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יאיר חדש ר1א
ירושלים על מספרים וירושלמים ירושלמיות

בכרך ליאת מאת ס הברכות כל שלהם,

ברקת ניר
הכרם בבית מתגורר ,57 בן העיר, ראש

שלי, "ירושלים
 שהוא ומיוחד, עצום מגוון הירושלמים. כל קודם היא בשבילי ירושלים

 יסודותיה את שבונות האבנים הם הירושלמים שלה. והעוצמה הקסם סוד
 מלכים דרכו שבו במקום דוד, בעיר לצעוד זה ירושלמי להיות העיר. של

 חומות מול ירושלים במרתון לרוץ בעזורה, החבר׳ה עם לשבת ונביאים,
 כה־ בברכת הכותל ברחבת ישראל עם רבבות עם להיות העתיקה, העיר
 זיו עם לפנטז אליאנס, בבית צעירים אמנים של מיצירות ליהנות נים,

 מירושלים שתצא האוטונומית המכונית על מובילאיי, מייסדי ואמנון,
 בפינתי חומוס לנגב הסולטן, בבריכת טובה בהופעה לרקוד העולם, לכל

בעולם. אחר מקום בשום למצוא אפשר שאי ירושלמיות חוויות -
 שמורות וחול, קודש וחדש, ישן שילובים: של עיר היא שלי "ירושלים

האוניבר ולצדם - הכותל ומנהרות דוד עיר מתקדמות. ותשתיות טבע
 ולא - הקדושים והמקומות הכותל חדשים: הייטק ומתחמי העברית סיטה
 פארק טדי: ואצטדיון ארנה הפיס היכל ישראל, מוזיאון השוק, מהם רחוק

בארץ. הראשונה הקלה הרכבת ולצדם - הצבאים ועמק המסילה
 הלאומיים המוסדות ובה המדינה לב - בירה עיר היא: שלי ״ירושלים

 שמושכת קדושה עיר מגזריה; כל את שמחבקת מגוונת עיר ישראל: של
 בהיקפי שמזנקת מתחדשת עיר הדתות: כל בני רגל עולי מיליוני אליה

 וצומחת שהולכת - קהילות של עיר מייצרת: שהיא וההייטק היזמות
שבה. האנשים איכות בזכות - וחברתית כלכלית
 טוב מזל - המאוחדת ירושלים שלי. ירושלים זו - ועתיד הווה עבר,
היובל!". לשנת

חנון אביבה
 ה7בקהי ות7התעמ כמדריכת מתנדבת
 ,88 בת תגבור, חברת 7ש התומכת

משה בקרית מתגוררת
בירו להיות גאווה זו שלו, העיר את שאוהב מי זה בעיני "ירושלמי

הבית". להר עולים לירושלים, עולים שלים.
הפ הייתי "אני הימים. ששת במלחמת הראשונה הפצועה היתה חנון

 השני. מהצד לי יצא וזה בירר כדור קיבלתי במלחמה, הראשונה צועה
 שמואל, בקרית גרנו אז מהירדנים. יריות כדי תור להדסה, אותי לקחו
 לכיוון היו היריות כל אז צבאי, בסיס היה המצלבה בעמק אלינו, וקרוב

 התחילו כך אחר שעה וחצי לגנים בבוקר הילדים את שלחתי הבסיס.
 לעצמי חשבתי ברגל. כדור וחטפתי הביתה אותם להחזיר רצתי יריות.

פה?". מהחיים להיפרד צריכה אני וכבר התחלנו רק זה מה -

ליאון משה
 ים7המינה תיק מחזיק העיר, מועצת חבר

 ראשות 7ע יתמודד כי הכריז תיים,7הקהי
 קדנציה7 ירוץ א7 וברקת במידה העיר

ברחביה מתגורר ,55 בן ישית,7ש
 הדילמה ואת האותנטית הירושלמיות את בעיני מסמלת "נחלאות
 כגוש נבנתה עצמה נחלאות חדש. לבין ישן בין השילוב - הירושלמית

 העתיקה, העיר מכיוון מערבה ירושלים את הרחיבו אשר שכונות של
 עצר כמו הזמן אחד יום והנה למודרנית. 19ה־ המאה בסוף נחשבה ובכך

 מסחררת, במהירות סביבה ונבנות הולכות שכונות ובעוד מלכת, בה
 בעיני ירושלים היא כזו שכך. טוב ואולי השתנה. מאוד מעט בנחלאות

 נמשיך אחד מצד פיתוח. מול שימור וחדש, ישן של מרגש שילוב -
 עליה ונשמור אותה נשמר ומאידך בה ולהיבנות לבנות אותה, לפתח

משמר". מכל
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ברקוביץ עופר
 ,34 בן התעוררות, זיעת77נ העיר ראש סגן

אות7בנח תתגורר
 ירושלים וגדלתי. נולדתי שבו המקום הבית, זה עבורי "ירושלים

 מרוכז בעיקר אני האחרונות, השנים בעשר שלי החיים מפעל היא
 זאת אותי. ועיצבה עלי השפיעה שהכי העיר זאת למענה. בעשייה

חד שמשלבת עיר יזמות, חמות, קהילות של מגוון מורכבות, של עיר
 עליה לשמור חשוב מאוד תפקיד לנו יש ומסורת. היסטוריה, שנות,

 העם ולכל ישראל עם לכל שייכת שתהיה האוכלוסיות, כלל לטובת
ירו במזרח גם הבאות, השנים 50ב־ לשפר מה הרבה לנו יש היהודי.

 מבחינת הסוף, עד צריך שהיה מה את עשינו שלא חושב אני שלים
 אני אבל מכך. שמשתמע מה וכל חוק ואכיפת חיים איכות תשתיות,

 את להניע שמסוגלים בירושלים, היום חדשים כוחות לנו שיש מרגיש
מחוברת". ליותר העיר את ולהפוך השינוי
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הוכשעיין־מאן דנה
 חדשנות תרחב - ALYNnovation את ת7תנה

 ים7החו בבית תסייעת וגיה7סכנו 7ש
 38 בת ,7היוב בקרית י"ן7א דים7י7

בבקעה תתגוררת
 של הפועם בלב ופועלת חיה שאת לדעת זה בשבילי "ירושלמי

בעו אנשים הרבה כך ולכל הדתות, לשלוש שחשוב במרכז העולם,
לק שאפשר מקום מהעתיד. נפרד בלתי חלק היא ושההיסטוריה לם
 חם אולי שבו מקום המיוחד. ומהאוויר מהעצים מהאבנים, השראה בל

 כך כל של התחלה שהיה מקום בלילה. נעים תמיד אבל לפעמים, ביום
 וגם שנים אלפי העולם. ובכל הארץ בכל נמצאים שהיום דברים הרבה

ובאקטיביזם. בחברה בטכנולוגיה, בדת, האחרונות השנים 200ב־
 אמביוולנטית", מרגישה אני העיר לאיחוד 50ה־ חגיגות "לקראת

 בעיר לגור לי שיש הזכות על שמחה "אני הוכשטיין־מאן. מתארת
 העיר תושבי כל עם בה להתנהל שנשכיל מקווה אבל הזאת, המיוחדת
תוש עם הסכסוך כיום לעתיד. המיטבית בצורה באזור שלנו והשכנים

טוב". מספיק מתנהל לא העיר בי

תורג׳מן מאיר
 ובנייה, תכנון ועדת יו״ר העיר, ראש ומ״מ סגן

 בבחירות העיר ראשות 7ע התמודד7 כוון7נ
חומה בהר מתגורר ,63 בן ,2018

 והעיר ובנייה, תכנון ועדת כיו״ר מכהן אני כיום שלי "בתפקיד
 ובנייה עירונית התחדשות של מההיבטים בנייה בתנופת נמצאת
 אני להתפתח. תמשיך שהעיר ותקווה סיפוק המון לי נותן זה חדשה.
התפקיד. מבחינת שלי הייעוד את ממלא שאני מרגיש
מע את לשפר ואפשרות בטחוני שקט לה שיהיה לעיר מאחל "אני

סב יותר הרבה תהיה שירושלים בירושלים. והמתקנים החינוך רכת
 יהודים בין לדתיים, חילונים בין קוטביות פחות הרבה ושיהיה לנית

 כולם בין שלום לעשות שמתפקידה עיר זאת המקורות לפי לערבים.
 עיר - במקורות כתובה שהיא כפי תהיה שירושלים ומצפה מייחל ואני

כולם". בין שלום שעושה

32 בעת׳ המשך
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