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 שנים לפני שעד השכונה, המילחמה.

 בעיקר, חילונית שכונה היו,ה רבות לא
 חרדי — רוב יש שבה לשכונה הפכה

 נסגרים השכונה רחובות אחוז. 70
 בקצב השני אחרי האחד בשבתות

 הרחובות סגירת נעשית לעיתיס מואץ.
 ומצאו שבדקו אחרי הרשויות, '*'־על־ידי

 הם ברחוב התושבים של ניכר שרוב
 סגירת נעשית לעיתים הררים.

 על־ידי פרטיזני, באופן הרחובות
 להציב המבקשים עצמם, החרדים
בשטח. עובדות
 בשכונה קמה חודשים כעשרה לפני

 צעירים צל־ם: — צעירים של תנועה
 היא התנועה מטרת מקור־ברוו. למען

 הלא־ אזרחים של בעיותיהם את לפתור
בשכונה. חרדים

תה בשכונה חל האחרונות בשנים _
 עזבו הצעירים הזדקנות. של ליו י

 בעיקר ונשארו השכונה את ברובם
 עשרות כבר החיים הזקנים, התושבים

 בגלל הישנים. בבתים שנים של רבות
החרדיות, בשכונות פיצוץ־האוכלוסין

 על בחור־ישיבהמחונים:
 למחוכים חנות רקע

 הסמוכה גאולה, בשכונת .,*וחזיות,
 איימו החרדים למאה״שערים.

דוג ישים לבל החנות בעל על
בחלון־הראווה. מסחורתו מות
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 השכונה, את לעזוב רועה בתך,
מט החרדים שלדבריה מכיוון
 לה וקוראים הזמן כל אותה רידים

חוש־מ. לנושה כי - ■פריעקע־

אס,.
ם י נ ו ו ח ת מ י י ז ח *

 האזורים ירושלים. של סכימטית מכהמטכ״ל, גנח
 החיצים לחלוטין. דתיות שכונות הם השחורים

 שהיו השכונות לתוך החרדית האוכלוסיה תזוזת כיוון את מסמנים
 הגבול על שישבה שכונה מאה״שערים: שכונת .1 מעורבות. או חילוניות

 שכונת .2 ירושלים. בתין חרדי גטו מעין מאז״ומתמיד והיתה ירדן עם
 הגדול. ברובה חרדית, היא והיום מעורבת שהיתה שכונה סנהדריה:

 רמות לשכונת הכביש על ויושבת רמות-אשכול בשכונת גובלת השכונה
 אן - פולין רמות - חרדי איזור נבנה זו בשכונה רמות: שכונת .3 החדשה.

 בתוך גם דתיים גרים והיום החרדית הקהילה התרחבה הזמן במשך
 היום מהווה לרמות מסנהדריה המוביל הכביש החילונית. רמות שכונת

 אל אבנים החרדים מיידים שם השבת, הפגנות נערכות שבה החזית את
 מן הרחק שיעבור עוקף, כביש בנתה העיריה בכביש. העוברות מכוניות
 היתה השכונה מקור-ברוך: שכונת .4 עזר. לא הדבר אד החרדית, השכונה
 בשבועות התגלו בשכונה חרדים. הם מתושביה אחוז 70 והיום חילונית,

שבדרד למרות היריבים, המחנות שני בין אלימות של תופעות האחרונים

 ויותר יותר בשבת לתנועה נסגרים לאט״לאט השקט. בה נשמר כלל
 העיר, של הצפון־מערבית השכונה רוממה: שכונת .5 בשכונה. רחובות
 ירושלים כביש של האחד עידו על יושבת לגמרי, דתית לאט-לאט הופכת

 מעידו יושבת כולה- חרדית שכונה גיבעת״שאול: .שכונת6 תל-אביב.
 חילונית שהיתה שכונה קרית־משה: .7 תל״אביב. ירושלים כביש של השני

 הוא החדש ההתפשטות כיוון ברובה. דתית היא והיום לגמרי, כמעט
 ויותר יותר להיסגר מתחילים זו בשכונה גם .בית־וגן:8 בית-הכרם.

 היה חרדי. הגדול שרובה שכונה מרדכי: גיבעת .9 בשבת. לנסיעה רחובות
 על יושבת שהיא מכיוון השכונה, סביב מיוחד עוקף כביש לסלול עורך

 .10העיר. דרום־מערב עם ירושלים דרום־מיזרח את המחבר הכביש
 חילוניות שכונות שתי ובטלביה, ברחביה הגובלת שכונה קרית״שמואל:

 חרדים של מעורבת שכונה העתיקה: בעיר היהודי הרובע .11 ותיקות.
 בתוך חרדיים דיירים כבר יש דרום־מיזרח״העיר. תלפיות: .12 וחילוניים.

 ערבי, איזור הוא ירושלים עפון־מיזרח שכל בחשבון להביא יש השכונה.
ומעטמק. הולד - והחדשות הוותיקות - החילוניות השכונות ששטח נד

 כל כמעט לשלם החרדים מוכנים היו
המתפ הדירות את לרכוש כדי מחיר

 הרבי. לחצרות הסמוכים באיזורים נות
.ת,מחיך.,הר:מ האמות כד . : ר ו ק מ

 ובחורות בחורים השכונה, וצעירי ברוך,
 לרכוש ורצו התחתנו שם, שגדלו
 לעמוד יכלו לא חדשות, דירות

מן יצאו החילוניים הגבוהים. במחירים
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 חדשות לשכונות בעיקר השכונה,
הירוק. לקו מעבר שנבנו

 הרקיעו במקור־ברון־ הדירות מחירי
בשכונה אחת דירה ותמורת שחקים,

 כמו באיזורים וחצי דירה לקנות אפשר
 ארמון־הנציב(שניהם או מעלה־אדומים

הכבושים). בשטחים
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