


המיתולגים–המנהיגים  
ליטאי 

דתי לאומי נטורי קרתא  

ספרדי  

כלל חסידי 



הפוליטיקה החרדית

אגודת ישראל ויהדות התורה והשבת  

אייכלרישראל 

מאיר פורוש

י"חסידי אגו-ליצמןיעקב 

מקלבאורי 

יעקב אשר

ליטאי דגל התורה  -משה גפני

להחזיר עטרה ליושנה-ס"ש
אריה דרעי

יצחק כהן

ימינה –האיחוד הלאומי  –דתי לאומי 

נפתלי בנט 

סמוטריץבצאלאל



ספרדי  33%ליטאי 40% חסידי27%

גוונים רבים -מגזר אחד

חליפות ארוכות  -לבוש 

שטריימל  / עגול –כובע 

יוצאים לעבוד-מאפיינים 

".המבשר"ו" המודיע"-עיתונות 

חליפות קצרות -לבוש 

לבד  /קנעטש–כובע 

לומדים תורה-מאפיינים 

"יתד נאמן"-עיתונות 

חליפות קצרות -לבוש 

לבד  /קנעטש–כובע 

לומדים ועובדים-מאפיינים 

"הדרך"-עיתונות 



מינהלת התחדשות עירונית

נושאים

נתונים כללים  1.

חסמים מהותיים בציבור החרדי  2.

המינהלתפתרונות מעשיים בהובלת 3.

והמינהלתי"הרלפעילות אסטרטגית של 4.

פילוח שכונות לפי אופי השכונה  5.



. אלף תושבים 230אלף בתי אב חרדים 30-גרים בירושלים כיום 

ירושלים מתאפיינת באחוז גבוה של אוכלוסייה צעירה בציבור החרדי  

: מאפייני דיור בציבור החרדי

האוכלוסייה גרה בדירות ממוצע של רב •

.  מטר90

.נפשות במשפחה ממוצעת7-10•

הצעירה שמתחתנת רוצה האוכלוסייה •

.להמשיך לגור ליד ההורים

.קומות6בנינים עד •

.  מרפסות סוכה גדולות•

. ללא מעלית שבת•

האוכלוסיהגילאי 

0-14בני  15-64בני  ומעלה65בני 

חלוקה מגזרית

ליטאי חסידי ספרדי

רקע ונתונים
המכון החרדי למחקר מדיניות  י "עפנתונים 

עירוניתהתחדשות

עוסקתאשרהעירוניתההתחדשותמנהלתבתוךיחידההוקמההחרדיבמגזרפרויקטיםלקידום

.והעתידיותהקיימותהעירוניותתוכניותבהחרדיהציבורעםפ"שתוביצירתתכנוניתבהתאמה



רקע ונתונים



מינהלת התחדשות עירונית

פילוח שכונות לפי אופי  

שכונות בירושלים לציבור החרדי 

. גבעת מרדכי ,בית וגן ,נווה יעקב ,  רמת אשכול, סנהדריה

גילה  , קריית משה 

בר  .גבעת שאול , רוממה , רמת שלמה קריית יובל ,שמואל הנביא 

אילן  

. שכונות הצפון , מאה שערים , גאולה , רמות 

הבדלים בין השכונות הוא לפי דומיננטיות הרבנים והצורך  

.השכונתי



מינהלת התחדשות עירונית

כלליםנתונים 
י המכון החרדי למחקר ומדיניות  "נתונים עפ

החרדים גרים בירושלים ליד ההורים  מכלל 27%

25-64נשים עובדות בגילאי 

עובדות עקרת בית

25-64גברים עובדים בגילאי 

יוצאים לעבוד אברכים בכולל

חינוך ושירותי דת: גברים. חינוך ובריאות: נשים–עיסוק 21-בנים 19-בנות גיל הנישואים הוא •

תושבים חרדים550,000

דתי לאומי ספרדי ליטאי חסידי



מינהלת התחדשות עירונית

חסמים מהותיים 

השכונהצביוןשינוי•

אישורללאדירותהרחבת•

מבוגרציבורשלגבוהאחוז•

קטןאישירווח•

וסחבתמקוםמעברבליא"לתמעדיפות•

משפטבביתסרבןדייר•

דאגהשאיןמהרשויותחשדנות•

.מעליות,דירהבכלסוכה,קומותגובה•

"  קומות בציבור הכללי25עשר קומות בציבור החרדי הוא עומס תשתיות של "



מינהלת התחדשות עירונית

פתרונות מעשיים  
שיתוף מלא עם הרבנים והתקדמות בקצב איתם •

רבנים להתאמת תכנון  בניית מוסדות ציבור ומבנים  פורום •

' חיוניים מקווה בית הוראה וכדו

פחותשמרנייותרצעירותבשכונותבינויפינוי•

בחשמלוחסכון'וכדועגלותוחדרשביליםנוחותשלרווח•

קרוביםחיונייםושימושים

שלבילויומקומותמסחרפחות,ציבורומבניגינהשטחי•

כושראואופניים

חומר הסברה מותאם ושיווק מותאם ומדויק  •

.  בנק זכויות ,קרקע משלימה •

א"תמעלעדיפההטבותועודותשתיותציבורמבני•



מינהלת התחדשות עירונית

עבודה קהילתית מול 

תושבים ורבנים

:המודל
המינהלעידכוןפניה ראשונית לרבנים וכן 1.

הקהילתי  
מלווהפורום רבנים הקמת 2.
סקר עמדות ראשוני3.
קהילתיומינהלעסקים , הצגת תכנית לרבנים4.
קבלת הסכמה רחבה לקידום תכנית5.
הקמת נציגויות תושבים6.
ליווי שוטף של פורום הרבנים7.
הקהילתיהמינהלשיתוף ציבור בסיוע 8.



מינהלת התחדשות עירונית

עבודה קהילתית מול 

תושבים ורבנים



מינהלת התחדשות עירונית

פעילות  
אסטרטגית  

שיחליצירתובמדיהבתקשורתמותאםפרסום•

בשכונותהנושאאתומנחהמלווהרבניםפורוםהקמת•

מותאמיםבפרויקטיםלשילובהחרדימהמגזרחברתייםיועציםעודהכשרת•

השפהאתשמבינותהחרדימהציבורניהולחברותהכנסת•

טכנולגייםופתרונותלשיחהשכונותרבנימולמקצועאנשישלעיוןימי•


