד. אפעל למימושו של פוטנציאל זה, תוך פיקוח ותיאום 

הדוקים עם הדרג המקצועי הממשלתי והיזמים, למימון הסובסידיה עבור זוגות צעירים.

15,000 יחידות דיור בהקפאה. הגיע הזמן להפשיר. 

הקץ להקפאה – כ-15,000 יחידות דיור חדשות קיימות על מסמכי התיכנון העירוניים של ירושלים. כ- 10,000 יח"ד בעטרות; 2561 יח"ד בגבעת  «
המטוס; כ-2500 יח"ד בפסגת זאב, גילה, הר חומה ורמות שלמה. על הנייר- רק בשל ההקפאה המדינית שמוטלת על ירושלים, מזה מספר שנים. 
הגיע זמן ההפשרה. עיריית ירושלים, בראשותי, לא תשתף פעולה עם מדיניות ההקפאה של ממשלת ישראל עד כה ותפעיל את מלוא הכוחות 

המצויים בידה, משפטית ופוליטית, להפשרתן של יותר ויותר יחידות מוקפאות אלו, להגדלת היצע הדיור בעיר באופן משמעותי, תוך 10 שנים. 

.Use it Or lose it ,3000 יחידות דיור - השמשת נכסים נטושים, מודל בולטימור

בירושלים עומדים כיום שוממים כ-450 אלף מ"ר, המשתרעים על פני כ-2500 נכסים נטושים בעיר4. מתוכם, 100,000 מ"ר ייעודיים לדיור. בעיר  «
שסובלת ממצוקת קרקעות קשה, הגיע הזמן להחריף את האכיפה המינהלית בעניינם של נכסים אלו, שלא רק שאינם מספקים צרכי דיור או 
שבארה"ב להשמשת  בולטימור  ובדומה למודל  ירושלים בראשותי,  מניבים ארנונה לקופת העיר, אלא גם מהווים מפגעים סביבתיים. עיריית 
בהם ולבנות  להשמישם  בעליהם  לתמרץ את  זאת, במטרה  אלו.  נכסים  כלפי  ואינטנסיבי  מדיד  יעיל,  מערך אכיפה  נטושים, תנהל   נכסים 

 יחידות דיור חדשות. בכוחו של מהלך זה להניב לירושלים כ-3000 יחידות דיור בקירוב. 

 Vacant and Abandoned Properties: Turning Liabilities into Assets. ttps://www.huduser.gov/portal/periodicals/em/winter14/highlight1.html; Yvonne   4
Wenger, The Baltimore sun, City to take earlier, more aggressive approach to abandoned houses. http://www.baltimoresun.com/news/maryland/baltimore-

city/bs-md-ci-vacants-2015012; דו”ח מבקר המדינה, “טיפול הרשויות המקומיות במבנים שאינם בשימוש”, דוחות ביקורת על השלטון המקומי, 2016, עמ’ 462. 

3000 יחידות דיור- בונים לתלפיות.

עירוב שימושים, זה הסוד. בשכונת תלפיות המתפתחת קיימות כבר כיום תוכניות בנייה למסחר ותעסוקה אשר אינן מקודמות אך משום שאינן לא 
משתלמות כלכלית. זאת, בהיותן מיועדות לשימוש הומוגני, של תעסוקה בלבד. יצירת תוספת עירוב שימושים שתכלול לא רק תעסוקה אלא גם 
מלונאות ודיור, בשיעור של 25%, תוביל גם לחידוש הבנייה באזור וגם להוספת יח"ד קריטיות לעיר, כ- 3000 יח"ד, תוך הרחבת התשתיות הקיימות 

גם לצורכי מגורים. 

8500 יחידות דיור – התוכניות שבקנה.

5000 יחידות;  « כיום כבר קיימות בקנה שלוש תוכניות מרכזיות המסתכמות בכ-8500 יחידות דיור והנכללות בהסכם הגג לירושלים. רכס לבן- 
פרויקט קירוי בגין- 1760 יחידות; מורדות ארנונה-1829 יחידות )מחיר למשתכן(. במהלך הקדנציה הקרובה אפעל לאישורן המהיר של התוכניות, 

כמתחייב מכח ההסכם, ולקידומן באופן היעיל ביותר. 

גם  ולכן  קבלנים,  ליזמים  האשראי  עלויות  להפחתת  יביא  יותר  ויעיל  מהיר  רישוי  תהליך  יצירת   .Time Is Money  – הבירוקרטיה  ייעול 
לרוכשים. העלויות  להפחתת 

הופכים את שעון החול- כיום, משך הזמן הממוצע להוצאת היתר בנייה לפרויקטים למגורים נע בין שנה ושבעה חודשים לעד שנתיים ושלושה  «
חודשים, בפרויקטים בהיקף של מעל 500 מ"ר. יש לקצר את הזמן להוצאת היתר בנייה5 ביצירת נוהלי טיפול חדשניים, סטנדרטים מחייבים, 

מדידים ושקופים לטיפול בבקשה בתוך אגפי העירייה, ועל פי סוגי הפרויקטים. 

הטיפול  « מהתייעלות  נפרד  בלתי  כחלק  והסטטוטוריים,  הדיגיטאליים  החידושים  להטמעת   - העירייה  עובדי  של  ההכשרה  במערך  השקעה 
ובהיתרים. בתכניות 

5  דו”ח מבקר המדינה, רשויות מקומיות ירושלים, 2016. 

תוכנית ברקוביץ לירושלים | דיור |
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חינוך שווה לכל ילדירושלים עולה כיתה
כ-40% מאוכלוסיית העיר ירושלים הם ילדים1, המהווים את קהל היעד החשוב ביותר של עיריית ירושלים ועתידה של העיר. אין חולק כי 
אחת המחויבויות הבסיסיות ביותר של רשות מוניציפאלית לילדיה היא הענקת חינוך עשיר ואיכותי, במסגרות הגיל הרך, בתי הספר ובחינוך 

הבלתי פורמלי. 

אחת  כל  העיר2.  במזרח  החינוך  ומערכת  החרדית  החינוך  מערכת  הרשמית,  הכללית  המערכת  חינוך,  מערכות   3 בירושלים  כיום, 
המפתחות  מיטב  לצד  חיים,  וכישורי  ידע  לרכישת  ההזדמנויות  מירב  הענקת  זהות:  למטרות  בדרך  שונים,  אתגרים  מציבה  מהן 
להשגת תפעל  בראשותי  ירושלים  עיריית  כך,  לשם  ישראל.  של  החינוך  בקדמת  ירושלים  תעמוד  בכך,  ערכים.  והקניית  עשירה   ללמידה 

היעדים הבאים:

הגדלת המבנים והתשתיות
גידול  « 4000 כיתות, כתוצאה מעשרות שנים של תקצוב בחסר מחד, אל מול  צמצום הגרעון העירוני בכיתות לימוד - הגרעון עומד כיום על 

מתמיד ומשמעותי במספר הילדים מאידך. אפעל בכל הכח להשגת היעד של תוכנית החומש - לבניית 5000 כיתות תוך חמש שנים )כולל את 
.3)2018 הצורך בעמידה גם בגידול הדמוגרפי הצפוי(, ובהתאם להמלצות תכנית עיריית ירושלים לצמצום פערי כיתות הלימוד בעיר )פברואר, 

פיקוח והקצאה הוגנים ושיוויוניים של מבנים לכלל המגזרים, תוך דגש על התאמה לצרכים, מרחב מספק, קירבה לאוכלוסיה הרלוונטית ובטיחות. «

האצת תוכנית המיגון מפני רעידות אדמה ל-152 בתי הספר בעיר שנבנו לפני 1980.  «

1  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 21.11.17, נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי. 
2  בבתי הספר בעיר לומדים כיום כ-260 אלף תלמידים. 

https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/ & SOHLBERG Consulting Monitoring ,2018 3  תכנית עיריית ירושלים לצמצום פערי כיתות הלימוד בעיר, פברואר
Msg_84/Documents/classrooms

חינוך ירושלמי זה חינוך ערכי 
לומדים בירושלים - לומדים את ירושלים 

העמקה והרחבה תוכנית של לימודים ייחודית לתלמידי העיר, המבוססת על המאפיינים המייחדים אותה כבירת ישראל וכעיר בעלת מגוון אנושי 
עשיר ומוסדות מגוונים. זאת, על ידי חשיפה מעשירה ובלתי אמצעית לעבודת גופי הממשל, לחברות ההייטק, המוסדות אקדמיים, מוסדות התרבות 
והקהילות המגוונות והשונות וכן להיסטוריה והגאוגרפיה של העיר. זאת, במטרה לחזק את החיבור והזיקה לעיר, לעידוד הכרות בלתי אמצעית בין 

הקהילות השונות, ולהקניית יכולת לשיח ירושלמי מכבד ומשותף בין ילדי העיר, שישמש ככלי ראשון במעלה לדורות העיר הבאים. 

חיזוק והעצמת החינוך הבלתי פורמלי

לאחר שורה ארוכה של הישגים בנדבך חשוב זה של החינוך בעיר, אמשיך לפעול להגדלת משאבי תנועות הנוער והארגונים העירוניים, בהקצאות 
מבנים, שיפוץ הקיימים ובמשאבי כח אדם;

חינוך למעורבות ואחריות סביבתית - קהילתית

חיזוק מערך תוכניות בין בתי ספר שונים בעיר ליצירת תוכניות קהילתיות משותפות;  «

דגש על לימודי סביבה ואחריות לניקיון העיר במערכי שיעור וסדנאות מכיתות הגן ועד בתי הספר. «

חדשנות בחינוך 
בניית תוכנית ארוכת טווח לשיפור תשתיות ולקידום תשתית טכנולוגית מתקדמת במוסדות חינוך. «

תקצוב ייעודי עבור מרחבי “למידה אחרת” בבתי הספר, לעידוד חוויית למידה אינטראקטיבית וחדשנית ולאפשר גיוון של דרכי הלמידה. «

תוכנית ברקוביץ לירושלים | חינוך |
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שיפור מערך הגיל הרך
הוספת מסגרות - בירושלים ישנו מחסור במסגרות לחינוך לגילאי 0-3 בכלל המגזרים. מתוך כ-79 אלף פעוטות בגילאי לידה עד 3, רק כ-8,250  «

נמצאים במסגרות מסובסדות המוכרות על ידי משרד הכלכלה, כלומר רק כ-10.4%, זאת לעומת 19.9% בממוצע ארצי. על כן אפעל להאצת 
הקמתן של כ-60 הכיתות החדשות המצויות כבר כיום בקנה התוכניות, ואשר יתנו מענה לכ-1500 ילדים נוספים, ובהקמת מסגרות מפוקחות 

נוספות לגילאים הרכים, במימון משרד הכלכלה. 

וקו « ושקיפות  בקרה  אמצעי  )הכשרה,  ומשפחתונים  ילדים  גני   – הפרטיות  המסגרות  איכות  על  ובקרה  לפיקוח  עירוני  תקן  תו   הגדרת 
פתוח להורים(. 

יום לימודים ארוך - כיום, מתוך 2450 גנים לגילאים הללו ברחבי העיר, רק 28 מצויים כיום בתוכנית יום לימודים ארוך, שבה התלמידים נמצאים  «
באותה מסגרת בבוקר ובצהריים, ועם אותו צוות חינוכי לאורך כל היום. הגיע הזמן לאפשר ליותר ילדים והורים בעיר להנות מתוכנית זו ולהעלות 
את מספר הגנים המשתתפים בתוכנית זו, המאפשרת לא רק מסגרת המשך-חינוכית אלא גם צמצום פערים בין ילדים מרקעים חלשים לילדים 

מרקעים חזקים4. 

4  עופר רימון. דימיטרי רומנוב. “הערכת תרומתו של יום חינוך ארוך להישגים הלימודיים”, הרבעון לכלכלה 2/2009 ,56 , עמ׳ 214-189.

חינוך שווה לכל ילדירושלים עולה כיתה
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חיזוק החינוך הציבורי
המשך מדיניות איזורי הרישום הפתוחים, לפיהם כל תלמיד יכול ללמוד בכל מקום שליבו )ולב הוריו( חפץ.  «

ליווי עקבי לבתי הספר הציבוריים על ידי אנשי מקצוע מתחום הייעוץ הארגוני והאסטרטגיה הניהולית.  «

הכשרה ייחודית וממוקדת למורים בבתי הספר הציבוריים בעיר.  «

אקלים דיגיטלי בריא ונקי
נהלים  יגבש  בעירייה  החינוך  מינהל  ברשת.  ופורנוגרפיה  לאלימות  ילדים  לחשיפת  הנוגע  בכל  המשחק  כללי  את  שתשנה  שירושלים  הזמן  הגיע 
מחייבים, לצד תוכנית הנחייה והדרכה למנהלי בתי הספר, למניעת חשיפה לתכנים אלימים ופורנוגרפים בשטחי בתי ספר העירוניים, תוך קיום הליכי 

בקרה, בשיתוף הורים ואנשי החינוך. 
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וגורם ראשון במעלה המשפיע על איכות חיי התושבים, היעילות  יעילה היא תנאי הכרחי לתפקודה של כל עיר מודרנית  תשתית תחבורה 
שרחוקה  ציבורית  תחבורה  וממערכת  שלה  הפרטי  הרכב  תשתיות  על  גבוהים  מעומסים  ירושלים  סובלת  כיום  הסביבה.  ואיכות  הכלכלית 
מלעמוד בצרכים העירוניים, הן מבחינת היקפה והן מבחינת איכותה. בטווח הבינוני-ארוך צריכה ירושלים, כמו כל עיר גדולה, להסתמך יותר 
ויותר על תחבורה ציבורית באזוריה הפנימיים, עם רישות איכותי של תח"צ ותשתית רכב פרטי לשכונות ההיקפיות ויישובי הלווין. בטווח 

הקצר, במקביל לשיפור בתחבורה הציבורית, יש הכרח במתן פתרונות נגישות וחנייה לרכבים פרטיים לכל חלקי העיר. 

כראש העיר ירושלים, אפעל לשיפור היעילות של התחבורה הציבורית, לויסות תחבורה, קידום תשתיות כבישים, פיתוח השימוש בתחבורה 
ירוקה ופיתוח מערך התחבורה המטרופוליני. 

תחבורה ציבורית 
כיום משרתת התחבורה הציבורית בעיר בעיקר את השכבות החלשות, בעיקר בשל חוסר היעילות והנוחות שלה המניעים את מרבית האוכלוסיה 
להעדיף רכב פרטי. אפעל להעלאת אחוזי הנסיעה בתחבורה ציבורית תוך יצירת מערך תחבורה ציבורית תחרותי לרכב הפרטי, השלמת והרחבת 

מערך הרכבת הקלה תוך יצירת סינרגיה מושכלת עם מערך אוטובוסים משופר ומערך מוניות שירות משלים, בעיקר באמצעות הכלים הבאים:

סלילת קווי הרכבת הקלה – קווים ירוק, כחול וסגול. «

המשך תכנון הרכבת הקלה - קווים צהוב וחום. «

הפסקת מדיניות אי התחרות בין הרק״ל לתחבורה ציבורית. «

עדיפות  « למתן  נוספים  ואמצעים  ציבורית  תחבורה  נתיבי  פיתוח 
עומס. בשעות  לתח״צ 

והכנסת  « אגד  חברת  על  נוסף  ציבורית  תחבורה  מפעיל  הכנסת 
משלים. תחבורה  ככלי  שירות  מוניות 

שאטלים  « הרק״ל,  לעידן  בשכונות  הציבורית  התחבורה  התאמת 
לשכונות. ומהרק״ל  אל  שכונתיים 

התאמת מערך התחבורה הציבורית לרכבת תל אביב-ירושלים. «

הארכת פעילות הרכבת הקלה אל שעות הלילה. «

למוקדי  « מהשכונות  קלה  לנסיעה  יעיל  שאטלים  מערך  פיתוח 
בעיר.  מרכזיים  תעסוקה 

תחבורה שמגיעה לירושלמיםהעיר מתחברת מחדש

תוכנית ברקוביץ לירושלים | תחבורה |

ויסות תחבורה
ניהול העומס במרכז העיר באמצעות מניעת גישה לאזורים מסויימים וייחודם לתח"צ.  «

הגברת אמצעי התחבורה המשלימים- קאר טו גו, אופניים ואופניים חשמליים להשכרה.  «

סלילת כבישים
לצמצום  להביא  בכוחם  משיש  לקדם,  יש  אותם  העירוניים,  הכבישים  בתחום  תשתיתיים  פרויקטים  מספר  עבודה  ובתהליכי  בקנה  מצויים  כיום, 

המרכזיים:  ובצירים  לעיר  בכניסות  הבוקר  בשעות  העומסים 

ההפרדה המפלסית בצומת הגבעה הצרפתית. «

הרחבת כביש הר חומה – בגין. «

כניסה אחורית להר חוצבים. «

כביש 16– מרמת מוצא עד צומת בייט. «

כביש הטבעת המזרחי. «

הארכת מנהרת צה"ל דרומה וצפונה ובחינת סיעופה לרח' המלך דוד. «
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תחבורה ירוקה
בלתי  רכב  לכלי  תשתיות  פיתוח  של  מדיניות  אוביל  תושביה(  )ובריאות  בירושלים  הסביבה  לאיכות  והן  התחבורה  לצרכי  הן  מענה  ממתן  כחלק 

וכיו"ב(.  קורקינטים  אופניים,  )דוגמת  חשמליים  או  ממונעים 

פיתוח נתיבי אופניים איכותיים בעורקי תנועה מרכזיים. «

הקמת חניוני אופניים מנוטרים באזורים מרכזיים ובסמוך לתחנות הרכבת העירונית והבינעירונית. «

הפיכת חוויית היוממות של הולכי הרגל למזמינה ונעימה: הצללה באמצעות עצים לאורך הרחובות, העדפות להולכי רגל ברמזורים, דרגנועים  «
מ- ואל תחנות רכבת קלה הנמצאות במורדות או בפסגות הרי ירושלים וכדומה.

פיתוח המרחב המטרופוליני
לירושלים אינטרס עמוק בשיפור הנגישות של היישובים הסובבים אותה, מכל עבריה. לכן, כראש העיר ירושלים אפעל ל-

הארכת קווי הרכבת הקלה אל מוקדי אוכלוסייה בסמוך לעיר. «

שיפור מערך האוטובוסים אל יישובי הלוויין ושילובו במערך העירוני. «

פתרונות תשתית לרכב הפרטי המקלים את הגישה לעיר ואת המעבר לתח"צ. «

הקמת רשות תחבורה מטרופולינית.
תחבורה  רשות  להקמת  אפעל  העיר,  כראש  התחבורה.  משרד  מאת  מלמעלֿה,  מונחת  בעיקרו  בעיר  הציבורית  התחבורה  תיכנון  להיום,  נכון 
מטרופולינית בירושלים, בעלת סמכויות ניהול תחבורה ציבורית שתסייע לנהל את מערך התחבורה העירוני מתוך הכרות עמוקה עם צרכי ציבור 

ההחלטות. קבלת  וביזור  ציבור  שיתוף  בתהליכי  גם  זאת,  לתושבים.  יותר  וגמישה  קשובה  ותהא  המשתמשים 

עם הפנים אל העתיד
בימינו נראה כי עתיד התחבורה בעולם נע בכיוון של רכבים חשמליים ובסופו של דבר אוטונומיים. פעילותה של התעוררות בתחום התחבורה תדאג 
של  מהירה  והטמעה  קליטה  ולאפשר  העירונית  התשתית  את  ולהתאים  להשכיל  מנת  על  בתחום  ההתפתחויות  אל  מתעדכן  מבט  לשאת  תמיד 

טכנולוגיות תחבורה חדשות.

תוכנית ברקוביץ לירושלים | תחבורה |

תחבורה שמגיעה לירושלמיםהעיר מתחברת מחדש

2829



תוכנית ברקוביץ לירושלים | המטרופולין |

יתרון לגודל. יתרון לבירה!מחזקים את מטרופולין ירושלים

צור  ציון,  כמבשרת  גדולים,  עירוניים  ופרוורים  אפרת,  אדומים  כמעלה  בסביבתה,  הנמצאות  לוויין  לערי  מטרופוליני  מרכז  מהווה  ירושלים 
העיר  של  הכלכלית  עוצמתה  תגדל  כך  יותר-  וחזקה  גדולה  לעיר  החיצונית  שהטבעת  ככל  אחרים.  ישובים  עשרות  וכן  זאב  וגבעת  הדסה, 

תושביה.  של  החיים  איכות  ותעלה  הראשה 

לנצל הזמן  הגיע  זאב.  גבעת  ועד  עציון  גוש  הדסה,  צור  מבשרת,  ועד  אדומים  ממעלה  ירושלים,  מטרופולין  על  לדבר  הזמן  הגיע   לכן, 
את היתרונות לגודל!

קיום מינהל אזורי טוב יותר להפיכת מטרופולין ירושלים למרכז  «
עירוני משגשג ומקיים;

הכלכלה  « בתחומי  מרחבית  השפעה  בעל  ויעיל  מקיף  סנכרון 
והקישוריות; הניידות  היצרנות,  לשיפור  והטכנולוגיה,  והתחבורה 

בכל « תעסוקה  שטחי  של  יותר  וכלכלי  יעיל   ניצול 
המרחב המטרופוליני; 

הגדלת אחוז היוממות העירוני בעיר )היקף האנשים העובדים בה  «
אך לא מתגוררים בה( ובכך תיווצר הגדלה של הכנסות העיר1; 

מחקר מכון ירושלים למחקרי מדיניות, "התועלת הכלכלית מהעברת   1
 2018 אפריל  פלדמן,  נדן  מאת  לירושלים",  ממשלתיות  יחידות 

צעירים  « לזוגות  מאסיבית  לבנייה  משותף  מרחבי  דיור  תכנון 
לעיר;  החיצוניות  בטבעות 

על « והשפעתה  ירושלים  של  המוניציפאלי  כוחה   הגדלת 
השלטון המרכזי; 

יצירת חיסכון עירוני משמעותי בפעולות קבועות בעלות מרכיב  «
עלויות גבוה; 
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תוכנית ברקוביץ לירושלים | המטרופולין |

תחבורה שמגיעה לירושלמים

יתרון לגודל. יתרון לבירה!מחזקים את מטרופולין ירושלים

 הקמת רשות ירושלים רבתי «

פורום בעל סמכויות שלטוניות בראשותו של ראש העיר ירושלים ובו חברים כל ראשי הרשויות במטרופולין, להובלת תהליכים בעלי השפעה 
מרחבית חברתית ודמוגרפית;

מחברים ל״ירושלים רבתי״ את הרשויות המקומיות במרחב המטרופוליני ״כעיריות בנות״; «

נותנים זכות הצבעה לכלל תושבי המטרופולין בבחירות לראש ראשות ירושלים רבתי. «

שומרים על העצמאות שלטונית של הרשויות המקומיות בכל הנוגע לניהול המוניציפאלי הפנימי ויוצרים כפיפות בחוק לרשות ירושלים רבתי  «
בכל הנוגע להיבטים מרחביים.

יוצרים תוכניות אזוריות אסטרטגיות ארוכות טווח בתחומי הדיור, התחבורה, התעסוקה והקיימות.  «

מקיימים ממשקים תומכים ומשותפים בעסקים, בחינוך, בתרבות ובאקדמיה.   «

מודל 1MMC ויצירת רשות גג מוניציפאלית
ה- Montreal Metropolitan Community הוא מנהל אזורי הכולל 27 ראשי רשויות ואת ראש עיריית מונטריאול שעומד בראש הארגון. בעיר 
מונטריאול חיים כ-1.7 מיליון תושבים וכ-3.7 מיליון תושבים חיים במטרופולין כולו, המורכב מ-31 רשויות המפוזרות על פני שטח הגדול פי 3.5 
מהעיר ניו יורק. ואולם, באמצעות המינהל האזורי ראשי הרשויות יוצרים אסטרטגית פיתוח לאזור מטרופולין מונטריאול כולו, תוך הצבת תוכניות 
אזוריות שאפתניות ארוכות טווח. בדומה למודל המונטריאולי, יוקם במטרופולין ירושלים מנהל אזורי לתכנון שירותים כתחבורה, דיור בר השגה, 
תשתיות, תכנון והגנה על הסביבה. ואולם, כצעד משלים, תיווצר מסגרת גג שלטונית למטרופולין, ביצירת זיקה ברורה של בחירה ישירה של ראש 

עיריית ירושלים על ידי כלל תושבי המטרופולין: 

.http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5977,88851616&_dad=portal&_schema=PORTAL  1 
”agglomeration councilיוער כי המינהל נקרא כיום ״
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