 1.1שכונת תלפיות-ארנונה
רקע כללי .גבולותיה המוניציפאליים של תלפיות-ארנונה מורכבת משתי שכונות היסטוריות שהוקמו
בהפרש של כ 13-שנים ושוכנות זו לצד זו.שכונת תלפיות-ארנונה גובלת בקיבוץ רמת רחל מדרום.
ממערב עוברת דרך חברון המהווה ציר תחבורה ציבורית ופרטית מרכזי אשר פקוק בשעות העומס.
מעבר לדרך חברון שוכנים שיכוני תלפיות אשר גשר הולכי רגל מקשר בינם לבין שכונת תלפיות-
ארנונה .מצפון מערב היא גובלת בבקעה ומצפון מזרח בשכונת צפון תלפיות .ממזרח מתפתחת כרגע
שכונת ארנונה החדשה .באזור הדרומי הגובל ברמת רחל מתרחשת כרגע בנייה של פרויקטים חדשים
למגורים.
היסטוריה .תלפיות ההסטורית הוקמה כבר בשנת  1919ותכנונה התבסס על אידיאל הבנייה
האנגלי שנקרא "עיר גנים" ,המדבר על יצרה של שכונה ירוקה ומרווחת בעלת שדרות ירוקות
המתמזגות עם הטופוגרפיה הטבעית .לאחר  13שנה כאמור ,בשנת  ,1931הוקמה שכונת ארנונה אשר
ביחד עם תלפיות ומקור חיים היו לפרבר דרומי מבודד ממרכז ירושלים.

שכונת תלפיות  -ארנונה וגבולותיה

נתונים דמוגרפיים

התפלגות אוכלוסיית תלפיות ארנונה לפי גיל-
(עיריית ירושלים ,דצמבר )2014
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בשכונת תלפיות ארנונה מתגוררים כ 8,000-תושבים .האוכלוסייה מורכבת בעיקר מילידי הארץ,
עולים מחבר העמים ,עולים מאירופה ומצפון אמריקה .כ 50%-מתושבי השכונה הם מבוגרים ובני
הגיל השלישי ( .)+41ניתן ללמוד כי אוכלוסיית השכונה מתחלקת לשלושה פלחים עיקריים :קבוצות
גילאים הדומיננטיות בשכונה הן קבוצות ילדים ובני נוער ( ,)0-18צעירים ובוגרים ( ,)19-40מבוגרים
ובני הגיל השלישי ( .)+41בשכונה יש באופן יחסי הרבה משפחות צעירות וקשישים.
התפלגות אוכלוסיית תלפיות ארנונה לפי ארץ מוצא( -עיריית ירושלים ,דצמבר )2014
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רמת השכלה .בתלפיות ארנונה כמעט חצי ( )43.6%מהתושבים הם בעלי תארים אקדמיים ולמדו מעל
ל 16שנים ( ,)48.5%נתונים אלו יכולים להעיד רבות על רמת ההכנסה בשכונה זו.

השתייכות דתית .בתלפיות-ארנונה קיימת אוכלוסייה מעורבת של חילוניים ,מסורתיים ,דתיים
וחרדים .ניתן לחלץ מידע על התפלגות דתית מנתוני מערכת החינוך בשכונה 55%.מהילדים רשומים
בגנים ממלכתיים-דתיים 25% ,בגנים ממלכתיים ו 19%-בגנים חרדיים .הורים רבים מעלים את סוגיית
הצפיפות הרבה בגנים ובביה"ס ,עולה הטענה שלשכונה אין את היכולות להכיל את הגדילה של
הקהילה.
התפלגות ילדי גן לפי זרם חינוכי -עיריית ירושלים2014 ,
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דיור
בשכונת תלפיות-אנונה יש שילוב של בנייה חדשה לצד המבנים הישנים .ישנה בנייה המורכבת מבתים
פרטיים צמודי-קרקע כמו וילות וקוטג'ים לצד בניינים נמוכים עד ארבע קומות (בשל הגבלת גובה
בניה) ,ישנן חצרות ומרפסות מטופחות .בשכונה זו הבעלות על המגורים מתחלקת ל 27.6%בשכירות
ו 63.4%בבעלות פרטיתו 9%-אחר (מתוך אתר יד  .)2בשנות ה 90-נעשתה הפשרת קרקעות לבנייה
בהיקף נרחב בשכונה ,דבר שהביא לעליית מחירים והפך את השכונה לאחת מבין היקרות ביותר
בירושלים .נתונים אלו תומכים בהשערה כי המצב הסוציו-אקונומי של מרבית תושבי השכונה הוא
בינוני ומעלה.

תשתית פיזית
כבישים ותחבורה .דרך חברון אשר חוצה בין תלפיות-ארנונה לשיכוני תלפיות היא עורק ראשי
בירושלים .עובדה זו מאפשרת לתושבי השכונה גישה לתחבורה ציבורית בתדירות גבוהה ,אך אותה
תחבורה כמעט ואינה קיימת בתוך השכונה עצמה .בתוך שכונת תלפיות-ארנונה ישנן רק  2תחנות
אוטובוס .עם זאת ,הקרבה של השכונה למרכז המסחרי של תלפיות מקלה על התושבים בנגישות
למגוון שירותים רחב.
תאורה .התאורה תקינה בכל השכונה.

שירותים בקהילה

שירותי רווחה .בשכונה מספר שירותי רווחה :מחלקה לשירותים חברתיים ,הפסיכיאטריה המחוזית,
בית אבות "ירושלים של זהב" ,מועדון תעסוקתי "קול מחול ומכחול" ,ומועדון חברתי של עמותת
"אנוש".
שירותי בריאות .טרם" -מרכז לרפואה דחופה (בית האומות שבצומת ינובסקי) ובית מרקחת (במרכז
המסחרי לייב יפה)
שירותי חינוך .באשר לבתי ספר 45% ,מילדי השכונה לומדים בבתי ספר בזרם הממלכתי-דתי50% ,
בבתי ספר ממלכתיים ו 4%-בבתי ספר חרדיים .בשכונת תלפיות-ארנונה אין ביה"ס יסודי ולכן ילדי
השכונה יוצאים ללמוד בשכונות הסמוכות .לאחרונה עלתה יוזמה של פעילים להקים ביה"ס ממלכתי-
דתי בשכונה .יוזמה זו נמצאת כיום בתהליכים לשם ביצוע .בתחומי השכונה ישנו ביה"ס "המסורתי"
שהינו שש שנתי (ז'-י"ב) ,אולם מעט מבני הנוער בתלפיות-ארנונה לומדים בו ומרביתם יוצאים ללמוד
בחטיבות ובתיכונים הפזורים בעיר.
מבחינת מסגרות חינוך בלתי פורמלי ,בשכונת פעילות תנועות הנוער עזרא והצופים הדתיים .בשכונה
קיימת גם מדרשת לינדנבאום,חלוצת הדרך בלימוד תורה לנשיםוהראשונה שהתקיים בה לימוד גמרא
מעמיק ומסודר לנשים בסגנון ישיבתי.
שירותי דת .בשכונה משתייכים לקהילות רבות ומגוונות על הסקאלה הדתית :קהילת מזמור לדוד,
קהילה אנגלוסקסית; קהילת בית בויאר ,קהילה אנגלוסקסית; קהילת בית כנסת החורשה ,עדות
המזרח; קהילת בית ש"י עגנון ,עדות אשכנז; קהילת ארנונים; קהילת רבדים ,עדות המזרח; קהילת
ארנונה החדשה; קהילת מעיינות ,קהילה קונסרבטיבית; קהילת מורשת אברהם ,קהילה רפורמית;
קהילת דגל יהודה ,קהילה מזרחית שיוונית; קהילת "כל הנשמה" ,קהילה רפורמית (ראו פרוט בחלק
.)2.7
שירותי בידור ופנאי .בשכונה ישנה גינה קהילתית גדולה ומפותחת הנקראת "גן החורשה" .הגינה
הוקמה על ידי מספר משפחות ומופעלת על ידן עד היום .בגן החורשה מתקיימת פעילות קבועה לילדים
בימי ג' .כמו כן ,ישנם מתקני קומפוסט גדולים בהם כלל חברי השכונה מוזמנים להשתמש ולתרום למען
מחזור ושמירה על הסביבה .גן החורשה הוא מקור לגאווה גדולה לתושבי השכונה .תושבים רבים
מבקרים בגן לאורך כל שעות היום ,קשישים ומטפליהם ,ילדים והוריהם ,בני נוער ,בעלי כלבים וכו'.
בשכונה כולה ישנו מגרש ספורט אחד בלבד הממוקם בביה"ס המסורתי בגבולה הצפוני של השכונה.
שירותי תרבות .בית ש"י עגנון (ביתו ההסטורי של הסופר) ,משמש כמוזיאון ומוקד תרבות.בית בן
יהודה ,החל משנת  ,1971מופעל על ידי ארגון המתנדבים הגרמני "אות הכפרה והשלום".כיום משמש
כמרכז חינוך ותרבות המציע מקום מפגש בין-דתי ובין-תרבותי .גינה קהילתית "גן החורשה"

תהליכים קהילתיים בשכונה.
בשנים האחרונות התקיימו מספר נרחב של תהליכים קהילתיים בשכונה .העיקרי והמשמעותי שבהם
התקיים לקראת סוף שנת  2011במסגרת הבחירות למינהל הקהילתי שנערכו בתאריך  .13.12.11כחלק

מתהליך זה הגישו מועמדות לתפקיד נציגי שכונת תלפיות ארנונה בהנהלת המינהל הקהילתי  10תושבי
השכונה שחולקה ל 2-אזורים סטטיסטיים שונים (ארנונה צפון וארנונה דרום) .עם הבחרם של שלשת
נציגות התושבים – גלית רג'ואן ,נעמי אלטרץ ונעמי לרנר רוזנברג ,חרטו על דגלם נציגות התושבים
לראות במרחב הקהילתי כמרחב מאוחד עם צרכים שונים לכל אחת מהשכונות .במקביל הוחלט לחזק
את תחום הדמוקרטיה המשתפת (דליברטיבית) .בהתאם לתוכנית האסטרטגית "שכונה בפוקוס"
שנבנתה על ידי הנהלת המינהל הקהילתי והצוות המקצועי התקיימו בשכונה  2מרחבים פתוחים (יוני
ויולי  )2012אשר הניעו מהלך רחב של קבוצות עבודה לקידום נושאים שונים שעל סדר היום :קיום
אירוע קהילתי ( 90שנה לשכונה) ,תוכנית אב לשכונה ,קיום פעילויות להורים ולילדים ,התמודדות עם
רכבי לימוד הנהיגה בעיות תחבורה ותנועה ,מיתוג השכונה וכו' .בסמיכות לשכונה צפויות להבנות עוד
אלפי יח"ד 800 .יח"ד במתחם מקב"ת (מכרז קרקעי בלתי מתוכנן) דרך חברון בצומת הפילבוקס,
ומורדות ארנונה ( 1800יח"ד) בסמוך לרחוב כפר עציון .תושבי השכונה שותפים בתהליכי ההתייחסות
וההתנגדות לתוכניות אלו על מנת לאפשר תוכניות נכונות ורלוונטיות עם פתרונות תחבורה ושטחי
ציבור הולמים את הקיים.

