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מבוא

מרבים לדבר על ״השטחים״ ומה יעשה בהם, שהכול יודעים שאין שטחים אלא 

על סיפוח  לדבר  נוח  ופחות  על סיפוח שטחים  יותר לדבר  יש אנשים� אך קל 

ומיושבים בבני-אדם  ריקים, להפך הם מלאים  כידוע אינם  אנשים� השטחים 

האנשים  על  ידבר  יחמוק:  שלא  מוטב  לשטחים  פתרונות  שמציע  מי  מרובים� 
האלה ומה הוא אומר לעשות בהם�1

ושאר  העיר,  ראש  הרמטכ״ל,  הביטחון,  שר  פנינו  את  קיבלו  העתיקה  בעיר 

נכבדים� צעדנו בסמטאות המפותלות בדרך לכותל� אשכול הסתכל על סביבותיו 

שמח ונינוח, אבל ככל שהתמשכה הצעדה, השתנתה הבעת השמחה שבפניו והוא 

נראה נבוך ותוהה, עצוב אפילו, ובעיקר מהורהר� עיניים, בהמוני-המונים, היו 

נעוצות בו משני צידי המסלול, עיניים מוכות, עיניים שותקות בזעם עצור� לרגע, 

סמוך לכותל, זכה במחיאות כפיים מקבוצה של מתפללים יהודים, והוא הרים 

פור  ׳וי׳  מסמן  ״אתה   �V סימן  קטועת-האצבע  ידו  ובכף  השמאלית,  ידו  את 

1 ס׳ יזהר, ״על משוררי הסיפוח״, הארץ, 8 בדצמבר 1967, מצוטט אצל ה׳ להב, ״לפולמוס אלתרמן-יזהר 

היה תפקיד מכונן בהגדרות החדשות של ימין ושמאל״, כיוונים חדשים 26 )2012(, עמ׳ 126� דברים אלה 
של הסופר ס׳ יזהר )יזהר סמילנסקי( נכתבו בהקשר של הוויכוח הציבורי על עתידם של ערביי השטחים, 

אך לדעתי הם נכונים גם לשאלת מעמדם של ערביי מזרח-ירושלים�

ראש הממשלה לוי 
אשכול ורעייתו מרים 
בסיור בעיר העתיקה, 

ספטמבר 1967
צילום: משה מילנר, לע״מ



899

ויקטורי?״ שאל מנהל הלשכה� אשכול הביט בו וחיוכו נמחה� ״לא, זה ׳וי׳ של 

׳וי קריכט מען ארֹויס׳, איך זוחלים החוצה, כלומר, איך נחלצים מזה?״ ]���[ ואני 

שואל את עצמי שוב ושוב למה התכוון אז� האם התכוון, כפי שנראה אז, רק 

להתמודדות קשה הצפויה לנו עם הבעיות הסבוכות, שאותן השכיל לראות מן 
הרגע הראשון, או שהתכוון גם ליציאה משם בפועל, להפרדה בינינו לבינם?2

של  המרכזיים  המהלכים  נקבעו  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  כשבועיים   ,1967 ביוני 

״איחוד ירושלים״, שמשמעותם היתה למעשה צירופה של העיר הערבית, שהיתה תחת 

שלטון ירדן, לתחומי ישראל� 

הנדבך הראשון של החקיקה שאושרה בממשלה ובכנסת ב-27 ביוני 1967, היה החוק 

לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט )מס׳ 11( התשכ״ז-1967, שהסמיך את הממשלה 

להחיל בצו את המשפט, השיפוט והִמנהל של מדינת ישראל בכל שטח של ארץ-ישראל� 

רסמה הממשלה צו שהחיל את המשפט, השיפוט והִמנהל של ישראל על  כבר למחרת ִפּ

מזרח-ירושלים� 

6( שהסמיך את שר  )תיקון מס׳  הנדבך השני היה החוק לתיקון פקודת העיריות 

הפנים להרחיב את תחום שיפוטה של עיריית ירושלים בהליך מזורז� 

הנדבך השלישי היה חקיקת חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ״ז-1967, 

שמטרותיו המוצהרות היו להבטיח את חופש הגישה למקומות הקדושים, להגן עליהם 

מחילול ולמנוע פגיעה ברגשות המאמינים� אולם המניע המרכזי מאחורי חקיקה זו, כפי 

שעולה מן הפרוטוקולים והמסמכים בני הזמן, היה הרצון להרגיע את העולם הנוצרי 

ותשמור  ולהראות שישראל תכבד את המקומות הקדושים שעברו לשליטתה  המערבי 

עליהם�

מאחורי החקיקה עמדו ארבע החלטות חשובות שהתגבשו בדיוני הממשלה בשבועיים 

הראשונים שלאחר המלחמה, והשפעתן ניכרת עד היום: 

2 א׳ עמיר, יסמין, תל-אביב 2005, עמ׳ 95-94� הסופר אלי עמיר עבד אחרי מלחמת ששת הימים בלשכת 

היועץ לענייני ערבים וטיפל בין השאר בערביי מזרח-ירושלים� לגרסה שונה מעט של הסיפור המתואר 
כ״הלצה ישנה של אשכול״, ראו: ע׳ נבו-אשכול, אשכול של הומור, תל-אביב 1988, עמ׳ 155� 
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הגדה המערבית האחרים�  ולא את שטחי  מזרח-ירושלים3  לספח את  ההחלטה  א� 

החלטה זו התקבלה בקונסנסוס מלא כבר בישיבת הממשלה שהתכנסה ב-11 ביוני 

1967� השרים דנו בשאלה איזה אקט משפטי יש לנקוט כדי להחיל את הריבונות 

הישראלית במזרח העיר: האם לחוקק חוק מיוחד שיכריז כי העיר המזרחית היא 

חלק מישראל? האם להסתפק בחקיקה ״מינורית״ יותר, שלא תעורר התנגדות חריפה 

לתושביה  ולספק  העיר  במזרח  לפעול  להתחיל  האם  הבין-לאומית?  הקהילה  של 

שירותים ללא חקיקה מיוחדת? — אולם על עצם ״האיחוד״ לא היה ערעור� 

ההחלטה לאפשר לעיריית ירושלים הישראלית לספק שירותים במזרח-ירושלים  ב� 

באמצעות החוק לתיקון פקודת העיריות שנזכר לעיל� 

יש לציין כי סעיף מיוחד בחוק )סעיף 8א( ִאפשר לשר הפנים ״למנות מּבין יושבי   

השטח ]המצורף[ חברים נוספים למועצה״� סעיף זה נועד להבטיח לתושבי מזרח-

כך  שונות�  מסיבות  מומש  לא  הוא  אך  המאוחדת,  העיר  במועצת  ייצוג  ירושלים 

נקבעה למעשה כבר בחודשים הראשונים שלאחר מלחמת ששת הימים, המציאות 

בה התושבים הערבים, שהפכו לרבע מאוכלוסיית ירושלים המאוחדת, אינם מיוצגים 

במועצת העיר� 

ההחלטה על גבולות השטח המסופח נתפסה בעיני רוב השרים כעיצוב גבולות  ג� 

המדינה� מפאת אי-ההסכמה שנתגלעה בין השרים, החליטה הממשלה שלא לקבוע 

מראש את עתידם של שטחי הגדה המערבית� אולם הנחת העבודה שהתגבשה בקרב 

ייקבע במשא ומתן בין ישראל לירדן,  ניכר מהם, היתה שגורל שטחים אלה  חלק 

או במשא ומתן עם גורמים פלסטיניים על הקמת ישות פלסטינית אוטונומית או 

עצמאית� גבולות העיר נקבעו על ידי ועדת שרים בראשותו של שר המשפטים דאז, 

יעקב שמשון שפירא, אולם השפעה רבה בנושא זה היתה לאלוף רחבעם זאבי )גנדי(, 

עוזר ראש אג״ם, שהציג לוועדה חלופות שונות לתוואי הגבול של השטח המסופח� 

בסופו של דבר המליצה הוועדה — בהשפעתו המכרעת של שר הביטחון משה דיין — 

על הצעת-ביניים בין ״מקסימליסטים״ ל״מינימליסטים״, שכללה תוספת של כ-70 

קמ״ר לעיר� מה שהכריע לבסוף היה השיקול הדמוגרפי — הרצון לצמצם את מספר 

התושבים הערבים שייכללו בשטח המסופח, כפי שיוסבר בהמשך� 

3 במונח ׳מזרח-ירושלים׳ הכוונה מכאן ואילך לכל השטח שעליו הוחלו בסוף יוני 1967 המשפט, השיפוט 

והִמנהל הישראליים� על מונח זה ראו: י׳ קמחי, ״מערב ירושלים — מזרח-ירושלים״, בתוך: א׳ רמון )עורך(, 
עיר בסבך: לקסיקון ירושלים בת זמננו, ירושלים 2003, עמ׳ 353-351� 
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מזרח-ירושלים4  לערביי  לתת  קבע,  של  למציאות  שהפכה  ה״זמנית״  ההחלטה  ד�  

מעמד של תושבי-קבע, ולא של אזרחי ישראל, ולאפשר להם לשמור ואף להאריך 

את אזרחותם הירדנית, היתה הכרעה מרחיקת-לכת המשפיעה על רוב תחומי 

החיים במזרח-ירושלים עד היום� 

בניגוד לגורמים שעמדו מאחורי ההחלטות האחרות, שנדונו לא מעט בספרות המחקר, 

בנושא הענקת התֹושבּות הישראלית לתושבי מזרח-ירושלים רב הנעלם על הגלוי� מעט 

מזרח- תושבי  קיבלו  לא  ומדוע  זה  מיוחד  מעמד  נוצר  כיצד  השאלה  על  נכתב  מאוד 

ירושלים הערבים אזרחות ישראלית מלאה, על כל המשמעויות הנובעות ממעמד זה� לא 

ברור גם אם מעמדם כ״תושבי-קבע בישראל״ נקבע מראש על ידי הממשלה, או התגבש 

במשך הזמן כמין ״ברירת מחדל״, עד שהתקבע סופית בראשית שנות ה-70 או אף לאחר 

מכן, בפסק הדין של השופט אהרון ברק בפרשת מוּבארק עוואד ב-1988�5 שאלת מעמדם 

של תושבי מזרח-ירושלים והשלכותיה, התגלו לי כסוגיית מפתח הן להבנת התהליכים 

שהתרחשו במזרח-ירושלים מאז 1967 והן להבנת המציאות המורכבת והסבוכה השוררת 

בעיר כיום� היא נקשרת כמובן גם לנושא המדיניות הישראלית הכוללת בנוגע למזרח-

השנים  ב-50  בישראל  ההחלטות  מקבלי  התייחסו  כיצד  הגדולה:  ולשאלה  ירושלים 

האחרונות לאוכלוסייה הערבית הגדולה המתגוררת בחלק זה של העיר� 

ספר זה יתמקד בסוגיית התֹושבּות של ערביי מזרח-ירושלים, גלגוליה והשפעותיה 

על החיים בעיר� ניתוח הסוגיה ייעשה בהקשר הרחב יותר של המדיניות הישראלית 

שחלו  התהפוכות  לאור  במזרח-ירושלים  הערבית-פלסטינית  האוכלוסייה  כלפי 

בסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי והמשא ומתן על עתיד העיר מאז 1967 ועד ימינו� 

בדומה לספִרי ״נצרות ונוצרים במדינת היהודים: המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות 

והקהילות הנוצריות )2010-1948(״,6 ניסיתי לשלב בספר זה את עבודת ההיסטוריון 

הבוחן את שורשי התופעה, עם ניתוחה העכשווי והשלכותיה עד ימינו אלה� 

4 הכוונה מכאן ואילך היא לתושבי מזרח-ירושלים הערבים-פלסטינים, ולא לכ-200 אלף התושבים היהודים 

המתגוררים כיום בשטחי מזרח-ירושלים שצורפו לשטח ישראל בעקבות מלחמת ששת הימים� במסמכים 
הרשמיים ובתקשורת הישראלית הוחל להשתמש בכינוי ״פלסטינים״ לערביי מזרח-ירושלים רק מאמצע 
רבינוביץ׳,  ד׳  זה ראו:  בעניין  עוד  וה-90, בתקופת תהליך אוסלו�  וביתר-שאת בשנות ה-80  שנות ה-70 

״נוסטלגיה מזרחית: איך הפכו הפלסטינים לערביי ישראל״, תיאוריה וביקורת 4 )1993(, עמ׳ 151-141� 
5 ראו בהרחבה בחלקו הראשון של הספר� 

6 א׳ רמון, נצרות ונוצרים במדינת היהודים, ירושלים 2012� 
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החלק הראשון של הספר עוסק בהיסטוריה של התֹושבּות מ-1967 ועד סוף 2010 

על  בחלקו  מתבסס  הוא  הערבים�  מזרח-ירושלים  תושבי  כלפי  הישראלית  ובמדיניות 

מסמכים שנחשפו בשנים האחרונות בארכיון המדינה בירושלים, ובכלל זה על הפרוטוקולים 

של ישיבות הממשלה מן החודשים יוני-ספטמבר 1967� מסמכים אלה מאפשרים ניתוח 

נוספים,  ובפורומים  בממשלה  ההחלטות  קבלת  תהליך  אחר  מדוקדק  ומעקב  מעמיק 

שהוביל לקביעת מעמדם של ערביי מזרח העיר, ואחר ההתמודדות הישראלית עם סוגיה 

מורכבת זו בשנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת הימים, בהן הדיון זוכה להעמקה רבה 

יותר� בפרק זה עשיתי גם שימוש במסמכים משלימים מן הארכיון הלאומי האמריקאי 

שליד וושינגטון ובמסמכים מן הארכיון של מכון ירושלים למחקרי מדיניות )לשעבר מכון 

מאז  בירושלים  שהתרחשו  והתהליכים  התמורות  את  שליווה  ישראל(  לחקר  ירושלים 

ייסודו ב-1978 על ידי ראש העירייה טדי קולק� בין השאר נעזרתי במחקר מקיף )שלא 

פורסם( שערכתי בסוף שנות ה-80 ובראשית שנות ה-90 בהדרכת ישראל קמחי, מרַּכֵז 
מחקרי-ירושלים במכון, על השירותים העירוניים והממשלתיים במזרח-ירושלים�7

חלקו השני של הספר משרטט תמונת-מצב מפורטת ועדכנית של מעמד התֹושבּות של 

ערביי מזרח-ירושלים והשלכותיו בשבע השנים האחרונות� בפרק האחרון יידונו חלופות 

שונות למעמדם של תושבי מזרח-ירושלים בתרחישים שונים הנוגעים לעתידה של העיר 

באין הסדר מדיני, ולמקרה שתחול התקדמות לקראת הסדרי-ביניים או הסדרי-קבע� 

החלק השלישי והאחרון נכתב על ידי המשפטנית פרופ׳ יעל רונן, ודן בכמה היבטים 

של מעמד ערביי מזרח-ירושלים בהקשר השוואתי של המשפט הבין-לאומי� 

בראש  נדונו  מזרח-ירושלים  תושבי  של  ומעמדם  ב-1967  ירושלים  של  איחודה  מהלכי 

ובראשונה בשני ספרים חשובים שראו אור ב-1973 — שש שנים לאחר מלחמת ששת 

הימים� מירון בנבנשתי, שהיה ממונה על ענייני מזרח העיר בעיריית ירושלים, פרסם את 

ספרו ״מול החומה הסגורה: ירושלים החצויה והמאוחדת״, והעיתונאי עוזי בנזימן פרסם 

עיר ללא חומה״�8 שני הספרים מתבססים על שפע של מסמכים,  ״ירושלים  את ספרו 

וזיכרונות טריים של העושים במלאכה, והם משמשים מקור מרכזי לכל דיון  ראיונות 

בנושא, כולל ספר זה� לשני ספרים אלה ניתן להוסיף מחקרים מאוחרים יותר העוסקים 

מזרח- לתושבי  עירוניים  ״שירותים  רמון,  א׳  קמחי,  י׳  במאמר:  התפרסם  המחקר  של  חלקי  סיכום   7

ירושלים״, בתוך: א׳ אחימאיר )עורכת(, ירושלים, תמונת מצב, תל-אביב 1994, עמ׳ 173-152� 
8 מ׳ בנבנשתי, מול חומה הסגורה, ירושלים 1973; ע׳ בנזימן: ירושלים, עיר ללא חומה, ירושלים ותל-

אביב 1973�
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באופן כללי בתוצאות מלחמת ששת הימים9 ומחקרים הדנים בתולדות ירושלים במאה 

ה-20 — בעיקר מנקודת-מבט פוליטית )פנימית וחיצונית( ומשפטית�10 אולם המסמכים 

ה-70,  שנות  סוף  ועד  מ-1967  בירושלים,  המדינה  בארכיון  לאחרונה  שנחשפו  הרבים 

מאפשרים לצייר תמונה מקיפה ומעמיקה יותר של מהלכי השלטון הישראלי, ובעיקר 

בין הגורמים השונים  לחשוף את שהתרחש מאחורי הקלעים, את המתחים הפנימיים 
ואת דרכי עבודתם בתוך הממשל הישראלי�11

ההיבטים העכשוויים יותר של סוגיית התֹושבּות המזרח-ירושלמית לא זכו עד כה 

בין הכיסאות  ונפל  הוזנח מבחינה מחקרית  זה  נראה שתחום  למחקר אקדמי מפורט� 

ובין מעמדם  בהיותו תחום-ביניים בין מעמדם של הערבים/פלסטינים אזרחי ישראל, 

של הפלסטינים תושבי השטחים�12 בנושא זה התבססתי על ארכיון המסמכים שהצטברו 

הארגונים:  של  ופרסומים  דוחות  ועל  מדיניות  למחקרי  ירושלים  במכון  השנים  במשך 

האינטרנט  שאתר  הפרט,  להגנת  והמוקד  עמים  עיר  האזרח,  לזכויות  האגודה  ׳בצלם׳, 

גזית,  ש׳   ;234-222 עמ׳   ,1995 ושומרון, תל-אביב  ביהודה  והגזר: הממשל הישראלי  המקל  גזית,  ש׳   9

פתאים במלכודת: 30 שנות מדיניות ישראל בשטחים, תל-אביב 1999, עמ׳ 222-219; ר׳ פדהצור, ניצחון 
עמ׳   ,2005 ירושלים  פניה,  והארץ שינתה את   1967 ת׳ שגב,   ;123-117 עמ׳   ,1996 המבוכה, תל-אביב, 
 A. Raz, The ;70-29 523-505; א׳ נאור, ארץ-ישראל השלמה: אמונה ומדיניות, חיפה ולוד 2001, עמ׳
 Bride and the Dowry: Israel, Jordan and the Palestinians in the Aftermath of the June 1967 War

�(New Haven and London 2012), pp.53-78
10 ש׳ ברקוביץ, מלחמות המקומות הקדושים, ירושלים 2000, עמ׳ 59-58; ר׳ לפידות, חוק יסוד: ירושלים 

בירת ישראל )פירוש לחוקי-היסוד בעריכת יצחק זמיר(, ירושלים 1999, עמ׳ 26-22; מ׳ קליין, יונים בשמי 
ירושלים, ירושלים 1999, עמ׳ 58-35; מ׳ עמירב, סינדרום ירושלים: כך קרסה המדיניות לאיחוד ירושלים, 
 H.E. Bovis, The Jerusalem Question (Stanford 1971); M. Gilbert, Jerusalem in the ;2007 ירושלים
 Twentieth Century (New York 1996); I.S. Lustick, “Has Israel Annexed East Jerusalem?”, Middle
 East Policy, 5 (1997): 34-45;  A. Cheshin, B. Hutman and A. Melamed, Separate and Unequal: The
 Inside Story of Israeli Rule in East Jerusalem (Cambridge, MA 1999); M. Dumper, The Politics of
 Jerusalem Since 1967 (New York 1997); B. Wasserstein, Divided Jerusalem (London 2001), pp.

�205-238
11 ראו לאחרונה: א׳ רמון, ״מחששות כבדים לסיפוח נלהב ונרחב: מהלכי השלטון הישראלי ל׳איחוד ירושלים׳ 

)יוני 1967(״, בתוך: י׳ בן-אריה, א׳ חלמיש, א׳ לימור, ר׳ רובין, ר׳ רייך )עורכים(, חקר ירושלים לתקופותיה: 
חומר ודעת, ירושלים 2015, עמ׳ 415-365� הפרק הראשון של הספר הוא הרחבה של מאמר זה�

12 מחקר חלוצי חשוב העוסק באופן מיוחד במזרח-ירושלים הוא ספרו של הלל כהן, כיכר השוק ריקה: 

לתיאור  רבות  נעזרתי  זה  בספר   �2007 ירושלים   ,2007-1967 הערבית  ירושלים  של  ונפילתה  עלייתה 
קליין,  מנחם  של  ספרו  גם  אור  ראה  לאחרונה  ימינו�  ועד  הראשונה  באינתיפאדה  שראשיתה  התקופה 
חברון  בירושלים,  וערבים  יהודים  ביחסי  העוסק   ,2016 תל-אביב  הארץ,  בני  של  הסיפור  קשורים: 
ויפו מסוף המאה ה-19 ועד ימינו ומתבסס בין השאר על מסמכי ארכיון וזיכרונות ״בני הארץ״� עבודת 
ידי  דוקטורט חשובה על פעולות השלטון הישראלי במזרח-ירושלים מראשית שנות ה-2000 נכתבה על 
אורן שלמה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון� ראו: א׳ שלמה, ִממשּולה של מזרח-

ירושלים בתקופת פוסט אוסלו: ניהול ושליטה בשלוש מערכות שירותים עירוניים, עבודת דוקטורט, 
באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2015� 



1313

שלו מציע מידע משפטי רב על מעמד ערביי מזרח-ירושלים ומצוקותיהם�13 מקור מרכזי 

נוסף ששימש אותי הוא ידיעות ומאמרים שהופיעו בעיתונות )כולל העיתונות המקומית 

בירושלים( אשר דיווחו ופירשו את המציאות המורכבת שנרקמה במזרח-ירושלים� בנוסף 

ערכתי שורה של ראיונות עם העוסקים בסוגיה ברמות הממשל השונות, עם עורכי דין 

ופעילי שטח, וכמובן עם תושבים מזרח-ירושלמים ששיתפו אותי במצוקותיהם ובקשייהם 

היום-יומיים, חלקם בעילום שם� 

תודה מיוחדת אני חב לישראל קמחי )לוליק(, מרַּכֵז מחקרי ירושלים במכון ירושלים 

עבודתי במכון  למחקרי מדיניות, שהוביל אותי בשבילי חקר מזרח-ירושלים מראשית 

ומזרח-ירושלים�  ערבים  לענייני  קולק  טדי  העיר  ראש  של  יועצו  שהיה  חשין,  ולאמיר 

שניהם סייעו לי רבות במידע ובעצה טובה� שלמי תודה גם לפרופ׳ רות לפידות, פרופ׳ 

או  הספר  את  שקראו  רייטר,  יצחק  ופרופ׳  רונן  יעל  פרופ׳  קראוס,  מאיר  סיבל,  רובי 

חלקים ממנו בתשומת לב והעירו הערות חשובות� תודה גדולה לחבריי ועמיתיי במכון 

ירושלים: אחמד אסמר, ד״ר מאיה חושן, ד״ר ליאור להרס, מוחמד נכאל, מריק שטרן, 

מיכל קורח ודפנה שמר, שתרמו מידיעותיהם ועודדו אותי בשעות קשות�

תודה גדולה גם לעורך הלשוני שלמה ארד ששקד על שיפור סגנונו של הספר, לאסתי 

ביהם המעמדת והמעצבת ולחמוטל אפל שניצחה על מלאכת הפקת הספר�

אני תקווה שמחקר זה יסייע להעלות את הנושא המוזנח והחשוב בו הוא דן למקום 

מרכזי יותר בסדר-יומה של החברה והתקשורת הישראלית, של מקבלי ההחלטות ושל 

מזרח- תושבי  של  מעמדם  שאלת  העירונית�  וברמה  הממשלתית  ברמה  המבצע  הדרג 

בעיניי  הן  זו  אוכלוסייה  כלפי  הישראלית  והמדיניות  הערבים-פלסטינים,  ירושלים 

סוגיות-מפתח שיקבעו במידה רבה את עתידה של ירושלים, בירת ישראל� 

�http://www.hamoked.org.il/TopicSearch.aspx?tid=main_11 :13 ראו
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חלק ראשון: ההיסטוריה של התֹושבּות 
המזרח-ירושלמית ושל המדיניות 

הישראלית כלפי ערביי מזרח-ירושלים, 
 2010-1967

פרק ראשון: מהלכי ״איחוד העיר״ — יוני 1967 

א� חששות 

מלחמת  של  הראשון  יומה  בתום  שנערכה  בישיבה   ,1967 ביוני  ה-5  שני,  יום  בערב 

ששת הימים, התלבטה ממשלת ישראל בשאלת כיבושה של ירושלים העתיקה� סוגיית 

שר  השרים�  את  הטרידו  כיבושה,  של  הבין-לאומיות  וההשלכות  הקדושים  המקומות 

החוץ אבא אבן, שאל אם המלחמה תהיה כרוכה בפגיעה במקומות הקדושים, ומשה ח׳ 

שפירא )מנהיג המפד״ל ושר הפנים( וזלמן ארן )שר החינוך( ניבאו בעיות בין-לאומיות 

קשות ואף הסכימו לבינאום העיר העתיקה לאחר הכיבוש�14 משה קול, שר התיירות, 

הדגיש כי ״צריך לשקול כמובן גם את הצד המדיני, האם זה לא יעורר את בעיית בינאום 

ירושלים כולה, גם ירושלים שלנו״ ]המערבית, א�ר�[�15 מרדכי בנטוב, שר השיכון, ביקש 

שההחלטה להיכנס לעיר העתיקה לא תהיה ״מלּווה בהודעות לגבי העתיד״� אפילו שר 

העבודה, יגאל אלון, שהיה מן הדוחפים העיקריים להחלטה לכבוש את העיר העתיקה 

)יחד עם מנחם בגין, שהיה שר בלי תיק(, הדגיש כי בעקבות ההפגזות הירדניות מן העיר 

העתיקה והעמדות סביבּה, ״מותר למטה צה״ל לחסל מטרד זה, בלי לקבוע את עתידה 
של העיר העתיקה״�16

בשלב זה לא הזכיר אף אחד מן השרים את הסוגיה הדמוגרפית — שאלת מעמדם 

שרי  של  דאגתם  שעיקר  ונראה  מזרח-ירושלים,  של  הערבים  התושבים  של  העתידי 

על  הצפויה  הבין-לאומית  ולתגובה  הקדושים  המקומות  לגורל  נתונה  היתה  הממשלה 

14 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 5 ביוני 1967, ארכיון המדינה )א״מ( א 8164/6 עמ׳ 7, 10; בנזימן, עיר ללא 

חומה, עמ׳ 16-15� השר מ״ח שפירא אמר: ״אני יודע שזו תהיה בעיה פוליטית, כאשר העיר העתיקה תהיה 
בידינו, אם יבואו להציע לנו להפוך אותה לעיר בין-לאומית — זה הדבר שלכל היותר יכולים להציע לנו — 
אני אסכים לזה״� השר ארן אמר: ״נניח שהולכים לעיר העתיקה וכובשים אותה, מתי יחזירו אותה ולמי? ]���[ 
אני בעד בינאום ירושלים, אבל אינני רוצה שאנחנו נחליט על העניין הזה דרך אגב� זה עניין שדורש ברור״� 

15 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 5 ביוני 1967, עמ׳ 11�

16 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 5 ביוני 1967, שם, עמ׳ 7, 9�
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הממשלה  ראש  העריך  יותר,  מאוחרת  בהתייעצות  ערב,  באותו  העתיקה�  העיר  כיבוש 

לוי אשכול — על פי עדות שלישו הצבאי, ישראל ליאור — כי ״גם אם נכבוש את העיר 

העתיקה והגדה המערבית, בסופו של דבר ניאלץ לעזוב אותן״�17 נקבע גם סדר העדיפויות 

להמשך הלחימה: תחילה המלחמה בחזית הדרום, ואחר כך כיתורה של העיר העתיקה 
בירושלים� שאלת כיבושה של העיר העתיקה, נדחתה להתייעצויות נוספות�18

ההתלבטויות וחוסר הביטחון שִאפיינו את הדיון בדרג המדיני באו לידי ביטוי גם 

ביומנו של עוזי נרקיס, אלוף פיקוד המרכז, שניהל את המערכה הצבאית בירושלים והיה 

מן האישים המרכזיים שדחפו לכבוש את העיר העתיקה ומזרח-ירושלים� באותו ערב 

)ה-5 ביוני( בשעה 00�20 כתב נרקיס ביומנו: 

כפי שהבטחתי להרצוג19 החילונו לדון בהקמת הממשל הצבאי� הוזמן גם תדי קולק� 

אשר יגורנו בא, הקמנו מדינה בין-לאומית20 ורק אלוהים יודע מה יהיה� כבר נתקלים 

יש בעיות במוסררה�21  בורחים�  בינתיים הערבים  יודעים מה לעשות�  ואין  בצרות 

נתתי הוראה לסגור את השטח� כן ביקשתי משר הביטחון כי ימנה מושל צבאי� זה 
אקט פוליטי, השייך לשר�22

בזיכרונותיו שנכתבו שמונה שנים לאחר מכן, כתב נרקיס: 

דברי נתנו ביטוי למבוכה ולהיעדר תכניות אצל כולנו� כבשנו, או אנו עומדים לכבוש 

את הגדה המערבית כולה� הכיבוש בא במפתיע� לפני יומיים איש לא פילל לכך� היה 

זה אקט צבאי טהור, ולהנהגה הפוליטית לא היה ברור מה אנו רוצים בגדה המערבית, 

או אם רוצים אותה בכלל��� לא היתה לנו תכנית כיצד לנהוג באוכלוסייה הערבית� 

בספר  מופיעים  הדיון  על  נוספים  פרטים   �231 עמ׳   ,1987 תל-אביב  מלחמה,  תפרוץ  היום  הבר,  א׳   17

לזכרו של יצחק רבין, שהוציא ארכיון המדינה: יעקב הרצוג, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, דיבר בדיון 
על הביקורת הבין-לאומית הצפויה אם יכבשו את העיר העתיקה� עם זאת הוא תמך בכיבושה וכמוהו 
גם יגאל ידין שקיבל מינוי כיועץ לראש הממשלה לעניינים צבאיים� ידין העלה את שאלת ארגון הממשל 
הצבאי בשטחים שייכבשו ושר החוץ הציע לנסח הצעת שלום כוללת� אשכול הבהיר כי בגזרה הירדנית 
י׳ רוזנטל )עורכת(,   �]![ ״אנו הולכים בידיעה מראש שנצטרך לעזוב את ירושלים ואת הגדה המערבית״ 

יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל 1977-1974, 1995-1992, ירושלים תשס״ה, עמ׳ 492�
18 א׳ למפרום, ח׳ צורף, לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי, ירושלים תשס״ב, עמ׳ 557� בשלב זה דוּבר 

על כיבוש של העיר העתיקה ולא של מזרח-ירושלים� 
19 חיים )ויוויאן( הרצוג, שמונה למושל הצבאי של הגדה המערבית�

20 כנראה רמז לתכנית בינאום ירושלים, שהיתה מרכיב מרכזי בתכנית החלוקה מנובמבר 1947 ואושרה 

מחדש על ידי עצרת האו״ם בדצמבר 1949� נראה שהתכנית הותירה משקעים בתודעתו של נרקיס ומקבלי 
החלטות נוספים בני דורו�

21 כנראה מעשי ביזה�

22 ע׳ נרקיס, אחת ירושלים, תל-אביב 1975, עמ׳ 232-231� 
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הדיון נסתיים במתן הוראות לסגירת גבול ירושלים23 ואזהרה מפני ביזה ושוד� אשר 

למדיניות הממשל והקמתו — ציפיתי להוראות מהדרג שמעלי״ ]ההדגשה שלי, א�ר�[�24 

דברים אלה נכתבו על כיבוש הגדה המערבית ותושביה, אולם הם נכונים גם לגבי כיבוש 

מזרח-ירושלים� 

של  לחששות  ישיר  המשך  היו  הפיקוד  אלוף  ושל  הממשלה  שרי  של  חששותיהם 

הבינו  אלה  מנהיגים  המדינה�  להקמת  קודם  היהודי  והיישוב  הציונות  ממנהיגי  כמה 

ששליטה יהודית במקומות הקדושים ובעיר העתיקה לא תתקבל על דעת הקהל הבין-

לאומית בעולם הנוצרי והמוסלמי כאחד� כבר בספרו ׳מדינת היהודים׳ )1896( הבטיח 

שתצטרך  אירופה,  כל  עם  בקשר  לעמוד  נוסיף  ניטראלית  מדינה  ״בתור  כי  הרצל  ב״ז 

לערוב לקיומנו״ ובתמורה ל״מקומות הקדושים של הנצרות ניתן יהיה למצוא צורה של 

אקסטריטוריאליות לפי המשפט הבין-לאומי״�25 לאחר מכן, בשיחותיו עם אישים שונים 

בחצר הסולטן באיסטנבול, ברוסיה, בגרמניה ובפגישותיו עם נציגי הכנסייה הקתולית, 

של  אף  ולעתים  הקדושים,  של המקומות  ה׳׳אקסטריטוריאליות״  רעיון  על  הרצל  חזר 
ירושלים כולה�26

בשנת 1938, בתגובה להצעת ועדת פיל, העלתה הנהגת הסוכנות היהודית בראשות 

בן-גוריון, את ההצעה שהעיר העתיקה, המקומות הקדושים והתושבים הערבים יישארו 

״ירושלים החדשה״, העברית, שתיכלל בתחומי המדינה  בשליטת המנדט הבריטי לצד 

היהודית�27 ההנהגה הציונית קיבלה גם את רעיון בינאום ירושלים )״קורּפוס סּפראטום״( 

כחלק מהחלטת החלוקה בנובמבר 1947, ונסוגה מכך בהדרגה במחצית השנייה של 1948, 

לאור ההישגים הצבאיים של הכוחות היהודיים בירושלים ואי-הצלחת האו״ם ליישם 

את ההחלטה�28 ניסיונות הקהילה הבין-לאומית )בראשות הוותיקן( לממש את הבינאום 

23 הכוונה לקו העירוני, הוא קו הגבול שחצה את העיר� ראו: א׳ רמון, ירושלים החצויה, ירושלים 1987, עמ׳ 33-9� 

24 נרקיס, שם, עמ׳ 232� שלמה גזית, מתאם הפעולות הראשון בשטחים, טען שהתכניות להקמת הממשל 

הצבאי בגדה המערבית לא התממשו ומטה הממשל במלון ׳אמבסדור׳ בירושלים היה אחוז אנדרלמוסיה 
בימים הראשונים שלאחר המלחמה� ראו: ש׳ גזית, המקל והגזר, עמ׳ 54-49; ד׳ רונן, שנת שב״כ, תל-אביב 

1989, עמ׳ 18-13� 
25 ת׳ הרצל, מדינת היהודים, תל-אביב תשל״ח, עמ׳ 24�

26 ח׳ הראל, ״יחסו של הרצל לירושלים״, בתוך: ח׳ לבסקי )עורכת(, ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית, 

ירושלים 1989, עמ׳ 78� ראו גם ת׳ הרצל, עניין היהודים: ספרי יומן, ב׳, ירושלים 1997, עמ׳ 16, 21�
27 מ׳ גולני, ציון בציונות, תל-אביב 1992, עמ׳ 27-9; י׳ פז, ׳״ירושלים החדשה׳ בתכנית הסוכנות היהודית 

לחלוקת ירושלים )1938-1937(״, קתדרה 72 )תשנ״ד(, עמ׳ 134-113; י׳ כץ, מדינה בדרך, ירושלים 2000, 
עמ׳ 67-51� 

 M. Golani, “Zionism without Zion: The Jerusalem Question 1947-1949”, ;137-115 28 גולני, שם, עמ׳

� Journal of Israeli History, 16.1 (1995): pp. 39-52
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עד ראשית שנות ה-50, והמאבק הישראלי הקשה בניסיונות אלה, הותירו צלקות קשות 
בקרב המנהיגים ומקבלי ההחלטות גם ב-1967�29

ביוני(  )ה-6  למחרת  הממשלה  ראש  קיבל  השרים,  להיסוסי  במענה  כאילו  ואכן,   

את בקשת האפיפיור, פאולוס השישי, שהגיעה באמצעות השגריר האמריקאי: ירושלים 

Open City על פי פירוש הוותיקן — עיר מפורזת מכוחות צבא, שתהיה מחוץ  תוכרז 

לאזור הקרבות�30 באותו יום בצהריים, שעה ששר הביטחון משה דיין השקיף מעל פסגת 

נרקיס  האלוף  בו  דחק  ומסגדיה,  כנסיותיה  שלל  על  העתיקה  העיר  לעבר  הצופים  הר 

לפרוץ אל בין החומות� תשובתו של דיין היתה מפתיעה: ״בשום אופן לא, מה אנו צריכים 

ולמנוע קרבות  לכתר את העיר העתיקה  ביקש  הזה?״31 שר הביטחון  הוותיקן  כל  את 

שעלולים לפגוע במקומות הקדושים,32 אולם דבריו ביטאו לדעתי גם חשש ישראלי עמוק 

בעיר העתיקה  יהודית-ישראלית  כרוכים בשליטה  ומן הסיבוכים שיהיו  מן ההשלכות 
ובשלל אתריה המקודשים�33

היהודים,  במדינת  ונוצרים  נצרות  רמון,  א׳   ;68-36 עמ׳   ,2006 ירושלים  דוד,  במגן  צלב  ביאלר,  א׳   29

ירושלים 2012, עמ׳ 23-19, 75-68� 
30 הבר, היום תפרוץ מלחמה, עמ׳ 231; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 99; מדין ראסק לשגרירויות האמריקאיות 

 NACP, RG 59 General Records ,בתל-אביב ובעמאן, 1967�6�6, ארכיון המדינה האמריקאי ליד וושינגטון
�of the Department of State, Central Files 1967-1969, Pol. 27 Arab-Isra

על  וחופש תנועה בתוכה�  פיזי  גבול  עיר ללא  זה במשמעות שונה:  בשנים האחרונות משתמשים במונח 
 R. Lapidoth, “Should Jerusalem Be an ‘Open City’?”, The Israel Journal of וגלגוליו ראו:  המונח 

�Foreign Affairs, 2.1 (2008): pp. 91-94
31 נרקיס, אחת ירושלים, עמ׳ 214-213; נ׳ שרגאי, הר המריבה, ירושלים 1995, עמ׳ 18, 395 )הערה 21(� 

רוצה אותה  אינו  כי ״משה  ישראלי,  חיים  עוזר שר הביטחון,  דברי  על  ביומנו בהתבסס  בן-גוריון כתב 
 ,6�6�1967 בן-גוריון,  יומן  המערבי״,  הכותל  את  להחזיר  יהיה  שעליו  רוצה  לא  כי  העתיקה[  העיר  ]את 
ארכיון בן-גוריון, שדה בוקר; שגב, 1967, עמ׳ 381; ע׳ גלוסקא, אשכול, תן פקודה!, תל-אביב 2004, עמ׳ 
429, 526� לאחרונה פורסמה גם עדותו של האלוף אהרון יריב, ראש אמ״ן ב-1967, למחלקת היסטוריה 
של צה״ל מראשית שנות ה-70, שטען שדיין לא תמך בכיבוש העיר העתיקה: ״שר הביטחון אמר: ׳העיר 
הביא  מה  העולם�  עם  בעיה  זו  קדושים�  מקומות  בתוכה  היו  כי  סביב׳  אותה  נסגור  בואו  העתיקה 
רצה  לא  ׳דיין  נחשפות:  הימים  ״הקלטות ששת  ראו:  בשטח״�  ההתפתחויות  שפשוט  חושב  אני  לשינוי? 
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/ ,2017 14 במארס ,ynet ,לכבוש את העיר העתיקה׳״

�CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-4934208,00.html
32 מ׳ בר-און, משה דיין, תל-אביב 2014, עמ׳ 233-232� 

33 בעדות מאוחרת שמסר עוזי נרקיס לאנשי מחלקת היסטוריה בצה״ל במארס 1970, הוא סיפר כי לפני 

העיר  את  לכבוש  פקודה  היתה  לא  ״]���[  העתיקה:  העיר  לכיבוש  מפורט  תכנון  שום  היה  לא  המלחמה 
העתיקה� אני לא זוכר שנכנסתי אי פעם לדיון איך, להביא סולמות, לא להביא סולמות, כל מיני דברים 
כאלה ]כדי[ להיכנס לעיר העתיקה כי נדמה לי שכוונת המפקד היתה לא להתעסק עם זה� אני חושב שבן-
גוריון רצה להימנע מהסתבכויות״� עדות אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס, 22 במארס 1970, עמ׳ 8, מה״ד 
http://www.archives.mod. ומערכת הביטחון,  1149, ארכיון צה״ל  192/1974, תיק  היסטוריה, משלוח 

�gov.il/pages/Exhibitions/SixDayWar/1149-192-1974/index.html
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חוסר עניין בשאלות הנוגעות לתושבי מזרח-ירושלים ניכר גם בהמשך דיוני הממשלה 

ועדת  בישיבת  ומזרח-ירושלים�  העתיקה  העיר  בכיבוש  שעסקו  האחרים  והפורומים 

השרים לענייני ביטחון שהתכנסה ב-6 ביוני 1967 בשעה 00�16, חזרו יגאל אלון ומנחם 

בגין ודרשו להורות לצה״ל לפרוץ לעיר העתיקה� אלון אף הכריז שהוא רוצה ״לראות את 
העיר העתיקה כחלק מן המדינה ואפשר לעשות זאת ללא הכרזה על סיפוח״�34

החשש מתגובת העולם הנוצרי ומפגיעה במקומות הקדושים הדהד שוב ושוב בדברי 

השרים� ראש הממשלה הציע להזמין את נציג האפיפיור ונציגי הדתות האחרות ״כדי 

למסור להם אישית מה יחסינו למקומות הקדושים בעיר העתיקה״�35 מנחם בגין הציע 

יעורר  זה  ו״אם  שוחררה,  העתיקה  שהעיר  לומר  אלא  ״כיבוש״,  במילה  להשתמש  לא 

ספיקות אפשר להגיד שירושלים העתיקה, עיר דוד, היא בידי צה״ל״�36 לעמדה זו הצטרף 

ישראל  לצד  יעמוד  הנוצרי  ורהפטיג, שהביע את אמונתו שהעולם  זרח  גם שר הדתות 

משום שהוא מעוניין בשמירה על המקומות הקדושים� מ״ח שפירא הציע לפנות אל ראשי 

הדתות, הנוצרים והמוסלמים, שיבקשו מן הירדנים למסור את העיר העתיקה ללא קרב, 

כדי שלא לפגוע במקומות הקדושים� שר החינוך זלמן ארן הביע שוב את ספקותיו� הוא 

הציע להמתין בעניין הכניסה לעיר העתיקה והביע התנגדות לכך שהיא תהפוך לחלק 

ממדינת ישראל� ״אם נעשה כך״, אמר, ״הדבר יעורר מחדש את בינאום ירושלים״�37 שר 

הבריאות ישראל ברזילי הסתייג מדבריו הנלהבים של בגין והזכיר כי ״אתמול סוכם דבר 

בגדה  היה הראשון שהתייחס לשאלה הדמוגרפית  לוי אשכול  אחר״�38 ראש הממשלה 

המערבית בכלל ובמזרח-ירושלים בפרט, במילים אלו: ״אני מבדיל בין העיר העתיקה 

ששם זה ]רק[ 60 אלף איש, כי העיר העתיקה היא פרוזדור למקומות הקדושים שלנו 

ובין מיליון ערבים בגדה המערבית, בלי לקבוע עוד את הקונצפציה המדינית-אזרחית-
פוליטית איך זה יהיה עם מיליון ערבים״�39

שהתושבים  עד  לחכות  ״מוטב  כי  שאמר  הביטחון  שר  בעמדת  תמכו  השרים  רוב 

ועדת השרים הסתיים  דיון  הנסיבות״�40  ישתנו  לבנים, אלא אם  דגלים  יניפו  הערבים 

34 הבר, שם, עמ׳ 232� 

35 הבר, שם, עמ׳ 232-231�

36 פרוטוקול מישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון, 6 ביוני 1967 )אחה״צ(, א״מ א 7919/6� חלק זה של 

הפרוטוקול הוצג באולם המבוא של ארכיון המדינה בשכונת מקור חיים בירושלים�
37 שגב, שם, עמ׳ 381; הבר, שם, עמ׳ 232�

38 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון, 6 ביוני 1967 )אחה״צ(�

39 למפרום, צורף, לוי אשכול, עמ׳ 558�

40 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 20�
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בהחלטה להסתפק בשלב זה בכיתור העיר העתיקה, ואם ההתפתחויות תחייבנה זאת — 
להסמיך את שר הביטחון להורות לצה״ל להיכנס לעיר שבין החומות�41

גם בדיון זה היתה דעתם של השרים נתונה בעיקר לשאלת המקומות הקדושים 

מזרח-ירושלים,  ערביי  של  ובמעמדם  העיר  בניהול  הכרוכות  השאלות  וביטחונם� 

כמעט שלא נדונו� 

ב� הכרעה 

שעות מעטות לאחר ישיבת ועדת השרים שהתקיימה ב-7 ביוני ב-01:45 לפנות בוקר, 

התקבלה במוצב הפיקוד העליון הודעה על כך שמועצת הביטחון החליטה על הפסקת 

אש� ב-06:00 הגיע שר הביטחון דיין לחדר המלחמה בקריה בתל-אביב, וב-06:15 הוא 

הורה לרמטכ״ל רבין ולאלוף הפיקוד נרקיס, לכבוש את העיר העתיקה מהר ככל האפשר� 

סגן הרמטכ״ל בר-לב נשלח לירושלים לוודא את ביצוע ההוראה, והאלוף להט )צ׳י׳ץ( 
מונה למושל צבאי של העיר�42

בגין,  אלון,  בהשתתפות  הממשלה  ראש  אצל  התייעצות  התקיימה   08:00 לקראת 

חוסיין,  המלך  בהצעת  לדיון  עמית,  מאיר  המוסד  וראש  החוץ  משרד  נציגי  ידין,  דיין, 

ידין  למען הפסקת אש�  ולפעול  ישראל  נציגי  עם  להיפגש  בריטיים,  בצינורות  שהגיעה 

עדכן על מצב הלחימה בירושלים: נכבשו אוגוסטה ויקטוריה ורכס הר הזיתים והכוחות 

את  העלה  אשכול  חברון�  הר  את  לכבוש  הציע  הוא  העתיקה�  לעיר  לכניסה  נערכים 

השאלה: ״איך נחיה עם כל כך הרבה ערבים?״ ידין העריך שעם כניסת ישראל, הערבים 

יעזבו�43 בגין הציע כבר בשלב זה ליישב כמה אלפי יהודים בעיר העתיקה� בסוף הישיבה 

מסר דיין כי קיבל דיווח שהעיר העתיקה נפלה בידי צה״ל� הוא הדגיש שניתנה הוראה 

חמורה שלא לפגוע במקומות הקדושים�44 החיילים קיבלו הוראות להימנע ככל האפשר 

41 הבר, שם, עמ׳ 233; למפרום וצורף, לוי אשכול, עמ׳ 558� ביומן המלחמה של מוצב הפיקוד העליון נכתב 

ב-6 ביוני כי למפקדי הצבא לא היו פרטים על דיון ועדת השרים לענייני ביטחון, אולם שר הביטחון אמר 
להם בשעה 20:05 כי יש ״לסגור את ירושלים, להיות מוכנים להיכנס לעיר העתיקה� כניסה רק לפי פקודת 
השר״� יומן המלחמה של מצפ״ע ]מוצב הפיקוד העליון[, 7 ביוני 1967, ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, 
http://www.archives.mod.gov.il/pages/Exhibitions/SixDayWar/%D7%99%D7%95%D7 ,12-11 עמ׳

�%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/index.html
http://www.archives. ,16 42 יומן המלחמה של מצפ״ע, 7 ביוני 1967, ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, עמ׳

mod.gov.il/pages/Exhibitions/SixDayWar/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%
D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/index.html; י׳ רוזנטל, יצחק רבין, עמ׳ 495�

43 רוזנטל, שם, עמ׳ 495� ייתכן שניכרת כאן השפעת אירועי 1948 על דור המפקדים במלחמת העצמאות, 

שחזו בעזיבת רוב האוכלוסייה הערבית� כך אצל ידין וגם אצל עוזי נרקיס�
44 רוזנטל, שם, עמ׳ 495�
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משימוש בנשק כבד, ולהתרחק מכיפת הסלע ומכנסיית הקבר�45 הוראות חמורות אלו 

שיקפו את הלקחים מקרבות 1948, במהלכן פגעו חיילי צה״ל בכמה כנסיות וחיללו כמה 

מקומות קדושים בירושלים�46 הוראת הפיקוד העליון לפרוץ לעיר העתיקה, ניתנה בפועל 

ב-09:30, וב-10:08 דיווח מפקד חטיבה 55 )חטיבת הצנחנים( מרדכי )מוטה( גור: ״הר 
הבית בידינו״�47

לעיר  נרקיס  ועוזי  רבין  יצחק  דיין,  נכנסו משה  ב-00�14,  מכן,  לאחר  שעות  ארבע 

העתיקה דרך שער האריות, בלוויית פמליה של עיתונאים וצלמים� הם ביקרו תחילה 

ברחבת הר הבית, ודיין שעה לעצתו של מאיר שמגר, הפרקליט הצבאי הראשי, והורה 

צריכים  דבר שאיננו  יש  ״אם  כיפת הסלע�  על  תלו  ישראל שהחיילים  דגל  להסיר את 

לעשות בירושלים״ — כתב דיין באוטוביוגרפיה שלו — ״הרי זה להניף דגלים על מסגד 

עומר ]כיפת הסלע[ וקבר ישו ]כנסיית הקבר[״�48 אחר כך ירדו השלושה אל רחבת הכותל 

הצרה� המון של חיילים ואזרחים שהצליחו להגיע לרחבה, הריע לפמליית המנצחים� 

45 פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 7 ביוני 1967, עמ׳ 5, א״מ א 8161/7; בנזימן, שם, 

עמ׳ 21-19; הבר, שם, עמ׳ 233; א׳ בראון, חותם אישי, משה דיין במלחמת ששת הימים ואחריה, תל-
אביב 1997, עמ׳ 68�

המלחמה,  יומן  בן-גוריון,  ד׳  א״מ;   ,4 עמ׳   ,1948 בספטמבר   8 הזמנית,  הממשלה  ישיבת  פרוטוקול   46

מלחמת העצמאות תש״ח-תש״ט )ג׳ רבלין וא׳ אורן, עורכים(, תל-אביב, 1982, עמ׳ 257-256; ביאלר, צלב 
במגן דוד, עמ׳ 16-15� 

http://www.archives.mod.gov. ,47 יומן המלחמה במצפ״ע, 7 ביוני 1967, ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון

il/pages/Exhibitions/SixDayWar/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%9E
D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/index.html%; י׳ רוזנטל, יצחק רבין, עמ׳ 495�

48 מ׳ דיין, אבני דרך: אוטוביוגרפיה, ירושלים ותל-אביב, 1976, עמ׳ 12; מ׳ שמגר, תם ולא נשלם: פרקי 

חיים, תל-אביב 2015, עמ׳ 86�

משה דיין )במרכז( 
מלווה ביצחק 

רבין ורחבעם זאבי 
)מימין( ובעוזי 

נרקיס )משמאל( 
בביקור בהר הבית, 

7 ביוני 1967
צילום: אילן ברונר, 

לע״מ
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דיין, שהסתייג יום קודם לכן מכיבוש העיר העתיקה, הטמין בין אבני הכותל פתק, 

בו ביקש: ״לו יהי שלום על ישראל״� הוא קרא הודעה פומבית שהכין מראש ושהוקלטה 

בתודעת  שחל  המהיר  השינוי  את  לראשונה  ביטאו  דבריו  ברדיו�49  לשידור  בהמשך 

המנהיגות הישראלית בעקבות הניצחון הדרמטי� את המקום החשוב ביותר בהצהרתו 

תפסה סוגיית המקומות הקדושים:

ירושלים  את  מחדש  איחדנו  ירושלים�  את  הבוקר  שחרר  לישראל  הגנה  צבא 

המבותרת, את בירת ישראל השסועה, חזרנו לקדושים שבמקומותינו, חזרנו על מנת 

שלא להיפרד מהם לעולם� לשכנינו הערבים50 אנו מציעים גם בשעה זו, ואף ביתר 

תוקף בשעה זו, יד לשלום� ולבני הדתות האחרות, הנוצרים והמוסלמים, הנני מבטיח 

נאמנה כי יישמרו מלוא החופש וכל זכויותיהם הדתיות� לא באנו לירושלים לכבוש 

קודשי אחרים ולא להצר בני דתות אחרות, אלא להבטיח את שלמותה ולחיות בה 
עם האחרים באחווה�51

49 נרקיס, אחת ירושלים, עמ׳ 255-253�

50 לא ברור אם הכוונה למדינות-ערב או לשכנים הפלסטינים בגדה המערבית ובמזרח-ירושלים� 

51 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 122; דיין, אבני דרך, עמ׳ 13� 

משה דיין ועוזי נרקיס ליד הכותל המערבי, 
7 ביוני 1967

צילום: אילן ברונר, לע״מ
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למחרת  והובאו  ישראל׳  ב׳קול  פעמים  וכמה  כמה   1967 ביוני  ב-7  שודרו  דיין  דברי 

בהרחבה בעיתונים העבריים ׳הארץ׳, ׳ידיעות אחרונות׳ ו׳מעריב׳�52 נאומו הקצר נשען על 

תפיסת עולמו הרחבה יותר של שיבה למחוזות התנ״ך ו״ירושלים השלמה בתחום מדינת 

ישראל״,53 אולם הוא שיקף גם את הלך הרוח הציבורי שנוצר בשעות הראשונות שלאחר 

נפילת הכותל בידי צה״ל� גבריאל צפרוני, כתב ׳מעריב׳ שהצטרף ב-7 ביוני אל החיילים 

החוגגים ליד הכותל, תיאר את האווירה כך: 

ועוד מילים למכביר צורפו בכור  ועוד  נהדר, מפואר, מרגש, מפעים, מרטיט  נשגב, 

היתוך האומה ונצפנו במילה: ניצחון� אך ככל ביטוי רב-עוצמה אף הניצחון מלווה 

חששות� הביטוי הנכון להם ניתן בפי חיילינו, משחררי ארצנו, שהלכו בעקבות כובשי 

כנען: ׳לא ניסוג ולא ניתן׳� הדברים נשמעו ברציפות מדי הופיעו של מנהיג לרחבת 

לא  שלשום�  לעינינו  נתגלתה  אזי  ספונטניות,  המכונה  בדבר  כנות  יש  אם  הכותל� 

היתה זו מקהלת צרחני סיסמאות שנענו לשמחת הרגע� החיילים הלכו ועברו ברחבת 

צורך בהידברות�  לכן� לא היה  נדברו קודם  היו אחידות כאילו  והקריאות  הכותל 
הדברים נתפתחו בחוש ]ההדגשה שלי, א�ר[�54

עוזי בנזימן הזכיר בספרו קריאה של אחד מידידי שר המשפטים י״ש שפירא, שהופנתה אל 

השר כשביקר לראשונה בכותל ב-7 ביוני עם קבוצת שרים: ״אם תחזירו את ירושלים — 
דמכם בראשכם״�55

 באותו יום נפגש שגריר ישראל ברומא אהוד אבריאל, עם מונסיניור דלאקווא, סגן 

מזכיר המדינה של הוותיקן, ואמר לו: ״אין בידי שום הנחיה מממשלתי ואינני יודע ]את[ 

]ה[מצב ותכניותינו, אבל כיהודי ואזרח ישראל ברור לי שירושלים כולה תהיה שלנו כפי 

שנקבעה אלף שנים לפני הנצרות ואלפיים שנה לפני האסלאם בארץ ישראל״�56 דלאקווא 

הסתייג מדבריו מיד והעיר ״שהעניין מסובך מפני ש]הוא[ נוגע לא רק לוותיקן אלא גם 

לאו״ם שהחליט בנדון״�57 אבריאל השיב לו כי ״החלטות אלה אינן תופסות לגבי ישראל 

ישראל�  בירת  כולה  שירושלים  העובדה  רק  קיימת  דידנו  ולגבי  לקבלן  שסירבנו  מפני 

דיפלומטים או לחץ כל שהוא״� דברי  ולא  יוכל להוציאנו  גדולה  רק צבא של מעצמה 

52 נאור, ארץ-ישראל השלמה, עמ׳ 34� 

53 דיין, אבני דרך, עמ׳ 13, 490� 

54 ג׳ צפרוני, ״בהר הבית בשעות הראשונות״, מעריב, 1967�6�9� 

55 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 47� 

56 מאבריאל אל אילסר )מברק(, 1967�6�7, א״מ, חצ 4089/15� כל המובאות דלהלן לקוחות ממברק זה�

57 דלאקווא התכוון לתכנית בינאום ירושלים, שאושרה על ידי עצרת האו״ם בדצמבר 1949 ונתמכה על 

ידי הוותיקן� 
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חושפים את המהפך  החוץ,  כלשהן ממשרד  הוראות  וללא  ׳מהבטן׳,  שנאמרו  אבריאל, 

המהיר בחשיבה הישראלית לגבי מעמדה של ירושלים� שאיפה רחוקה ועמומה לשליטה 

ישראלית בעיר העתיקה, הפכה בן-לילה למציאות שאין עליה עוררין אצל הדיפלומט 

הזהיר והמנוסה, שהיה בוודאי מודע לבעייתיות הבין-לאומית של מעמד ירושלים כבירת 

ישראל עד 1967� 

ב-11 ביוני אמר השר יוסף ספיר בישיבת הממשלה: ״נדמה לי שהעם כבר החליט 

לגבי ירושלים לפחות, וזה דבר שנוגע לכל נימי נפשו״�58 אשכול סיפר כי בעת סיורו הכניס 

מאן דהוא את ראשו אל מכוניתו ואמר: ״אם תחזירו חלק מהשטח ששחררנו אני עוזב את 

הארץ״�59 נראה שזיכרון הנסיגה המלאה מסיני ב-1957, עשר שנים קודם לכן, הדהד הן 

בתודעה הציבורית והן בתודעת שרי הממשלה שביקרו בכותל באותו יום מרגש� החזרה 

אל הכותל ואל העיר העתיקה נתפסה כעניין בלתי הפיך� מירון בנבנשתי סיכם תחושה 

זו שש שנים לאחר המלחמה, בקביעה: ״בעניין זה לא היה כוח בעולם שיוכל להורות על 
׳תזוזה אחורנית׳� אדרבה, כאן פעלו כל הכוחות למיצויו של ׳דחף השיבה׳״�60

הצהרתו הראשונה של דיין בכותל, הפתיעה את ראש הממשלה ואת השרים האחרים�61 

אך בנושא זה, כמו גם בשאלות אחרות, קבע דיין את עיקרי המדיניות הישראלית לגבי 

וירושלים� בדבריו התגלעה סתירה פנימית בין הקביעה שישראל  המקומות הקדושים 

תשלוט בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים לצמיתות, לבין ההצהרה שישראל תושיט יד 

לשלום ל״שכנינו הערבים״, שחודשים ספורים לאחר המלחמה התברר כי אינם מוכנים 
לקבל בכל תנאי ריבונות ישראלית בלעדית בעיר העתיקה ובמזרח-ירושלים�62

לפרק  לנרקיס  דיין  הורה   ,11�00 בשעה  ביוני  ב-7  הכותל  כיבוש  לאחר  מיד  ואכן, 

את  ולפתוח  העיר  חלקי  שני  בין  שהפרידו  התיל  וגדרות  המחסומים  מן  חלק  ולהסיר 

ישמרו  צבא  שאנשי  וביקש  חופשי  מעבר  עדיין  התיר  לא  הוא  העתיקה�  העיר  שערי 

58 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 1967�6�11, א״מ א 8164/6 עמ׳ 32� 

59 שם, עמ׳ 7�

60 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 140; ראו גם מ׳ בר-און, גבולות עשנים: עיונים בתולדות מדינת 

ישראל 1967-1948, ירושלים, 2001, עמ׳ 392-386� 
61 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 156-155; הבר, היום תפרוץ מלחמה, עמ׳ 235-234�

62 דיין התכוון כנראה לא רק למקומות הקדושים ולאתרים ההיסטוריים בירושלים� תשע שנים לאחר מכן 

הוא כתב בזיכרונותיו: ״ביהודה ובשומרון היה משהו מיוחד, ומעולם לא יכולתי לגבור על הרתת שהביאו 
בלבי — השמות ]���[ שילה, תקוע, בית-אל, ענתות, פצאל״� במונח ״שכנינו הערבים״ לא פירש דיין אם כוונתו 
ובשטחים  במזרח-ירושלים  המתגוררים  הפלסטינים  לתושבים  או  השכנות  למדינות-ערב  ירדן,  לממלכת 
שנכבשו במלחמה� שאלה זו העסיקה רבות את המנהיגות הישראלית בשנים הראשונות לאחר המלחמה� 
ראו: דיין, אבני דרך, עמ׳ 495; נאור, ארץ ישראל השלמה, עמ׳ 35; למפרום וצורף, לוי אשכול, עמ׳ 575-573; 

קליין, קשורים, עמ׳ 181-175� 
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בשערים ויבדקו רישיונות, אבל הורה שהשערים יהיו פתוחים�63 הוא אף חזר על הוראה 

זו בצהריים, לאחר ששב מביקורו בכותל� דיין ביקש לקבוע את עובדת איחודה הפיזי 

של העיר שעות ספורות לאחר שהעיר העתיקה נכבשה�64 ״הוריתי לעוזי לפתוח את שערי 

החומות״, כתב באוטוביוגרפיה שלו; ״עוד יהיה עלינו לשבת, לדון ולקבוע הסדרים לגבי 

ירושלים ואורח החיים שיהיה בה, אך דבר אחד לא יכולתי לדחות אף לשעה — את 
איחוד ירושלים העתיקה והחדשה״�65

הממשלה  ראש  לשם  הגיע  בכותל,  דיין  שביקר  לאחר  שעות  שלוש   ,17�30 בשעה 

היתה  ובירושלים,  העתיקה  בעיר  הישראלית  השליטה  לעתיד  ביחס  הצהרתו  אשכול� 

נגרמה  המלחמה  כי  הדגיש  הוא  דיין�  של  להצהרתו  בהשוואה  מחייבת  ובלתי  זהירה 

מהפגזות ירדניות ומן האיום על ירושלים העברית:

בית  שריד  המערבי,  הכותל  ליד  עתה,  כאן  לעמוד  לי  היא  גדולה  היסטורית  זכות 

קדשנו ועברנו ההיסטורי� אני רואה עצמי כשליח העם כולו, כשליח דורות רבים של 

בני-עמנו, שנכספה נפשם לירושלים וקדושתה� לתושבי ירושלים, אשר רב היה סבלם 

בימי תש״ח, ואשר עמדו בגבורה ובשלווה תמה מול הפגזות נפשעות בימים אלה, 

אגיד: נצחונות צה״ל, שהרחיקו סכנה מבירת ישראל, יהיו מקור עידוד ונחמה לכם 

ולכולנו� בנחמת ירושלים תנוחמו� ומירושלים בירת-הנצח של ישראל, ברכת שלום 

ובטחון לכל אזרחי ישראל ולאחינו היהודים באשר הם� ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן 
הזה�66

תושבי  נעדרו  שבמקומותינו״  ״הקדושים  עם  ואשכול  דיין  של  הנרגשות  הפגישות  מן 

מזרח-ירושלים כמעט לחלוטין� דיין הזכיר אמנם בהצהרתו את ״בני הדתות האחרות, 

של  לקיומו האפשרי  התייחס  לא  אבל  הערבים״,  ״שכנינו  ואת  והמוסלמים״  הנוצרים 

63 נרקיס, אחת ירושלים, עמ׳ 254�

הביטחון  שר  אישר  העליון,  הפיקוד  במוצב  בדיון   ,23:10 בשעה  ביוני  ב-8   �122 עמ׳  שם,  בנבנשתי,   64

דיין  העלה  כבר  דיון  באותו  לפועל(�  יצאה  )שלא  הנציב  לארמון  המרכז  פיקוד  מפקדת  העברת  את 
״מחשבות ביחס לעתיד הגדה כמו הקמת ממשלה ערבית עצמאית כחלק מן הגדה, איחוד ירושלים ביטול 
הביטחון,  ומערכת  צה״ל  ארכיון  ביוני,   8 במצפ״ע,  המלחמה  יומן  וכד׳״,  הנשק[  שביתת  ]ועדת  ועש״ן 
http://www.archives.mod.gov.il/pages/Exhibitions/SixDayWar/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7

�%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/index.html
65 דיין, שם, עמ׳ 13� 

66 בנבנשתי, שם, עמ׳ 122�
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לאום ערבי-פלסטיני במזרח-ירושלים�67 אשכול התעלם לחלוטין מקיומה של אוכלוסייה 

ערבית, או לא-יהודית, בעיר שאוחדה זה עתה� 

עוזי נרקיס מספר ביומנו כי בבוקר ה-7 ביוני חשב שתושבי מזרח-ירושלים ברחו, 

הסתתרו  הם  ברחו�  לא  מזרח-ירושלים  תושבי  שטעיתי�  יתברר  למחרת  כבר  ״אולם 

זו  במרתפיהם ומשנדמו היריות — עלו כולם ממחבואיהם� זכורני איזו הפתעה היתה 

לכולנו, שהחלו האזרחים לצאת לרחובות״�68 נראה כאילו בשלב הראשון שררה בישראל 

ציפייה שיהיה זה כיבוש של שטח ריק, ללא אנשים, אך בהמשך התברר שרוב התושבים 

הערבים נשארו בבתיהם, ואלה שעזבו — חזרו כעבור זמן קצר�

 מיד לאחר כיבוש העיר העתיקה החלו לדון במשרדי החוץ והמשפטים בעתידה של 

מזרח-ירושלים� ב-9 ביוני כבר המליצו אנשי משרד החוץ על שורת פעולות של הממשל 

הישראלי כדי ״לקיים בידינו את העיר העתיקה״�69 יעל ורד, ממלאת מקום מנהל מחלקת 

מערב-אירופה, שנחשבה ה׳ערביסטית׳ של המשרד, הציעה שהממשלה תחליט כבר ביום 

ראשון הקרוב )11 ביוני( ״שירושלים העברית והערבית הן עיר אחת״ וש״עיריית ירושלים 

תקבל לידה את כל השירותים העירוניים של העיר הישנה״� היא הוסיפה וטענה שיש 

להפריד בין ירושלים לבין הגדה המערבית ולדאוג שמשרדי המושל הצבאי של הגדה לא 

יהיו בירושלים� עוד הציעה ורד להרוס את הבניינים שנבנו סביב חומת העיר העתיקה 

החולים  ובית  האוניברסיטה  את  להחזיר  המערבי,  הכותל  ליד  המוגרבים,  ובשכונת 

׳הדסה׳ להר הצופים, להעביר את מוזאון ׳רוקפלר׳ לידי מוזיאון ישראל ולחייב את כל 

הקונסוליות הזרות בירושלים להפנות את בקשותיהן למשרד החוץ ולא למושל הצבאי 

של הגדה או לממונה על המחוז במשרד הפנים�70 כמעט כל המלצותיה התממשו בחודשים 

תושביה  מעמד  לשאלת  כלל  התייחסה  לא  היא  שכתבה,  המפורט  במסמך  הקרובים� 

הערבים של מזרח העיר� במקביל החלו לדון גם במשרד המשפטים בשאלה מהם הצעדים 
המשפטיים שיש לנקוט כדי לצרף את מזרח-ירושלים לתחום ישראל�71

האוטונומיה  רעיון  את  המלחמה  לאחר  דיין  העלה  המערבית,  הגדה  ערביי  של  יותר  הרחב  בהקשר   67

לתושבים כמוצא אפשרי� ראו: נאור, שם, עמ׳ 38-37; בר-און, משה דיין, עמ׳ 250-242� 
68 נרקיס, אחת ירושלים, עמ׳ 247� 

שלאחר  הראשונים  בימים   �4089/14 חצ  א״מ,   ,9�6�1967 החוץ,  משרד  למנכ״ל  המשנה  אל  ורד  יעל   69

המלחמה השתמשו השרים והפקידים הישראלים במינוחים ״העיר העתיקה״ או ״ירושלים העתיקה״, ורק 
בהמשך החלו להשתמש בהדרגה במונחים ״ירושלים המזרחית״ או ״מזרח-ירושלים״�

 ,Jerusalem 70 שם; ראו גם את הִמזכר של מיכאל קומיי, מראשי משרד החוץ )באנגלית(, תחת הכותרת

1967�6�9, א״מ, חצ 4089/14�
71 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 52-51�
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ג� החלטות ראשונות — ישיבת הממשלה ב-11 ביוני 1967

התנהלה  ביוני,  ה-11  ראשון  ביום  המלחמה,  סיום  עם  שהתקיימה  הממשלה  ישיבת 

הראשון  היום  במוצאי  שהתקיימה  המתוחה  לישיבה  בהשוואה  לגמרי  שונה  באווירה 

למלחמה )ה-5 ביוני(� ישיבה זו נפתחה בברכת ״שהחיינו״ מפי שר הדתות זרח ורהפטיג�72 

החששות שהעלו חלק מן השרים בישיבה הקודמת, פינו את מקומם להחלטה נחושה 

)זה המינוח בו השתמשו רובם בשלב  ״ירושלים העתיקה״  של רובם הגדול לספח את 

זה(� ראש הממשלה הדגיש כי הוא ״בעד מעשה בירושלים לעומת השטחים האחרים״,73 

ונימק זאת בטענה מעניינת ששיקפה את תוצאות המלחמה והשפעתן העמוקה במישור 

התודעתי-זהותי שלו ושל חלק ניכר מן השרים: ״קודם כול אנחנו יהודים, אחרי שהיה 

מה שהיה ]במלחמה[, ירושלים שוחררה וחוברה, ]ו[צריך לדעתי להקדים ולמהר לעשות 
מה שצריך לעשות״�74

אולם ההסכמה על העיקרון לא הקלה על השרים� כבר בישיבה זו הועלו השאלות 

עד להחלטה הסופית לאשר את  הוויכוחים שהעסיקו את הממשלה  והחלו  המרכזיות 

חוקי איחוד ירושלים, ב-27 ביוני� הדיון בסעיף ״מעמדה של ירושלים המאוחדת״ נפתח 

שתפס  הממשלה,  לראש  המקורבים  השרים  אחד  שפירא,  י״ש  המשפטים  שר  בדברי 

את  הממשלה  שרי  בפני  התווה  שפירא  וגיבושם�  האיחוד  חוקי  בהכנת  מרכזי  תפקיד 

העקרונות הבאים, שעתידים להנחות את מלאכת החקיקה בימים שלאחר מכן, שכמה 

מהם נגעו ישירות במעמדם של תושבי מזרח-ירושלים: 

״ירושלים אינה חלק של הגדה  כי  — שר המשפטים הדגיש  ירושלים  ייחודה של   

המערבית או אחת הערים סתם כמו קלקיליה, ג׳נין או שכם; לגבי ירושלים לא יהיה 

אותו טיפול״75 — משמע, יש להפריד בין ירושלים לגדה המערבית� 

מן הממשל  בנפרד  שיפעל  למזרח-ירושלים,  צבאי  מושל  במינוי  מידי  צורך  יש   

לירושלים  ״למושל הצבאי  כך:  זאת  נימק  הצבאי של הגדה המערבית — שפירא 

72 אריה נאור מציין כי היתה זו הפעם הראשונה שישיבת ממשלה נפתחה בברכה זו� ראו: נאור, ארץ-

ישראל השלמה, עמ׳ 51� 
73 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 11 ביוני 1967, א״מ א 8161/7, עמ׳ 43�

74 שם, שם� כבר ב-8 ביוני, בנאום שנשא בפני מזכירות מפא״י, הדגיש אשכול את הצורך להשקיע כספים 

רבים בירושלים וב״העברת יהודים לעיר העתיקה״ )בהמשך להצעת טדי קולק ומרדכי איש-שלום(, ואם 
תושבי העיר העתיקה היהודים מוכנים לשוב לשם, ״יש לבנות בתים או ליישב אותם בבתים נטושים — 
זו  אבל  יחדיו,  לה  חוברה  שאמנם  עיר  אחת,  עיר  ״יש  לדידו  כי  הדגיש  הוא  מהר״�  זאת  לעשות  צריך 
ירושלים״� ראו: למפרום וצורף, לוי אשכול, עמ׳ 568� אשכול היה מודע אפוא כבר בשלב מוקדם לשאלה 

הדמוגרפית ולצורך ליישב יהודים רבים ככל האפשר בעיר המזרחית� 
75 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 11 ביוני, שם, עמ׳ 18�
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יהיה נחוץ זמן רב, אפילו נעשה סיפוח מידי של ירושלים העתיקה, כי השאלה אינה 

העתיקה,  בירושלים  לקויה  שהיא  אדמיניסטרציה  של  שאלה  ואינה  משפטית  רק 

לקיים  הכללי שראש הממשלה מקווה  הדיון  לקראת  נחוץ  אין ספק שהדבר  אבל 

אותו ]בשאלת השטחים בכלל, א�ר�[״� שפירא ראה אפוא קשר בין שאלת הממשל 
בירושלים לבין הממשל בשטחי הגדה המערבית הסמוכים�76

והשלכותיה  מזרח-ירושלים  לתושבי  השטחים  תושבי  בין  ההפרדה  שאלת   

התושבים  של  תנועה  חופש  לאפשר  יש  אם  שאל  המשפטים  שר   — הביטחוניות 

חשש  העלה  הוא  המערבית�  הגדה  חלקי  שאר  לבין  מזרח-ירושלים  בין  הערבים 

מ״תקופה וייטנאמית״ ומפעולות גרילה מצד אחמד שוקיירי: ״אין שום איסור על 

אדם, שאצלו כתוב בתעודה שהוא תושב ירושלים, להימצא בשכם או בחברון, כלומר, 
יש להם אפשרות של תנועה חופשית, וברור לכל שדבר זה עלול להיות מסוכן״�77

הצורך בחקיקה דחופה ומהירה מול לחץ חיצוני צפוי — השר שפירא הדגיש שמול   

לחצי הוותיקן המצדד בבינאום ירושלים, וצרפת הדורשת נסיגה מלאה, ״אני בעד 

זה שבהזדמנות זו אנחנו כבר היום או מחר נכריז על חוק העיר ירושלים״78 ונדאג 

להעביר אותו בכנסת ביום אחד� הוא הציע להקים ועדת שרים מצומצמת שתטפל 

בדחיפות בעניין� 

״יבטיח  גם  שהחוק  רצוי  כי  סבר  המשפטים  שר  הקדושים —  המקומות  סוגיית   

הדת  כוהני  יד  על  ניהולם  את  ויאפשר  השונות״  לדתות  הקדושים  המקומות  את 
המוסלמים והנוצרים ״ובעניין הכותל המערבי, יטפלו המוסדות הדתיים שלנו״�79

הניהול המוניציפלי של העיר — השר שלל את האפשרות שפעילות העירייה הירדנית   

תימשך תחת שלטון ישראל, והציע ״להקים משטר מוניציפלי חדש שיכלול כמובן 

את חברי העירייה היהודים פלוס מספר נכבדים מבין הערבים, אבל כמובן שטדי 
קולק נשאר ראש העיר״�80

אולם חרף עמדתו הנחרצת של שר המשפטים כי יש צורך בחוק מהיר שיאושר בכנסת 

ואפשר  לדחותה,  לפחות  ניתן  או  מיותרת  שהחקיקה  השרים  רוב  סברו  אחד,  ביום 

76 שם, שם�

77 שם, עמ׳ 19�

78 שם, שם� 

79 שם, שם� בעקבות סעיף זה תועלה ההצעה לחוקק את חוק השמירה על המקומות הקדושים, כפי שנראה 

בהמשך� 
80 שם, שם� 
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להתחיל לפעול לאיחוד שני חלקי העיר גם ללא חקיקה מיוחדת, שרק תעורר התנגדות 

עזה בזירה הבין-לאומית� תשעה שרים — אליהו ששון, אבא אבן, מרדכי בנטוב, מ״ח 

שפירא, משה קול, ישראל ברזילי, זאב שרף, זלמן ארן ומשה כרמל — התנגדו לחקיקת 

נראה  בו�  לעמוד  תתקשה  שישראל  כבד  בין-לאומי  מלחץ  חששות  והעלו  מיוחד  חוק 

שזיכרונות המאבק הישראלי מול תכנית הבינאום של ירושלים בשנותיה הראשונות של 

המדינה, לאחר מלחמת העצמאות, והנסיגה מחצי האי סיני ב-1957, היו עדיין טריים 

בזיכרונם של השרים� 

רק ארבעה שרים תמכו בחקיקה מהירה ומידית: מנחם בגין, ישראל ישעיהו, זרח 

הססנית  עמדה  גילה  גח״ל,  איש  ספיר,  יוסף  בגין,  של  עמיתו  גלילי�  וישראל  ורהפטיג 

גם  ראש הממשלה אשכול התלבט  הבין-לאומי�  בלחץ  לעמוד  תוכל  ישראל  ותהה אם 

הוא בשאלה, ורק בסוף הישיבה הצטרף לתומכים בחקיקה� הוא ביקש משר המשפטים 

חוק  צריך  אם  שתקבע  ודין״,  דת  ״יודעי  חברים  חמישה  או  שלושה  של  ועדה  להציע 

ואיזה חוק נדרש� הוא הודה שאין בממשלה עמדה אחידה בעניין זה והביע את דעתו 

כי יש צורך בחוק כדי להפגין את הריבונות הישראלית במזרח-ירושלים, כי ״הדברים 

שנעשה ]בשטח[ למעשה לא ייעשו תוך שבועיים וגם לא תוך חודשיים, כך שלא הדברים 

]שנעשה[ יהפכו את ירושלים כולה לבירה ]���[ ועל כן יש צורך בחוק״�81 לבסוף החליטה 

של  מעמדה  הסדר  בדבר  הצעה  לממשלה  להביא  שרים  ועדת  על  ״להטיל  הממשלה 

ירושלים המאוחדת, מבחינה משפטית ומנהלית״�82 הרכב הוועדה היה: שר המשפטים 

)יו״ר(, שר הביטחון, שר הדתות, שר החוץ, שר הפנים, שר השיכון, השר בגין, או נציגי 

שרים אלה�83 דיין הודיע שהוא לא יבוא לדיוני הוועדה אלא ישלח נציג מטעמו� בדיעבד 

התברר שהשפעתו על החלטות הממשלה היתה גדולה מהשפעת השרים האחרים� 

בשולי הדיון עלו עוד שלוש שאלות חשובות הנוגעות לתושביה הערבים של ירושלים, 

שעתידות להעסיק את הממשלה גם בדיונים הבאים: 

השר ורהפטיג, איש המפד״ל, העלה לראשונה את הסוגיה של גבולות השטח שיסופח 

הציע  הוא  העתיקה״,  ״ירושלים  את  לספח  שהציעו  האחרים  לשרים  בניגוד  לישראל� 

להכליל ב״ירושלים הרחבה״ גם את קבר רחל ובית לחם, ״ואז כללנו גם את כל המקומות 

הקדושים העיקריים לנוצרים בתוך השטח הזה, שעליו יחול השלטון האדמיניסטרטיבי 

שלנו ואחר כך יהיו צווים כדי להבטיח את המקומות הקדושים״� עמיתו למפלגה, מ״ח 

שפירא, היה מתון וצנוע יותר� הוא הציע ״להרחיב את גבולות ירושלים על ידי צירוף 

81 שם, עמ׳ 52�

82 שם, עמ׳ 54�

83 שם, עמ׳ 55�
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הר הצופים, העיר העתיקה, ואולי קצת יותר מזה״�84 השר ששון הציע ש״הצבא יקבע 

מהי המפה הביטחונית הדרושה לנו״� ואכן, כפי שנראה בהמשך, הפכו צה״ל ומערכת 

הביטחון לגורם הדומיננטי בקביעת גבולות השטח המסופח� 

שאלת  את  מפורשת  בצורה  שהזכיר  היחיד  השר  היה  מפ״ם,  איש  בנטוב,  מרדכי 

מעמד התושבים בשטח שיסופח: ״לחסידי החוק המידי אני רוצה להזכיר דבר אחד� 

אנחנו מדינה דמוקרטית, אם יהיה חוק שירושלים מתפשטת על כל השטח החדש ]���[ 

התושבים הערבים בחלקה השני של ירושלים, יהפכו לאזרחי ישראל״� השר בגין קטע 

של  הערתו  משמעות  את  מיד  קלט  בנטוב  אוטומטי״�85  באופן  ״לא  והעיר:  דבריו  את 

בגין והתריע מפני היווצרות שני סוגי אוכלוסייה בעיר הבירה: אזרחים יהודים במדינה 

דמוקרטית, ותושבים ערבים תחת ממשל צבאי ובמעמד נחות יותר� הוא הדגיש: ״אנחנו 

על ידי כך מתחילים מיד עם אפליה, וצריך לראות את הדברים האלה מראש״�86 בנטוב 

העלה גם את השאלה אם יש להקים ממשל צבאי נפרד לירושלים ומה משמעות הקמתו 

של ממשל כזה על המצב בעזה ו״ברמה הסורית״� בהקשר זה הוא הזכיר מעשה גירוש 

שלא  ״מה  כי  העיר  ספיר  יוסף  והשר  ברמה,87  הצבא  ידי  על  אזרחית  אוכלוסייה  של 

יהיה הקטגוריות והיעדים, ומה שלא יהיו הפתרונות השונים, איננו יכולים לראות אף 

ערבי שנמצא היום בידינו, בצורה כזו שהוא אובייקט לרדיפה, או לזריקה מהמקום או 
לאפליה״�88

מדבריו של ראש הממשלה בנושא הנדון ניתן להבין כי בשלב זה הוא נטה לראות 

בערביי ירושלים תושבים או אזרחים של ישראל: ״זה לא דומה לשום מקום אחר שיש 

בו 800 או 900 אלף ערבים, כמו שיש בגדה המערבית� את ירושלים אנחנו ודאי נחזיק 

על הערבים שיש בתוכה, ובמידה ואנחנו נכנסים מהר ככל האפשר לחיים נורמליים, זה 
יותר טוב״�89

בקטע זה של הדיון, ובעיקר בהערותיהם של השרים בגין ובנטוב, ניתן לראות 

ואולי את  לבטים ראשונים של השרים ביחס למעמדם של תושבי מזרח-ירושלים, 

מזרח-ירושלים  ערביי  של  הפיכתם  בדבר  הישראלית  להחלטה  הראשון  הגרעין 

לתושבים, ולא לאזרחי ישראל� 

84 שם, עמ׳ 50� יש להדגיש שבית לחם וסביבותיה נכללו בתחום ה״קורפוס ספאראטום״ — ירושלים הבין-

לאומית על פי החלטת החלוקה מנובמבר 1947�
85 שם, עמ׳ 30�

86 שם, שם�

87 פרטי האירוע מצונזרים בפרוטוקול� 

88 שם, עמ׳ 33�

89 שם, עמ׳ 43�
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מועצה  חברי  צירוף  ושאלת  מזרח-ירושלים  של  המוניציפלי  הניהול  לסוגיית  אשר 

ערבים למועצת העיר, טענו כמה שרים כי יש לפעול מהר ליצירת עירייה אחת ולצרף 

חברי מועצה ערבים� אבא אבן הדגיש כי יש להגיע לאיחוד השירותים — עירייה אחת, 

ראש עיר אחד — בין בחוק ובין בהודעת ממשלה� הוא ראה בכך כלי מרכזי בהסברת 

ה״איחוד״ לקהילה הבין-לאומית� השר יוסף ספיר ציין כי צירוף חברי מועצה ערבים 

זאת  עם  קבוע״�  מוניציפלי  מבנה  על  שבנויה  אחת  עירייה  שיש  ״עובדה,  לקבוע  עשוי 

הוסיף ספיר כי אינו יודע ״אם אותם הנכבדים הערבים קיימים ואם הם ירצו להצטרף� 

על כל פנים, התושבים הערבים יהיו זכאים לכל מה שיש בשטח המוניציפלי״ ]הכוונה 

לשירותים שווים, א�ר[� 

משה קול הציע איחוד בשני שלבים: איחוד מוניציפלי שיכלול איחוד שירותים וצירוף 

חברים ערבים למועצה, ורק בשלב השני — אקט משפטי� שר הפנים הציע ״איחוד שתי 

ההנהלות ]של העיריות[, מכניסים מספר נציגים שלהם לעירית ירושלים ועובדים יחד״� 

גם ראש הממשלה תמך בצירוף חברים ערבים למועצת העירייה, כדי ליצור ״ירושלים 

אחת״� בהמשך נראה מדוע לא התגשם רעיון זה, שנראה מחויב המציאות בשלב הראשון 

של הדיונים� 

השרים הסכימו על סיפוח ״ירושלים העתיקה״, אבל לא בשאלה כיצד לעשות זאת� 

החשש מלחץ בין-לאומי כבד שישראל לא תוכל לעמוד בו, גרם לרוב השרים להתנגד 

השפעת  של  בדיון השאלה  עלתה  שלא  כמעט  מפתיע  באופן  ומידית�  מהירה  לחקיקה 

הסיפוח על ההסדר העתידי, למעט בדברי השר ששון ושרי מפ״ם )בנטוב וברזילי( על 

כך שיש לקבוע תחילה את ״מטרות השלום״� נראה שכבר בשלב מוקדם זה שררה בין 

השרים הסכמה שירושלים אינה נושא למשא ומתן בין ישראל לירדן או כל גורם ערבי 

נראה  אולם  שיסופח,  השטח  של  הגבולות  בשאלת  לעומק  עסקו  לא  השרים  אחר�90 

שרובם חשבו בשלב זה על סיפוח של אזור העיר העתיקה והר הצופים בלבד� גם בנושא 

מעמד התושבים וייצוגם לא נערך דיון מפורט ומעמיק, אם כי נראה שרוב השרים סברו 

ערבים  מועצה  חברי  לצרף  יהיה  ואפשר  ישראל  אזרחי  יהיו  מזרח-ירושלים  תושבי  כי 

למועצת העיר�

למחרת, בשעות הבוקר של ה-12 ביוני, התכנסה ועדת השרים לעניין הסדר מעמדה 

אבן,  השרים  השתתפו  בישיבה  המשפטים�  שר  של  בראשותו  המאוחדת,  ירושלים  של 

הפנים,  משרדי  ונציגי  בן-זאב  משה  לממשלה  המשפטי  היועץ  ּוורהפטיג,  בנטוב  בגין, 

90 בנזימן מצטט את ראש הממשלה אשכול, שאמר לפני הישיבה למקורביו: ״כשם שמזרח-ירושלים היה 

תחת שלטון ירדן, כך יהיה תחת שלטון ישראל� סיכויי השלום שווים בשני המקרים״, בנזימן, ירושלים, 
עמ׳ 47� 
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החוץ, המשפטים ומערכת הביטחון� בהמשך לדיון בממשלה הוקדש עיקר הדיון לשאלת 

אופי החקיקה שתביא ל׳איחוד העיר׳� לנגד עיני השרים עמדה הדוגמה של החלת המשפט 

הישראלי ב-1948 על שטחי ירושלים המערבית, שנעשתה בדרך טכנית ושקטה כדי שלא 

לעורר התנגדות בקרב הקהילה הבין-לאומית, שצידדה בתכנית בינאום ירושלים� הצעד 

המרכזי התבטא אז בפרסום מנשר מטעם שר הביטחון ב״רשומות״ ב-2 באוגוסט 1948, 

שהחיל את המשפט הישראלי על ״השטח המוחזק״, שכלל את ״מרביתה של העיר, חלק 

מבחינת  ב-1967  שעלה  העיקרי  הקושי  ואולם,  המערביים״�91  ומבואותיה  מסביבותיה 

המשפט הבין-לאומי נוסח כך בפי שר המשפטים: ״בו בזמן שבירושלים החדשה אנחנו 

לקחנו ]ב-1948[ שטח כאילו מן ההפקר, לא ממדינה קיימת, הרי בירושלים העתיקה 

היתה ]���[ לירדן מבחינת המשפט הבין-לאומי ריבונות גם דה-יורה וגם דה-פקטו מפני 

שהם חקקו חוק בנדון״�92 החשש מלחץ בין-לאומי וחזרתה של תכנית הבינאום גרם לחלק 

מן המשתתפים בישיבה לתמוך שוב במהלך הקטן וההדרגתי שננקט ב-1948� אולם שר 

ברירה  תהיה  לא  ומתגרה,  הצהרתי  מחוק  להימנע  רוצים  אם  שגם  הבהיר  המשפטים 

אלא לחוקק חוק, ולא להסתפק בצו של שר הביטחון� שר המשפטים הביע את חששו 

שאי-החלת המשפט הישראלי תאפשר לאזרחים בעיר להתחמק מתשלום מסים בתואנה 

שאינם חיים בישראל, ויקשה להתייחס לתביעות של ישיבות ומוסדות ישראליים לחזור 

לנכסיהם מלפני 1948�93 ואכן, בתום הדיון הוחלט להביא להכרעה לממשלה שתי נוסחות 

חקיקה שתאפשרנה — לפי הגדרת שר המשפטים — ״להיכנס לירושלים בבטחה, אבל 
בלי תופים ומחולות״�94

בשולי הדיון עלתה גם השאלה בדבר תחום השטח שיסופח לעיר ומעמד התושבים 

הערבים� עוזר שר הביטחון, רא״ל )מיל׳( צבי צור, העלה כמה הצעות שנעו בין סיפוח 

העיר העתיקה וסביבותיה לבין סיפוח כל השטח שבין בית לחם בדרום לשדה התעופה 

קלנדיה )עטרות( בצפון� גם אפשרות סיפוחה של העיר בית לחם עלתה בישיבה�95 מנחם 

אינה  כך שישראל  על  ירמוז  בלבד  מזרח-ירושלים  העלה את החשש שסיפוח של  בגין 

91 מדינת ישראל, עיתון רשמי מס׳ 12, עמ׳ 66; פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניין הסדר מעמדה של 

ירושלים: עיר ובליבה חומה,  ג 12782/7, עמ׳ 3-2; מ׳ בנבנשתי,  ירושלים המאוחדת, 1967�6�12, א״מ, 
תל-אביב 1981, עמ׳ 198�

92 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים, שם, עמ׳ 5� בניגוד לדברי שר המשפטים, לחקיקה הירדנית הפנימית אין 

משמעות רבה מבחינת המשפט הבין-לאומי� הסיפוח הירדני של הגדה המערבית ומזרח-ירושלים לא הוכר 
על ידי הקהילה הבין-לאומית� רק פקיסטן ובריטניה הכירו בסיפוח, אולם האחרונה הבהירה כי אינה 
מכירה בריבונות ירדן על ירושלים, אלא רק בשליטה ירדנית דה-פקטו במזרח העיר� ראו: מ׳ הירש וד׳ 

האוסן-כוריאל, ירושלים לאן? הצעות בדבר עתידה של העיר, ירושלים 1994, עמ׳ 6� 
93 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים, 1967�6�12, עמ׳ 41�

94 שם, עמ׳ 43�

95 שם, עמ׳ 23-22�
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מתכוונת לספח שטחים אחרים בגדה המערבית: ״אם אנחנו עושים מעשה של סיפוח 

וחיבור ירושלים למדינה, מה׳הן׳ אנחנו שומעים לאו, זאת אומרת שאת ירושלים אנחנו 

סיפחנו, אבל את חברון ואת בית לחם וכו׳ אנחנו מעמידים תחת סימן שאלה� אנחנו 

ההיבט  מן  בקצרה  נדונה  המסופח  בשטח  התושבים  סוגיית  לא״�96  זה  לומר:  צריכים 

הדמוגרפי: השרים התווכחו על מספר התושבים הערבים המתגוררים בשטחים שיסופחו 

השיקול  את  העלה  צור  בני-אדם�97  ב-80,000-40,000  העריכו  שונים  שמקורות  לעיר, 

מעוניינים  ״שאנחנו  בטוח  אינו  כי  וציין  ערביים,  כפרים  מספר  של  בסיפוח  הדמוגרפי 

במספר גדול יותר מדי של ערבים״� הוא ביטא גם חשש מכך ש״נמצא את עצמנו במצב של 

200,000 ישראלים יהודים בתוך ירושלים הנוכחית פלוס כנראה מעל 100,000 ערבים״�98 

השר בנטוב הדגיש שוב כי ״ברגע שמכריזים על סיפוח, הם ]הערבים[ נהפכים לאזרחים 

של הארץ הזאת״ והשר בגין הגיב בדומה להערתו בישיבת הממשלה: ״עד שנחליט יהיו 

ירושלים  ערביי  של  ״התֹושבּות״  נולדה  בגין  של  זו  נראה שבתשובתו  residents״�99 
)כמצב זמני — ״עד שנחליט״( באופן ברור ומפורש, ובהמשך נראה שעמדתו זו אומצה 

על ידי שר המשפטים� 

ד� הכנת החקיקה

הדיונים המקדימים על הכנת חוקי ״איחוד ירושלים״ במשרד המשפטים, החלו כבר ב-9 

ביוני, ונראה שגם שם היתה התלבטות באיזה אקט משפטי לבחור�100 בעקבות ישיבת 

נראה  בהן,  וחששות השרים שעלו  ועדת השרים למחרת  ישיבת  ביוני,  ב-11  הממשלה 

)כפי שהציעו  ירושלים  ועולם על איחוד  שהרעיון לחוקק חוק מיוחד שיכריז קבל עם 

מקומו  את  פינה  אשכול(  הממשלה  וראש  שפירא  המשפטים  שר  בגין,  השר  תחילה 

להצעות לחקיקה זהירה יותר, שלא תתייחס באופן מפורש לירושלים ולא תעורר — כך 

קיוו השרים — התנגדות עזה מצד הקהילה הבין-לאומית� הגרעין להחלטה זו נטמן כבר 

בהצעות שהעלו שרי המפד״ל בישיבת הממשלה ב-11 ביוני� שר הפנים מ״ח שפירא הציע 

ואילו  גבולות העיר בצו שיתפרסם ברשומות,  לחוקק חוק שיסמיך אותו להרחיב את 

השר ורהפטיג הציע ״חוק של מסגרת כוללת״�101 המסגרת שנבחרה במשרד המשפטים 

היתה ״פקודת סדרי שלטון ומשפט״, דבר החקיקה הראשון של מדינת ישראל משנת 

96 שם, עמ׳ 17�

97 שם, עמ׳ 8�

98 שם, עמ׳ 22�

99 שם, עמ׳ 34�

100 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 61-51�

101 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 11 ביוני 1967, עמ׳ 28-27�
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1948�102 בנזימן מציין כי שר המשפטים י״ש שפירא סבר שלפקודה זו )שהוא עצמו ניסח 

אותה בהיותו היועץ המשפטי לממשלה עם קום המדינה( יש ״מעמד מעין חוקתי במדינה 

בה אין חוקה״� הוא ״ראה חשיבות בכריכת ההליך החוקי, המביא את מזרח-ירושלים 

זו דווקא״�103 ואכן, על פי הצעת שר המשפטים הוסף  לתחומי מדינת ישראל בפקודה 

לפקודה מ-1948 סעיף 11ב׳ הקובע כי ״המשפט, השיפוט והִמנהל של המדינה יחולו בכל 

שטח של ארץ-ישראל שהממשלה קבעה בצו״�104 ניסוח הסעיף הושפע כנראה מ״פקודת 

ב-26 בספטמבר  הזמנית  מועצת המדינה  ידי  על  והסמכויות״ שנחקקה  השיפוט  שטח 

1948 כדי להחיל את משפט ישראל בשטחים שנכבשו במלחמה, מעבר לשטח שהוקצה 

למדינה בהחלטת החלוקה� הסעיף הראשון בפקודה קבע כי ״כל חוק החל על מדינת 

ישראל כולה ייראה כחל על כל השטח הכולל את שטח מדינת ישראל וגם כל חלק מארץ 

ישראל אשר שר הביטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי צבא ההגנה לישראל״�105 

על פי הצעת שר המשפטים מיוני 1967 תועבר הסמכות להחלת המשפט הישראלי על 

חלקי ארץ-ישראל החדשים בתיקון המוצע, מידי שר הביטחון לידי הממשלה כולה� כפי 

שנראה בהמשך, ראה בגין בהצעה זו יתרון, משום שפתחה פתח להחלת המשפט הישראלי 

על שטחים נוספים שנכבשו ב-1967 ונכללים בתחומי ארץ-ישראל המנדטורית�106 אולם 

בדיון שקיימה הממשלה כעבור שלושה חודשים בעניין ההתיישבות בשטחים הדגיש שר 

המשפטים כי ״ביחס לירושלים הלכנו בעיניים פקוחות והפרנו את הסכמי ז׳נבה ]הכוונה 

נעשה  ביותר, באופן חד-פעמי� לא  א�ר�[ באופן הברור  ז׳נבה הרביעית�  כנראה לאמנת 

102 ראו: א׳ רובינשטיין וב׳ מדינה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל, תל-אביב )מהדורה שישית, 2005( 

כרך א׳: עמ׳ 35, 52-49; ע׳ רדזינר, ״יסודותיה הנשכחים של ׳פקודת סדרי שלטון ומשפט׳ והמאבק הסמוי 
על הסדרי דת ומדינה״, קתדרה 136 )תמוז, תש״ע(, עמ׳ 150-121�

103 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 53; י״ש שפירא ניסח גם את מנשר מס׳ 1 שנחתם בידי שר הביטחון ב-2 באוגוסט 

בשם החוק:  זילבר,  ד׳  ירושלים: עיר ובלבה חומה, תל-אביב 1981, עמ׳ 198;  1948� ראו מ׳ בנבנשתי, 
היועץ המשפטי לממשלה והפרשות שטלטלו את המדינה, אור-יהודה 2012, עמ׳ 25� 

104 ס״ח תשכ״ז מס׳ 499 מיום 1967�6�28, עמ׳ 74�

105 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 141�

106 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 52� חצי שנה לאחר מכן, בדיון שהתקיים בממשלה ב-20 בינואר 1968 בהצעת 

השר יגאל אלון להקים שכונות יהודיות ביריחו ובחברון, הדגיש בגין את חשיבות החלטת הּכנסת להסמיך 
את הממשלה ״להחיל את השיפוט והִמנהל של ישראל על כל שטח של ארץ-ישראל ]���[ באזני העולם כולו״, 
נאור ולמפרום, מנחם בגין, עמ׳ 179-178� עשר שנים לאחר מכן, לאחר המהפך הפוליטי ב-1977, חזר בגין 
בנאום הצגת ממשלתו בכנסת אל החוק לתיקון סדרי השלטון והמשפט שהתקבל ביוני 1967 וקבע: ״זהו 
החוק שלנו� זה החוק שהתקבל על ידי בית-הנבחרים של מדינת ישראל הריבונית ]���[ על ידי החוק ההוא 
קבענו באזני כל העמים שארץ-ישראל, בשום חלק ממנה, איננה בבחינת occupied territories או שטחים 
כבושים ]���[ ארץ ישראל אין בה שום שטח שהוא שטח כיבוש״, נאום ראש הממשלה מ׳ בגין במליאת 
הכנסת, 27 ביולי 1977, מצוטט אצל: נ׳ פיינברג, מסות בשאלות הזמן, ירושלים ותל-אביב 1980, עמ׳ 214� 
אולם חרף ההצהרה לא נעשה עד היום שימוש בחוק זה כדי להחיל את השיפוט, המשפט והִמנהל של 

המדינה על שום שטח שנכבש במלחמת ששת הימים, מלבד מזרח-ירושלים� 
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אותו הדבר בהיסח הדעת לגבי כל מקום אחר ונלך ליישב יהודים בגבול הירדן, מצדו 
המערבי״�107

לתיקון פקודת השלטון והמשפט נוסף גם החוק לתיקון פקודת העיריות )סעיף 6( 

להרחיב   ,8 סעיף  לפי  עריכת-חקירה  וללא  שיקול-דעתו  ״לפי  הפנים  שר  את  המסמיך 

באכרזה את תחומה של עירייה פלונית על ידי הכללת שטח שנקבע בצו לפי סעיף 11ב׳ 

מידי  חיבור  לאפשר  נועד  זה  תיקון  והמשפט, תש״ח-1948״�108  השלטון  סדרי  לפקודת 

בין שני חלקי העיר — כפי שהציע למעשה שר הפנים בישיבה ב-11 ביוני, בהליך מזורז 

ומבלי לערוך חקירה ממושכת על הגבולות הרצויים, כמתחייב מפקודת העיריות� התיקון 

אף ִאפשר לשר הפנים ״למנות מבין יושבי השטח ]המצורף[ חברים נוספים למועצה״�109 

נקבע גם כי ״חבר המועצה שנתמנה ]���[ יכהן כל עוד מכהנת המועצה, אולם רשאי השר, 
בצו, למנות אחר במקומו״� את הסיבות לאי-יישומו של סעיף זה נברר בהמשך�110

עיריית ירושלים החלה לפעול בעיר המזרחית מיד בתום המלחמה� ב-15 ביוני כבר 

הוסכם בין טדי קולק לאלוף הפיקוד עוזי נרקיס כי ״העירייה תפתח בניקוי העיר המזרחית 

ל״שחזור  הישראלית  הפעילות  ראשית  על  גם  הוחלט  המלחמה׳״�  פעולות  מ׳תוצאות 

הרובע היהודי״ ו״החזרתו של הר הצופים לידי בעליו החוקיים — האוניברסיטה העברית 

והדסה״�111 ב-26 ביוני דווח רשמית על הקמת ״גוף מרכזי לייעוץ ]לאלוף פיקוד המרכז[ 

לבעיות העיר העתיקה״, בראשות טדי קולק� החברים בגוף זה היו יועץ ראש הממשלה 
לענייני ערבים, נציג משרד החוץ, נציג השב״כ, נציג משטרת ישראל ונציג צה״ל�112

החוק השלישי שהובא לדיון בממשלה היה ״חוק השמירה על המקומות הקדושים״, 

שנועד למתן את התגובה הבין-לאומית לחוקי האיחוד� שר המשפטים הסביר בישיבת 

הממשלה ב-18 ביוני כי ״החוק השלישי אין לו קשר אורגני ]לשני החוקים הקודמים[ 

אבל הוא חשוב מאוד, כי דווקא בעניין זה ]של המקומות הקדושים[ השתדלנו לא לדבר 
בטונים נמוכים אלא בצורה דקלרטיבית״�113

107 ציטוט מפרוטוקול הדיון שהתקיים בממשלה ב-10 בספטמבר 1967, ראו: פדהצור, ניצחון המבוכה, עמ׳ 195� 

108 ס״ח תשכ״ז מס׳ 499 מיום 1967�6�29, עמ׳ 74�

109 שם, שם�

110 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 145; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 54; שגב, 1967, עמ׳ 508� ראו גם ח׳ 

כהן, ״מעמדה של ירושלים במשפט מדינת ישראל״, בתוך: א׳ אחימאיר, י׳ בר-סימן-טוב )עורכים(, 40 שנה 
בירושלים, ירושלים 2008, עמ׳ 377-376�

111 ע׳ נרקיס, חייל של ירושלים, תל-אביב 1991, עמ׳ 336�

112 רס״ן בנימין גור אריה אל פיקוד מרכז/לשכת האלוף, 26 ביוני 1967, א״מ גל 17035/1�

במדינת  ונוצרים  נצרות  רמון,   �36 עמ׳   ,8164/6 א  א״מ,   ,1967 ביוני   18 הממשלה,  ישיבת  פרוטוקול   113

היהודים, עמ׳ 78-70� בסוגיה זו של הרקע לחקיקת חוק השמירה על המקומות הקדושים אני מקווה להרחיב 
במקום אחר�
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ה� דחיית אישור החוקים בממשלה והמשך הדיונים 

שרטט  הישיבה  בתחילת  הממשלה�  בישיבת  ראשון  לדיון  החוקים  הובאו  ביוני  ב-18 

מנכ״ל משרד החוץ אריה לבבי תמונת מצב של האווירה בניו-יורק ערב פתיחת המושב 

המיוחד של עצרת האו״ם, שהתכנסה לדון בתוצאות המלחמה� הוא הביע דאגה ״מגל 

מדאיג של אינטרסים שונים שמחלישים את הנטייה להתייצב לצידה של ישראל״ ואת 

בקשת נציגי הממשל האמריקאי להימנע ״מליצור מצב של התגרות וגירוי״ ערב העצרת 

ובזמן פתיחתה, בין השאר באמצעות ״פעולה פומבית בנושא ירושלים״�114 בסיום דבריו 

ציטט לבבי שני משפטים ממברקו של אבא אבן, שכבר שהה בניו-יורק, כדלהלן: ״חשוב 

לעודד  אי-רצון  על  לתושבים,  הוגן  יחס  על  ברורים  דברים  ייצאו  שמישיבת הממשלה 

גירושים ]של ערבים ממזרח-ירושלים א�ר�[ ועל יחס של כבוד למקומות הקדושים� עיקר 

הדאגה היא שמא נפסיד את הגוש הלטיני ]מדינות אמריקה הלטינית[ וכמה אירופאים 
]מדינות אירופיות[ על ידי מעשים הפגנתיים בעניין ירושלים״�115

ראש הממשלה העלה לדיון בממשלה את בקשת שר החוץ לדחות את חקיקת החוקים 

בשבוע� חברי הממשלה נקרעו בין תחינת שר החוץ והלחץ האמריקאי לבין חששותיהם 

מדעת הקהל והעיתונות בישראל שיטענו — על פי ניסוחו של שר המשפטים — ״שהנה 

רוב  שלה״�116  בהחלטות  ונסוגה  הגויים  מפני  חוששת  כבר  הזאת  המורחבת  הממשלה 

השרים וראש הממשלה הציעו להשהות את החקיקה, שוודאי תעורר מחאה בין-לאומית 

רחבה, ולנקוט במקומה צעדים מעשיים ל״איחוד העיר״, ללא הצהרות מיותרות� שלושה 

שרים )בגין, ורהפטיג ומשה כרמל( הביעו את חששותיהם מכך שכל דחייה רק תגביר את 

הלחץ החיצוני נגד צעדי הסיפוח הישראליים� 

תוך כדי הדיון התברר לשרים ששאלת גבולות השטח המסופח עדיין לא הוכרעה 

וכי מתנהל דיון עם אנשי הצבא בשאלה אם לכלול את שדה התעופה קלנדיה )עטרות( 
בגבולות העיר�117

 O. Friesel, “Israel’s 1967 Governmental :114 שם, פרוטוקול ישיבת הממשלה, עמ׳ 8-7 וראו בהרחבה

 Debate about the Annexation of East Jerusalem: The Nascent Alliance with the United States,
�Overshadowed by ‘United Jerusalem’”, Law and History Review 34(2), (2016), pp. 363-391

115 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 18 ביוני 1967 עמ׳ 11-10� ראו גם: א׳ אבן, פרקי חיים, תל-אביב 1978, 

עמ׳ 442-424�
116 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 18 ביוני 1967, עמ׳ 27�

117 שם, עמ׳ 42, 45�
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מדברי ההסבר של שר המשפטים התברר שהתוספת של סעיף 11)ב( לפקודת סדרי 

השלטון והמשפט מאפשרת לספח לא רק את מזרח-ירושלים כי אם גם ״שטחים נוספים 

שמדובר  ובתנאי  סיפוח״,  על  לגביהם  החליטה  הממשלה  אם  הצבא,  ידי  על  שנכבשו 

בשטח ״פלשתינה המנדטורית״� לשאלת שר הפנים אם ״אין חשש שנשתמש בזה לגבי 
כפרים אחרים״, לא ניתנה תשובה ברורה, והשאלה נותרה תלויה באוויר�118

בסופו של הדיון התקבלה הצעת הפשרה של דיין: לאשר את הצעות שני החוקים 

)ששמה של ירושלים אפילו לא נזכר בהם(, אך לדחות את הגשתם לכנסת בשבוע�119 נושא 

מעמדם של התושבים בשטח המסופח לא עלה בישיבה� 

בישיבת ממשלה נוספת שנערכה באותו יום אחר הצהריים, התווה שר הביטחון את תפיסתו 

לגבי שלושה נושאים חשובים הנוגעים לערביי מזרח-ירושלים: הקשרים העתידיים בין 

ירושלים לשאר חלקי הגדה המערבית, ניהול הר הבית, ופינוי האוכלוסייה הערבית מן 

הרובע היהודי� דיין הדגיש כי יש לנתק את ירושלים משאר חלקי הגדה המערבית, למעט 

מתן זכות תפילה למוסלמים תושבי הגדה בהר הבית בימי שישי, ולנוצרים — בכנסיית 

הקבר בימי ראשון� הטיעון המרכזי בעניין זכות התפילה היה חובת השלטון הישראלי 

לקיים את ההבטחה כי ״ננהג לגבי המקומות הקדושים בירושלים לא כמו שנהגו בנו 

]הירדנים[ ביחס לכותל המערבי, ועלינו לעמוד בהבטחה זו״�120 דיין עדכן את הממשלה 

בנושא ההסדר שקבע בהר הבית מבלי להיוועץ באף אחד מן השרים: שמירה של שומרים 

מוסלמיים מטעם הוואקף ב׳חצר הפנימית׳ ו״השמירה מבחוץ תהיה שלנו, כשם שבעבר 
היתה שמירה של המשטרה ]הירדנית[״�121

ביחס לרובע היהודי בעיר העתיקה ציין דיין שההחלטה בשלב זה היא לפנות את 

לבתי  הודבקו  שממש  ובבניינים  כנסת  בתי  היו  בהם  במקומות  המתגוררים  הערבים 

הכנסת� דיין הדגיש כי מדובר בפינוי בתי הכנסת ולא ב״חצי הרובע היהודי״, אבל הוא 

בטוח ש״אם נתחיל לפנות את הרובע היהודי, הוא יהיה כמעט כולו מפונה מתושבים 

ערבים״, כי הערבים ״מסיקים דבר מתוך דבר״� שר הביטחון העריך שהפינוי לא יהיה 

הערבים  לתושבים  חילופי  שיכון  למצוא  צורך  יהיה  כי  וציין  מיוחדים  בקשיים  כרוך 

118 שם, עמ׳ 42, 44�

119 שם, עמ׳ 45�

120 שם, עמ׳ 14�

על  שמרה  הירדנית  והמשטרה  הבית  בהר  הוואקף  מטעם  שומרים   14 שמרו  ירדן,  שלטון  בתקופת   121

עמ׳  ירושלים,  של  חייל  נרקיס,  ראו:  דיין  ידי  על  ההסדר  עיצוב  על  המתחם�  של  החיצונית  המעטפת 
�342-340
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ברובע  ערביות(  )כ-800 משפחות  נפש  כ-4,000  עת  באותה  היו  הערכתו  לפי  שיפונו�122 

היהודי� הוא הבטיח להביא לממשלה תוך ימים אחדים תכניות לפינוי התושבים ומציאת 
שיכון חלופי עבורם�123

דבריו של דיין התקבלו על דעת רוב השרים, למעט שניים: י״ש שפירא וזאב שרף� 

את  ציין  הוא  מירושלים�  המערבית  הגדה  ניתוק  עניין  את  שוב  לשקול  הציע  שפירא 

חשיבותם הכלכלית של הקשרים בין השתיים והציע שתושבי הגדה יוכלו לעבוד במזרח-

ירושלים ולחזור לבתיהם בשעות הערב� כדי להקל על המצב הכלכלי הקשה הצפוי לאחר 

המלחמה הוא הציע לאפשר את המשך זרימת כספם של פלסטינים העובדים בכוויית גם 

לירושלים וגם לשטחים� בהמשך התברר שגישתו של שפירא היתה מציאותית יותר מזו 

של דיין� מבחינה כלכלית אי-אפשר היה לנתק בין מזרח-ירושלים לבין הגדה כל עוד לא 

היה מכשול פיזי או חיץ שיפריד ביניהן וכל עוד שלטה ישראל בשני האזורים� 

שר השיכון זאב שרף ביקש שדיין לא יביא לממשלה החלטות מוגמרות� הוא הציע שכל 

כניסה של תושב הגדה המערבית לירושלים תחייב רישיון והביע חשש מכך שמוסלמים 

שאירע  כפי  ופורענות,  מתסיסות  דרשות  שיעודד  דבר  שישי,  בימי  בירושלים  יתקהלו 

בתקופת המנדט�124 דיין ביקש להרגיע את השרים� הוא הציע להם לסמוך עליו ועל הצבא: 

״אני מציע שמדינת ישראל לא תתחיל את הצעד הראשון שלה בירושלים במניעת חופש 

122 ההדגשות שלי� בשלב ראשון יושבו מפוני הרובע היהודי בבתים ריקים בכפר השילוח )סילואן( ובהמשך 

באזור אל עזרייה ואבו-דיס; פרוטוקול ישיבת הממשלה, 26 ביוני 1967 א״מ א 8164/11, עמ׳ 5-6� בדיון 
בממשלה ביקש השר ישראל ישעיהו לשקול לא ליישב את המפונים בכפר השילוח, בהיותו ״המושב הראשון 
של התימנים בארץ״� סגן שר הפנים השיב כי לא ידע ששמו הערבי של כפר השילוח הוא סילואן� בישיבה 
שנערכה למחרת )ה-19 ביוני( הביע השר בגין את דאגתו מן ההשלכות הבין-לאומיות של פינוי התושבים 
בלי שניתן להם דיור חילופי: ״שמעתי בבוקר ב׳בי�בי�סי׳ בעניין הרובע היהודי בירושלים העתיקה, והדין 
וחשבון לא היה חיובי ביותר� זה לא נחוץ לנו בימים אלה� ה׳בי�בי�סי׳ אמר שהוצאנו מאתיים משפחות 
מהרובע היהודי, ועד ראייה מסר שלא ניתן להם שום שיכון אחר� אנחנו הודענו שהוצאנו שמונים משפחות 
ונתנו להם שיכון חליף� בעניין זה צריך להודיע הודעה שאנחנו נתנו לאנשים שיכון, וצריך להוכיח זאת 
למעשה� אנחנו עכשיו לא נחזיר אותם למקום שממנו הוצאו� זה נעשה, אבל מה שצריך הוא לתקן את 

הרושם שאנו זרקנו אנשים לרחוב״� ראו: נאור, למפרום, מנחם בגין, עמ׳ 167� 
חייל של  מול החומה הסגורה, עמ׳ 80; נרקיס,  123 פרוטוקול הישיבה, שם, עמ׳ 15� ראו גם: בנבנשתי, 

מכפרי  מהגרים  היו  היהודי  ברובע  שהתגוררה  האוכלוסייה  שרוב  מציין  בנבנשתי   �336 עמ׳  ירושלים, 
הסביבה — בעיקר מאזור הר חברון� נרקיס מספר שבתי היהודים ברובע היהודי סומנו כבר ב-16 ביוני 
ו״הערבים שתפסו את הבתים הללו לאחר נפילת הרובע בתש״ח — רובם בני חברון — הבינו את הרמז 
ומיהרו למצוא מגורים אחרים״� דחפורים של חיל ההנדסה הרסו את הבתים ואחד מהם פגע גם במפעל 
לפלסטיקה של בעלים ארמנים שהשיק לרובע היהודי, אך לא נמצא בתחומו� מחאתם של הארמנים הגיעה 
לידיעת ראש הממשלה, שהתקשר לנרקיס וביקש ״בנימה של תקיפות״: ״תפסיקו להרוס� אבא אבן נמצא 
אמנם בניו-יורק אבל יושב לי על הכתפיים ולא נותן מנוחה� להפעם מספיק״� נרקיס מספר שנענה לבקשת 

ראש הממשלה, והארמנים בעלי בית החרושת קיבלו פיצויים על הנזק שנגרם להם� 
124 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 18 ביוני 1967, עמ׳ 33�
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הפולחן הדתי� מוטב לטפל בבעיות כאשר הן מתעוררות״� הוא הצליח לשכנע את השרים 

ובסיום הדיון החליטה הממשלה לקבל את הצעתו�125 דיין ביקש להבריק לאבן בניו-

יורק ״שהנה זה הפעם הראשונה כעבור 20 שנה, ]ש[מוסדות התפילה בירושלים פתוחים 

לכול״�126 חילופי הדברים בממשלה מלמדים על יכולתו הרבה של דיין, שהיה אז בשיא 

כוחו, לשכנע את השרים לקבל את דעתו בכל עניין שנקשר בצורה זו או אחרת לתחום 

הביטחוני� הצעתו היתה למעשה המשך לגישה שקבע בהצהרתו הראשונה בכותל ב-7 

ביוני בדבר שמירת זכויותיהם הדתיות של המוסלמים והנוצרים תחת השלטון הישראלי� 

העתידיות  הזיקות  על  מרחיקות-לכת  השלכות  היו  בממשלה  דיין  של  הצעתו  לאישור 

למוסלמים  התפילה  בימי  הגבולות  פתיחת  המערבית�  הגדה  לבין  מזרח-ירושלים  בין 

ולנוצרים סימנה למעשה את פתיחת הגבולות גם בימי השבוע האחרים — וזאת בניגוד 
לכוונתו המקורית של דיין לנתק את מזרח-ירושלים מן הגדה�127

ו� כמה לספח ומה יהיה מעמד התושבים? 

בישיבת אחר הצהריים )ב-18 ביוני( ובשתי הישיבות שנערכו למחרת )ה-19 ביוני( דנה 

הממשלה בעתידם של כלל השטחים שנכבשו במלחמה ובעיקר בשאלה מה יהיו קווי 

המדיניות הישראלית שיימסרו לשר החוץ אבן לקראת נאומו בעצרת האו״ם, ולקובעי 

המדיניות האמריקאים� עניין ירושלים עלה בשולי הדברים, בעיקר סביב שתי שאלות 

מרכזיות: היקף השטח שיסופח לישראל ומעמדם של התושבים בגדה המערבית ובמזרח-

ירושלים� 

הישיבה  מאז  שחלף  בשבוע  גדל  השרים  של  שתאבונם  נראה  השטח  היקף  בעניין 

הקודמת שהתקיימה ב-11 ביוני� שאלת ההסדר העתידי בגדה המערבית חידדה גם את 

השאלה של הגבול בין ירושלים לגדה המערבית� המינוח בו השתמשו כמה מן השרים בדיון 

לא היה עוד ״ירושלים העתיקה״ אלא ״ירושלים השלמה״ )ששון, דיין, פנחס ספיר( או 

״ירושלים המורחבת״ )ארן(� ששון, שנחשב לאחד השרים המתונים בממשלה, טען כי אי-

אפשר לוותר על רמאללה ונבי סמואל, בגלל קרבתם לירושלים�128 ארן, שהתנגד בחריפות 

לסיפוח הגדה המערבית, בגלל השיקול הדמוגרפי, אמר כי ״יש לנו עניין ביטחוני בכל מה 

125 י׳ עוזאי, מזכירת הממשלה, אל שר הביטחון ושר הדתות, 23 ביוני 1967, א״מ גל 17035/1�

126 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 18 ביוני 1967, עמ׳ 57-56�

127 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 211, הערה 46�

ועדת השרים  )דיון בהצעות  )אחר הצהריים(, סעיף 558  ביוני 1967   18 ישיבת הממשלה,  128 פרוטוקול 

לענייני ביטחון מיום ז׳ בסיוון תשכ״ז ]67�6�15[(, עמ׳ 14-13� א״מ א 8164/6�
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שמסובב את ירושלים״�129 יוסף ספיר הציע לספח את בית לחם משיקולים תיירותיים�130 

יגאל אלון הדגיש את הצורך בהתיישבות יהודית ב״ירושלים רבתי״ ובסיפוח הר חברון 
והבקעה, וקבע למעשה את עקרונות תכניתו הידועה לגבי עתיד הגדה המערבית�131

אינו  המסופח  השטח  גבולות  שנושא  התברר  ביוני  ה-19  של  הבוקר  ישיבת  בסוף 

נהיר עדיין אפילו לראש הממשלה, שהזכיר בדבריו שני מושגים מעורפלים: ״ירושלים 

רבתי״ או ״ירושלים זוטא״�132 פעם נוספת התברר שלא ברור לשרים כמה תושבים ערבים 

ייכללו בשטח המסופח� ההערכות נעו בין 60 ל-120 אלף תושבים�133 נראה שבשלב זה 

מן  כמה  ישראל�  לאזרחי  יהיו  אלה  תושבים  כי  השרים  רוב  של  המוצא  הנחת  היתה 

השרים המתונים )כמו ארן, ששון, בנטוב וי״ש שפירא( השתמשו בהנחה זו כדי להזהיר 

לישראל,  תושביהן  על  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה  שבסיפוח  הדמוגרפית  הסכנה  מן 

שתוביל ל״מדינה דו-לאומית״ ובהמשך ל״אלג׳יריה שנייה״ — על פי ניסוחו של בנטוב�134 

שרים אלה התנגדו להצעתו של בגין לספח את הגדה המערבית ולדחות בכמה שנים את 

שאלת מעמדם של התושבים� הם הדגישו שאם מספחים את השטח לא תהיה ברירה 

אלא להעניק אזרחות לתושבים המתגוררים בו�135 ראש הממשלה הצהיר ש״על ירושלים 

ערבים  אלף  ב-400  נזכרים  אנו  ש״כאשר  עזה  רצועת  לעומת  להיהרג״,  מוכנים  אנחנו 
]החיים בה[ נעשה קצת מר בלב״�136

בסופה של ישיבת אחר הצהריים ב-19 ביוני הסתבר שאין הסכמה בין השרים סביב 

השאלה מה יהיה עתידה של הגדה המערבית )לעומת ההסכמה להחזיר את חצי האי סיני 

ו״הרמה הסורית״ בתנאים מסוימים ובמסגרת חוזה שלום מלא(� חוסר הסכמה זה מנע 

129 שם, עמ׳ 18�

130 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 19 ביוני 1967, א״מ א 8164/6, עמ׳ 2� כאמור, גם שר הדתות ורהפטיג תמך 

בסיפוח בית לחם�
131 שם, עמ׳ 47� ראו: י׳ כהן, תכנית אלון, תל-אביב 1973; פדהצור, נצחון המבוכה, עמ׳ 121; א׳ מנור, יגאל 

אלון, ביוגרפיה פוליטית 1980-1949, חבל מודיעין: כינרת, דביר זמורה-ביתן, 2016, עמ׳ 284-249� 
132 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 19 ביוני 1967, עמ׳ 66�

133 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 18 ביוני 1967, עמ׳ 13, 51� 

134 שם, עמ׳ 33�

135 שם, עמ׳ 18� ראו גם הוויכוח בין בגין לשר המשפטים שפירא בישיבת הממשלה ב-20 באוגוסט 1967 

בשאלה אם ״אנקסיה ]סיפוח[ לפי החוק הבין-לאומי קשורה במתן אזרחות באופן אוטומטי״ בהקשר של 
מעמד תושבי השטחים� בגין סבר, בניגוד לדעתו של שר המשפטים, כי ״כאשר גרמניה סיפחה את אלזס 
לוריין ב-1871 היא לא השאירה לאזרחים אופציה להחזיק באזרחות הקודמת, וקמה סערה בכל העולם״� 
ו״זה לא נכון שמטילים אזרחות על ידי המדינה הכובשת או המספחת״� בגין סבר כי ״איש לא ידרוש 
מאיתנו במשך שנתיים ]עד הבחירות לכנסת השביעית ב-1969� א�ר�[ לתת אזרחות לאזרחים שלא הוכיחו 
לויאליות� יש לנו 5 שנים ]עד הבחירות לכנסת השמינית א�ר[ ללא החלטה בעניין זה� זו לא רודסיה ולא 

דרום אפריקה״� ראו פרוטוקול הישיבה אצל: נאור, למפרום, מנחם בגין, עמ׳ 173� 
136 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 19 ביוני 1967, עמ׳ 56�
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מן הממשלה לפרסם החלטה רשמית בעניין ירושלים, מחשש שהחלטה כזו תשפיע על 

השאלה הרחבה יותר של גורל הגדה המערבית�137 הממשלה והעירייה החלו כבר לפעול 

במזרח-ירושלים וב-19 ביוני אף התפרסמה הידיעה על כוונה לערוך ִמפקד אוכלוסייה 

במזרח-ירושלים� מנכ״ל משרד החוץ, אריה לבבי, מחה בישיבה על ההחלטה, שעוררה 

תגובה בין-לאומית� הִמפקד, בו נעסוק בהרחבה בהמשך, נערך ב-25 ביוני, לפני אישור 
החוקים בכנסת�138

ובקשיים  בבעיות  הדיון  את  להמשיך  אפשרה  לכנסת  האיחוד  חוקי  בהבאת  הדחייה 

ביוני  ב-21  שונים�  ממשלתיים  בפורומים  האיחוד  למלאכת  שנקשרו  פתורים  הבלתי 

התכנסה ועדת השרים לענייני ירושלים139 ונדונו בה הבעיות הצפויות עם ״איחוד העיר״� 

לענייננו חשוב במיוחד הדיון במעמדם של ערביי מזרח-ירושלים ובשאלת השתתפותם 

בניהול ענייני העיר המאוחדת� עוזי נרקיס העלה בישיבה את השאלה המרכזית: ״מי יהיה 

אזרח״ במזרח-ירושלים? שר המשפטים השיב לו כי ״שירותים צריך לתת לכל התושבים״, 

אולם ״לפי החוק הקיים אין אזרחות אבטומטית״� צבי טרלו, שהיה עוזר ליועץ המשפטי 

במפקדת כוחות צה״ל באזור הגדה המערבית, העיר כי ״לא עשינו אזרחות אבטומטית 

לערביי ישראל״� משה בן-זאב, היועץ המשפטי לממשלה, קבע כי ״נצא מתוך הנחה שמי 

לירדן  מזרח-ירושלמים  אלפי  יציאת  של  לתופעה  התייחס  ]הוא  תושב  יהיה  שיישאר 

בעקבות המלחמה� א�ר�[ והם ]ערביי מזרח-ירושלים[ יהיו בעלי זכות בחירה אקטיבית 

״זכות  וקבע  זכויותיהם,  להגביל את  כנראה  ביקש  הפנים  סגן שר  לעירייה״�  ופסיבית 

בחירה פסיבית ]קרי: להיבחר[ — רק לאזרח״, ושר המשפטים סיכם: ״בעיה זו נצטרך 

לפתור בבוא מועד״� 

מחילופי דברים אלה ניתן ללמוד כי בשלב זה )10 ימים לאחר סיום המלחמה( כבר 

אזרחות  יקבלו  לא  מזרח-ירושלים  שערביי  התפיסה  המשפטים  במשרד  התגבשה 

ישראלית בדרך אוטומטית ובאופן מידי, אלא ייהנו בשלב ראשון ממעמד של תושבים 

בלבד�

137  פרוטוקול ישיבת הממשלה, 19 ביוני 1967 )דיון בסעיף 563 — הצעות ועדת השרים(, עמ׳ 5-3� 

מלחמת היום השביעי, תל-אביב 1997, עמ׳  מול החומה הסגורה עמ׳ 212-211; מ׳ ששר,  138 בנבנשתי, 

 �43-42
139 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני ירושלים, 21 ביוני 1967, א״מ א 7616/19� כל הציטוטים להלן 

לקוחים ממקור זה�
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הדגם שעמד לנגד עיני שר המשפטים והמשפטנים הישראלים היה מעמדם של כ-90 

נרשמו  שלא   ,)1949 בקיץ  בישראל  שחיו  הערבים  אלף   156 )מתוך  ישראל  ערביי  אלף 
במרשם הקובע שנערך בשלהי מלחמת העצמאות ב-8 בנובמבר 1948�140

רישום זה לא כלל את הערבים שהתגוררו אז בנגב, באזור אשקלון )מג׳דל(, בחלקים 

מן הגליל ו׳המשולש׳, במחנות השבויים ועוד רבים שלא היו מודעים לחשיבות הרישום 

במדינה שגבולותיה טרם עוצבו סופית�141 אלפי ערבים חזרו גם אל גבולות המדינה לאחר 

ובין אם  בין אם בדרך רשמית של ״איחוד משפחות״  שנחתמו הסכמי שביתת הנשק, 

בדרך של הסתננות לכפריהם ובתיהם�142 כך נוצר מצב שלפיו אלפי תושבים ששהו בפועל 

בתוך מדינת ישראל )וכונו ״פליטים פנימיים״ או ״נוכחים נפקדים״( יכלו לקבל אזרחות 

רק על פי הסעיף החמישי לחוק האזרחות של ישראל מ-1952 — על ידי התאזרחות� 

תנאים  במספר  ועמידה  האזרחות  מבקש  מצד  רשמית  בקשה  הגשת  חייב  זה  תהליך 

שאחד מהם היה ״ידיעת מה של השפה העברית״�143 הבעיה המרכזית בהליך זה מנקודת 

140 ִמפקד אוכלוסין זה פקד למעשה את התושבים ששהו בשטחים שהיו בשליטה צבאית ישראלית עד ה-14 

באוקטובר 1948� בנובמבר 1948 נמנו 69 אלף ערבים, ובהמשך, במארס 1949, לאחר שנערכו השלמות 
למפקד האוכלוסין הראשון, נמנו בשטח ישראל 108,514 תושבים ערבים� בקיץ 1949 התגוררו בישראל 
156 אלף ערבים� ראו: מ׳ נאור, ״מפקד האוכלוסין הראשון״, בתוך: מ׳ בר-און, מ׳ חזן )עורכים(, פוליטיקה 
במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, ירושלים תשע״ד, עמ׳ 73, 83-80� 
הזכות להשתתף  ויכוח בממשלה — את  קיבלו — בעקבות   1948 בנובמבר  התושבים הערבים שנפקדו 
בבחירות הראשונות לאסיפה המכוננת שנערכו ב-25 בינואר 1949� ראו: א׳ כהן, ״רשימות ערביות באספה 
האזרחית  החברה  על  מחקרים  קובץ  במלחמה:  פוליטיקה  )עורכים(,  חזן  בר-און,  בתוך:  המכוננת״, 

במלחמת העצמאות, עמ׳ 531, 538-535�
141 צ׳ קימן, ״אחרי האסון: הערבים במדינת ישראל 1950-1948״, מחברות למחקר ולביקורת 10 )1984(, 

עמ׳ 5, 73�
142 ש׳ אוסצקי-לזר, ״עיצוב יחסי יהודים-ערבים בעשור הראשון״, בתוך: א׳ שפירא )עורכת(, מדינה בדרך: 

החברה הישראלית בעשורים הראשונים, ירושלים תשס״א, עמ׳ 71-61; ש׳ אוסצקי-לזר, ישראל בעשור 
לבן,  כחול  צל  באומל,  י׳   ;34 עמ׳   ,2006 רעננה  הראשון(,  בעשור  )הערבים   12 יחידה  ו׳,  כרך  הראשון, 
מדיניות הממסד הישראלי ופעולותיו בקרב האזרחים הערבים, השנים המעצבות: 1968-1958, חיפה 

2007, עמ׳ 74�
143 הצעת חוק האזרחות, ה״ח 48, תש״י-1950, עמ׳ 194-190� הצעת החוק שהוגשה לאישור הכנסת ב-27 ביוני 

1950 לא אפשרה לרוב התושבים הלא-יהודים לקבל אזרחות ישראלית� היא שונתה לאחר סדרה של דיונים 
שהתקיימו בכנסת בשנים 1952-1951 עד לאישור חוק האזרחות תשי״ב, ב-1 באפריל 1952� השינויים אפשרו 
למרבית התושבים הערבים לזכות באזרחות מכוח ישיבה בישראל� הנוסח הסופי של החוק לא ביטל — לדעת 
מנחם הופנונג — את העדפת היהודים בכל הקשור לקבלת אזרחות, אבל היה בו משום הסדר שהלם יותר 
את עקרון השוויון וצמצם את ממדי האפליה של תושבים לא יהודים לעומת ההסדר המוצע הקודם� אך גם 
אישור החוק לא פתר לגמרי את הבעיה של עשרות אלפי ערבים שחזרו לארץ בשנים 1950-1948 ללא רשות 
השלטונות� ראו: מ׳ הופנונג, ישראל — ביטחון המדינה מול שלטון החוק 1991-1948, ירושלים 1991, עמ׳ 
143-142; באומל, שם, עמ׳ 75-74� על פי תיקון 8 לחוק האזרחות תשס״ד-2004 שר הפנים יכול לפי שיקול 
דעתו לפטור את המבקש מן התנאים, כולם או קצתם, אם יש לדעתו סיבה מיוחדת המצדיקה את הפטור� 
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המבט של התושבים הערבים היתה שהוא תלוי לחלוטין בשיקול דעתו של שר הפנים, 

שכן החוק קבע ששר הפנים יעניק למבקש אזרחות ״אם ראה זאת לנכון״� קושי נוסף 

היה הדרישה שהמתאזרח יצהיר הצהרת אמונים למדינת ישראל� סעיף זה, שהיה יכול 

להיות בעייתי גם בעיני חוגים חרדיים שהתנגדו להקמת המדינה, לא היה רלבנטי לגבי 

יהודים שעלו ארצה, שכן הם נעשו אזרחים אוטומטית על פי חוק האזרחות שהעניק 
אזרחות למי שעלה לפי חוק השבות�144

כבר ב-1952 טען ח״כ רוסתום בסתוני מסיעת מפ״ם, כי ״אין חוק זה יכול לשלול 

את זכותנו ]כערבים[ להיות אזרחים בארצנו, בה נולדנו ועל אדמתה חיינו מדורי דורות 

אלא  הארץ  לבני  מיועדים  אינם  סדרי ההתאזרחות  הבנתו,  על-פי  בה״�  לחיות  ונוסיף 

לזרים הרוצים להשתקע בה�145 חברי הכנסת הערבים טענו שקבלת אזרחות ישראלית 

צריכה להיות צעד טבעי ומובן מאליו וזכות טבעית של התושבים שנותרו על אדמתם 

והיו קודם נתיני פלשתינה )א״י( המנדטורית�146 הם גם מחו על ההבחנה בין תעודות-
זהות שונות ליהודים, לערבים ול״מסתננים״�147

ההחלטה  את  המזרחי,  הפועל  מנהיג  שפירא,  משה  הפנים,  שר  הציג  זאת  לעומת 

באמת  ירצו  הערבים  ״אם  להם:  עושה  שהמדינה  כמחווה  לערבים  אזרחות  להעניק 

לאותם  חמור  כך  כל  זה מאמץ  אין   ]���[ לכך  דרך  למצוא  יוכלו  ישראל,  אזרחי  להיות 

האנשים שעזבו את המדינה לאנחות, בשעה שהיא עלתה בלהבות, להטריח עכשיו את 

בלי לצפות להענקה מיוחדת של אזרחות  ולרכוש את האזרחות בדרך הרגילה,  עצמם 

לאחר  שנים  כארבע  נמשך  אזרחות  לקבל  ערבים  תושבים  של  אוטומטית״�148 המאבק 

מלחמת העצמאות והם עשו כל מאמץ כדי לזכות בה� תקופה זו התאפיינה בתחושה של 

חוסר ביטחון אישי, פחד מגירוש ואי ודאות באשר לכוונות הממשל הישראלי ועתידם 

במדינה היהודית שאך זה קמה� האזרחות הישראלית היתה להם מעין תעודת ביטוח 

יכלה  לא  והמדינה  אחרת149  אזרחות  להם  היתה  לא  במעמדם�  פגיעה  או  גירוש  כנגד 

ויוצרו, או איך הפך חוק השבות את ישראל למדינה  י׳ וייס, ״הגולם  144 באומל, שם, עמ׳ 75; ראו גם: 

מולטי-אתנית״, תיאוריה וביקורת 19 )סתיו 2001(, עמ׳ 54-52� 
145 מצוטט אצל אוסצקי-לזר, עיצוב יחסי יהודים-ערבים בעשור הראשון, עמ׳ 63; ראו גם: רובינשטיין 

ומדינה, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, עמ׳ 498-497; הופנונג, שם, עמ׳ 146-140; ד׳ גרייצר, 
״בן-גוריון, מפא״י וערביי ישראל״, בתוך: צ׳ צמרת, ח׳ יבלונקה )עורכים(, העשור הראשון תש״ח-תשי״ח, 

סדרת עידן 20, ירושלים תשנ״ח, עמ׳ 161-159� 
146 באומל, שם, עמ׳ 350, הערות 40-39; אוסצקי-לזר, ישראל בעשור הראשון, עמ׳ 35� 

147 ראו: ״תלונות הערבים על חוק האזרחות״, דבר, 17 ביולי 1952, גרייצר, שם, עמ׳ 160�

148 אוסצקי-לזר, ישראל בעשור הראשון, עמ׳ 35 וראו לאחרונה גם את דברי ירון מזוז, סגן שר הפנים 

)הליכוד( במליאת הכנסת, שקרא לחברי כנסת ערבים להחזיר את תעודות הזהות שלהם; י׳ ליס, ״סגן שר 
הפנים לח״כים הערבים: אנחנו עושים לכם טובה שאתם פה; נתניהו: אתם צבועים״, הארץ, 24 ביוני 2015� 

149 עם הקמת מדינת ישראל פג תוקפה של אזרחות פלשתינה-א״י המנדטורית� 
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העצמאות,  מגילת  לעקרונות  מחויבותה  מפאת  ההתאזרחות  לבקשות  לסרב  למעשה 

שהכריזה על ״שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל תושבי המדינה בלי הבדל דת, גזע 

ומין״150 ול״הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם״ שאומצה על ידי העצרת הכללית 

של האו״ם ב-10 בדצמבר 1948�151 ישראל נאבקה להתקבל לאו״ם, וגם לאחר שאושרה 

חברותה במאי 1949 לא יכלה להתכחש לאחד העקרונות החשובים של ההכרזה, הארגון 

והקהילה הבין-לאומית�152 במשך השנים הבאות )מאז 1952( קהתה חריפותם של קשיי 

ההתאזרחות מכיוון שמרביתה של האוכלוסייה הערבית בישראל רכשה את האזרחות 
מכוח לידה, ולא נדרשה עוד להתאזרח�153

מצב דברים זה, אשר נגדו התקומם ח״כ רוסתום בסתוני בשנות המדינה הראשונות, 

תקף במידה רבה לגבי ערביי מזרח-ירושלים עד היום� על פי תפיסתם הם תושבי העיר 

המשפט,  את  החילה  שישראל  לאחר  ישראל,  מדינת  תושבי  גם  ולכן  ימימה,  מימים 

השיפוט והמנהל הישראלי על שטחי מזרח-ירושלים� לא הם ביקשו להיכנס לישראל — 

המדינה היא זו שסיפחה את השטח בו הם מתגוררים� אולם מנקודת המבט המשפטית 

הישראלית, על פי פסק הדין של בית המשפט העליון מ-1988 )בג״ץ 282/88 מוּבארק 

את  לראות  יש  בהמשך(,  בהרחבה  נעסוק  בו  הפנים,  ושר  הממשלה  ראש  נ׳  עוואד 

תושבי מזרח-ירושלים כמי שקיבלו ״רישיון לישיבת-קבע״ בישראל מכוח חוק הכניסה 

לישראל תשי״ב-1952� התֹושבּות שלהם יכולה להישלל בקלות יחסית אם קיבלו מעמד 

של תושבי-קבע או אזרחות במדינה אחרת, או אם שהו בחו״ל מעל שבע שנים מבלי 

לבקר בישראל או לחדש את מעמד התֹושבּות שלהם�154 בית המשפט העליון אף קבע 

שהתֹושבּות עלולה לפקוע גם ללא צו ספציפי של שר הפנים, וגם אם האיש שהה פחות 

על  ישראלית  אזרחות  לרכוש  אמנם  יכול  מזרח-ירושלים  תושב  בחו״ל�155  שנים  משבע 

�http://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/IndDeclaration.aspx 150

151 סעיף 15 של ההכרזה, שאומצה על ידי ישראל, קבע כי כל אדם זכאי לאזרחות� ראו:

�http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
152 הופנונג, ישראל — ביטחון המדינה, עמ׳ 143�

הערבי  המיעוט  כלפי  והיחס  בן-גוריון, מפא״י  גרייצר,  ד׳   ;38 עמ׳  הראשון,  העשור  לזר,  אוסצקי   153

בישראל בשנים 1956-1948, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ׳ 46� תיקון חשוב 
ומהותי של חוק האזרחות נעשה רק ב-1980 ביוזמת שר הפנים יוסף בורג, בהמשך ליוזמה של ח״כ תופיק 
נתינים ארץ- ישיבה לאנשים שהיו  ישראלית מכוח  טובי מראשית שנות ה-70� התיקון העניק אזרחות 
ישראליים ערב קום המדינה והיו תושבי ישראל ורשומים במרשם התושבים ביום 1952�7�14� גם לילדיהם 
של אותם תושבים הוענקה אזרחות אוטומטית מכוח ישיבה, חוק האזרחות, תיקון מס׳ 4 )תש״ם-1980(, 

ס״ח תש״מ מס׳ 984, עמ׳ 222; הופנונג, ישראל — ביטחון המדינה, עמ׳ 222� 
154 תקנות הכניסה לישראל )תיקון מס׳ 2(, התשמ״ה-1985, עמ׳ 1789 )הוספת התקנה 11א(; ר׳ לפידות, 

״מעמדם של הערבים תושבי מזרח-ירושלים״, בתוך: א׳ רמון )עורך(, עיר בסבך, ירושלים 2003, עמ׳ 266� 
155 ר׳ לפידות, ״מעמדם של הערבים תושבי מזרח-ירושלים״, בתוך: א׳ אחימאיר וי׳ בר-סימן-טוב )עורכים(, 

40 שנה בירושלים, ירושלים 2008, עמ׳ 397� 
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ידי התאזרחות; דהיינו, אם יגיש בקשה למשרד הפנים וימלא אחרי התנאים שהזכרנו 

לעיל, אולם גם אם ימלאו תושבי מזרח-ירושלים את כל התנאים הללו, הענקת אזרחות 

בדרך של התאזרחות תלויה בשיקול דעתו של שר הפנים ומחייבת הליך בירוקרטי ארוך 

)כ-6%(  ורצוף מכשולים�156 עד היום בחר רק מיעוט קטן מקרב ערביי מזרח-ירושלים 

לבקש אזרחות ישראלית ולהתגבר על המכשולים הרבים שהזכרנו לעיל� במעמדם של 

השלכות  כאמור  טמונות  כאזרחים,  ולא  בישראל,  כתושבי-קבע  מזרח-ירושלים  ערביי 

מרחיקות-לכת על אורח חייהם, על יחסה של המדינה אליהם ועל אופי הסיפוח הישראלי 

של מזרח-ירושלים — כפי שיפורט בחלקו השני של ספר זה� 

התושבים  של  ייצוגם  שאלת  והוא  נוסף  חשוב  עניין  עלה  השרים  ועדת  בישיבת   

הערבים במועצת העיר� ההנחה הישראלית הראשונית היתה כי יש להבטיח לתושבי מזרח-

ירושלים ייצוג במועצת העיר� ראש העירייה טדי קולק ערער על עמדת שר המשפטים 

בעניין צירוף נציגים מן העיר המזרחית למועצה� הוא טען שצירוף חברי מועצה ערבים 

יפגע באפשרות לנהל במועצה דיונים ״רגישים״ )כגון הדיון בביזת רכוש במזרח-ירושלים, 

שהתנהל באותו שבוע( ויש חשש שהדברים יועברו לידיעת ״גורמים זרים עוינים״�157 קולק 

הציע שהחלק המסופח יוגדר כ״רובע או אזור״ ו״נציגיו יהיו חברים בוועדה מייעצת״ 

חסרת סמכויות ממשיות� שר המשפטים דחה את הרעיון והדגיש ש״הצעת הרובע נדחתה 

בממשלה, כי לא רצו שם גרעין של משהו אחר בתוך העיר״�158 שפירא הדגיש כי חברי 

מועצה ״בעיתיים״ יוחלפו על ידי שר הפנים� תום שגב מזכיר בספרו מסמך ששלח יהודה 

ארבל, ראש מרחב ירושלים בשב״כ, ב-21 ביוני אל ראש העיר ובו ביוגרפיות מפורטות 

על חברי מועצת העיר הירדנית כולל תיאורי אופי מפורטים ופסילה של חלק מן הנציגים 

לאפשר  כוונה  היתה  שלא  ברור  הדברים  מחילופי  העיר המאוחדת�159  במועצת  מלכהן 

ייצוג דמוקרטי אמיתי של תושבי מזרח העיר, אלא למנות ״נכבדים״ שיענו  בשלב זה 

בעיקר על הצורך ה״הסברתי״�160 שאלה זו תעלה לדיון גם בהמשך, שכן חשיבותה לניהול 

ענייני מזרח העיר גדולה במיוחד� 

בנוסף לשתי שאלות מרכזיות אלו דנה ועדת השרים בשורה של שאלות נוספות שנגעו 

למעבר מן השלטון הירדני לשלטון הישראלי, כמו שאלת מעמדם של העירייה הערבית 

156 שם, עמ׳ 398� בנושא זה נעסוק בהרחבה בחלקו השני ספר זה�

157 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני ירושלים, 21 ביוני 1967, א״מ א 7616/19�

158 שם�

159 שגב, 1967, עמ׳ 508, 670 )הערה 5(�

160 שגב, שם� מנכ״ל משרד המשפטים יוסף קוקיה, אמר בישיבה כי ״עצם המינוי למועצה ]של נציגים 

מול  ערבים[ יש לו ערך תעמולתי גדול״� פרוטוקול ישיבת ועדת השרים, שם� עוד בעניין זה: בנבנשתי, 
החומה הסגורה, עמ׳ 146-145; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 67-61�
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במזרח-ירושלים,  שפעלו  הנוצריים  והמוסדות  הוואקף  רשויות  של  מעמדם  ועובדיה, 

אספקת שירותים עירוניים וממשלתיים, מעמדם של החוקים והתקנות הירדניים, שאלת 

פתיחת חנויות בשבת, הצורך להפריד בין מזרח-ירושלים ובין הגדה המערבית, תחולת 

חוק נכסי נפקדים בשטחי מזרח-ירושלים, הרס שכונת המוגרבים ליד הכותל המערבי, 

ההפתעה,  על  ללמוד  ניתן  הדיון  ומן  ברורות  תשובות  ללא  נותרו  השאלות  רוב  ועוד� 

היעדר ההכנה של הממשל הישראלי, המבוכה והבלבול שנוצרו בימים הראשונים שלאחר 

המלחמה� העמדה הדומיננטית בדיון, שהובאה מפי י״ש בן-מאיר, סגן שר הפנים, היתה 

כי ״באותו רגע שמתקבל תיקון בחוק ]הכוונה לאישור שני חוקי האיחוד בכנסת, א�ר�[ 

ולא  החלתו  משעת  לפעול  מתחיל  הישראלי  החוק  ומבוטל�  בטל  קודם  שהיה  מה  כל 

מעניינים אותנו איזה סידורים היו קודם״�161 לא נקבעו אפוא הוראות מעַבר בין שתי 

מציאותית  בלתי  היתה  זו  עמדה  כי  הסתבר  בפועל  והמנהליות�  המשפטיות  השיטות 

מן השלטון  מעַבר שיסדירו את המעבר  ובתקנות  נוספת  צורך בחקיקה  היה  ובהמשך 
הירדני לישראלי�162

במקביל נמשכו הדיונים בשאלת גבולות ״ירושלים המורחבת״� באופן רשמי עסקה בנושא 

זה ועדה בראשותו של סגן שר הפנים והשתתפו בה אנשי אגף התכנון במשרדו וקבוצת 

קציני צבא בכירים�163 עם זאת בלטה הדומיננטיות של אנשי הצבא ומערכת הביטחון 

בראשותם של האלוף רחבעם זאבי )גנדי(, עוזר ראש אג״ם, ובהמשך גם מעורבותו של 

משה דיין בקביעת גבולות העיר�164 כמו בנושאים רבים אחרים נראה שרק בידי צה״ל 

היו הנתונים, הכלים והיכולת להתמודד עם שאלה מורכבת זו, שנתפסה בעיני השרים 

והפקידים הבכירים כעיצוב גבולות המדינה בין מזרח-ירושלים לגדה המערבית� הוועדה 

)ובעקבותיה גם הממשלה( התלבטה בין התפיסה המקסימליסטית שהציע האלוף זאבי, 

שביקש לספח שטח של כ-200 קמ״ר משדה תעופה קלנדיה )עטרות( בצפון ועד לבית 

לחם )בדרום( ומחאן השומרוני הטוב )אזור מעלה אדומים( במזרח ועד לקיבוץ מעלה 
החמישה במערב, לבין תפיסות מינימליסטיות שהציעו לספח שטח קטן בהרבה�165

161 פרוטוקול ישיבת השרים, 21 ביוני 1967�

162 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 142; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 180-178 וראו בהרחבה להלן�

163 בנזימן, שם, עמ׳ 57-54; בנבנשתי, שם, עמ׳ 142� 

164 סיכום ראיונות בנושא שיקולים בקביעת גבולות ירושלים השלמה עם אנשי ממשל שעסקו בקביעת 

)1985(, ארכיון ישראל קמחי,  תיק מחקר מטרופולין ירושלים, חומר רקע  גבולות העיר )1983-1981(, 
מכון ירושלים למחקרי מדיניות� 

165 סיכום ראיונות עם יעקב דש, מנהל ִמנהל התכנון במשרד הפנים )1982�5�27( ויעקב סלמן, סגן המושל 

הצבאי של ירושלים ב-1967 )1982�7�9(; שם, עמ׳ 1�
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והשרים  הוועדה  חברי  של  עיניהם  לנגד  מלכתחילה  שעמדו  המרכזיים  השיקולים 

היו: התפתחות העיר היהודית וההיבט הדמוגרפי; קרי, מקסימום שטח שיאפשר בנייה 

של שכונות יהודיות ומינימום של אוכלוסייה ערבית בתחום השטח המסופח;166 הצורך 

החרושת  בית  הוצאו  למשל  כך   — המערבית  הגדה  מן  העיר  של  וכלכלי  פיזי  בניתוק 

התחום  מן  לרמאללה  בכביש  לערק  החרושת  ובית  ירושלים-יריחו  בכביש  לסיגריות 

המים  אספקת  שאלת  המערבית;167  לגדה  תוצרתם  את  לספק  שיוסיפו  כדי  המסופח, 

לירושלים, ובעיקר השאלה אם לצרף לעיר את מעינות וואדי קלט: עין פרעה ועין פואר; 

קביעת גבולות ״בני-הגנה״ המתחשבים בתנאי השטח168 והרצון לצרף לשטח העיר את 

שדה התעופה קלנדיה )עטרות( בצפון�169 תוך כדי הדיונים נמצאו גם התכניות הירדניות 

להרחבת שטחה המוניציפלי של מזרח-ירושלים ותחום התכנון של העיר של האדריכל 

הנרי קנדל ונראה שגם הן השפיעו על עבודת הוועדה�170 עד מהרה התגלו ניגודים בין 

השיקולים השונים — בעיקר בין הרצון להרחיב את גבולות העיר בהרבה מעבר לתחום 

ירושלים הירדנית )ששטחה היה רק 6 קמ״ר(, לבין השיקול הדמוגרפי — הבטחת רוב 

יהודי מוצק בתחום השטח המסופח� 

ערב הדיון הנוסף במליאת הממשלה ב-25 ביוני נראה שהתפיסה המקסימליסטית 

נחלה ניצחון� במכתב ששלח האלוף זאבי לשר המשפטים ב-22 ביוני הוא התווה, כנראה 

בממשלה�171  לדיון  שתובא  המורחבת״  ירושלים  לגבולות  ה״הצעה  את  השר,  לבקשת 

העקרונות עליהם התבסס זאבי ב״בחירת קו הגבול״ היו:

ואשר  ישראל(,  במדינת  כך  )וע״י  בירושלים  שייכלל  מרבי  שטח  של  תוספת  ״א� 

יאפשר את התרחבותה של ירושלים לכרך גדול״ ואז באה הסתייגות שמקורה בשיקול 

הדמוגרפי: ״אם יתברר בעתיד שהפרזנו בהכללת שטחים ואוכלוסייה ]ערבית א�ר�[ — 

ניתן יהיה להפריד בין השטח המוניציפלי של ירושלים לבין אזור חיצוני בסטטוס של 

166 סיכום ריאיון עם צבי טרלו )1982�8�1(, שם, עמ׳ 2� טרלו העיד כי ״בקביעת גבול השיפוט של ירושלים 

המאוחדת ביוני 1967 ]היה[ השיקול העיקרי: מינימום ערבים״�
167 ראו גם: בנבנשתי, שם, עמ׳ 143� 

168 יעקב סלמן העיד כי זאבי ״היה מעוניין בהרחבה ניכרת של התחום כדי להבטיח שליטה על אזורים 

העלולים לסכן את ירושלים, אך עמדתו לא התקבלה״, סיכום ראיונות בנושא שיקולים בקביעת גבולות 
ירושלים השלמה, שם, עמ׳ 1�

169 יעקב סלמן ומירון בנבנשתי העידו כי קולק דחף לצירוף שדה התעופה קלנדיה כדי לשנות את ייעודו של 

השטח שנועד לשדה תעופה בתוך העיר באזור בו נבנתה לימים שכונת רמת בית הכרם, שם, עמ׳ 1� 
170 לפי עדותו של עמנואל קרין, מנהל מחלקה בִמנהל התכנון במשרד הפנים )1981�11�8(, שם, עמ׳ 1� 

זה מציג את השיקולים  ביוני 1967, א״מ חצ 4089/14� מסמך  זאבי אל שר המשפטים, 22  171 רחבעם 

מאחורי הקלעים של קביעת גבולות העיר ומכאן חשיבותו הגדולה� כל הציטוטים להלן לקוחים ממסמך 
זה� חלקים מן המסמך פורסמו כבר אצל פדהצור, נצחון המבוכה, עמ׳ 119-118 ואצל גזית, המקל והגזר, 

עמ׳ 221�
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מועצה אזורית״� זאבי היה מודע אפוא לאפשרות שהציג תכנית רחבה מדי ועל כן הציע 

לממשלה דרך נסיגה אפשרית� 

הסעיפים הבאים במסמך )ב׳ ו-ג׳( עסקו ב״הכללת שדה התעופה עטרות )קלנדיה( 

בתוך השטח המסופח״; ו״הכללת כמה ממקורות המים של ואדי קלט — עין פרה ועין 

פואר״� זאבי הזכיר כי ״מי עין פרה מוזרמים היום לירושלים״� 

בסעיף ד׳ נאמר במפורש כי ״נזהרנו מהכללת כפרים ערבים בהיקף נרחב״, אם כי רוב 

הכפרים הגדולים דווקא נכללו בשטח המסופח, והכוונה היא כנראה לעיירות הערביות 

המקיפות את ירושלים כמו בית לחם ובנותיה ורמאללה� סעיף ה׳ קבע מפורשות: ״לא 

נכנסנו לתחום העיר בית לחם, דבר שמנע מאיתנו את קבר רחל״� 

תוואים  ע״פ  הגבול  נקבע  האפשר  ״במידת  כי  נאמר  המסמך  של  המסכם  בסעיף 

טופוגרפיים, אך באזורים שהדבר חסר משמעות או יוצר קושי מיוחד — נמתח קו גבול 

ישר מנקודה לנקודה״� 

על בסיס עקרונות אלה הציע זאבי לספח לירושלים שטחים נרחבים מן הגדה המערבית 

עד  נרחב  לספח שטח  הציע  הוא  במזרח  העיר�  מן  למדי  כפרים מרוחקים   11 ובתוכם 

חאן השומרוני הטוב — כולל מעיינות וואדי קלט — ובתוכו הכפרים: אל עזרייה, אבו-

)בגלל  וג׳בע� בצפון הוא הציע לצרף את הכפר קלנדיה  דיס, ענאתא, חזמא, אל ראם, 

שדה התעופה( ואף את ביתוניה )על כביש רמאללה-לטרון(� במערב הוא הציע לצרף את 

הכפרים בית חנינא, נבי סמואל ובית אכסא� הוא רמז גם על הצורך לסמן מחדש את 

גבול ירושלים ממערב, באזור פרוזדור ירושלים, בתחום הקו הירוק� בדרום הוא הציע 

לספח את כל השטח עד וואדי חלץ שלמרגלות בית ג׳אלה ואת פסגת ראס בית ג׳אלה 
)הר גיֹלה( והכפר וולג׳ה�172

ירושלים  גבולות  הצעת  של  מילולי  ״תיאור  חשובים:  נספחים  שני  נוספו  למסמך 

המורחבת״ )בנקודות ציון( ו״אומדן משוער של האוכלוסייה הערבית בירושלים הכלולה 

שתי  שקלה  הוועדה  כי  עולה  האומדן  מן  ישראל״�  למדינת  לסיפוח  המיועד  בשטח 

הצעות:

״ההצעה המקורית ]המצומצמת[ לסיפוח״, שכללה את העיר העתיקה וסביבותיה  א�  

ואת הכפרים הסמוכים לה )יחסית(: א-טור, עיסאווייה, שועפאט, צור באהר, בית 

נכלל  לא  קלנדיה  התעופה  שדה  סוואחרה�  אל  וערב  אום-טובא  שרפאת,  צפאפה, 

172 עמ׳ 3-2 במכתב זאבי אל שר המשפטים; ראו גם: בנזימן, ירושלים, עמ׳ 55-54; והמפה בעמ׳ 50�
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בהצעה זו� מספר התושבים בשטח זה הוערך ב-60,700 נפש )על פי נתונים ירדניים 

מ-1961(� 

)בהם  לעיל  שנזכרו  הכפרים   11 של  תוספת  שכללה  החדשה,  המורחבת,  ההצעה  ב�  

התגוררו 22,900 בני-אדם( להצעה המצומצמת� בסה״כ התגוררו בשטח זה 83,600 

תושבים )על פי נתוני 1961(� לכך נוספה ״תוספת משוערת מריבוי טבעי״ )עד 1967( 

של 20,000 איש )כ-3% בשנה( והופחתו 8,000 תושבים שעזבו את היישובים הנ״ל 

המורחב  בתחום  ההערכה  פי  על  התגוררו  הכול  בסך  הישראלי�  הכיבוש  בעקבות 

שהוצע לסיפוח כ-95,000 נפש� 

כנראה  סברו  הוועדה,  דיוני  את  שניהלו  זאבי,  והאלוף  הפנים  שר  סגן  שר המשפטים, 

היהודיות  שהשכונות  בהנחה  ערבים  תושבים  של  זה  מספר  ״לבלוע״  תוכל  שירושלים 

שייבנו בשטח המסופח יאפשרו התרחבות גדולה של ירושלים היהודית והפיכתה ל״כרך 

גדול״� מן המסמך עולה גם רצון ישראלי לחזק את מעמדה של ירושלים על ידי סיפוח 

נראה  המזרחית�  לעיר  מים  מקורות  להבטיח  השאיפה  וכן  לה  שמצפון  התעופה  שדה 

שזיכרון המצור על ירושלים ב-1948 והחיים בעיר חצויה הותירו את רישומם על מקבלי 

ההחלטות הישראלים� 

״אומדן משוער של 
האוכלוסיה הערבית 

בירושלים הכלולה 
בשטח המיועד לסיפוח 

למדינת ישראל״, 
קטע מתוך מכתבו 

של רחבעם זאבי 
)גנדי( לשר המשפטים 
י״ש שפירא, 22 ביוני 

1967, ארכיון המדינה 
חצ 4089/14
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ז� לקראת הכרעה — ישיבות הממשלה ב-26-25 ביוני 

שלושה ימים לאחר ישיבת ועדת השרים התכנסה הממשלה ב-25 ביוני לאשר את ה״הצעה 

לגבולות ירושלים המורחבת״ שהועלתה במכתבו של האלוף זאבי�173 גם הפעם התקיים 

עתיקה  בעיר  סיפוח  של  מעשה  מכל  להימנע  ישראל  על  גובר  חיצוני  לחץ  בצל  הדיון 

ובמזרח-ירושלים� שר החוץ הבריטי ג׳ורג׳ בראון קרא בנאומו ב-21 ביוני בעצרת האו״ם 

לישראל שלא לעשות צעדים ביחס לירושלים, כי המעשה עשוי לבודד אותה בדעת הקהל 

העולמית� בשיחה בין אבא אבן ודין ראסק, מזכיר המדינה האמריקאי, הזהיר האחרון 

כי כל פעולה ישראלית עלולה לעורר אנטישמיות ולהקשות על התמיכה האמריקאית 

בישראל� בנוסף העלה הוותיקן מחדש את התכנית לבינאום העיר — שירדה מסדר היום 

הבין-לאומי בראשית שנות ה-50 — וביקש לגייס את הקהילה הבין-לאומית ואת העולם 

הנוצרי לתמוך בכך�174 במברק מניו-יורק ביקש שר החוץ אבן כי ״כל מה שייעשה יוסבר 

כהכרח מעשי הנובע מהרצון לנהל את העיר בשלמותה ולא כמחווה מדיני היסטורי״ וכי 
״דבר זה חיוני ביותר״�175

על רקע זה ביקשו שוב ראש הממשלה, שר הפנים ושר הדואר, לשקול מחדש את 

שר  מטעם  רק  או  הממשלה  מטעם  צווים  בהוצאת  להסתפק  והציעו  בחקיקה  הצורך 

הפנים�176 אולם הפעם, לאחר ששמעו השרים את הסבריו של שר המשפטים על ההכרח 

הכנסת  בפני  ולהביאם  החוקים  את  לאשר  קונסנסוס  בממשלה  נוצר  שבחקיקה177 

במהירות האפשרית� השרים )ובתוכם גם שרי מפ״ם המתונים( קיבלו את העמדה כי אין 

שום סיבה לרביזיה וכי דחייה לא תתרום מאומה ותחשוף את הממשלה ללחץ מתמיד 
ובלתי פוסק�178

פי ההצעה  על  לעיר  המוצעים  הגבולות  הציג שר המשפטים את  הישיבה  בהמשך 

כי   — זאבי  במסמך  ההערה  בעקבות   — הצהיר  אף  שפירא  י״ש  זאבי�  של  המורחבת 

״בשטח הגדול שאנו מכניסים לעיריית ירושלים, התברר שחלק לא צריך להיות במסגרת 

הוא  אזורית״�  מועצה  שם  ונקים  ישראל  מדינת  במסגרת  יישאר  זה  ירושלים,  עיריית 

העריך את האוכלוסייה הערבית הכלולה בשטח המיועד לסיפוח לישראל בכ-100 אלף 

נפש ונימק כי ״כיוון שמפה זו בעצם קובעת את הגבולות של מה שאנו משחררים או 

173 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 26 ביוני 1967, א״מ א 8164/10, כל הציטוטים לקוחים ממקור זה� 

174 פרוטוקול הישיבה, שם, עמ׳ 4, 11� ראו גם בנזימן, ירושלים, עמ׳ 50; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, 

עמ׳ 150; אבן, פרקי חיים, עמ׳ 431� 
175 א׳ אבן אל א׳ לבבי, מנכ״ל משרד החוץ, 23 ביוני 1967, א״מ חצ 4089/14�

176 פרוטוקול הישיבה, שם, עמ׳ 12, 68-67�

177 שם, עמ׳ 60�

178 שם, עמ׳ 44�
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מספחים, אני מבקש על זה החלטת ממשלה״�179 השרים אישרו את הצעת שר המשפטים, 

אלא שברגע האחרון העלה דיין הסתייגות שהוצגה בפיו כ״הערה לסדר בשאלה טכנית 

עבור הפרוטוקול״, שטרפה מחדש את הקלפים והביאה לדיון מחודש בגבולות העיר�180 

דיין הפתיע את השרים כשהסתייג מהצעתו המורחבת של זאבי, שייצג את מערכת 

החדשה,  המפה  בעד  ולא  הקודמת  המפה  ״בעד  הוא  כי  טען  הביטחון  שר  הביטחון� 

]��[ יש בה פגמים רבים״�181 שר הפנים מ״ח  גדולה, אבל  שאמנם הורחבה בהתלהבות 

שפירא, שהיה חבר בוועדת השרים שהחליטה על הגבולות, ניסה להסביר את החלטת 

הוועדה, אך דבריו לא היו החלטיים וחסר בהם השכנוע העצמי לעומת דעתו הנחרצת 

]עין פרה[ יהיה  יודע שיש חשיבות רבה שזה  של דיין� שפירא טען כי מצד אחד ״אני 

בתוך ירושלים ]���[ יש בזה הרחבה של הפרוזדור לקלנדיה וזה לא אכפת לי כל כך, גם 

אם אנחנו מקבלים עוד איזה מספר ערבים״; ומצד שני, ״אם לא רוצים לעשות רושם, 

שכאילו רוצים אריינכאפן ]לחטוף[ עוד 10 ק״מ, אפשר לדעתי בלי עין פרה� זה תיקון 

קל לעומת ההצעה הקודמת, ואפשר לקבל הצעה זו״�182 דבריו מעידים בבירור על חוסר 

התמצאות בגאוגרפיה של האזור ועל אי-הכרת השטח� בהמשך הדיון שאל השר בנטוב 

ו״מומחים״  ״אורבניסטים״  גם  שיתפו  והאם  המפה״  בעניין  ההחלטה  את  קיבל  ״מי 

קלנדיה  בעניין  תביעה  בוועדה  שהושמעה  מאחר  ״כי  הבהיר:  המשפטים  שר  בדיון�183 

התעוררה שאלה, שפה יהיה גבול די מוזר של העיר� כתוצאה מהערעור שלי ]���[ הודיע 

בא-כוח הצבא, האלוף זאבי, את הדבר הזה על יישור הגבול� כמובן שבעניין זה קיבלתי 

את עמדתו של הצבא� אבל אם שר הביטחון מבכר את ההצעה הראשונה, אני אתמוך 

בו״�184 נראה אפוא ששר המשפטים ביטל את דעתו בפני דעתו של שר הביטחון� 

דיין הסביר לשרים שעמדתו אינה מייצגת את הצבא, אבל הוא מדבר כאזרח ״שמבין 

בענייני צבא״�185 הוא לא מחשיב את מקור המים של עין פרה כי אין לו חשיבות חיונית 

ויש לנו מספיק מקורות שיספקו מים לעיר המזרחית� אולם מה שמדאיג אותו בהצעה 

לחלק  המערבית  הגדה  של  הדרומי  מהחלק  הדרך  את  ״קוטעת  שהיא  הוא  המורחבת 

הצפוני״� ו״אם אני מביא בחשבון ]���[ שייתכן שנרצה לעשות מהגדה המערבית יחידה 

אחת שיהיו בה גם חברון וגם בית לחם וגם יריחו, צריך להיות דרך מקשרת״� ו״נוסף 

179 שם, עמ׳ 64�

180 שם, עמ׳ 71�

181 שם, שם�

182 שם�

183 שם, עמ׳ 72�

184 שם�

185 שם, עמ׳ 73-72�
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לכל הקומפליקציות, אנחנו במפה השנייה חותכים את הדרך ]ליריחו א�ר�[״� דיין חתם 

את דבריו בביקורת חריפה על עמדת הצבא וועדת השרים: ״אני מכיר את התיאבון של 

]���[ אם מצרפים את שדה התעופה ועין פרה, זה לא סיפוח החלק השני של  היהודים 

ירושלים, זה חציית הגדה המערבית לשני חלקים, החלק הדרומי והחלק הצפוני, ואני נגד 

זה� אז לא יהיה לנו שדה תעופה בירושלים� כל זמן שהשטח בידינו אפשר לטוס לשם� 

אבל בגלל שדה תעופה אני לא בעד קלנדיה ולא בעד עוד עשרה כפרים נוספים עם 20 

אלף תושבים�186 דיין הדגיש אפוא גם את השיקול המדיני של חציית הגדה המערבית 

לשניים ואת ההיבט הדמוגרפי — רצון לצמצם את האוכלוסייה הערבית בתוך השטח 

המסופח לירושלים� 

סגן שר הפנים נזעק להגן על ההצעה המורחבת של הוועדה187 והעלה את הטענות הבאות: 

ההצעה לכלול את שדה התעופה קלנדיה באה בעקבות ההצעה הירדנית להרחבת  א�  

גבולות העיר )הירדנים שיפצו את שדה התעופה ב-1965� הוא הגיע לשיא מבחינת 

מספר הנוסעים ב-1966� בשנת 1966 עברו בו כ-100 אלף נוסעים ב-1,040 מטוסים(� 

הוועדה לא רצתה להותיר את השדה בתחום הגדה המערבית — מה גם שחלק מן 
הקרקעות שעליהן היה בנוי היו עד 1948 בבעלות יהודית של המושב עטרות�188

186 שם, עמ׳ 73�

187 שם, עמ׳ 74�

188 י׳ קמחי, ״עטרות ונווה יעקב״, בתוך: א׳ רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 177-176� 

טרמינל שדה 
התעופה קלנדיה 

)עטרות(, 
7 ביוני 1967

צילום: זאב 

ספקטור, לע״מ
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״היתה שאלה אם הצבא מוכן להסכים להכללת קלנדיה, והצבא נתן את הסכמתו״�  ב�  

כאן בולטת שוב הדומיננטיות של הצבא בתהליך קבלת ההחלטות� 

אי-אפשר יהיה להשתמש בשדה תעופה אם לא ייכלל בשטח ישראל: ״כל זמן שלא  ג�  

חל עליו חוק המשפט הישראלי, יעלו כל מיני בעיות לאלה שירצו להגיע מקלנדיה, גם 

מבחינת חוק הכניסה, גם מבחינת מעבר רכב, וכאשר הם יעברו מקלנדיה לירושלים, 
יצטרך להיות איזה מקום ביקורת באמצע״�189

החלק של בית אכסה לא נכלל במפה הירדנית, אבל נכלל בהצעה השנייה של האלוף  ד�  

זאבי�

גם של הצבא  ]���[ אבל המהנדסים,  פרה  עין  בלי  פרה: ״אפשר להסתדר  עין  לגבי  ה�  

וגם של מחלקת התכנון שלנו ]משרד הפנים[, אמרו שהשטח של עין פרה אינו שטח 

מיושב אלא הוא כמעט כולו שטח ריק״� נראה אפוא שאחד השיקולים העיקריים 

כאן היה שטח גדול וריק, שיאפשר התיישבות יהודית�

הדיון העמיד את השרים על חשיבות קביעת גבולות העיר ועל כך שהם קובעים למעשה 

את גבולות המדינה� השר אלון הציע להחזיר את הדיון לוועדה ואחר כך לממשלה� הוא 

גבול למדינת ישראל״�  גבול, אני חושש שקובעים  יודע למה קובעים כאן  טען: ״אינני 

שר המשפטים הבהיר: ״זה עוד לא גבול ישראל, אבל לעת עתה זו הגדה המערבית מול 
ישראל״�190

לאישור  החוקים  שלושת  את  להגיש  הממשלה  החליטה  זה  בסעיף  הדיון  בסיכום 

הכנסת בשלוש קריאות ביום השלישי הקרוב� היא הטילה על ועדת השרים לקבוע את 

״תחומיה״ של ירושלים )ולא ״גבולותיה״ — כדי להימנע משאלת קביעת הגבול עם שאר 

שטחי הגדה המערבית( ולהביא את הצעתה לאישור הממשלה למחרת� הממשלה אישרה 

גם את הצעת ראש הממשלה להזמין את ראשי הדתות בארץ כדי ״להסביר להם את 

מדיניות הממשלה לגבי המקומות הקדושים לפיה תמשיך הממשלה לשקוד על שמירת 

ואופיים האוניברסלי, תוך התייעצות  ועל הבטחת מעמדם הדתי  המקומות הקדושים 

189 בעדות מאוחרת סיפר שלמה גוברמן, נציג משרד המשפטים, כי הציע להכליל את שדה התעופה בתחום 

העיר ״מטעמים של חוק השבות, כדי שעולה יוכל לעלות ארצה לא רק דרך לוד חיפה ואשדוד, אלא גם 
בנמל תעופה של ירושלים״, סיכום שיחה עם שלמה גוברמן, 7 ביוני 1982, סיכום ראיונות בנושא שיקולים 

בקביעת גבולות ירושלים השלמה, עמ׳ 2� 
190 פרוטוקול הישיבה, שם, עמ׳ 76�
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האיחוד�  לחוקי  הבין-לאומית  התגובה  את  לרכך  נועד  זה  צעד  הדתות״�191  ראשי  עם 

הדיון בממשלה חשף את החיפזון והאלתור שאפיינו את עבודת ועדת השרים והממשלה 

בקביעת גבולות העיר�

בהמשך הישיבה דנה הממשלה בשאלת יציאתם של תושבים ערבים ממזרח-ירושלים 

ומן הגדה המערבית לירדן בימי המלחמה האחרונים ולאחריה� מדיניותו של דיין היתה 

לירדן, מתוך תפיסה שהדבר משרת את  יציאת התושבים המעוניינים בכך  לעודד את 

המערבית�  ובגדה  במזרח-ירושלים  הערבית  האוכלוסייה  בהקטנת  הישראלי  האינטרס 

כך  לשם  שהעמיד  באוטובוסים  וסביבותיה  העיר  מן  היוצאים  מספר  את  העריך  הוא 

השלטון הישראלי בכ-600 נפש ביום, וטען ש״זה דבר עצום״�192 כמה מן השרים הביעו 

דאגה מן הנזק ההסברתי שנגרם לישראל כתוצאה מיציאת התושבים הערבים, שנתפסה 

הערבית  האוכלוסייה  את  לדלל  מכוון  ישראלי  כניסיון  הבין-לאומית  הקהילה  בעיני 

זה נראה שאיש  ומן הלחץ האמריקאי להפסיקה�193 אולם גם בעניין  במזרח-ירושלים, 
מהם לא יכול להציע משנה סדורה וליישם מדיניות שונה מזו של דיין�194

למחרת )ה-67�6�26( התכנסה הממשלה לדיון נוסף בנושא גבולות העיר� לפני הישיבה 

אישרה ועדת השרים בראשות שר המשפטים את ההצעה הראשונה )המצומצמת יותר( 

לתחומי העיר, בתוספת שדה התעופה קלנדיה ומסדרון צר ברוחב של שני ק״מ שיוביל 

אליו� עין פרה ו-11 הכפרים שנכללו בהצעה המורחבת של זאבי, נותרו מחוץ לתחומי 
העיר�195 נראה שדעתו של דיין התקבלה בוועדה, למעט בנושא שדה התעופה קלנדיה�196

שר המשפטים הודיע בישיבת הממשלה כי המפה אושרה בוועדת השרים פה אחד�197 

השר קול התעניין במספר הערבים החיים בשטח המסופח ושר המשפטים העריך את 

מספרם ב-70-60 אלף� השרים אישרו את ההצעה וראש הממשלה דיבר על ההכרח ״ליישב 

יהודים בסביבות ירושלים וגם מחוץ לשכונה היהודית בעיר העתיקה״ ועל הצורך לקנות 

קרקעות פרטיות של ערבים, אולי דרך קק״ל, במימון הממשלה�198 

191 שם, עמ׳ 78�

192 שם, עמ׳ 89�

193 שם, עמ׳ 82�

194 עוד בעניין זה ראו: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 27 ביוני 1967, א״מ 

א 8161, עמ׳ 9-8; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 18; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 30-29; י׳ ארגמן, זה היה 
סודי ביותר: 30 פרשיות מודיעין וביטחון בישראל, תל-אביב 1997, עמ׳ 246� 

195 פרוטוקול הישיבה, 26 ביוני 1967, א״מ א 8164/10, עמ׳ 2�

196 יוסף ארגמן מספר כי שמע מפי עוזי נרקיס על כך שנרקיס נסע עם דיין בג׳יפ כדי לסמן את גבולות העיר 

לפי הכלל של ״מינימום ערבים״, ארגמן, זה היה סודי ביותר, עמ׳ 250� 
197 פרוטוקול הישיבה, עמ׳ 2�

198 שם, עמ׳ 4-3�
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הדיון מצביע בבירור על כך שההיבט הדמוגרפי היה בסופו של דבר שיקול מרכזי 

בשטח  האפשר  ככל  רבים  יהודים  ליישב  הדחף  וכי  העיר  של  גבולותיה  בקביעת 
המסופח שיחק מלכתחילה תפקיד מרכזי�199

ברגע האחרון העלה השר יגאל אלון את הבקשה לכלול את קבר רחל, ביתר )כנראה 

הכפר בתיר( ומסילת הברזל העוברת בסמוך לכפר בתחומי העיר המורחבת� שר המשפטים 

י״ש שפירא הדגיש כי הוועדה החליטה שלא לכלול את קבר רחל בתחומי העיר� לגבי 

ביתר הוא הבהיר כי ״האמת היא שאנחנו קיבלנו את כל הדברים מהצבא ]���[ אתה מציע 

לכלול את ביתר, אני לא מתמצא בעניין זה, אפשר לדון ]���[״�200 מחילופי הדברים אפשר 

ללמוד שוב על חוסר ההתמצאות של השרים בגאוגרפיה של האזור ועל תלותם בהצעות 

ובנתונים שסיפק הצבא� בהמשך דנו השרים בצורך לשמור בקפידה על חשאיות מוחלטת 

עד לקבלת החוקים בכנסת� הישיבה הוכרזה ישיבת ועדת שרים לענייני ביטחון שאין 

לפרסם דבר על דיוניה� השרים ביקשו גם לתדרך את עורכי העיתונים שלא לפרסם דבר 

עד אחרי אישור החוקים בכנסת� הוחלט גם לקצר את הדיון בכנסת על ידי כך שדוברי 
סיעות הקואליציה הרחבה לא ישתתפו בדיון�201

בסופו של הדיון בסעיף ״איחוד ירושלים״ החליטה הממשלה: 

במזכירות  השמורה  במפה  שצוינו  כפי  המאוחדת  ירושלים  תחומי  את  לאשר  א� 

הממשלה� 

לאשר את צו קביעת שטחים ]���[  ב�  

לאשר את ההודעה ]���[ על הרחבת גבולות נפת ירושלים� ג�  

החלטות ב׳ וג׳ דלעיל תיכנסנה לתוקפן עם אישור הצעת החוק לתיקון פקודת  ד�  

סדרי השלטון והמשפט )מס׳ 11(, תשכ״ז-1967 על ידי הכנסת� 

199 בדיון פומבי שנערך באוקטובר 1967 על טיוטת תכנית האב לירושלים שעודכנה לאחר המלחמה, שאל 

למימדים  העיר  מסגרת  את  להרחיב  רצוי  ״האם  גח״ל:  מפלגת  של  ביטאונה  ׳היום׳,  עיתון  נציג  דווקא 
לתכנית  הציבורית  המועצה  מישיבת  פרוטוקול  דו-לאומית?״,  בירתנו  עיר  תהיה  דור  שבעוד  כך  כאלה, 
האב לירושלים, שהתקיימה ביום ג׳, כ׳ בתשרי תשכ״ח, 1967�10�24, ארכיון ישראל קמחי, מכון ירושלים 
למחקרי מדיניות� דיון מסודר יותר בנושא גבולות העיר מנקודת-מבט תכנונית-אורבנית החל באוגוסט 
1967 ביוזמת ראש העיר טדי קולק� ראו: המשרד לתכנית אב ירושלים, הגבולות העירוניים והאזוריים 
של ירושלים: טיוטה ראשונה, 4 באוקטובר 1967, ארכיון ישראל קמחי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות 

)ההקדמה למסמך(� 
200 פרוטוקול הישיבה, שם, עמ׳ 10� יעקב דש וצבי טרלו העידו מאוחר יותר כי השיקול המרכזי שלא לכלול 

ל״נגיסה״ בשטח  והתנגדות  את קבר רחל בתחום העיר, היה הימצאותו בתחום השיפוט של בית לחם 
העיר; סיכום ראיונות בנושא שיקולים בקביעת גבולות ירושלים השלמה, שם, ארכיון ישראל קמחי, מכון 

ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 1�
201 שם, עמ׳ 19-17�
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הצו וההודעה שאושרו בהחלטות ב׳ וג׳ הנ״ל וההכרזה של שר הפנים לפי חוק  ה�  

לתיקון פקודת העיריות )מס׳ 7(, תשכ״ז-1967, יפורסמו מיד לאחר אישור תיקון 

ידי  ]���[ על  וחוק לתיקון פקודת העיריות   ]���[ פקודת סדרי השלטון והמשפט 
הכנסת�202

יצוין כי אף אחד מן הסעיפים הנ״ל לא התייחס למעמדם העתידי של ערביי מזרח-

ירושלים� 

ערב אישור החוקים בכנסת הוציא משרד החוץ בירושלים חוזר לכל נציגויות ישראל 

בעולם שקרא להצניע ככל האפשר את סיפוח מזרח-ירושלים ולהדגיש את חוק השמירה 

על המקומות הקדושים� בחוזר נאמר כי יש ״להציג את הצעד לגבי ירושלים לא כמחווה 

מדיני היסטורי כי אם כהכרח מעשי הנובע מהרצון לנהל את העיר בשלמות באופן תקין� 

יש לתארו לא כסיפוח אלא כ-municipal fusion, אשר יאפשר הפעלת שירותים כסדרם� 

]���[ אשר לחוק המקומות הקדושים תוכלו להוסיף שהוקמו מועצות ליד ראש הממשלה, 

אחת נוצרית והשנייה מוסלמית, לטיפול במקומות הקדושים� כמו כן מוכנה ישראל לדון 

במשאלות ובהצעות מיוחדות בדבר מקומות קדושים אלה״�203 קו ההסברה של ישראל 

היה אפוא הצגת הצעד הישראלי לא כסיפוח אלא כ״מיזוג מוניציפלי״ שמאפשר אספקת 

המקומות  בניהול  מקסימאלית  גמישות  לגלות  ונכונות  העיר  מזרח  לתושבי  שירותים 

הקדושים שנתפסו כבבת עינו של העולם הנוצרי המערבי� 

החוקים  לאישור  הדרך  סוף  סוף  ונסללה  בממשלה  הדיון  כאן  הסתיים  לכאורה 

בכנסת� אולם למחרת, שעות אחדות לפני הבאת החוקים לכנסת, צץ עיכוב נוסף� 

ח� ההחלטה — ישיבת הממשלה ב-27 ביוני ואישור החוקים בכנסת

ב-27 ביוני בשעה 00�14, שעתיים לפני תחילת הדיון בכנסת, כינס ראש הממשלה באופן 

לעצרת  ישראל  בהול שקיבל ממשלחת  בעקבות מברק  נוסף  לדיון  דרמטי את השרים 

האו״ם, שכללה את שר החוץ, השגריר בוושינגטון )אברהם הרמן(, השגריר באו״ם )גדעון 

רפאל( ושישה חברי כנסת שייצגו את רוב סיעות הבית� תשעת החברים במשלחת המליצו 

פה אחד ״שהכנסת תסתפק ]���[ ]באישור[ חוק המקומות הקדושים שיועבר במהלך רגיל 

ללא תרועות״ ו״שני החוקים האחרים ]���[ יוסיפו לעמוד על שולחן הכנסת, אך יובאו 

לקריאה ראשונה רק כעבור ימי העצרת״� 

202 שם, עמ׳ 21�

203 ממשרד החוץ אל כל הנציגויות, 26 ביוני 1967, א״מ א 7920/8� ״מועצות״ אלו לא הוקמו לבסוף� 
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הנימוק המרכזי שעמד מאחורי הצעה זו היה הרצון הישראלי להכשיל את הצעת 

יוגוסלביה שקראה לפנות את השטחים שכבשה ישראל ללא תנאי, בעזרת כמה מדינות 

]���[ נטייה  אפריקאיות ומדינות אמריקה הלטינית, ״שלמרות הודעת האפיפיור מגלים 

לא להתעורר נגדנו, כל עוד נסתפק בהודעות בעצרת ולא נוסיף ]���[ מעשים מתגרים כגון 

קבלת החוקים בכנסת״� 

החותמים על המברק הדגישו כי ״חקיקה א׳ וב׳ בשלב זה ]של שני החוקים בעניין 

הסיפוח[ תפריע לסיכויים הפרלמנטריים כאן ]בעצרת האו״ם בניו-יורק[ ואינה נחוצה 

לחיזוק מעמדנו בירושלים הנשען על נוכחותנו הצבאית והשלטונית ועל הודעתנו בעצרת 

שעברה בשלום״� ראש הממשלה ציטט גם מברק מחבר המשלחת ח״כ אלימלך רימלט 

האו״ם[  ]בעצרת  רצויות  התפתחויות  ״נוכח  כי  המאשר  ספיר,  יוסף  השר  אל  מגח״ל 

ונוכח השהיות בחוקי ירושלים עד כה — יש הסכמה כללית ]במשלחת[ ביחס להמלצות 
שהועברו על ידי שר החוץ״�204

בעקבות המברקים העלה ראש הממשלה את השאלה אם אפשר לקבל את המלצת 

המשלחת בלי ״בושת פנים״�205 השאלה התחדדה במיוחד לאחר שהסתבר שהתקשורת 

הוזמנה לצלם את ישיבת הכנסת, וראש הממשלה טען כי ״לא לעשות כלום בוודאי לא 
בא בחשבון״�206

)קול, ששון, שרף,  נוקב שהתקיים בממשלה, תמכו תשעה מחברי הממשלה  בדיון 

ישעיהו, ארן, מ״ח שפירא, גבתי, ברזילי ובנטוב( בהמלצת המשלחת� שרים אלה הדגישו 

הצורך  ואת  בעצרת  שלישים  שני  של  ברוב  תתקבל  היוגוסלבית  שההצעה  החשש  את 

לעמוד בפני לחצים פנימיים של דעת הקהל והתקשורת הישראלית� ״למה אנחנו מפחדים 

להביא  לנו  מציעים  אחרים�  מפני  מפחד  ״אני  הפנים;  שר  שאל  עצמנו״,  מפני  כך  כל 

עכשיו את החוק ביחס למקומות הקדושים, אנחנו לא יכולים לבטל את ]כינוס[ הכנסת, 

לגבי  א�ר�[,  הקדושים,  המקומות  על  השמירה  ]חוק  הזה  החוק  את  להביא  אפשר  אז 

הקתולים יש לו ערך לא קטן״�207 בעמדה זו תמך גם השר ששון שהציע להחליט על מועד 
הגשת שני החוקים האחרים — לפי התגובה הבין-לאומית�208

ראש הממשלה ושישה שרים )גלילי, ורהפטיג, בגין, י״ש שפירא, י׳ ספיר ודיין( תמכו 

באישור החוקים בכנסת ללא דיחוי� השר בגין הדגיש ״כי כל דחייה כזאת תעמיד אותנו 

204 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 27 ביוני 1967, א״מ א 8164/11, עמ׳ 4-3�

205 שם, עמ׳ 4�

206 שם, עמ׳ 5�

207 שם, עמ׳ 10�

208 שם, עמ׳ 6�
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בפני לחץ בין-לאומי כל פעם״�209 שר המשפטים התנגד בכל תוקף להגשת חוק השמירה 

על המקומות הקדושים לבדו: ״זה הדבר המגוחך ביותר שאני יכול לתאר לעצמי� אנחנו 

עשינו למעשה שני חוקים בשביל איחוד ירושלים, שניים שהם אחד� חוק אחד שמאפשר 

איחוד ירושלים וכשובר בצידו, חוק לשמירת המקומות הקדושים, אז אנחנו נניח עכשיו 
רק את השובר?״�210

 ראש הממשלה, שהיה בעמדת מיעוט בממשלה, הוסיף נימוק נוסף ומכריע )מנקודת-

של  דימוים  משאלת  אשכול  הושפע  כמה  עד  המראה  נימוק   — הדחייה  נגד  מבטו( 

הממשלה וראש הממשלה בתקשורת הישראלית ובדעת הקהל� ״העניין הוא לא במצב 

של טבולה-רסה״, טען אשכול; ״עיתוני הערב כתבו כבר מאמרים ושלחו אותם לצנזורה 

]���[ כתבי הטלביזיה מוזמנים לכנסת ]���[ ברור לי שכל העיתונים יכתבו עוד יותר מאשר 

אם יתקבלו החוקים, שפתאום קרה איזה דבר וישראל נבהלה וישאלו מה קרה פה ]���[ 

יותר כדי שגם בעוד שבועיים לא נקבל את  ילחצו  ואז  יגידו: נבהלתם —  ואז הגויים 

החוקים״�211 נראה שלנגד עיניו של אשכול עמדה גם דעת הקהל הישראלית באותה עת� 

בסקר שערך המכון למחקר חברתי שימושי ב-25 ביוני דרשו 98% מן הנשאלים להחזיק 
את מזרח-ירושלים בשלטון ישראל�212

כדי לשכנע את השרים ביקש ראש הממשלה בצעד מפתיע לשוחח טלפונית עם שר 

החוץ ששהה בניו-יורק� ואכן בשיחה שקיימו ראש הממשלה ושר המשפטים עם שר החוץ 

אבן הצליחו השניים ל״סחוט״ מאבן הודאה שהחלטת הכנסת לאשר את החוקים ״תהיה 

מכה, אך נמשיך להתמודד״�213 ראש הממשלה דיווח לממשלה כי ״השר אבן מודה שאם 

זה ]דחיית החקיקה א�ר[ יתפרש או עלול להתפרש בעיתונים כאן ואחר כך יגיע לעיתונות 

את  ציטט  גם  דבר אחר״� אשכול  מכל  גרוע  יותר  זה  ללחץ,  כניעה  היתה  שזו  העולם, 

בקשתו של אבן ״עד כמה שאפשר to tone down את הדיון בכנסת״� השרים השתכנעו 

והחליטו בחיפזון להביא את שלושת החוקים לאישור הכנסת מיד, ללא הכרעה ברורה 
מתי תפרסם מזכירות הממשלה את הצו שייתן תוקף מעשי לחקיקה�214

209 שם, עמ׳ 7�

210 שם, עמ׳ 11�

211 שם, עמ׳ 9-8�

212 המכון למחקר חברתי שימושי, דוח מספר 2 בסדרה בעיות הציבור, תגובות הציבור לאחר המלחמה, 

לוי אשכול,  למפרום,  אצל:  מצוטט   ,6337/3 ג  א״מ   ,1967 ביוני   25 המדיני״,  במישור  ״בעיות  על  פרק 
ביוגרפיה פוליטית 1969-1944, תל-אביב 2014, עמ׳ 489� 

213 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 51; י׳ גולדשטיין, אשכול: ביוגרפיה, ירושלים 2003, עמ׳ 583-582� 

214 פרוטוקול הישיבה, עמ׳ 16�
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בשעה 00�16 הובאו החוקים לאישור הכנסת בהליך מהיר ומיוחד, בלי שחברי הכנסת 

ידעו רשמית מה עומד על סדר היום� על הלוחות המוצבים בפתח האולם לא נכתב דבר 

והצעות החוק חולקו לחברי הכנסת רק עם פתיחת הדיון� ועדת הכנסת כונסה בחשאי 

וקבעה שלוש שעות לדיון, אולם בהמשך להחלטת הממשלה סוכם בין סיעות הקואליציה 

כי נציגיהן לא ישתתפו�215 ראש הממשלה וחלק ניכר מן השרים לא השתתפו בישיבה, כדי 

להעניק לה אופי ענייני, ללא נופך חגיגי, וכדי שלא לעורר הד בין-לאומי נרחב� 

שר המשפטים הציג את שלושת החוקים כ״נדבכים של בניין חוקי אחד״� הוא הצדיק 

את הצורך ב״חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט״ בכך ש״צבא הגנה לישראל 

שחרר מעול זרים חלקים ניכרים מארץ ישראל ]���[216 ]ו[התפיסה המשפטית של מדינת 

ישראל, שהיתה מאז ומתמיד תפיסה אורגנית המותאמת לעובדות המדיניות הממשיות, 

היתה מושתתת על העיקרון שהמשפט, השיפוט והִמנהל של המדינה חלים על חלקי ארץ 

ישראל המצויים בריבונותה של המדינה הלכה למעשה״�217 המונח ״ריבונות״ לא נזכר 

בהצעת החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט, בעיקר מפאת משמעותו במשפט 

המשפטים  שר  אולם  בישראל�  הפנימי  והמשפט  החוק  במערכת  לא  אף  הבין-לאומי, 

מובהק  ריבונות  מעשה  נחוץ  צה״ל  שליטת  על  ״בנוסף  כי  בכנסת  להדגיש  לנכון  מצא 

מצד המדינה כדי שיהא המשפט הישראלי חל על שטח כזה״�218 החוק המוצע קובע ״כי 

הממשלה  אשר  ישראל  מארץ  שטח  בכל  יחולו  המדינה  של  והִמנהל  השיפוט  המשפט, 

תקבע בצו״, ואם תקבל הכנסת את החוק ״תהא הממשלה מוסמכת לקבוע בצווים, מזמן 

לזמן מהם השטחים שעליהם יחולו המשפט, השיפוט והִמנהל של המדינה״�219 כאן פתח 

שר המשפטים פתח להחלטות נוספות של הממשלה על החלת המשפט, השיפוט והִמִִנהל 

של המדינה על שטחים נוספים מארץ ישראל שנכבשו במלחמת ששת הימים� אולם עד 

היום יושמה ההחלטה רק במקרה של ירושלים המזרחית, שלא נזכרה כלל בדבריו של 
שר המשפטים�220

נימק  הוא  העיריות�  פקודת  לתיקון  החוק  את  הכנסת  בפני  הציג  הפנים  שר  סגן 

את הצעתו בכך ש״אחת מאבני היסוד של מדינה דמוקרטית שמדינת ישראל מושתתת 

עליה, זו מוניציפליזציה של כל השטחים הנמצאים בשטח המדינה שחוק שיפוט המדינה 

215 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 146�

216 הטרמינולוגיה הלאומית בה השתמש שר המשפטים רחוקה כאן מניסוח קר במונחי המשפט הבין-לאומי�

217 דברי הכנסת, כרך 49, חוברת ל״ג, ישיבה קפ״ח, עמ׳ 2420�

218 שם, שם; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 58� 

219 דברי הכנסת, שם�

220 החקיקה לגבי רמת הגולן ב-1981 )חוק רמת הגולן התשמ״ב-1981( נעשתה בחוק מיוחד, כי רמת הגולן 

לא נכללה בשטחי ארץ ישראל המנדטורית� ניסוח חוק רמת הגולן הושפע מן החקיקה מיוני 1967� 
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חל עליו״, וכי ״אם תחליט הממשלה בצו על שטחים מסוימים שיוחל עליהם המשפט, 

השיפוט והִמנהל של המדינה )בהתאם לחוק שהציע שר המשפטים(, עלול להיווצר מצב 

לשר  סמכות  ״לתת  8א׳  סעיף  בא  לכן  מוניציפלי�״  שיפוט  בלי  יישארו  אלה  ששטחים 

וללא עריכת חקירה להרחיב בהכרזה את תחומה של עירייה  הפנים לפי שיקול-דעתו 

פלונית כדי לאפשר מיד לשטח הזה לקבל את כל השירותים הדרושים וליצור לעצמו 

לפי המשפט הישראלי״�  בו שלטון מקומי  כל הזכויות הקיימות כלפי מקום שיש  את 

את בעיית ייצוג התושבים בא לפתור הסעיף המעניק לשר הפנים את ״הסמכות להרחיב 

במקרה זה את המועצה על ידי מינוי חברים מתוך יושבי השטח כחברי מועצה, כדי שהם 

יהיו מיוצגים במועצה ותישמענה דעותיהם״�221 בהצעת החוק לא הופיע התנאי שחברי 

שתושבי  היתה  שהמחשבה  ברור  הפנים  שר  סגן  מדברי  ישראל�  אזרחי  יהיו  המועצה 

מזרח-ירושלים זכאים לייצוג מידי במועצת העיר לאחר תיקון החוק� 

שר הדתות, זרח ורהפטיג, שהציג את חוק השמירה על המקומות הקדושים, היה 

הדובר היחיד מטעם הממשלה שהזכיר את ירושלים� בהמשך חזר שר הדתות על קווי 

המדיניות הישראלית בנושא המקומות הקדושים עליהם הודיע ראש הממשלה לראשי 

והציג את הצעת החוק כרצון הממשלה ״לתת תוקף חוקי  ביוני,  ב-7  העדות הדתיות 
ביתר-ֹשאת וביתר עוז למדיניות האמורה לגבי המקומות הקדושים״�222

בדיון הקצר שנערך בעקבות הודעות השרים, השתתפו רק חמישה חברי כנסת מסיעות 

האופוזיציה� שאלת מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים לא עלתה כלל בדיון� הצעות החוק 

ולוועדת הפנים והוחזרו לאישור  הועברו במהירות לדיון לוועדת החוקה, חוק ומשפט 

סופי של מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית� בשעה 30�19 אושרו החוקים על ידי 

רוב גדול של חברי הכנסת� המתנגדים היחידים היו הקומוניסטים: סיעת רק״ח וח״כ 
שמואל מיקוניס ממק״י�223

מזכירת  עוזאי,  יעל  בחתימת  הממשלה  מטעם  צו  יצא   ,1967 ביוני  ה-28  למחרת, 

הממשלה, שקבע את גבולות השטח המסופח )כ-70 קמ״ר הכוללים את מזרח-ירושלים 

וסביבותיה(,224 שבעקבות צירופו לעיר המערבית גדל שטח השיפוט של העיר פי שלושה� 

221 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2421�

222 דברי הכנסת, שם�

223 דברי הכנסת, כרך 49, ישיבת הכנסת, 27 ביוני 1967, עמ׳ 2428-2420, 2433-2432; ראו: בנזימן, ירושלים, 

לאחר המלחמה  שדגל  אבנרי,  אורי  ח״כ  אפילו   �149-140 עמ׳  הסגורה,  החומה  מול  בנבנשתי,   ;58 עמ׳ 
בהקמת מדינה פלסטינית שתהיה קשורה בקשרי פדרציה עם ישראל, תמך בחקיקה� באוטוביוגרפיה שלו 
הוא טוען כי היתה זו אחת הטעויות הגדולות של חייו� ראו: א׳ אבנרי, אופטימי, תל-אביב 2016, כרך ב׳, 

עמ׳ 113-112� 
224 בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 201-200�
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באותו יום פרסם שר הפנים את אכרזת ירושלים, שהעבירה את השטח הנדון לתחומי 

מ״ח  הפנים,  שר  של  שקולו  מספר  בנזימן  העיר�  תחומי  את  ושינתה  ירושלים  עיריית 

שפירא, שהצהיר בסוף יומה הראשון של המלחמה כי יסכים לבינאום העיר העתיקה, 

רעד מהתרגשות כאשר קרא בלשכתו שהמתה מאדם את האכרזה — המסמך הראשון 

ירושלים� רבים מן המשתתפים באירוע בכו�225  נזכר שמה של  בתהליך החקיקה, שבו 

בצהרי ה-28 ביוני מסר שר הפנים בלשכתו בירושלים את ״אכרזת ירושלים״ לידי ראש 

העיר קולק� בדברי שר הפנים נזכרו לראשונה גם התושבים הערבים� הוא אמר: ״אני 

ישרור  שהשלום  נדאג  מאושרים�  נהיה  והיהודים,  הערבים  התושבים  שכולנו,  מקווה 

בינינו ותהיה הבנה הדדית״� בדברי תשובתו הדגיש קולק את ״האחריות ההיסטורית 
הגדולה שנפלה לידינו״�226

אבא אבן, שנותר בניו-יורק, לא היה שותף לשמחה בירושלים� הוא קבל על כך שראש 

בממשלה  ״כי  התחושה  את  לו  שנתן  בכך  הטלפונית,  בשיחתם  אותו  הטעה  הממשלה 

כי  תגובה  במברק  טען  מן החקיקה״� אשכול  מנוס  ואין  לדחייה  מכרעת  התנגדות  יש 

״דחייה היתה זוכה לפרסום נרחב והופכת אותנו לצחוק״�227 אברהם הרמן, שגריר ישראל 
בוושינגטון, טען ב-29 ביוני כי ״הצווים שפורסמו אתמול בירושלים היו disaster״�228

״בירושלים שרר מצב רוח של ׳עכשיו או לעולם לא���׳״ — סיכם בזיכרונותיו גדעון 

רפאל, שגריר ישראל באו״ם; ״לא היתה זאת הפעם הראשונה ולא האחרונה בתולדות 

ישראל הצעירה שממשלתה התעלמה מחוות דעת ששלח לה שר החוץ מנקודת תצפית 
חשובה בחוץ לארץ״�229

ממודעות  רק  האיחוד  על  נודע  מזרח-ירושלים  של  הערבים  תושביה  לכ-70,000 

שהודבקו על קירות הבתים ולוחות המודעות בבוקר ה-28 ביוני� לא היה זה נוסח צו 

הסיפוח או מנשר כלשהו, אלא מודעה פשוטה בעברית ובערבית מטעם משרד האוצר 
בדבר החובה להמיר דינרים ירדניים ללירות ישראליות בתוך שלושה ימים�230

225 יעל עוזאי, מזכירת הממשלה, אל מנכ״ל משרד החוץ, 21 ביוני 1967; רפאל אל תקוע, 27 ביוני 1967, 

א״מ 4089/11; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 60�
226 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 147� 

227 שר החוץ אל ראש הממשלה, 29 ביוני 1967; ראש הממשלה אל שר החוץ, 2 ביולי 1967, א״מ א 7920/8�

228 א׳ הרמן אל מנכ״ל משרד החוץ, 29 ביוני 1967, א״מ חצ 4089/14�

229 ג׳ רפאל, בסוד לאומים, ירושלים 1981, עמ׳ 161� 

230 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 147� 
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שטחה של ירושלים גדל פי שלושה והיא הפכה לכְרך גדול ומגוון שּכלל את העיר העתיקה 

וסביבותיה, שכונות צפופות ושלל מקומות קדושים ואתרים היסטוריים, שכונות ותיקות 

ומודרניות בדרגות פיתוח שונות, אזורים כפריים ומאהלי נוודים שמעולם לא היו חלק 

ממנה� הרעיון של ״העיר המכונסת״ שהגו מתכנני תכנית האב לירושלים )1968-1964( 

אותגר על ידי ההרחבה הדרמטית של גבולות העיר�231 החברה הערבית של מזרח-ירושלים, 

העיר�  שטח  מהרחבת  כתוצאה  מחדש  למעשה  עוצבה  כיום,  אותה  מכירים  שאנו  כפי 

זוהי חברה שאינה עשויה מקשה אחת� היא כוללת אוכלוסייה עירונית )בצפון העיר — 

בשועפאט ובבית-חנינא, ובמרכזּה — בעיר העתיקה וסביבתה(; תושבים ממוצא כפרי-

פלחי )למשל בכפרים עיסאווייה, סילואן וצור באהר(; תושבים ממוצא בדואי )בכפרים 

ג׳בל-מוּכּבר וערב א-סוואחרה שבדרום העיר(; פליטים )במחנה הפליטים שועפאט ובחלק 

משלהי  לירושלים  שהיגרו  חברוני  ממוצא  רבים  תושבים  קלנדיה(;  הפליטים  ממחנה 

הירדני,  השלטון  ובימי  הבריטי  המנדט  בתקופת  וביתר-ֹשאת  העות׳מאנית,  התקופה 

231 עיריית ירושלים, תכנית-אב ירושלים 1968, ירושלים 1972, כרך א, עמ׳ 73-59�

מודעה בדבר החובה להמיר דינרים ירדניים ללירות ישראליות, 28 ביוני 1967
)ארכיון מירון בנבנשתי, ספריית יד יצחק בן-צבי(
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שתפסו עמדות מרכזיות בחיי החברה, הכלכלה, המסחר והשלטון בעיר; ובני האליטה 

האריסטוקרטית השוקעת )משפחות חוסייני, נשאשיבי, ח׳אלידי ועוד(, שחלקם הגדול 

ירושלים בתקופת השלטון הירדני�232  ירידת מעמדה הכלכלי של  עזב את העיר מפאת 

ישראלית  יצירה  היא  היום(  הרווח  המונח   — מזרח-ירושלים  )או  המזרחית  ירושלים 

חדשה שנוצרה כתוצאה ממהלכי האיחוד ביוני 1967�

״עובדה  ליצור  דיין  של  הצעתו  ובעקבות  הישראליים  החקיקה  צעדי  השלמת  לאחר 

המשטרה  מפקדי  הביטחון,  מערכת  ראשי  הפיקוד,  אלוף  להמלצת  )בניגוד  מוגמרת״ 

בצהריים   12�00 בשעה  ביוני  ב-29  הוסרו  ומביזה(,  העירייה, שחששו ממהומות  וראש 

המחסומים שהפרידו בין שני חלקי העיר והמוני תושבים יהודים וערבים חצו את קו 

שלוות  של  יום  זה  ״היה  התבדו�234  ומאלימות  ממהומות  החששות  לשעבר�233  הגבול 

חופשי,  באופן  נעו  וערבים  שיהודים  ״בעת  קולק,  כתב  בירושלים״,  רגילה  בלתי  נפש 

יותר מרגשי הטינה״�235 דיין ציטט באוטוביוגרפיה שלו את המברק  כשהסקרנות רבה 

שקיבל מקולק: ״צדקת וכל הכבוד� בעיר אווירת פסטיבל� כל הערבים בכיכר ציון וכל 
היהודים בבזארים״�236

את חזונו לגבי החיים המשותפים בירושלים, בהתבסס על המודל שניסה להנהיג 

במקומות הקדושים בהר הבית ובמערת המכפלה, תיאר דיין באוטוביוגרפיה שּכתב תשע 

שנים לאחר המלחמה: 

הבעיות וההסדרים במקומות הקדושים, בחברון ובעיקר בירושלים, נושאים בחוּבם 

את הגישה לִפתרון שאלות רחבות יותר, ובראש ובראשונה שאלת חיים משותפים 

נפרד, ברשות  יש לקבוע מה צריך להיות  וליהודים בירושלים המאוחדת�  לערבים 

232 ראו: ד׳ פרחי, ״בעיות בדו-קיום יהודי-ערבי בירושלים״, בתוך: ר׳ ישראלי )עורך(, עשר שנות שלטון 

ישראלי ביהודה ושומרון 1977-1967, ירושלים תשמ״א, עמ׳ 201-200; י׳ גינת, התפרֹשּות הבנייה הערבית 
במרחב ירושלים: תהליכים ומגמות, תיק חומר רקע — מחקר מטרופוליני, ירושלים 1985 )תיקי ישראל 
קמחי(, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 16-14; י׳ זילברמן, ״ההגירה החברונית והתפתחות 
ל״ד  )המזרח החדש,  בירושלים  הערבים  )עורך(,  ליש  א׳  ירושלים״, בתוך:  העירוני של  פרברים במרחב 

136-133(, ירושלים 1992, עמ׳ 49-43� 
233 ראו: ע׳ נרקיס, חייל של ירושלים, עמ׳ 336-335� בדוח שנכתב לאחר המלחמה על הקמת המשטרה 

במזרח-ירושלים, נמסר על פתיחת 46 תיקים הנוגעים לתלונות על מקרי גניבה מבתי מסחר, בתי מגורים 
ומבנים ציבוריים בתקופת המלחמה ואחריה, כנראה על ידי אזרחים או אנשי צבא ישראלים� המשטרה 
לא חקרה את רוב התלונות ״מתוך הנחה שלא היה כל סיכוי לגילוי המבצעים״, דוח על הקמת משטרה 

והפעלתה בירושלים מזרח, 8 בנובמבר 1967, א״מ גל 13823/10, עמ׳ 9�
234 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 149-148�

235 ט׳ קולק )בשיתוף ע׳ קולק(, ירושלים אחת: סיפור חיים, תל-אביב 1979, עמ׳ 216�

236 דיין, אבני דרך, עמ׳ 494�
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עצמאית של המוסלמים, הנוצרים והיהודים, ומה יכול להיות משותף לשני העמים 

ואיך היהודים והערבים חייבים לנהוג זה עם זה ]���[ יש בירושלים חיים חילוניים 

ויש מקומות קדושים ושעות תפילה� אפשר לחיות בצוותא בשוקים, לקיים רשתות 

לגבות  אחת,  בעירייה  לשבת  יכולים  ויהודים  ערבים  אחידות�  ומים  ביוב  חשמל, 

ִמסים לפי קנה-מידה אחד, לנסוע באותו אוטובוס ולקבל שכר שווה בעד עבודתם� 

מאידך גיסא צריך לאפשר בתי ספר נפרדים, שילמד בהם כל נער ערבי בשפתו את 

דברי ימי עמו, יעריץ את גיבוריו, יאמין בדתו ויקדש את חגיו� יש לתת למוסלמים 

ריבונות במקומות הקדושים להם ולאפשר למוסלמים מכל ארץ שהיא, בלי תנאי 

של קיום יחסים דיפלומטיים עם ישראל, חופש גישה למקומות אלה� אבן המשתית 

לחיים משותפים היא, שיבטיחו היהודים והערבים לעצמם את סיפוק משאלותיהם 
שלהם ויהיו סובלניים לגבי שאיפותיהם של בני העם השני�237

אוטונומיה  ועל  החולין,  בתחומי  העיר  של  וסובלני  משותף  ניהול  על  אפוא  חלם  דיין 

לשתי האוכלוסיות בתחומי החינוך, התרבות והדת, כל זאת באווירה של סובלנות הדדית 

וגישה חופשית של המאמינים למקומות הקדושים להם�

אולם הימים, החודשים והשנים, שחלפו מאז יוני 1967, הוכיחו כי ירושלים לא הגיעה 

אל המנוחה והנחלה — גם לא על פי חזונו של דיין� למעשה ניתן להעריך כי שלושת חוקי 

האיחוד וההחלטות שהתקבלו בסוף יוני 1967 בחיפזון רב, לא יצרו עובדות מוגמרות אלא 

דילמות וקשיים חדשים המעצבים את המציאות המורכבת במזרח-ירושלים עד ימינו� 

237 דיין, שם, עמ׳ 502�

יהודים וערבים 
בתור לדוכן פיס 
ברחוב יפו )1968(

צילום: פריץ כהן, לע״מ
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אם מסכמים את צעדי ישראל עד סוף חודש יוני 1967 בירושלים, ניתן להבחין בשתי 

ככל  נרחבים  שטחים  לעיר  לצרף  הניסיון  א�  הישראלי:  השלטון  של  עיקריות  מגמות 

האפשר, שיאפשרו בניית שכונות יהודיות ושיכילו מינימום אוכלוסייה ערבית� ב� ההחלטה 

ה״זמנית״ שלא להעניק אזרחות ישראלית אוטומטית לתושבים הערבים שנכללו בשטח 

המסופח, אלא להסתפק בשלב ראשון במתן תֹושבּות ובאופציה לבקש אזרחות באופן 

אישי, בדרך של התאזרחות, כפי שעשו כ-90 אלף ערביי ישראל לאחר מלחמת 1948� 

התוצאות של החלטות אלו היו מרחיקות-לכת ונעסוק בהן בהרחבה בהמשך� 

העיר�  חלקי  שני  בין  חופשי  מעבר  לאפשר  היתה  דיין  של  נוספת  חשובה  החלטה 

המערבית,  הגדה  בין  גם  אלא  העיר,  בתוך  המחיצות  הסרת  רק  לא  היתה  משמעותה 

מזרח-ירושלים וישראל שבתוך הקו הירוק� היעדרו של קו גבול פיזי ברור בין השטחים 

השונים, והחלטת דיין לאפשר חופש גישה למקומות הקדושים בירושלים, הכשילו למעשה 

ושומרון�  יהודה  בשטחי  שלה  הטבעי  העורף  מן  מזרח-ירושלים  את  לבודד  ניסיון  כל 

״מרגע שתושב יהודה ושומרון נכנס לירושלים היתה כל ישראל פתוחה בפניו לתנועה, 

לביקור, למסחר ולעבודה״, סיכם שלמה גזית, אשר מונה על ידי דיין למתאם הראשון 

של פעולות הממשל הישראלי בשטחים, והוסיף: ״���ובכך בעצם נפרץ הסכר המפריד של 
׳הקו הירוק׳״�238

החלטות ישראל על סיפוח מזרח-ירושלים נדחו בתוקף על ידי הקהילה הבין-לאומית, 

למושב  של האו״ם  הכללית  העצרת  כונסה   1967 ביולי  ב-4  הברית�  ארצות  זה  ובכלל 

238 ש׳ גזית, המקל והגזר, עמ׳ 211; ראו גם ש׳ גזית, השטחים המוחזקים — חמש שנים, ירושלים 1972, 

עמ׳ 22-21� 

יהודים וערבים צופים 
בצעדת יום העצמאות 

סמוך לשער שכם, 
אפריל 1969

צילום: משה מילנר, לע״מ
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חירום מיוחד ואימצה, בתמיכת ארצות הברית, את החלטה ES-V 2253 המביעה צער 

עמוק על הצעדים שנקטה ישראל לשינוי מעמדה של ירושלים� העצרת קבעה כי צעדים 

אלה הם מחוסרי תוקף וכי על ישראל לבטלם� החלטות אלו אושרו גם על ידי מועצת 

הביטחון בהחלטה 252 מן ה-21 במאי 1968 ובהחלטה 267 מן ה-3 ביולי 1969� המועצה 

ביקרה את ישראל על שלא יישמה את החלטות העצרת הכללית, והכריזה כי כל הצעדים 
שנקטה ישראל בירושלים הם חסרי תוקף ועל ישראל לבטלם�239

הקהילה הבין-לאומית )ובתוכה ארצות הברית( אינה מכירה אפוא בסיפוח מזרח-

ז׳נבה  באמנת  הכלולות  להגנות  זכאים  העיר  מזרח  תושבי  ובעיניה  לישראל,  ירושלים 

הרביעית�240 החלטות אלו נתנו גיבוי לתושבי מזרח-ירושלים ולהנהגתם להתנגד לצעדי 

הסיפוח הישראלי שנתפס — לפחות בשנים הראשונות שלאחר המלחמה — כמצב זמני 

שהקהילה הבין-לאומית לא תכיר בו�241 צעדים אקטיביים של התושבים, שיש בהם שינוי 

של הסטטוס קוו — כמו בקשת אזרחות ישראלית וויתור על האזרחות הירדנית — נגדו 

הלך רוח זה ויצרו את הבסיס לפסיביות הפוליטית המאפיינת את תושבי מזרח-ירושלים 

עד היום� במבט רחב יותר נוצר כאן ״רשומון״: ישראל פועלת במזרח-ירושלים בתחומים 

עליו  דבר,  לכל  ריבוני  ישראלי  בשטח  מדובר  כאילו  והבנייה(  התכנון  )ובראשם  רבים 

חל המשפט, השיפוט והִמנהל של המדינה, ואילו הקהילה הבין-לאומית רואה במזרח-

ירושלים חלק מן השטחים שנכבשו ב-1967 אשר נתונים בתפיסה לוחמתית ״וממתינים״ 
לפתרון מוסכם בין הצדדים, שיזכה לגושפנקה בין-לאומית�242

239 מ׳ הירש, ״החלת המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל ב׳ירושלים המאוחדת׳ ותגובת מוסדות 

האו״ם )יוני 1967(״, בתוך: א׳ רמון )עורך(, עיר בסבך, לקסיקון ירושלים בת זמננו, ירושלים 2003, עמ׳ 
�212-211

יותר: השגריר  240 כך לפי השקפת מוסדות האו״ם והאיחוד האירופי� העמדה האמריקאית מורכבת מעט 

האמריקאי לאו״ם ארתור גולדברג לא הזכיר בנאומו בעצרת האו״ם ב-1967 את אמנת ז׳נבה הרביעית, אולם 
השגריר יוסט )Yost( טען במועצת הביטחון ב-1969 כי מזרח-ירושלים היא שטח כבוש שחלה עליו אמנת ז׳נבה 
הרביעית משנת 1949 בדבר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה� ראו: לפידות, חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, 
עמ׳ 44� ראשי משרד החוץ היו מודעים היטב לפער הגדול שבין עמדת ישראל לעמדת ארצות הברית בשאלת 
ירושלים� במברק של מיכאל קומיי, היועץ המדיני של שר החוץ, ושל תיאודור מירון, היועץ המשפטי של המשרד, 
אל יצחק רבין, השגריר בוושינגטון, ממארס 1968 נכתב: ״האמריקאים קבעו לאחרונה כי מעמדנו בירושלים 
הוא מעמד כיבוש בלבד� על בסיס זה לא נוכל לדבר איתם בעניין ירושלים, כי בעוד אנו משתדלים גם כאן 
למנוע מעשים שתהיה להם תהודה בין-לאומית הרי אין כל אפשרות ליישב כל מעשינו בירושלים עם הסייגים 
הנובעים מאמנת ג׳נבה ומתקנות האג״, מ׳ קומיי, ת׳ מירון אל י׳ רבין, 20 במארס 1968, א״מ א 7371/4� 

�http://akevot.org.il/article/comay-meron-cable/?full ,המסמך פורסם לאחרונה על ידי מכון ׳עקבות׳
241 ראו: קליין, קשורים, עמ׳ 185�

242 הירש והאוסן-כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 20-18� חוות הדעת של בית הדין הבין-לאומי בהאג משנת 

״שטחים  כאל  מ-1949  הנשק  שביתת  לקו  שממזרח  השטח  לכל  מתייחסת  ההפרדה,  גדר  בעניין   2004
פלסטינים כבושים״ )ובתוכם גם מזרח-ירושלים(� ראו חוות הדעת של בית הדין הבינ״ל בהאג )בתרגום 
�http://www.haaretz.co.il/misc/1.980877 ,159 ,151 ,147 ,143 לעברית(, הארץ, 10 ביולי 2004, סעיפים
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פרק שני: מדיניות ישראלית דו-ערכית בעשור הראשון 

 )1977-1967(

א� ִמפקדי האוכלוסייה הראשונים במזרח-ירושלים )יוני-ספטמבר 1967( 

מפקד  ביצוע  היתה  במזרח-ירושלים  הישראלי  הממשל  של  הראשונות  הפעולות  אחת 

אוכלוסין� כאמור, כבר ב-19 ביוני 1967 — שבוע לפני שהושלמו צעדי החקיקה — עמדו 

משרד הפנים והממשל הצבאי בירושלים לערוך ִמפקד של תושבי מזרח העיר�243 אולם 

נראה שפרסום הכוונה לערוך את המפקד, הביא לדחייתו� הרשויות הישראליות ביקשו 

לפקוד את תושבי מזרח-ירושלים לפתע, ללא הודעה מוקדמת, מחשש פן ינהרו תושבים 

הישראלית  בלטה המגמה  זה  בשלב  כבר  שכן,  למזרח-ירושלים�244  הגדה המערבית  מן 

לצמצם ככל האפשר את מספר התושבים הערבים בעיר� נראה שהחשש מתגובה בין-

פומבית  פעולה  מכל  תימנע  שישראל  האמריקאית  הבקשה  )ובעיקר  חריפה  לאומית 

ולחצי משרד  בעצרת האו״ם  בתוצאות המלחמה  הדיון  פתיחת  ביום  ירושלים(  בעניין 
החוץ תרמו אף הם להחלטה לדחות את הִמפקד�245

ובכנסת,  בממשלה  האיחוד  חוקי  אישור  לפני  יום  ביוני,  ב-26  מכן,  לאחר  שבוע 

ויומיים לפני פרסומו של צו האיחוד — ובתוכו הגבולות הרשמיים של השטח המסופח — 

בוצע המפקד המתוכנן� לפי קו ההסברה שקבע משרד החוץ, נמסר לעיתונאים הזרים 

ושירותים״�246 על מזרח-ירושלים והכפרים סביב לה  שהִמפקד נעשה לצורכי ״אספקה 

הוטל במפתיע עוצר והתושבים קיבלו בצייתנות את 650 פוקדי משרד הפנים והלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה� ביום הִמפקד התפקדו 57,996 איש� כל אחד מהם קיבל תלוש 

רישום ונמסר לו שיהיה עליו להחליפו בתעודת-זהות — מסמך המעיד על תֹושבּות ולא 

על אזרחות�247 אולם כבר בשעות הערב, עם סיום הִמפקד, הסתבר שארגונו היה לקוי� 

בידי הפוקדים לא היה מיפוי מדויק של כל הבתים במזרח-ירושלים ותושבים רבים לא 

243 וזה למרות שמבחינה משפטית לא היתה כלל למשרד הפנים הסמכות לפעול במזרח-ירושלים� 

244 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 190� בראשית יולי 1967 דווח ל״ועדה המרחבית לענייני ערבים באזור ירושלים״ 

ירושלים העתיקה״, קטע מתוך  ועל ״התחזותם כתושבי  ערביי הגדה לשטח הישראלי״  ״תנועה של  על 
החלטות ״הוועדה המרחבית לאזור ירושלים״, 9 ביולי 1967, א״מ גל 17015/2�

245 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 18 ביוני 1967 )לפני הצהריים(, עמ׳ 8� 

246 מ׳ ששר, מלחמת היום השביעי, תל-אביב 1997, עמ׳ 42�

247 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 211� גם ִמפקד האוכלוסין הראשון לכלל האוכלוסייה בישראל, 

שנערך ב-8 בנובמבר 1948, נעשה בתנאי עוצר והפוקדים מסרו לתושבים אישור ומספר זיהוי לצורך קבלת 
תעודת-זהות� נראה שִמפקד זה שימש מודל לִמפקד שנערך ב-1967� ראו: נאור, ִמפקד האוכלוסין הראשון, 

עמ׳ 71-66�
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התּפקדו� כך למשל לא נכלל בִמפקד מחנה הפליטים שועפאט, למרות היותו חלק מן 

השטח שסופח לעיר� כך גם לא נפקדו קבוצות תושבים בכמה כפרים שבדרום השטח 

המסופח, כמו ג׳ּבל מוּכּבר וערּב אל-סוואחרה�248 כתוצאה מכך צבאו אלפי תושבים על 

לשכת משרד הפנים שנפתחה ברחוב צלאח א-דין במזרח-ירושלים, בתביעה לקבל תלושי 

רישום של משרד הפנים� עוד התברר שהפוקדים פקדו בטעות חלק ניכר מן התושבים 

בשכונות דחיית אל ּבריד וא-רם מצפון לירושלים, שלא נכללו בתחומי השטח שסופח 
לעיר�249

לנוכח המהומה קצב משרד הפנים עשרה ימים נוספים לרישום התושבים, ובתוך 

הזמן הנקוב התפקדו עוד 10,000 נפש, רבים מהם לא היו תושבי מזרח-ירושלים�250 בסך 

הכול נפקדו בראשית יולי 1967, 67,995 נפש במזרח-ירושלים�251 אולם גם לאחר הרישום 

נותרו עוד אלפי תושבים שלא הספיקו להירשם ולא היו בידם תלושי רישום� בינתיים 

החל מסחר ער בתלושים אלה, שהפכו סחורה מבוקשת בשוקי רבת-עמון, אליה הגיעו 
פליטים רבים שביקשו לחזור לבתיהם�252

כשהחל משרד הפנים להנפיק תעודות-זהות, נוצרו תורי ענק של ממתינים בכניסה 

ברכאת,  פאיק  התלונן  הפנים  שר  אל  במכתב  במזרח-ירושלים�  הפנים  משרד  ללשכת 

מנהל לשכת המסחר במזרח העיר, על כך שמאות מגיעים ללשכה החל מן השעה ארבע 

השמש  תחת  שעות  ממתינים  ורבים  הארוך,  בתור  מקום  לתפוס  כדי  בוקר,  לפנות 

בצורה  הגברים  בין  להידחף  הנאלצות  וגברות  נשים  של  גבוה  ״אחוז  ובהם  הקופחת, 

בלתי יפה ובלתי מקובלת״�253 הוא הציע להגדיל את מספר הפקידים, לפתוח תור נפרד 

לנשים ולזמן את התושבים באופן הדרגתי לפי המספר הסידורי של התלושים, באמצעות 

248 פרופ׳ ר׳ בקי, הסטטיסטיקאי הממשלתי, אל סגן שר הפנים, 13 ביולי 1967, א״מ א 7920/8� בקי ציין 

״כי אין ביטחון בנוגע להקפדה על גבולות ירושלים החדשים בפקידת ערב אל סוואחרה״� ראו גם שאילתה 
של חבר הכנסת ו׳ שם-טוב בדבר ״רישום תושבי ג׳בל אל מוקאבר שבמזרח-ירושלים במפקד האוכלוסין״, 

24 בינואר 1968, דברי הכנסת, כרך 51, עמ׳ 809-808� 
249 פרופ׳ ר׳ בקי, הסטטיסטיקאי הממשלתי אל סגן שר הפנים, 13 ביולי 1967, א״מ א 7920/8� בקי ציין 

כי נפקדו 375 נפשות מא-רם וכמה משפחות מבית חנינא נמצאו מחוץ לגבולות העיר� הוא הדגיש כי את 
הקשיים האלה לא ניתן לפתור בעבודה משרדית, אלא רק על ידי פקידה מסודרת לאחר מיפוי מסודר� ראו 

גם: בנזימן, ירושלים, עמ׳ 191�
250 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיריית ירושלים, ִמפקד האוכלוסין והדיור תשכ״ז, ירושלים תשכ״ח, 

עמ׳ ל״ג� לטענת מירון בנבנשתי, מחציתם לא היו תושבי העיר אלא תושבי הגדה המערבית, בנבנשתי, מול 
החומה הסגורה, עמ׳ 211� 

דברי   ,1968 בינואר   24 א׳ טיאר,  בן-מאיר, לשאילתה של חבר הכנסת  י״ש  251 תשובת סגן שר הפנים, 

הכנסת, עמ׳ 812� 
252 בנבנשתי, שם, עמ׳ 212�

253 פ׳ ברּכאת אל שר הפנים, 30 באוקטובר 1967, א״מ גל 13927/5�
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הודעות ברדיו או מודעות בעיתונות וברחובות�254 משרד הפנים ניסה לשפר את השירות, 

להפריד את התורים בין גברים לנשים, ואף זימן את התושבים בקבוצות של 500-400 

נפש, אולם התושבים לא נענו לניסיונות אלה�255 הוצאת התעודות התנהלה בעצלתיים 

וזכתה לביקורת נוקבת של טדי קולק ואנשי העירייה: בתום חצי שנה הוצאו רק פחות 

ממחצית התעודות שתושבי מזרח-ירושלים )מעל גיל 16( נזקקו להן בכל מגע עם רשויות 

השלטון הישראליות� 40 מורים ועובדי מדינה פוטרו מעבודותיהם מפני שלא היו ברשותם 
תעודות-זהות�256

התושבים לא נרתעו מתורים ארוכים ומקשיים בירוקרטיים� הרצון לקבל תעודת-

זהות ישראלית, שהיתה חיונית לניהול חייהם, דחק הצדה כל שיקול אחר�257 תנאי קבלת 
הקהל ומצוקת כוח האדם בלשכת משרד הפנים היו קשים�258

254 שם, שם�

255 תשובת סגן שר הפנים י״ש בן-מאיר לשאילתה של ח״כ שמואל תמיר, 19 במארס 1968, דברי הכנסת, 

כרך 51, עמ׳ 1493-1492�
256 נ׳ ברנע, ״יִּבדקו בקשות ערבים המבקשים תעודות-זהות״, דבר, 11 בינואר 1968� ח״כ ויקטור שם-טוב 

ממפ״ם מתח בדיון במליאת הכנסת ב-4 במארס 1968 ביקורת על ״גילויים של ביורוקרטיה שרירותית, 
הכנסת,  דברי  גוגול״,  של  ב׳רביזור׳  שתוארה  למציאות  המתאימה  טיפשית,  ולפעמים  רשעית  לפעמים 
כרך 51 עמ׳ 1272� נושא פיטורי המורים חסרי תעודות הזהות עלה גם בשאילתה שהגיש ח״כ זועבי ב-10 
בינואר 1968, וסגן שר החינוך אהרון ידלין הבטיח לו כי המורים חזרו לעבודה באופן זמני, מתוך הנחה כי 

יסדירו את קבלת תעודות הזיהוי, דברי הכנסת, כרך 50, עמ׳ 689� 
257 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 212; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 190� 

לעלייה  המחוזית  הלשכה  מנהל  מצא,  מר  אל  מזרח-ירושלים  ומרשם  עליה  לשכת  מנהל  צרפתי,  א׳   258

ומרשם, ירושלים, 11 באפריל 1968, א״מ גל 9451/20� 

תושבי מזרח-
ירושלים בתור 

לקבלת תעודות-
זהות ישראליות, 

22 באוגוסט 1967
צילום: אילן ברונר, 

לע״מ
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בספטמבר 1967, שלושה חודשים לאחר הִמפקד הקודם, יזמה ומימנה עיריית ירושלים 

ִמפקד אוכלוסין ודיור כללי במזרח-ירושלים� הסיבה המרכזית לעריכת הִמפקד הנוסף 

מטרת  במזרח-ירושלים�259  העירייה  פעולות  של  תכנון  שיאפשרו  נתונים  היעדר  היתה 

נתונים סטטיסטיים  ולספק  העיר  במזרח  התושבים  לִמנות את  רק  לא  היתה  הִמפקד 

בסיסיים לכל אזור, אלא לספק נתונים מפורטים על ״התכונות הדמוגרפיות, ההשכלה, 

תכונות כוח העבודה, תנאי הדיור וכו׳ של האוכלוסייה״, וגם ״לאפשר רישום תושבים 
מלא לכל תושבי מזרח העיר״�260

לאחר  בספטמבר,  ב-27  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  שנערך  הִמפקד 

המפקד הראשון שנערך בשטחים, התבסס הפעם על מיפוי מדויק יותר באמצעות תצלומי 

)מפות מדויקות טרם היו בנמצא( וסימון כל בית בכל השטחים שסופחו לעיר�  אוויר 

וביצעו — כפי שנכתב בסיכום  יותר מאלף פוקדים פקדו את בתי התושבים הערבים 

הִמפקד — ״פקידה מלאה של האוכלוסייה הנוכחת במזרח-ירושלים ביום הִמפקד״261 

אולם גם בִמפקד זה לא התּפקד חלק קטן מן האוכלוסייה, כי הפוקדים לא הגיעו לבתים 

בודדים ולמקומות מרוחקים, כי הגישה אליהם היתה קשה או שהיה חשש ממיקוש�262 

הִמפקד לא כלל את מחנה הפליטים שועפאט, אף שנכלל בתחום השטח שסופח לעיר� 
במחנה התגוררו, על פי ההערכה כ-3,400 איש�263

במפקד  שהתפקדו  מאלה  פחות   2,000 כלומר  נפשות,   65,857 התפקדו  בִמפקד 

אוכלוסיית  מכלל  רבע  היו  התושבים שהתפקדו  לו(�  שנערכו  )כולל ההשלמות  הקודם 

היה  העיר  באוכלוסיית  היהודים  שיעור  נפש�  אלף   265 אז  שמנתה  המאוחדת,  העיר 

74%�264 בתחום העירייה הירדנית, ששטחה היה כשישה קמ״ר, התפקדו 44,369 תושבים 

הירדנית,  לירושלים  עצמאי מחוץ  מוניציפלי  הנוספים, שהיו במעמד  ובשטחים   )67%(

259 בנבנשתי מספר שארכיוני משרדי הממשלה הירדניים במזרח-ירושלים פוזרו לכל רוח� חומר ארכיוני רב 

הושחת וספרי רישום קרקעות ומפות מקוריות נלקחו למזכרת על ידי חיילים� חומר רב הועבר ללא מיון 
לארכיון המדינה ולמשרדי הממשלה שסירבו לרכז את החומר במקום אחד� ראו: בנבנשתי, שם, עמ׳ 190� 

260 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיריית ירושלים, מפקד האוכלוסין והדיור תשכ״ז, מזרח-ירושלים, 

ירושלים תשכ״ח )להלן מפקד האוכלוסין(, עמ׳ ל״ג� 
261 ִמפקד האוכלוסין, עמ׳ ג׳�

262 שם, עמ׳ כ״ו� בין השאר לא התפקדו ריכוזי אוכלוסייה קטנים סמוך לגבול הדרומי של תחום הסיפוח, כמו 

הכפר נועמאן )חרבת מזמוריה, מצפון לבית סחור( או ביר אונא הסמוכה לבית ג׳אלה, והתושבים באזורים 
אלה נרשמו במרשם האוכלוסין של הגדה המערבית� מספרם המדויק של תושבים אלה אינו ידוע� ראו: י׳ ליין, 

נועמאן, מזרח-ירושלים: החיים תחת איום הגירוש, דוח מצב, ׳בצלם׳, ספטמבר 2003, עמ׳ 6-5� 
263 מפקד האוכלוסין, עמ׳ י״א�

264 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות: הִמפקד במזרח-ירושלים, 15 באוקטובר 1967, א״מ 

גל 17035/1; תשובת סגן שר הפנים, י״ש בן-מאיר לשאילתה של חבר הכנסת א׳ טיאר, 24 בינואר 1968, 
דברי הכנסת, כרך 51, עמ׳ 812� 
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קטע מן השאלון של מפקד האוכלוסין שבוצע במזרח-ירושלים ב-27 בספטמבר 1967
)מתוך החוברת: ״מפקד האוכלוסין והדיור תשכ״ז — מזרח-ירושלים״, הוצאת הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, ירושלים תשכ״ח, עמ׳ מ״ה(
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התפקדו 21,488 איש )33%(� מכלל האוכלוסייה שהתפקדה היו 54,081 )83%( מוסלמים 

ו-10,795 נוצרים )17%(� 11,567 )18%( הוגדרו ״פליטים״� ניתוח הנתונים גילה כי שיעור 

הפריון של הנשים במזרח-ירושלים נמצא גבוה למדי: 6�8 ילדים בממוצע לנשים הלא-

רווקות בגילאי 49-45� אצל הנשים המוסלמיות היה הממוצע אף גבוה יותר )7�9 ילדים 

בממוצע(� האוכלוסייה המזרח-ירושלמית התאפיינה בגיל חציוני נמוך )8�17(, וגם בעניין 

זה ניכר הבדל בין האוכלוסייה המוסלמית )16( לבין האוכלוסייה הנוצרית, המבוגרת 

יותר )8�26(�265 חשיבותם ומשמעותם של נתונים אלה יתבררו בשנים הבאות ויהיו להן 

השלכות על הגידול בשיעור האוכלוסייה הערבית בעיר )לעומת האוכלוסייה היהודית( 

ומה שמכונה ״המאזן הדמוגרפי״ בין ערבים ליהודים בעיר� 

תוצאות המפקד שנערך במזרח-ירושלים ב-27 בספטמבר 1967

265 ִמפקד האוכלוסין, עמ׳ י״ג-כ׳�

אוכלוסייה במזרח-ירושלים לפי שכונות מגורים, 1967

 העיר העתיקה
 36%  

 שאר העיר הירדנית
'  שיח, וז'ואדי ג(
)  סילוואן, ראח'ג

31% 

טור-א  
  9%  

 עיסאוויה
  2%  

 שעפאט
  5%  

 בית חנינא
  5%  

 עטרות
  2%  צור באהר 

 אום טובא
  7%  

 בית צפאפא 
 ושרפאת

  2%  
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 אחרי המלחמה

משלח-יד של תושבי מזרח-ירושלים לפי המפקד הירדני )1961( והמפקד הישראלי )1967(

שיעור הפליטים במזרח-ירושלים לפי שכונות, 1967
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אולם, למרות הִמפקד המקיף התברר כי לפחות 6,000 איש שהתפקדו במפקד השני לא 

התפקדו במפקד הראשון� משרד הפנים סירב בתחילה להכיר בכך שהִמפקד שלו לא היה 

שלם וסירב להעניק תעודות-זהות לתושבים שהתפקדו במפקד השני, אותו יזמה העירייה� 

בין שני הגופים החל ויכוח רצוף האשמות והאשמות-שכנגד�266 באמצע נובמבר 1967 מסר 

משרד הפנים שהוא מוכן לחלק תעודות-זהות גם לחלק מן התושבים שבידיהם תלושי 

רישום שקיבלו בִמפקד העירייה, אולם התברר כי לאלפי תושבים אין בכלל תלושי רישום267 

והם נדרשו להוכיח מעל לכל ספק כי התגוררו בירושלים בעת הִמפקד� התעורר החשש 

״שגורמים עוינים לישראל מנסים לזכות בתעודת-זהות״ ונמסר על זיופים של תעודות-זהות 

ירדניות שנועדו לסייע להוכחת התֹושבּות הירושלמית�268 במקביל החלו להתקבל במשרד 

הפנים בקשות ל״איחוד משפחות״ של תושבי שטחים שהיו קשורים בקשרי משפחה עם 

תושבי מזרח-ירושלים� מִמפקד העירייה התברר כי ל-27% ממשקי הבית במזרח-ירושלים 

המלחמה  לאחר  הגישו  חלקם  בִמפקד�  נרשמו  שלא  נפש(   6,896( בחו״ל  בנים/בנות  היו 

בקשות ל״איחוד משפחות״�269 נתונים אלה חשפו זיקות משפחתיות הדוקות בין תושבי 

מזרח-ירושלים לתושבי הגדה המערבית ולקרובי משפחה שהתגוררו במדינות-ערב�

בהסתמך על שני הִמפקדים שהוזכרו חולקו במזרח-ירושלים עד יוני 1968 כ-65,000 

אחידה  קידומת  כללו  לתושבים  שניתנו  הזיהוי  מספרי  ילדים(�  )כולל  מספרי-זהות 

שאפשרה לשוטרים ולאנשי הביטחון הישראלים לזהות בנקל את תושבי מזרח-ירושלים 

במפקד  התפקדו  שלא  תעודת-זהות  מבקשי  כ-6,000  נותרו  ההערכה  לפי  הערבים�270 

משרד הפנים, ובתוכם כאלה שהסתננו מן השטחים לירושלים�271 על פי עדותו של אלי 

עמיר, שהיה מנהל לשכת היועץ לענייני ערבים במזרח-ירושלים, הבעיה לא נפתרה וגרמה 

ל״התמרמרות רבה בקרב תושבי העיר״�272 לבסוף הוחלט למסור לכל הפונים תלוש, בו 

266 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 212; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 190� 

267 מסמך של לשכת היועץ לענייני ערבים במזרח-ירושלים על ״חלוקת תעודות-זהות לתושבי מזרח-ירושלים״ 

)תמצית שיחה עם מר צרפתי ממשרד הפנים במזרח-ירושלים(, 14 בנובמבר 1967, א״מ גל 13927/5�
268 נ׳ ברנע, ״ייבדקו בקשות ערבים המבקשים תעודות-זהות״, דבר, 11 בינואר 1968� 

ולא  י״ט� מצוטט גם אצל: א׳ מימון, ת׳ לוסטר, ״להיות תושב/ת בירושלים  269 מפקד האוכלוסין, עמ׳ 

http://ir-amim.shared5. ,33 אזרח/ית״, זמניים קבועים, מסמך של עיר עמים ליום ירושלים 2012, עמ׳
�lighthost.co.il/sites/default/files/JeDay2012.pdf

270 הרצאת אמיר חשין, יועץ ראש העיר לענייני ערבים בשנים 1994-1985, במכון הרטמן, ב-31 במארס 

2015� בהמשך ניתנו גם מספרי רישוי עם קידומת אחידה לכלי רכב של תושבי מזרח-ירושלים )סדרת 630(, 
כדי שניתן יהיה לזהותם בנקל� ראו: סיכום ישיבת הוועדה לביטחון ירושלים )׳ועדת רוזוליו׳(, 23 בדצמבר 
דיון בעניין החלפת מספרי רישוי של כלי רכב הנמכרים לתושבי מזרח- 1968, א״מ א 7920/8; סיכום 
ירושלים, 5 באוקטובר 1975, א״מ גל 41595/10� במשך השנים שונו שיטות המספור, והיום לא ניתן כבר 

לזהות את תושבי מזרח-ירושלים על פי מספר תעודת הזהות שלהם או על פי מספר הרישוי של רכבם� 
271 א׳ עמיר אל ש׳ טולידאנו, 12 ביוני 1968, א״מ גל 13927/5�

272 שם�
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החליטה   1968 בספטמבר  רק  תעודת-זהות�  לקבלת  בקשה  הגיש  בו  המחזיק  כי  צוין 

הממשלה להכיר באופן מלא בִמפקד העירייה, ודּווח כי הבעיה באה על פתרונה�273 אולם 

ביולי 1969 הצהיר שמואל טולידאנו, יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, כי ״יש 2,500 

מתושבי הגדה שבאו להתגורר בבתי קרוביהם בירושלים ולהם לא ניתנו תעודות-זהות, 

כך שהם נתקלים בקשיים בתעסוקה״� התעוררה השאלה ״האם יש לנפק להם תעודות-

זהות ]���[ ואם לאו האם להתחיל בגירושם לגדה?״�274 למעשה לא באה הבעיה על פתרונה 

המלא עד ימינו אלה, 50 שנים לאחר ״איחוד״ העיר, ולמשרד הפנים מגיעות גם היום 

בקשות להענקת תֹושבּות למשפחות או ליחידים הטוענים כי הם תושבי ירושלים, אף כי 
לא התפקדו בשני הִמפקדים שנערכו ב-1967�275

דלא-ניידי  נכסי  על  הבעלות  בתחום  מרחיקות-לכת  השלכות  גם  נודעו  לִמפקדים 

במזרח-ירושלים� מי שלא נפקד בשני הִמפקדים נחשב ״נפקד״ בעיני הרשויות הישראליות 

ורכושו הועבר ככלל לניהול האפוטרופוס הישראלי לנכסי נפקדים� בהמשך הועברו חלק 

הושכרו  אף  הם  מקרים  ובכמה  הפיתוח״  ״רשות  לידי  האפוטרופוס  מידי  הנכסים  מן 

לעמותות יהודיות פרטיות כמו אלע״ד ו׳עטרת כוהנים׳�276 במקרים אחרים נמסר נכס 

של נפקד המתגורר באחת במדינות-ערב, לניהולו של מיופה כוח מטעמו )לעתים — בן 

משפחה(, תושב מזרח-ירושלים, אולם העניין לא הוסדר מעולם בחוק או בתקנות, ולכן 

נפתח כאן פתח לאי-סדרים ולזיופים המאפיינים את שוק הנדל״ן של מזרח-ירושלים, 
שלגבי רוב שטחו אין הסדר קרקעות מסודר ומלא עד עצם היום הזה�277

273 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 212� 

274 ״ירושלים״ )מסמך פנימי של יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, המציג שאלות לדיון(, 5 במאי 1969, 

א״מ גל 17035/2; ״ש׳ טולידנו: 85 ערבים מישראל הצטרפו לארגוני הטרור״, דבר, 21 ביולי 1969� 
)צור(, מנהלת לשכת רשות האוכלוסין וההגירה במזרח-ירושלים, 31 בדצמבר  וייס  275 ריאיון עם חגית 

2013 וראו בהרחבה בחלקו השני של הספר�
276 דין וחשבון הוועדה לבדיקת מבנים במזרח-ירושלים )׳ועדת קלוגמן׳ ]מנכ״ל משרד המשפטים שעמד 

במזרח- מבנים  לבדיקת  הוועדה  וחשבון  ״דין  גלעדי,  ר׳   ;9 עמ׳   ,1992 בספטמבר   10 הוועדה[(,  בראש 
העיר  )עורכים(,  רמון  א׳  לפידות,  ר׳  בתוך:  להסדר-קבע״,  משמעויותיו   :)1992 קלוגמן,  )ועדת  ירושלים 

העתיקה: סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה, ירושלים, 2002, עמ׳ 134-127� 
277 מירון בנבנשתי מספר כי המופתי חאג׳ אמין אל-חוסייני הגיש בסוף 1971 בקשה שהממשל הישראלי יכיר 

בייפויי-כוח שנתן לאחד ממקורביו לנהל את נכסיו בירושלים, ותלונה על כך שהבקשה נדחתה כי בעיני בית 
המשפט הישראלי הוא הוגדר כפושע מלחמה לפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם� ראו: בנבנשתי, מול 
החומה הסגורה, עמ׳ 204-203� על הבעיות הגדולות ברישום מקרקעין במזרח-ירושלים והשלכותיהן על שוק 
הנדל״ן, ראו: נ׳ שרגאי, תכנון, דמוגרפיה וגיאופוליטיקה בירושלים בעקבות הדיונים על תכנון המתאר 
http://jcpa.org.il/wp-content/uploads/2010/09/DemographyJeru. ,34-26 בירושלים, ירושלים 2010, עמ׳
במזרח- במקרקעין  הזכויות  הסדר  על  ההליכים  זניחת   — והפליה  הפרדה  ״הפרטה,  לוין-שנור,  ר׳   ;pdf
ירושלים״, עיוני משפט ל״ד )2011(, עמ׳ 218-217; ח׳ ארד, נ׳ אודנהיימר, ״איך עושים עסקי נדל״ן במזרח-
על  והשפעתה  במזרח-ירושלים  ישראל  מדיניות  בעירם:  עקורים   ;2013 במארס,   16 הארץ,  ירושלים״, 

השכונות הפלסטיניות הירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה, דוח עמותת עיר עמים, יוני 2015, עמ׳ 7-6� 
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העיר  שבצפון  אל-בריד  דחיית  בשכונת  התעוררה  בִמפקד,  שנקשרה  נוספת  בעיה 

)חלקּה הגדול נמצא מחוץ לתחום הסיפוח( ובשכונת א-רם )הנמצאת כמעט כולה מחוץ 

כתושבי  התושבים  מן  ניכר  חלק  בטעות  התפקדו  השכונות  בשתי  הסיפוח(�  לתחום 

ירושלים וקיבלו תעודות-זהות ישראליות� ניסיון לקחת את תעודות הזהות הישראליות 

בחזרה מתושבי דחיית אל-בריד, עורר מרירות ותסיסה, והופסק� תעודות הזהות הוחזרו 

לתושבים והוחלט ״לאפשר לתושבי השכונה לנהל את חייהם כאילו נכללו באזור שסופח 

עבדו  מהם  שרבים  השכונות,  תושבי  הפרשה:  הסתיימה  לא  בכך  אולם  לירושלים״�278 

בעיר וראו עצמם תושבים שווי-זכויות, ביקשו לקבל קצבאות מן המוסד לביטוח לאומי, 

אך המוסד סירב בטענה שאינם מתגוררים בשטח ישראל�279 ב-28 ביולי 1969 החליטה 

ועדת השרים לענייני ירושלים כי דין תושבי דחיית אל-בריד כדין תושבי ישראל בכל 

הנוגע לקצבאות הביטוח הלאומי�280 בספטמבר 1969 החליט משרד הפנים להעניק להם 

תעודות-זהות חדשות במקרה שתעודותיהם אבדו או התבלו,281 ובראשית 1973 התקבלה 
החלטה דומה לגבי תושבי א-רם�282

מצב דומה נוצר בעקבות העברתם של התושבים הערבים שהתגוררו בשכונת המוגרבים, 

ליד הכותל וברובע היהודי בעיר העתיקה, אל שכונת אל-עזרייה שמחוץ לתחום המסופח� 

לאחר דיונים בוועדת השרים לענייני ירושלים הוחלט ב-1973 שגם אלה ימשיכו לקבל את 

קצבאות הביטוח הלאומי כתושבי ישראל�283 הנחת המוצא מאחורי החלטות אלו היתה 

שלישראל יש אינטרס לעודד הגירה של תושבי מזרח-ירושלים )בעיקר מן האזורים הצפופים 

של העיר העתיקה וסביבותיה( אל פרברי העיר בגדה המערבית, מבלי לפגוע בזכויותיהם�284 

278 מתוך סיכום החלטות הוועדה המרחבית לענייני ירושלים, 23 ביוני 1968, א״מ גל 17015/2�

279 י׳ כץ, מנכ״ל המוסד לביטוח לאומי, אל מ׳ בנבנשתי, 25 במארס 1969, א״מ גל 17015/2� 

280 פרוטוקול ישיבת השרים העליונה לעניין ירושלים, 28 ביולי 1969 )עמ׳ 3( א״מ א 7616/19� 

יוסף טוב, המנהל בפועל של הלשכה במזרח- ומרשם במשרד הפנים, אל  י׳ היבנר, סמנכ״ל לעלייה   281

ירושלים, 23 בספטמבר 1969, א״מ גל 17015/2� 
282 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 191�

283 א׳ רמון, סקר שירותים חברתיים במזרח-ירושלים: פעולות הביטוח הלאומי, מכון ירושלים לחקר 

ישראל, אוקטובר 1992 )לא פורסם(�
284 בחודשים הראשונים שלאחר המלחמה ניסתה ישראל לעודד הגירה של תושבים ערבים ממזרח-ירושלים 

בכירים  פקידים  של  המצומצמת״  ״הוועדה  החליטה   1967 דצמבר  בראשית  וירדן�  המערבית  הגדה  אל 
והאגף  הממשלה  ראש  במשרד  ערבים  לענייני  היועץ  לשכת  כי  מזרח-ירושלים,  ערביי  בענייני  שטיפלה 
למטבע חוץ במשרד אוצר יעניקו 1,000 דולר לאדם שיהגר ו-5,000 דולר למשפחה� בארכיון המדינה לא 
מצאתי עדויות למידת ההיענות למאמץ שלטוני זה� סיכום דיוני הוועדה המרכזית )ערביי ישראל( מיום 
16 בנובמבר 1967; סיכום החלטת הוועדה המצומצמת מיום 1 בדצמבר 1967, א״מ גל 13902/19� כמו כן 
הוחלט על פטור ממס נסיעות למהגרים, על פי המלצת היועץ לענייני ערבים� ראו: א׳ שניידר, מנהל המכס 
גל  נ׳ טוקטלי, מנהל לשכת היועץ לענייני ערבים, מזרח-ירושלים, 22 באוקטובר 1967, א״מ  והבלו אל 

13902/19; א׳ עמיר אל ש׳ טולידאנו, 2 בספטמבר 1968, א״מ גל 13909/6� 
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כפי שנראה בהמשך, בסוף שנות ה-80 החלה מדיניות זו להשתנות� 

אפוא  היו  ב-1967,  שנערכו  הִמפקדים  שני  שעוררו  הרבים  והקשיים  הבעיות 

בטעות  המזרח-ירושלמית:  התֹושבּות  של  להתפתחותה  בעייתית  פתיחה  נקודת 

לגבולות  ותושבי א-רם שהתגוררו מחוץ  התפקדו אלפים מתושבי דחיית אל-בריד 

העיר, ולעומתם לא התפקדו תושבים מזרח-ירושלמים רבים שנעדרו מבתיהם באותה 

עת� באזור מחנה הפליטים שועפאט לא התפקדו התושבים כלל� לעומת זאת התפקד 

מספר בלתי ידוע של תושבי השטחים ששהו בעיר� בעיה זו החריפה עם השנים לאור 

 )282/18 )בג״ץ  ב-1988  עוואד  מוּבארק  בפרשת  ברק  אהרון  השופט  של  פסק-דינו 
שראה בִמפקד משרד הפנים בסיס לרישיון לישיבת-קבע לתושבי מזרח-ירושלים�285

ב� מעמד התושבים והבעיות שיצרו חוקי איחוד העיר )1970-1967( 

חוקי איחוד העיר יצרו בעיות משפט וִמנהל קשות שהשפיעו על חיי האוכלוסייה הערבית� 

החלת המשפט, השיפוט והִמנהל של ישראל במזרח-ירושלים בסוף יוני 1967, הביאה ִּבן 

לילה לביטול כל המוסדות המשפטיים שפעלו בעיר תחת שלטון ירדן, ובהם העירייה וכל 

התאגידים והחברות שבתחומי השטח המסופח� נשמט גם הבסיס לרישוי עיסוקם של 

עורכי דין, רופאים, מהנדסים, רוקחים ושאר בעלי המקצועות הזקוקים לרישיון ואף של 

בתי העסק במזרח-ירושלים� כמו כן הוקפא הליך הסדר הקרקעות שהחל בימי המנדט 

הבריטי ונמשך בתקופה הירדנית, ובטלו כל הליכי התכנון והבנייה במזרח העיר� ״לא רק 

החוקים השתנו״, סיכם עו״ד יורם בר-סלע, שהיה ב-1967 סגן פרקליט המדינה ובהמשך 
מונה ליועץ המשפטי לעיריית ירושלים — ״השתנו סדרי העולם״�286

החקיקה יצרה אנדרלמוסיה מנהלית ומשפטית והממשל הישראלי ברמותיו השונות 

התלבט כיצד לנהוג בחברות ובבעלי מקצוע במזרח-ירושלים� כך למשל פנה יורם רווין, 

החשב הכללי במשרד האוצר, אל ראש הממשלה במארס 1968 בשאלה אם אפשר לרשום 

לשכת  ְמנַהל  ממשלתיות�  עבודות  לביצוע  מוּכרים  כקבלנים  ממזרח-ירושלים  קבלנים 

כל  תוך  ״כמובן  זאת,  לעשות  ראש הממשלה  אישר בשם  יפה,  ראש הממשלה, אביעד 

ההסתייגויות הכלכליות הנדרשות מקבלנים ישראלים ולאחר בירורים ביטחוניים בכל 

285 דיון מפורט בפסק דין זה, ראו להלן� 

286 י׳ בר-סלע, ״אכיפת החוק במזרח-ירושלים״, בתוך: א׳ אחימאיר )עורכת(, ירושלים — היבטים משפטיים, 

ירושלים 1983, עמ׳ 26; א׳ שטנדל, ״תמורות באוכלוסייה הערבית״, בתוך: י׳ פראוור, א׳ אחימאיר )עורכים(, 
עשרים שנה בירושלים, ירושלים 1988, עמ׳ 99; דברי אל״מ מ׳ שמגר, הפרקליט הצבאי הראשי בוועדת 
החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, 5 ביולי 1967, פרוטוקול מס׳ 126, עמ׳ 8, ארכיון הכנסת� הפרוטוקול 

�http://akevot.org.il/article/magreview/ :התפרסם באתר מכון ׳עקבות׳
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מקרה ומקרה״�287 הּפנייה מצביעה על המבוכה ששררה בקרב השלטון הישראלי במקרים 

מעין אלה� שר המשפטים ואנשי משרדו היו מודעים כמובן לצורך לקבוע הסדרי מעבר 

בין-לאומית  מתגובה  החשש  אולם  והישראלית,288  הירדנית  הממשל,  שיטות  שתי  בין 

קשה )בעיקר מצד ארצות הברית( עיכב שוב ושוב את החקיקה בעניין זה, וכך, במשך 
כשנה שרר במזרח-ירושלים מעין ואקום משפטי�289

הבעיה החריפה ביותר שדרשה טיפול מידי היתה הגדרתם של תושבי מזרח-ירושלים 

כ״נתיני אויב״, שכן הם נותרו אזרחים ירדנים חרף החלת הריבונות הישראלית על אזור 

מגוריהם, ובהיותם ״נתיני אויב״ הם הפכו ״נפקדים״ בהתאם לחוק נכסי נפקדים תש״י-

היה   ,1947 בנובמבר  ה-29  לאחר  עת  שבכל  אדם  כל  הוא  נפקד  כי  קבע  החוק   �1950

)המוגדרות אויב( או תושב באחת מהן� משמעותה של  אזרח אחת המדינות הערביות 

לאפוטרופוס  לכאורה  מוקנה  מזרח-ירושלים  תושבי  של  שרכושם  היתה  זו  ״נפקדות״ 

הישראלי על נכסי נפקדים� גם המקומות הקדושים במזרח-ירושלים, שסוגיית מעמדם 

הטרידה מאוד את קובעי המדיניות, נחשבו אף הם, באופן פרדוקסלי, נכסי נפקדים�290 

אנומליה זו לא נעלמה כמובן מעיני המשפטנים במשרד המשפטים ובמשרד החוץ� כך 

י׳ מרגולין מלשכת היועץ המשפטי במשרד החוץ ב-27 באוגוסט 1967 אל  למשל כתב 

משלחת ישראל בניו-יורק, כי מפאת בעיות אלו ״יאלצו ]תושבי מזרח-ירושלים[ לבטח 

לעבור את סדרי הנוהל של התאזרחות הקבועים בחוק האזרחות״, כפי שאירע לערבים 

נותר מעורפל בשנה  בישראל ]לאחר 1948[�291 אולם מעמדם של ערביי מזרח-ירושלים 

הראשונה לאחר המלחמה וגם חברי כנסת שעסקו בכך לא הבדילו בין תושב לאזרח� חבר 

הכנסת ויקטור שם-טוב, נציג מפ״ם, פירט בדיון בכנסת ב-4 במארס 1968 את מצוקותיו 

את  ההופכת  הישראלית  הביורוקרטיה  את  ותקף  במזרח-ירושלים  ערבי״  ה״אזרח  של 

הערבים ל״אזרחים מדרגה שנייה״� ח״כ אורי אבנרי שאל את ראש הממשלה פעמיים 

באותו דיון )ולא נענה( מדוע ״תשעה חודשים אחרי ההחלטה על זאת ]על איחוד העיר 

א�ר�[ אין אזרחות, אין מעמד בכלל, לאזרחי ירושלים� ]ו[לפי חוקי ישראל ]���[ כל הרכוש 

287 רווין אל יפה, 29 במארס 1968; יפה אל רווין, 31 במארס 1968, א״מ ג 6423/8�

288 ראו דברי שר המשפטים בדיון במליאת הכנסת על ה״צורך לקיים את המשפט והִמנהל הישראלי בירושלים, 

5 במארס 1968, דברי הכנסת, כרך 51, עמ׳ 1329-1328; ״י�ש� שפירא, דרושים חוקים חדשים שיסדירו את 
הבעיות עם איחוד ירושלים״, דבר, 4 ביולי 1967�

289 בר-סלע, שם, עמ׳ 27� ראו גם לעיל הערה 239�

290 הגישה שננקטה לגבי נכסים במזרח-ירושלים שנתפסו בפועל על ידי ִמנהל מקרקעי ישראל בשנים 

הראשונות שלאחר המלחמה, היתה להעבירם חזרה לבעליהם אם הם מתגוררים במזרח-ירושלים או בגדה, 
או למיופי-כוח מטעמם, בתנאי שהתגוררו באזורים אלה� ראו סיכום ישיבה בעניין נכסים במזרח-ירושלים 
בלשכת שר המשפטים בהשתתפות שר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, מנַהל ִמנהל מקרקעי ישראל 

ויועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, 3 בפברואר 1969, א״מ גל 17035/2� 
291 י׳ מרגולין, מלשכת היועץ המשפטי במשרד החוץ אל ש׳ רוזן, ניו-יורק, 27 באוגוסט 1967, א״מ חצ 4089/16�
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של ערביי ירושלים הוא רכוש נפקדים״�292 אל״מ שלמה גזית שהשתתף בדיונים, טען כי 

לאחר המלחמה ״נמצאו בודדים )מקרב חוגים דתיים משיחיים ופנאטיים( אשר קראו 

לפנות את ירושלים ממרבית תושביה הערבים� הם תבעו להכריז מיד על כך שכל מזרח-

ירושלים אינה אלא ׳שטח נטוש׳, וכי כל התושבים הערבים היושבים בשטח המסופח 

דינם דין ׳נפקדים׳� ]אולם[ עמדה קיצונית זו לא נתקבלה, אף לא באשר לרובע היהודי 

בעיר העתיקה״�293 במקום אחר הוסיף גזית שאנשים אלה ״האמינו וקיוו שניתן לשוב 

ולנהוג כפי שנהגו במלחמת השחרור ב-1948, כשנכבשו שטחים פנויים מתושבים״� מנגד 

״היה גם מי שהביע חשש שאם תאומץ גישה זו, תהיה ׳השתוללות׳ בחלוקת רכוש, בתים 
ודירות לאנשי שלומנו״�294

נציק  שאם  המאמינים  אנשים  ״יש  כי   1968 בפברואר  טען  קולק  טדי  העיר  ראש 

מה  ]ו[כל  מאתנו�  פחות  לא  לירושלים  קשורים  הם  ]אבל[   ]���[ יעזבו  הם   — לערבים 

שנעשה שיציק להם לא יביא אותם לידי כך שיעזבו� לו היתה דרך כזאת הייתי מוכן 

לרכוש אותה״� הוא התנגד לכך שעל הערבים תיכפה ״אזרחות מדרגה נחותה״ והזהיר כי 
״זה רק יתנקם בנו״�295

הדיון בתוקפו של חוק נכסי נפקדים במזרח-ירושלים, בבעיית הסדרי המעבר בין 

המערכת הירדנית לישראלית, וגם ההכנות לבחירות העירוניות והכלליות שעמדו להתקיים 

באוקטובר 1969, הביאו את מקבלי ההחלטות לדיון כולל בשאלת מעמדם המעורפל של 

תושבי מזרח-ירושלים� ב-11 במארס 1968 הבהיר שר המשפטים בתשובה לשאילתה של 

חבר הכנסת ויקטור שם-טוב בכנסת, כי ״החלת המשפט, השיפוט והִמנהל של מדינת 

ישראל על מזרח-ירושלים לא עשתה את תושבי האזור הזה לאזרחי המדינה ]ו[דבר זה 

מתברר לפי חוק האזרחות״ ו״אין כאן מקום להתפלספות״�296 כחודש לאחר מכן הצהיר 

שר הפנים מ״ח שפירא כי ״אם תושבי מזרח-ירושלים ירצו להיות אזרחי ישראל נקבל 

אותם״, לאחר שיגישו בקשה להתאזרחות�297 שר המשפטים ביקש גם מראש הממשלה 

במכתב  מזרח-ירושלים�  לתושבי  האזרחות  הענקת  נושא  את  בממשלה  לדיון  להעלות 

לראש הממשלה מן ה-14 במארס 1968 הדגיש י״ש שפירא כי ״רבים מהציבור ואפילו 

מראשי הציבור מדברים על תושבי מזרח-ירושלים כעל אזרחי-המדינה״ ו״על הממשלה 

292 דברי הכנסת, כרך 51, עמ׳ 1273, 1280�

293 גזית, פתאים במלכודת, עמ׳ 221� גזית לא פירט מי היו אותם אישים� 

294 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 227� 

295 דברי קולק במרכז הישראלי לניהול, 19 בפברואר 1968, מצוטטים אצל שגב, 1967, עמ׳ 509-508�

296 תשובת שר המשפטים, 11 במארס 1968, דברי הכנסת, כרך 51, עמ׳ 1353-1352; ״שר המשפטים: תושבי 

מזרח-ירושלים אינם אזרחי המדינה לפי החוק״, דבר, 12 במארס 1968� 
297 ״תושבי מזרח-ירושלים יצטרכו לבקש אזרחות — ויקבלוה״, דבר, 3 באפריל 1968� 
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לדון ולהחליט אם יש רצון להקנות אזרחות ישראלית לתושבי מזרח-ירושלים, אם בדרך 

אוטומאטית ואם בדרך של התאזרחות״� שפירא ציין גם ש״מלבד התוצאות המדיניות 

אזרחות  תוקנה  אם  לדבר:  מעשיות  תוצאות  גם  תהיינה  אזרחות,  בהקניית  הכרוכות 

ישראלית לתושבי מזרח-ירושלים תהא להם זכות בחירה לכנסת השביעית ואפשר יהיה 
להעסיקם בשירות קבע בשירות המדינה״�298

ביולי 1968 טען אלי עמיר, שטיפל בנושא מזרח-ירושלים בלשכת יועץ ראש הממשלה 

לענייני ערבים, כי ״בעיית הסטטוס האזרחי של ערביי מזרח-ירושלים״ היא מן הבעיות 

המרכזיות שמצפות לפתרון� הוא טען כי ״במצב הנוכחי ערביי מזרח-ירושלים ׳תלויים 

באוויר׳ ומשמעותו של אקט זה ]ִאזרּוח תושבי מזרח-ירושלים[ היא בין היתר, הענקת 

ביטול  רכוש,  להחזרת  תביעות  ולהיבחר,  לבחור  הזכות  כולל  מלאות  אזרחיות  זכויות 

הסטטוס שלהם כנפקדים וכו׳� ]אם האזרוח ייעשה[ יהיה בכך משום צעד משלים אחרון 
ליתר הצעדים שננקטו באיחוד ירושלים והפרדתה המוחלטת מן הגדה המערבית״�299

עוזי בנזימן טען כי בעת הדיונים בממשלה על מהלכי איחוד העיר עלו גם הרהורים 

על הקניה אוטומטית של אזרחות ישראלית לתושבי השטח המסופח� אולם חברי ועדת 

הבין-לאומי  המשפט  כללי  כי  ״שוכנעו  כי  הרעיון  את  פסלו  ירושלים  לענייני  השרים 

אוסרים כפייה של אזרחות מדינה אחת על אזרחי מדינה אחרת״,300 מה גם שהאו״ם 

והקהילה הבין-לאומית )ובראשה ארצות הברית( לא הכירו בשום צורה בסיפוח הישראלי 

של מזרח-ירושלים וראו בתושבי מזרח העיר אזרחים של ממלכת ירדן כחלק מן הסטטוס 

קוו ששרר בעיר לפני המלחמה� תשעה חודשים לאחר המלחמה, בפברואר 1968, שיגר 

הקונסול האמריקאי בירושלים סטפן ג׳ון קמבל מברק למחלקת המדינה בוושינגטון, בו 

תיאר את מצבם הקשה של ערביי מזרח-ירושלים )שלדעתו לא ישלימו לעולם עם השלטון 

הישראלי( והזהיר כי אם לא תיעצר מיד תנופת הסיפוח הישראלי ״תהפוך ירושלים — 

כמו שאלת הפליטים בשני העשורים האחרונים — סמל בעיני הערבים לאי הצדק שעשתה 

ישראל לפלסטינים״�301 לנוכח עמדת הקהילה הבין-לאומית היה ברור כי לתושבי מזרח 

העיר אין כל אינטרס לוותר על אזרחותם הירדנית ולבקש אזרחות ישראלית, בעיקר כל 

עוד נתפס השלטון הישראלי החדש כממשל זמני ולאור קשריהם החברתיים והכלכליים 

ההדוקים עם בני-משפחתם ועמם בגדה המערבית, בירדן ובמדינות-ערב� 

298 שר המשפטים לראש הממשלה, 14 במארס 1968, א״מ א 7616/19�

299 א׳ עמיר אל ש׳ טולידאנו, ״בעיות שמצפות לפתרון במזרח-ירושלים״, 14 ביולי 1968, א״מ גל 17035/1�

300 בנזימן, ירושלים: עיר ללא חומה, עמ׳ 204-203�

301 הקונסול האמריקאי בירושלים אל מחלקת המדינה בוושינגטון, 19 בפברואר 1968, ארכיון המדינה 

�NACP, RG 59 Pol 28 Jerusalem ,האמריקאי, ליד וושינגטון
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ישראל:  יותר שהעסיקה את ממשלת  גם שאלה רחבה  מעבר לשאלת האזרחות עלתה 

הגדה  מן  ולניתוקם  מזרח-ירושלים  תושבי  של  ״ישראליזציה״  למען  לפעול  יש  האם 

המערבית, מירדן וממדינות-ערב? מקבלי ההחלטות חששו לנקוט צעדים מרחיקי-לכת 

העשויים לשקף כוונות ישראליות לגבי עתיד מזרח-ירושלים והגדה המערבית� השרים 

הנִצים יותר בממשלה, בראשותו של מנחם בגין, חששו מכך שתהליך ״ישראליזציה״ של 

מראש  ישראלי  כוויתור  יתפרש  המערבית,  הגדה  של  ״ירדניזציה״  מול  מזרח-ירושלים 

על חלקים מן הגדה המערבית� נראה שכמו בדיוני הממשלה ביוני 1967 — בהם עסקנו 

נכרכה סוגיית מעמדם של מזרח-ירושלים ותושביה בשאלת עתיד הגדה  לעיל — שוב 

המערבית� ח״כ שמואל תמיר )מן הסיעה האופוזיציונית ׳המרכז החופשי׳( תקף בכנסת 

אמר  שלו  השלום  שבחזון  כך  על  הממשלה  ראש  את   1968 מארס  בראשית  בחריפות 

שתושבי ירושלים ועזה ]![ יהיו זכאים לאזרחות ישראלית, לעומת תושבי יהודה ושומרון 

שיוכלו כנראה לשמור על אזרחותם הירדנית�302 דבריו כוונו הן כלפי שר המשפטים וראש 

הממשלה והן כלפי שרי גח״ל בראשות בגין� 

מן הצד השני התבססה הטענה בקרב הממסד המשפטי הישראלי שלא ניתן לכפות 

אזרחות ישראלית על תושבי מזרח-ירושלים ולשלול את אזרחותם הירדנית, כפי שמחייב 

סעיף 5 לחוק האזרחות 1952�303 במאמר שהתפרסם בעיתון ׳דבר׳ בסוף ספטמבר 1968 

שטח אליעזר לִיבנה, שהיה בעבר חבר כנסת מטעם מפא״י והפך לאחר מלחמת ששת 

הימים לפעיל בתנועה למען ארץ ישראל השלמה, את הנימוקים לכך שאין לכפות אזרחות 

והארצות  ירדן  ליחסיהם עם  על ערביי מזרח-ירושלים משיקולים הנוגעים  אוטומטית 

השכנות:

רבים מהם קשורים ביחסי-משפחה, בעסקים ובמגעים כספיים עם ארצות-ערביות — 

החל בירדן וגמר בכוויית ואבו-דבי — שאינן מקיימות ואינן עשויות לקיים יחסים 

תקינים עם ישראל בתקופה הנראית לעין� הטלת אזרחות ישראלית, לרבות דרכון 

ישראלי על ערבים ירושלמים לא מועטים פירושו הכבדה במסעותיהם ובפעילותם 

אזרחות  בשבילם  למדינות-ערביות�  יציאה  המתכננים  ביניהם  גם  יש  הכלכלית� 

ישראלית היא טרדה בלבד� איננו צריכים אפוא להטיל אזרחות ישראלית מלמעלה, 

בתוקף צו מחייב, מבלי לשאול את מקבליה המשוערים� עלינו לאפשר לתושבי מזרח-

ירושלים אופציה פתוחה במשך שנים מספר: לרכוש אזרחות ישראלית או להחזיק 

בכל אזרחות שיבחרו� ברם גישתנו חייבת להיות כנה ויעילה: כל מי שיבחר באזרחות 

302 דברי ח״כ שמואל תמיר בדיון בדבר הצורך לקיים את המשפט והִמנהל הישראלי בירושלים, 5 במארס 

1968, דברי הכנסת, כרך 51, עמ׳ 1330�
303 ס״ח, תשי״ב, עמ׳ 354, סעיף 5 )א(�
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ישראלית יקבלנה תיכף ומיד, ללא השהיות, כדי שיוכל להשתתף בבחירות לכנסת 
השביעית ]שנועדו לאוקטובר 1969, א�ר[ הלכה למעשה�304

נראה שדבריו של ליבנה שיקפו במידה רבה את המדיניות שהתווה שר המשפטים: אי 

כפיית אזרחות וציפייה שתושבי מזרח-ירושלים המעוניינים בכך ינקטו במשך הזמן צעד 

המאמר,  פרסום  לאחר  חודש   ,1968 אוקטובר  בסוף  ישראלית�  אזרחות  ויבקשו  פעיל 

הצהיר שר המשפטים י״ש שפירא, כי ״כל תושבי מזרח-ירושלים יכולים להיות אזרחי 

לא  ״אנו  כי  הדגיש  הוא  למדינה״�  נאמנות  להצהיר הצהרת  עליהם  כך  ולשם  המדינה 

נכריח איש מהם להצהיר הצהרה כזו, ולא ננקוט בשיטה של ריבוי אנוסים כפי שהדבר 

זאת הוא  ביהודי ארצות אלה״� עם  ]כ[שמדובר  ויתר מדינות-ערב  נאצר  ידי  על  נעשה 

העריך כי ״אין סיכויים רבים שעד לבחירות לכנסת ]שנועדו לאוקטובר 1969, א�ר�[ יהיו 
מתאזרחים רבים בין תושבי מזרח-ירושלים״�305

גם  עלתה  והמשפטים,  הפנים  במשרדי  שהתקיימו  השונים  שבדיונים  ציין  בנזימן 

האפשרות להקל על התאזרחות תושבי מזרח-ירושלים� הרעיון היה להכריז על תקופת 

לפטור  הוצע  מיוחדים�  בתנאים  אזרחות  לקבל  ירושלים  ערביי  יוכלו  בה  התאזרחות 

אותם מן החובה לשלוט בלשון העברית ומן הצורך לשהות במדינה שלוש שנים לפני 

הגשת הבקשה להתאזרחות — תנאי שערביי מזרח-ירושלים לא עמדו בו מן הסתם� מירון 

בנבנשתי העיד על ניסיון לקבוע מעין ״מדד״ של איחוד העיר על פי מספר המתאזרחים 

כי שמע  דיווח  בירושלים  בשנים הראשונות שלאחר המלחמה�306 הקונסול האמריקאי 

שמעה  לא  הקונסוליה  כי  העיד  אך  מזרח-ירושלמים,  למתאזרחים  הקלות  על  מקולק 

של  הסטטוס  לגבי  ודאות  אי  קיימת  כי  טען  הוא  ישראלית�  אזרחות  לקבל  פניות  על 

התושבים המזרח-ירושלמים בישראל�307 בסופו של דבר ירד הרעיון מן הפרק� ההערכה 

היתה כי הכרזה על ״מבצע התאזרחות״ לזמן קצוב לא תעלה יפה; ערביי מזרח-ירושלים 

להפיץ  הוחלט  זאת  במקום  ישראל�  של  לשמה  יזיק  והדבר  להצעה  מלהיענות  יימנעו 

ממשלת  מוכנה  בהם  המיוחדים  התנאים  על  מידע  במזרח-ירושלים  שקטות  בדרכים 

ישראל להעניק אזרחות לערביי העיר, אך גם שיטה זו לא הניבה תוצאות ממשיות�308 

304 א׳ ליבנה, ״זכות בחירה לערביי ירושלים״, דבר, 30 בספטמבר 1968�

305 ״השר שפירא: שרי העבודה אינם רוצים בפרישת שרי גח״ל״, מעריב, 27 באוקטובר 1968�

306 ריאיון המחבר עם מירון בנבנשתי, 8 ביוני 2015�

307 הקונסול האמריקאי בירושלים אל מחלקת המדינה בוושינגטון, 20 בנובמבר 1968, הארכיון הלאומי 

 NACP, RG 59 General Records of the Department of State, Central Files 1967-1969, ,האמריקאי
�Pol 28 Jer

308 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 204�
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בסוף שנת 1968 סיכם י׳ גרא מלשכת היועץ המשפטי של משרד החוץ, כי ״עד כמה שידוע 
לנו לא הוגשו עד עתה כל בקשות להתאזרחות ע״י תושבי מזרח-ירושלים״�309

מזרח- לתושבי  לאפשר  והמדיניות  הישראלית,  האזרחות  של  כפייתה  שאי  נראה 

ובאמצעותה  ההאשמית  לממלכה  וזיקתם  הירדנית  אזרחותם  על  לשמור  ירושלים 

ולבקש  פעיל  צעד  לנקוט  כלשהי  מוטיבציה  התושבים  אצל  יצרה  לא  למדינות-ערב, 

אזרחות ישראלית� ירדן היתה בשבילם מרכז חברתי, ִמנהלי וכלכלי שלא יכלו בלעדיו� 

מאידך גיסא ירדה מעל הפרק גם ההצעה להותיר בידי תושבי מזרח-ירושלים תֹושבּות 

ואזרחות ירדנית ולא להעניק להם תֹושבּות ישראלית, וזאת מחשש שהותרתם ללא מעמד 

בישראל תפגע ב״איחוד העיר״ ותיצור זהות משותפת להם ולתושבי השטחים הנתונים 

בזירה  הפוליטיים  הגורמים  מן  אחד  לאף  היתה  לא  לכך  בנוסף  צבאי�310  ממשל  תחת 

הפנימית הישראלית מוטיבציה אמתית לפעול לשינוי המצב� למפלגות הציוניות לא היה 

אינטרס להפוך את תושבי מזרח-ירושלים לאזרחים מלאים שישתתפו במשחק הפוליטי 

אזרחות  להעניק  מצדן  דרישה  ומק״י(  )רק״ח  הלא-ציוניות  למפלגות  ואשר  בישראל, 
לתושבי מזרח-ירושלים היתה מתפרשת כהכרה בסיפוח העיר לישראל�311

גם עמדת הקהילה הבין-לאומית )ובראשה ארצות הברית( שהתנגדה בתוקף לסיפוח 

ערביי מזרח- והן מצד  ישראל  הן מצד  לפסיביות  ואזרוח תושביה, תרמה  מזרח העיר 

ירושלים� ארצות הברית אף הדגישה את תמיכתה בשילוב ממלכת ירדן בכל הסדר עתידי 

ובהמשך מעמדּה במזרח-ירושלים�312 כל אלה מנעו יצירת דפוס שליטה בערביי מזרח-

ירושלים בדומה לזה שהוחל על ערביי ישראל שבגבולות הקו הירוק לאחר 1948�

מכל מקום, משלהי 1968 החל להתקבע מעמדם של ערביי מזרח-ירושלים כתושבי 

ירדן  וכבעלי אזרחות של ממלכת  ולזכויות סוציאליות,  ישראל הזכאים לחופש תנועה 

שהיתה, באופן רשמי, ״מדינת אויב״ עד לחתימת הסכם השלום עמה ב-1994� שלמה 

משני  וליהנות  ״להמשיך  מזרח-ירושלים  לתושבי  ִאפשר  זה  מעמד  כי  הדגיש  גזית 

העולמות — גם מכל הזכויות וההקלות של ערבי בעל אזרחות זרה, שהוא תושב לגיטימי 

בשטח ישראלי, וגם מן הזכויות שִהקנה להם הדרכון הירדני: תנועה חופשית מזרחה דרך 

309 י׳ גרא מלשכת היועץ המשפטי של משרד החוץ אל ג׳ ירדן, מצפ״א, א״מ חצ 4201/21�

310 בנזימן, שם; מ׳ בנבנשתי, ״בין מהגרים לילידים״, הארץ 31 במאי 2006�

311 הופנונג, ישראל — ביטחון המדינה מול שלטון החוק, עמ׳ 148�

312 ראו מזכר של מזכיר המדינה רוג׳רס אל הנשיא ניקסון לקראת פגישתו עם המלך חוסיין, 4 באפריל 1969, 

 �NACP, RG 59, General Records of the Department of State, Central Files 1967-1969, Pol. 7 Jordan
המזכר מדגיש את ציפיות הממשל כי ירדן ״תמלא תפקיד סובסטנציאלי בעיר המאוחדת״� למזכר מצורף 
ב-5  חוסיין  למלך  גולדברג,  לאו״ם, ארתור  דומות של השגריר האמריקאי  גם מסמך המצטט הבטחות 

בנובמבר 1967� 
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גשרי הירדן, מסחר עם מדינות-ערב וכיו״ב״� גזית הדגיש גם את ״חששם של התושבים 

את  יקבלו  אם  להם,  להתנכל  היו  שעלולים  טרוריסטים,  ערבים  מגורמים  המקומיים 

כתב  ערבים,  לענייני  הממשלה  ראש  יועץ  טולידאנו,  שמואל  הישראלית״�313  האזרחות 

בראשית ספטמבר 1969 מאמר בו הדגיש כי יתרונם של ערביי מזרח-ירושלים על ערביי 

ישראל הוא ש״מותר להם לבקר בארצות-ערב וזאת הן בגלל העובדה שהם נתינים ירדנים 

והן בגלל העובדה שהם נותקו ממשפחותיהם רק לפני שנתיים ימים״� טולידאנו הדגיש 

כי שר המשפטים  ״אין השלטונות מאלצים את התושבים הערבים להתאזרח, אם  כי 
הודיע בכנסת כי כל ערבי שיגיש בקשה להתאזרחות בקשתו תאושר״�314

אורי מור, שטיפל בנושא ערביי מזרח-ירושלים בלשכת יועץ ראש הממשלה לענייני 

ערבים, צפה בדצמבר 1970 כי ״ככל שתגבר התלות הכלכלית בישראל וקבלת משרות או 

קביעות בעבודה תהיה מותנית בקבלת אזרחות ישראלית, כן תגדל הנכונות של חוגים 

נרחבים יותר ויותר לקבל את האזרחות הישראלית, אלא שיהיה זה תהליך איטי שלא 

יעשה על ידי כפיה, באשר כפיה רק תרתיע ותעורר התנגדות״� בתחזית שכתב העריך מור 

כי ״אין להניח שתתעורר תנועה המונית לקבלת האזרחות הישראלית� תחילה יעשו זאת 

הפועלים שלהם תודעה פוליטית רפה יותר, אחריהם יבואו מחוגי המשכילים, שהמשך 

תעסוקתם תלוי בכך ורק לבסוף אם בכלל, יבואו האפנדים בעלי הקרקעות ובעלי הרכוש 
וזאת משום שלרבים מהם יש גם קשר כלכלי ורכוש בירדן״�315

עם זאת ניבא מור כי מפאת הגירה מוגברת של אוכלוסיית הר חברון לירושלים, יגדל 

כוחם הפוליטי של החברונים ותהיה ירידה יחסית במעמדן של בני המשפחות המיוחסות 

הירושלמיות, ושבעקבות תהליכים אלה תתחזק ״השפעתם של תושבי הגדה על הנעשה 

בעיר ויתחזק מעמדם של אותם גורמים הנתמכים על ידי הממשל הצבאי בגלל מעמדם 

והשפעתם בגדמ״ע ]בגדה המערבית[ או בירדן כמו: סוחרים, בעלי רכוש גדולים ומקורבי 
המלך הירדני״�316

מור צפה אפוא שני תהליכים מנוגדים: מצד אחד ישראליזציה, שתבוא לידי ביטוי 

קיומן של  ומצד שני המשך  ישראלית,  יותר לקבל אזרחות  חוגים רחבים  בנכונות של 

זיקות הדוקות בין תושבי מזרח-ירושלים לבין הגדה המערבית וירדן� אולם תחזיותיו לא 

התממשו: בראשית שנת 1973 הגיע מספר המתאזרחים ל-66 בלבד�317 כעשר שנים לאחר 

313 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 227; גזית, פתאים במלכודת, עמ׳ 221�

314 ש׳ טולידאנו, סקירה על ירושלים, 2 בספטמבר 1969, א״מ גל 17035/2, עמ׳ 3�

315 א׳ מור, ערביי מזרח-ירושלים — תחזית לשנות ה-80, דצמבר 1971, א״מ גל 13908, עמ׳ 9-8� 

316 מור, שם, עמ׳ 10� 

317 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 204�
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בכ-1,600  ישראלים  אזרחים  בירושלים שהם  הוערך מספר הערבים   ,1984 בקיץ  מכן, 

איש� אולם מספר זה כלל את תושבי בית צפאפה, שחלקם היו אזרחי ישראל מאז 1948, 
וכן ערבים אזרחי ישראל שהיגרו העירה מצפון הארץ�318

ישראלית  זה של תֹושבּות  יתגלו החסרונות של שעטנז  מנקודת המבט הישראלית 

ואזרחות ירדנית, בעקבות נסיגתה ההדרגתית של ירדן מן הטיפול בענייני הגדה המערבית 

ומזרח-ירושלים, החל משלהי שנות ה-80, ועלייתו של הגורם הפלסטיני, עם הקמתה של 

הרשות הפלסטינית בשנות ה-90� לנושא זה נחזור בהרחבה בהמשך�

אזרחים,  שאינם  כתושבים  מזרח-ירושלים  ערביי  מעמד  כשהתייצב   ,1968 בשלהי 

התעוררה ביתר-ֹשאת בעיית תחולתו של חוק נכסי נפקדים על מזרח-ירושלים והסדרי 

המעבר בין השיטה הירדנית לשיטה הישראלית� הבעיה החריפה במיוחד עקב השתלטות 

אזרחים יהודים )ובתוכם קצינים במילואים( על בתים בבעלות ערבית ב״שטח ההפקר״ 

ובשטחי ״עובי הקו״ בשכונת התפר אבו-תור, מפאת הקושי בהגדרת מעמדם המשפטי 

והקנייני�319 מצד שני עלה צורך לאפשר ליהודים לקבל בחזרה את זכויותיהם הקנייניות 

על רכוש במזרח-ירושלים שהיה בידיהם עד 1948 ונמסר לניהול הממונה הירדני על נכסי 
אויב�320

הנכון  העיתוי  ומהו  אלו  רגישות  בסוגיות  לפעול  כיצד  התלבטה  ישראל  ממשלת 

וזאת  נפקדים,  נכסי  חוק  את  מלאכוף  הרשויות  נמנעו  בינתיים  זה�  בעניין  לחקיקה 

חקיקה  הכינו  המשפטים  במשרד  בכירים�321  פקידים  או  שרים  הוראות  באמצעות 

ובעלי  עסקים  רישוי  ובשאלת  זה  בנושא  המשפטיים  הקשיים  עם  להתמודד  שנועדה 

חוקי  של  החקיקה  בעניין  כמו  אך  במזרח-ירושלים�322  ברישיון  שחייבים  מקצועות 

״איחוד ירושלים״ )ביוני 1967(, הביא החשש הישראלי מתגובת הקהילה הבין-לאומית 

וכפיית  מזרח-ירושלים  בסיפוח  נוסף  צעד  בחקיקה  שראתה   — ארה״ב(  זה  )ובכלל 

318 י׳ צוריאל, ״הוכפל מספר ערביי מזרח העיר שקיבלו אזרחות ויצביעו לכנסת״, מעריב, 18 ביולי 1984� 

ג 17035/2� על  319 פרוטוקול ישיבה מ-1969�7�27 בעניין קרקעות שהיו בשטח ההפקר בירושלים, א״מ 

הפרשה ראו: בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 203; קליין, קשורים, עמ׳ 194-193� שטחי ״עובי הקו״ 
נוצרו בעקבות סימון קווי התיחום בהסכם ״הפסקת האש הכנה״ בין ישראל לירדן ב-30 בנובמבר 1948 
בעפרונות שעווה שיצרו קו בעובי 4-3 מ״מ על מפה שקנה המידה שלה היה 1:20,000 ורוחבם בשטח היה 
80-60 מטר� ראו: בנבנשתי, שם עמ׳ 26-23; א׳ רמון, העיר החצויה: הקו העירוני 1967-1948, ירושלים 

תשמ״ח, עמ׳ 18-15� 
320 ראו דברי שר המשפטים בדיון בחוק הסדרי ִמנהל במליאת הכנסת, 29 ביולי 1968, דברי הכנסת, כרך 

52, עמ׳ 2929-2928� 
321 בנבנשתי, שם, עמ׳ 142, 202-200; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 198-194�

322 ״תושבי מזרח-ירושלים יכולים לבחור אם להתאזרח או לא״, דבר, 30 ביולי 1968� 
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המשפט והמנהל הישראלי על האוכלוסייה הערבית — לדחייה בהבאת החוקים להצבעה 

בכנסת�323 יצחק רבין, שגריר ישראל בוושינגטון, כתב לראש הממשלה אשכול ב-9 במאי 

 :1968

קשה לי להעריך מכאן את נחיצות החוק� הצרה היא שאנו מעבירים חוק, אח״כ רצים 

אל האמריקאים ומתחננים שיצילו אותנו במועבי״ט ]מועצת הביטחון[� בסה״כ הם 

מסייעים לנו, אך נדמה לי שהעניין מתחיל להימאס עליהם� לו אפשר היה לדחות 

בעניין  שהתמונה  מקווה  אני  בעיני�  עדיף  עניין  נראה  ליולי-אוגוסט  החוק  הצעת 
]אספקת[ המטוסים תהיה אז יותר ברורה�324

שר החוץ אבן התנגד לחקיקה בתוקף עד שביוני 1968 איים שר המשפטים להתפטר 

מתפקידו אם לא יובאו הצעות החוק לכנסת� ראש הממשלה חשש מכך ששר המשפטים 

ינמק את התפטרותו בסירוב הממשלה ליזום חוק שנועד ״להעמיק את אחיזת ישראל 

ִמנהל,  הסדרי  ״חוק  הצעת  הכנסת  בפני  הובאה   1968 יולי  ובסוף  במזרח-ירושלים,325 

תשכ״ח-1968״ לקריאה ראשונה והחל הדיון בה�326 בדברי הפתיחה אמר שר המשפטים 

כי מטרתו של החוק המוצע היא ״לסלק את העיוותים ]���[ המעיקים על תושבי מזרח-

ירושלים, המגבילים את התושבים משימוש חופשי ברכושם שבמזרח העיר, את ההתעסקות 

החופשית בעבודתם, מלאכותיהם, מסחרם ומקצועותיהם״�327 הצעת החוק נועדה לבטל 

את נפקדותם של בעלי רכוש המתגוררים במזרח-ירושלים לגבי רכושם בחלק המזרחי 

של העיר� כמו כן הוצע לבטל את טענת ה״אויבות״ שאפשר היה לייחס להם בשל היותם 

אזרחים ירדנים, ״אלא אם נטענה הטענה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו 

בכתב״�328 בצעד זה ניתן לראות סימן ראשון להכרה ישראלית בכך שאזרחותם הירדנית 

323 ראו למשל מברק מאת דין ראסק, מזכיר המדינה האמריקאי, אל שגריר ארה״ב בתל-אביב, 2 בפברואר 

1968, המבקש להעביר לשר החוץ אבא אבן מסר בדבר הצורך לנהוג איפוק רב בכל צעדיה של ישראל 
בירושלים על רקע שליחות התיווך של גונאר יארינג, הפקעות הקרקע הראשונות במזרח-ירושלים והידיעות 
 FRUS 1964-1968, vol 20, Arab-Israeli ,על הכוונה לבנות שכונות יהודיות בחלק המזרחי של ירושלים
Dispute 1967-68, Document 97, p. 1991, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-

68v20/d97� ראו גם: מ׳ קליין, קשורים, עמ׳ 169-168�
7616/16� הכוונה היתה לאספקת מטוסי סקייהוק  1968, א״מ  9 במאי  רבין אל ראש הממשלה,  י׳   324

ופנטום לישראל בתקופת מלחמת ההתשה� 
325 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 194; א׳ גבע, ״גולדה מאיר: אני מבינה לנפשו של השר שפירא״, דבר, 12 ביוני 1972�

326 כותרת החוק המקורית היתה ״הצעת חוק החלת המשפט — הוראות נוספות״, אך היא שונתה כנראה 

מחשש לתגובה בין-לאומית, דיון בחוק הסדרי ִמנהל, תשכ״ח-1968 )קריאה ראשונה(, 29 ביולי 1968, דברי 
הכנסת כרך 52, עמ׳ 2930�

327 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2928�

328 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 3389� 
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של תושבי מזרח-ירושלים אינה עניין זמני שעתיד להיעלם מן העולם, ושההוויה המורכבת 

יותר  ירדנים עשויה להימשך  וכאזרחים  של ערביי מזרח-ירושלים כתושבים ישראלים 

לאחר  שהועבר  במזרח-ירושלים  יהודי  לרכוש  ביחס  ההחלטות�  מקבלי  ששיערו  מכפי 

ירדניים, קבע  על רכוש האויב או למוסדות ממשלתיים  לניהול הממונה הירדני   1948

החוק כי דינו של רכוש זה לשוב לידי ״בעליו החוקיים״ )היהודים( ו״ההחזרה צריכה 

ידי הממשלה באמצעות האפוטרופוס הכללי״�329  ומאורגן, על  להיעשות באופן מסודר 

במזרח-ירושלים  ״החיים  ייכנסו  החוק  בעקבות  כי  ביטחונו  את  הביע  המשפטים  שר 
למסלול רגיל, ולא תהיה הפליה בין תושב לתושב״�330

בדיון בהצעת החוק מתחו חברי כנסת משמאל ומימין ביקורת על כך שהחוק המוצע 

אינו חל על נכסים של תושבי מזרח-ירושלים במערב העיר, ועל שאינו דן במתן אזרחות 

ארזי  ראובן  ח״כ  מתמודדים�  הם  שִאתם  ובקשיים  מזרח-ירושלים  לערביי  ישראלית 

ממפ״ם, טען שאין להתעלם משאלת התאזרחותם של תושבי מזרח-ירושלים ״שיש לה 

כמה וכמה אספקטים — לא משפטיים בלבד — המכבידים על פתרונה� אך אם גם טרם 

בשלו התנאים להסדר חוקי מלא של שאלה זו, הרי דרושה לפחות הוראת-שעה, שיהא 

לפי  שכן  מדינה,  עובדי  מינוי  כגון  אקטואליות,  בעיות  לכמה  תשובה  מתן  משום  בה 

החוק הקיים מותנה מינוי זה באזרחות ישראלית״�331 ארזי הציע שזכויות תושבי מזרח-

ירושלים יוכרו גם לגבי רכוש שמחוץ לשטח ירושלים ״אם הנכס מוקנה לאפוטרופוס או 

נמצא בהנהלתו של ִמנהל מקרקעי ישראל״ ואף ״אם נכס זה הושכר על ידי הִמִִנהל לאֵחר 

ישולמו למי שהיה בעליו, אלמלא ההעברה, פיצויים, ואם היה הנכס מקרקעין — אפשר 
יהיה לשלמם גם במקרקעין מאותו סוג ומאותו שווי״�332

באוניברסיטה  למשפטים  פרופסור  גם  שהיה  מגח״ל,  קלינגהופר  הנס  יצחק  ח״כ 

העברית, הדגיש כי ״ההנחה היתה כנראה, שבשלב זה טרם בשלה השעה לפתרון תחיקתי 

]���[ אבל בבוא העת יהיה עלינו ]���[ לבדוק את האפשרות להעניק להם את האזרחות 

הישראלית בדרך כללית כלשהי ולא להשאיר בפניהם כדרך יחידה לרכישת האזרחות את 
הדרך של התאזרחות אינדיבידואלית״�333

נעלם  לאן  האזרחות?  כאן  נעלמה  ״לאן  אבנרי ששאל:  אורי  ח״כ  היה  יותר  בוטה 

הדבר הקודם לכל זכות על רכוש — זכויות האדם, זכויות האזרח, שוויון זכויות? אם אין 

כוונה לתת זכויות אזרח, אין כוונה לתת זכויות-אדם, אין כוונה לתת לאנשים להשתתף 

329 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2929-2928�

330 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2929; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 200� 

331 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2931�

332 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2931�

333 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2933� 
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בהכרעות דמוקרטיות� משמע: אין כאן איחוד כלל ועיקר� זה איחוד של שטח, אבל לא 
איחוד אמיתי� זה סיפוח, ותו לא״�334

״אין  ואמר:  ירושלים  במערב  הערבי  הרכוש  בעיית  את  הדגיש  תמיר  שמואל  ח״כ 

אנו זכאים ליצור מצב שבו יגור אדם שיהיה חלק מאתנו — ואנחנו נעשה את הכל כדי 

להקנות לו זכויות וחובות — והוא יהלך בקטמון ועיניו ייצאו ודמו יעלה לראשו והוא 

זה  פיצויים?  לי, או מדוע אינני מקבל תמורתו  ישאל: ״מדוע הרכוש הזה אינו מוחזר 

לא ייתכן מבחינה מדינית, גם מבחינה אזרחית, גם מבחינה מוסרית״�335 תמיר הדגיש 

וחידושים בחוק האזרחות� תחילה אולי  כי ״אנחנו חייבים להתקדם לקראת שינויים 

נוכל  לא   ]���[ לכנסת  בבחירות  ובשלב אחר השתתפות  העירוניות  בבחירות  השתתפות 
להתחמק מזה״�336

אזרחות  מתן  בעניין  הצהרה  זה  בשלב  כי  המשפטים  שר  הדגיש  תשובתו  בדברי 

לתושבי מזרח-ירושלים תהיה ריקה מתוכן מעשי: ״קל מאוד לנסח סעיף האומר שכל 

תושבי מזרח-ירושלים הם אזרחי המדינה ולחייב אותם בדבר� ]אבל[ אני מפקפק אם 

להיות  כלומר  מהיום,  כבר  ישראלית  אזרחות  לקבל  רוצים  מזרח-ירושלים  אזרחי  כל 

אזרחי המדינה״� שר המשפטים הביע את דעתו ״שבעניין כמו אזרחות יש חובה לגבי 

]���[ על כל  כל אזרח לתת לו את האפשרות ]לבחור[ להיות אזרח או לא להיות אזרח 

פנים לא מדינת ישראל תטיל אזרחות� היא תקנה אזרחות למי שירצה בה״� הוא הדגיש 

כי הממשלה, וזו שתבוא אחריה, ״אוזניה תהיינה כרויה יפה יפה לתביעה מצד תושבי 
מזרח-ירושלים בעניין זה״�337

שפירא הזכיר גם את הבעיה שתושבים אינם יכולים להיות עובדי מדינה והבטיח כי 

הדבר יתוקן בחוק עובדי המדינה או בחוק הנדון ״כדי לאפשר לתושבי מזרח-ירושלים 
להיות עובדי מדינה, כמו לכל תושבי הארץ הזאת״�338

בנוגע לעניין הרכוש הערבי במערב-ירושלים ומעמדו השונה מזה של הרכוש היהודי 

במזרח העיר טען שר המשפטים כי ״90% ]מן הנכסים בעיר המערבית[ נמכרו או הוחכרו, 

שינוי  שום  בו  חל  לא  במזרח-ירושלים  המגרש  ו]אילו[  הכל�  בהם  שּונה  עליהם,  נבנה 

הנכסים  בעיית  להסדיר  בחוק  אחד  בסעיף  יכול  אינך  ]לכן[  במהותו�  ולא  בתוכו  לא 

]הערביים[ במערב ירושלים� אילו הן פרובלמות קשות מאוד, הטעונות ברור רב ומעמיק 

334 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2935�

335 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2936-2935�

336 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2936� בהערת ביניים שאל שר המשפטים: ״מדוע לא לכנסת הקרובה?״ שם, שם�

337 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2941�

338 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2941, 2944�
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]��[ לשם כך יש צורך לעשות עבודה רבה והיא נעשית וֵתעשה״�339 שר המשפטים הבטיח 

אפוא להמשיך לטפל בסוגיה רגישה זו, והוא אכן עמד בדיבורו, כפי שנראה בהמשך� 

בנושאי רישוי מקצועות וחברֹות נתן החוק לתושבי מזרח-ירושלים ארכה של חצי 

פרק  בתוך  המסחרית�  בפעילותן  להמשיך  ולחברות  במקצועם  לעסוק  להמשיך  שנה 

זמן זה הוטל על התושבים לִפנות לרשויות המתאימות בישראל ולבקש רישיון לעסוק 

במקצועות המחייבים זאת� על החברות הוטל להגיש בקשה להירשם כחברות ישראליות� 

החוק הבחין בין עורכי דין ושופטים לבין בעלי מקצועות אחרים הזקוקים לרישיונות� 

הראשונים הוכללו, מבלי שנשאלו על כך, בלשכת עורכי הדין הישראלית, בעוד שלאחרונים 

ניתנה שהות לבקש להירשם לפי החוק הישראלי� ההבחנה נעשתה בהתחשב במשפטנים 

הערבים שהחרימו את המוסדות הישראליים ושבתו ממלאכתם מאז יוני 1967, מתוך 

הפעילות  את  להסדיר  ויש  הישראליות  הרשויות  אל  מיוזמתם  יפנו  לא  שאלה  הנחה 

כמורכב  התגלה  המשפט  שיטות  שתי  בין  המעבר  תהליך  העיר�340  במזרח  המשפטית 

ביותר וכקשה לחיזוי ועל כן הוסמך שר המשפטים לגלות גמישות ״בדבר הארכת מועדים 

]���[ ובדבר תיאום אגרות ופטור מהן״�341 בשונה מחוקי האיחוד מיוני 1967, שמחוקקיהם 

ביקשו לברוא מציאות חדשה, נקבעו הפעם נהלים שאפשרו להמשיך בהליכים משפטיים 

היתה  המחוקק  מטרת  ירדניים�  מסמכים  של  בתוקפם  ולהכיר  ירדן  שלטון  מתקופת 

להקל על חייהם של תושבי מזרח-ירושלים וליצור תנאים חוקיים להמשך פעילות חברות 

ובעלי מקצועות חופשיים כעורכי דין, רופאים, מהנדסים ועוד� שר המשפטים, שהוביל 

את מלאכת החקיקה, סיכם את הדיון בקביעה כי חברי הוועדה שהכינו את החוק ּוועדת 

השרים שאישרה אותו, השתדלו ״בכל המאמצים להקל על תושבי מזרח-ירושלים; לתת 
להם מקסימום האפשרויות להיכנס למסלול נורמלי״�342

תשכ״ח-343,1968  וִמנהל  משפט  הסדרי  חוק  את  הכנסת  אישרה   1968 באוגוסט  ב-14 

צעד  בה  שראו  מזרח-ירושלים,  תושבי  בקרב  רחבה  התנגדות  עוררה  זו  חקיקה  אולם 

339 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 2944�

ובגדה המערבית  והשופטים במזרח-ירושלים  195� שביתת חלק מעורכי הדין  ירושלים, עמ׳  בנזימן,   340

נמשכה עד אמצע שנות ה-70 וחלקם קיבלו שכר מירדן עד סוף שנות ה-80� ביולי 1972 טען העיתונאי דני 
רובינשטיין כי מחצית מעורכי הדין עדיין שובתים ונמנעים מלשתף פעולה עם מערכת המשפט הישראלית� 
עורך דין שהחל לעבוד לפי החוק והנהלים הישראליים והופיע בבתי המשפט הישראליים גורש מאגודת 

עורכי הדין הירדנית� ראו: ד׳ רובינשטיין, ״אידיאולוגיה לחוד ומעשים לחוד״, דבר, 3 ביולי 1972� 
341 דברי הכנסת שם, עמ׳ 3390�

342 דברי הכנסת, שם עמ׳ 2944�

343 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 3370; ספר החוקים 542 מיום כ״ט באב תשכ״ח — 23 באוגוסט 1968, עמ׳ 247; 

ח׳ כהן, ״מעמדה של ירושלים במשפט מדינת ישראל״, בתוך: א׳ אחימאיר, י׳ בר-סימן-טוב )עורכים(, 40 
שנה בירושלים, ירושלים 2008, עמ׳ 393� 
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נוסף לכפיית הריבונות הישראלית במזרח העיר וניסיון מכּוון להשתלט על חיי הכלכלה 

ירדן ועם העולם הערבי� מנהיגי דת, אנשי  והחברה ולקטוע את קשריהם עם ממלכת 

הקונסולים  עם  נפגשו  במזרח-ירושלים,  מחאה  לאספות  התכנסו  ומשפטנים,  עסקים 

הזרים בירושלים ושלחו עצומות מחאה לראש הממשלה באמצעות המושל הצבאי של 

הלב  לרחשי  כרויה  היתה  שאוזנו  בירושלים,  האמריקאי  הקונסול  ושומרון�344  יהודה 

של האליטה המזרח-ירושלמית, לגלג במכתב ששלח באוגוסט 1968 למחלקת המדינה 

בוושינגטון על הכוונות הישראליות וטען כי ״האנומליה שלפיה ה׳נפקד׳ נחשב לנפקד 

בביתו שלו, נראית כחריג משונה רק בגלל הסיפוח החד-צדדי של ׳ירושלים הערבית׳ על 

ידי ישראל, שאינו מוּכר בעולם� רצונם המפורש של תושבי מזרח-ירושלים הוא שהכובש 

יסתלק ועד שיקרה הדבר הם מבקשים להתייחס אליהם על פי אמנת ז׳נבה כאל אנשים 

האמריקאי  הקונסול  ישראל״�  תושבי  להיות  רוצים  אינם  הם  כיבוש�  תחת  הנמצאים 

הסיק מן החקיקה החדשה כי לישראל אין כוונה להחזיר חלק כלשהו מן העיר במסגרת 

שביתה  על  דווח   1968 ספטמבר  ובמהלך  אוגוסט  סוף  לקראת  ואכן,  שלום�345  הסדר 

במזרח-ירושלים ועל שורה ארוכה של מכתבי מחאה הן מצד תושבי מזרח-ירושלים והן 
מצד שלטונות ירדן�346

במזרח- מורשים  מקצועות  ובעלי  שותפויות  חברות,  כי  גם  הסתבר  מהרה  עד   

פנו  בלבד  ספורים  תושבים  החוק�  שהציע  היזום  הרישום  בדרך  בחרו  לא  ירושלים 

וְמנהלים שלא להירשם  לרשויות הישראליות�347 ירדן הפעילה לחצים על בעלי חברות 

בישראל והבטיחה סיוע מסעודיה ומכוויית לכל חברה שתתמיד בִמריה�348 אנשי משרד 

המשפטים, אשר חזו אפשרות כזו, כללו בחוק הסדר לרישום כולל של בעלי מקצועות 

מורשים, חברות ושותפויות, גם ללא תלות ברצון הנרשם� שר המשפטים הוציא צו חד-

344 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 198-196� ראו גם דיווח מפורט של קונסול ארה״ב בירושלים אל מחלקת המדינה 

 NACP, RG 59, General Records of the Department of State, Central ,1968 בוושינגטון, 23 באוגוסט
Files 1967-1969, Pol. 28 Jordan� הדיווח מספר על עצומות נגד שיתוף פעולה עם השלטון הישראלי של 
אגודות עורכי הדין, השופטים, המורים ועובדי הממשל הירדני לשעבר� החותמים על העצומות קיבלו תמריצים 
כספיים מירדן שביקשה לשמר את כוחה ולטפח את התקווה שהשלטון הירדני יחזור לשלוט במזרח-ירושלים�

 NACP, RG 59, ,1968 345 הקונסול האמריקאי בירושלים אל מחלקת המדינה בוושינגטון, 23 באוגוסט

�General Records of the Department of State, Central Files 1967-1969, Pol. 28 Jerusalem
346 מכתב מקונסול ארה״ב בירושלים אל מחלקת המדינה בוושינגטון על שביתה במזרח-ירושלים במחאה 

על הצעדים הישראליים, 22 באוגוסט 1967; מכתב מן השגרירות בעמאן על מחאת ראשי הכנסיות בירדן 
בתגובה על צעדי ישראל, 31 באוגוסט 1968; מכתב מן הקונסול בירושלים אל מחלקת המדינה אודות 
כרוז של הוועדה להכוונה לאומית, הקורא ״להתנגדות לכוונות ההתפשטות הציונית והטרוריסטית״, 17 
NACP, RG 59, General Records of the Department of State, Central Files 1967- ,1968 בספטמבר

�1969, Pol. 28 Jerusalem
347 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 196; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 202-201� 

348 ד׳ פרחי אל אלוף פיקוד המרכז, 14 בפברואר 1969, ארכיון מכון ירושלים� 



929393

ללא  לישראליות  אותן  בהופכו  חוקי,  באופן  החברות  של  פעילותן  את  שִאפשר  פעמי 

פנייה לבית משפט� עיריית ירושלים, שהיתה הרשות למתן רישיונות-עסק )יחד עם משרד 

הבריאות ומשרד המשטרה( חידשה אוטומטית את רישיונותיהם של כל העסקים שהיו 

קיימים לפני מלחמת ששת הימים�349 אולם גם לאחר נקיטת צעדים אלה נותרו בעיות 

לא מעטות: חברות ועסקים רבים לא עמדו בדרישות החוק והתקנות, לא שילמו אגרה 

שנתית ולא הגישו דוחות� הם התעלמו למעשה מ״ישראליותם״ וממגע פעיל עם השלטון 

נמשכה  זו  מגמה  אלה�  ועסקים  חברות  על  הדוק  מפיקוח  מצדו  נמנע  אשר  הישראלי, 

בשנים הבאות והצטמצמה בהדרגה350 אף כי לא נעלמה לחלוטין והיא אחד הגורמים 

מזרח- בכלכלת  מסוימים  תחומים  על  הישראלי  הפיקוח  היעדר  את  כיום  המסבירים 

ירושלים ואת הכלכלה האפורה והשחורה המשגשגת במזרח העיר בתחומים רבים� 

״עיוותים חוקיים״, כלשונו של  נותרו לא מעט  אך למרות ה״גמישות״ הישראלית 

 1948 לפני  בידיהם  רכוש שהיה  לגבי  ״נפקדים״  נחשבו  בנזימן: תושבי מזרח-ירושלים 

לגבי  ״נפקדים״  נחשבו  השטחים  תושבי  מזרח-ירושלים�  להוציא  ישראל,  תחומי  בכל 

רכושם במזרח-ירושלים� תושבי מזרח-ירושלים שעברו להתגורר בירדן והשאירו מיופה-

כוח בירושלים, נחשבים לעתים נפקדים� בעלי מניות של חברות, נחלקו בין ״נפקדים״ 

ששהו בירדן לבין כאלה שהתגוררו במזרח-ירושלים� במקרים רבים התחלקה הבעלות 

בין יורשים ״נוכחים״ ליורשים ״נפקדים״ — דבר שִהקשה על רישום הרכוש351 — אולם 

למעשה נמנע משרד המשפטים הישראלי במשך תקופה ארוכה מלממש את חוק נכסי 

נפקדים ברוב מצבים אלה� המגמה הכוללת ששיקף החוק היתה לנהוג בתושבי מזרח-

ישראל, אלא  לחוקי  נדרשו להתאים עצמם  לא  הם  הדין״�  ״לפנים משורת  ירושלים 

המיוחדת  למציאות  רבה  במידה  הותאמו  הישראליים  והנהלים  התקנות  החוקים, 
שנוצרה במזרח-ירושלים�352

המשך  את  חייבה  במזרח-ירושלים  שנוצרה  והמשתנה  המורכבת  המציאות  ואכן, 

המקצוע  ובעלי  החברות  רוב  כי  התברר   1969 באפריל  הישראלית�  החקיקה  מלאכת 

ולא  ימימה למרות הארכות שניתנו להם,  שפעלו במזרח העיר הוסיפו לפעול כמימים 

עשו דבר כדי להסדיר את פעילותן לפי החוק והתקנות הישראליות� התעוררה השאלה 

349 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 202�

ג׳וז 42 מוסכים שאינם  350 כך, למשל, לפי בדיקת משרד התחבורה פעלו בספטמבר 1977 באזור וואדי 

מורשים� 49 מוסכים אחרים הורשו לפעול באזור משום שהחזיקו רישיון מן התקופה הירדנית, אבל גם 
אלה לא עמדו בתנאים ובתקנות הישראליות לפתיחת מוסך חדש; לשכת היועץ המשפטי במשרד התחבורה 
אל מנכ״ל המשרד, 9 בספטמבר 1977, א״מ גל 41595/10; א׳ שטנדל, ״תמורות באוכלוסייה הערבית״, 

בתוך: א׳ אחימאיר, י׳ פראוור )עורכים(, עשרים שנה בירושלים, ירושלים 1988, עמ׳ 100�
351 זהו אחד הגורמים המקשים על רישום מסודר של קרקעות ונכסים במזרח-ירושלים עד עצם היום הזה� 

352 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 196�
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אם למצות ִאתם את הדין או למצוא דרך משפטית אחרת כדי להסדיר את פעילותם� 

בסוף אפריל 1969 החליטה הממשלה להסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לשעת 

חירום שתאפשרנה רישום אוטומטי של כל החברות שנוסדו לפי החוק הירדני, שהיו להן 

משרדים רשומים במזרח-ירושלים ערב ה-28 ביוני 1967 ולא נרשמו מיוזמתן בישראל� 

הוצא גם צו בעניין רישומם האוטומטי של כל בעלי המקצועות שעיסוקם מחייב רישום 

ורישוי, והממשלה האריכה עוד בחצי שנה את המועד להשלמת הרישום� 

נרשמו החברות, השותפויות  צווים שכתוצאה מהם  זה התפרסמו כמה  זמן  בפרק 

ובעלי המקצועות כחוק� ביולי 1969 אישרה הכנסת את ה״חוק להארכת תוקף של תקנות-

שעת-חירום )הסדרי משפט וִמנהל — הוראות נוספות(, תשכ״ט-1969״, כדי שהתקנות 

יהיו בתוקף כל עוד שורר מצב החירום בארץ — קרי, לתקופה ממושכת ביותר�353 מירון 

בנבנשתי סיכם את הפרשה בלגלוג כדלקמן: ״נחה דעתם של המשפטנים ושל הערבים� 

בעיני הישראלים נפתרה בעיית ׳האנומליה המשפטית׳ ונעשה סדר; והערבים לא אכפת 

היה להם שמישהו רשם אותם בפנקס עורכי-הדין או אצל רושם החברות� הם שלעצמם 
לא יזמו רישום זה ולא שינו במאומה את אורח חייהם ועיסוקם״�354

מודוס ויוונדי דומה, המכונה בפי בנבנשתי ״דיאלוג המעשים״, התפתח בין השלטון 

בסוגיות  למשל  אירע  כך  נוספים�  בתחומים  גם  מזרח-ירושלים  לערביי  הישראלי 

החובה  מן  ״פטור  קיבלו  )העובדים  מזרח-ירושלמים  מדינה  עובדי  של  אזרחותם  כמו 

להתאזרח״ ומהצהרת נאמנות למדינה(,355 וכך היה גם באינטגרציה הכפויה של ארגוני 

״הסדר  נקבע  מאבק  לאחר  ההסתדרות�  בלחץ  שנעשתה  והיהודים  הערבים  העובדים 

מעשי״ לפיו יהיו העובדים הערבים המועסקים במגזר היהודי חברי ההסתדרות הכללית, 

ואילו המסגרות הערביות המקצועיות ימשיכו לפעול במגזר הערבי� גישה דומה ננקטה 

בתחומים נוספים, כמו הקלות מסוימות במיסוי )בעיקר במס הכנסה(, בתחום הבריאות 

)פעילות רופאים ערבים, אחים ואחיות, ללא רישיון משרד הבריאות(, השימוש הבלעדי 

לחללים  אנדרטה  הקמת   — הסמלי  במישור  ואפילו  הציבורי  במרחב  הערבית  בשפה 

353 ספר החוקים 574 )תשכ״ט-1969(, עמ׳ 254; דיון בחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום )הסדרי 

משפט וִמנהל — הוראות נוספות(, תשכ״ט- 1969, 9 ביוני 1969, 17 ביולי 1969, דברי הכנסת, כרך 55, 
עמ׳ 2905-2903, 3835-3834�

354 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 202� 

355 אם כי רוב עובדי המדינה המזרח-ירושלמים עבדו על פי חוזה מיוחד שהוארך כל שנה באופן אוטומטי� 

ראו: מ׳ הרטום אל מערכת אל אנבא, 22 בדצמבר 1970, א״מ גל 13908; היועץ המשפטי לממשלה אל שר 
המשפטים, 30 במאי 1973, א״מ ג 111114/5� 
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עניין  1967 — לאחר שהוקמו כמה אנדרטות מאולתרות —  הערבים שנפלו במלחמת 
שעורר סערה ציבורית בתקשורת ובדעת הקהל היהודית-ישראלית�356

בפועל מלמדות החקיקה והמדיניות הישראלית על גישה גמישה וליברלית יחסית 

שנקטו שר המשפטים וראש העירייה בניסיון להתאים את החוק ואת התקנות למציאות 

המורכבת שהשתררה במזרח-ירושלים, ולהקל על התושבים הערבים בתחומים מסוימים� 

קולק העיד כי ״לא תמיד קל היה להצדיק צעד זה בעיני הישראלים� עורך דין יהודי 

העולה מאנגליה או מאמריקה חייב לעבור בחינות ישראליות, ואילו עורך דין ערבי — 

שגם הוא באותה מידה אינו מתמצא בחוק הישראלי — יכול פשוט להמשיך בעבודתו״�357 

אלינו,  בא  מרומניה  היהודי  ״עורך-הדין  שנונה:  בִאמרה  זאת  הצדיק  המשפטים  שר 

ואילו עורך-הדין הערבי בעיר המזרחית, אנחנו כפינו עצמנו עליו, אנחנו באנו אליו״�358 

שמואל טולידאנו, יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, שהיה שותף להתוויית מדיניות זו, 

טען כי ״הקו המנחה את משרדי הממשלה קובע שבטיפול בבעיות השוטפות ]של תושבי 

מזרח-ירושלים, א�ר�[ יש להתחשב במציאות הסבוכה וברגישות הקיימת ולבצע בהדרגה 

]���[ הן במישור הממלכתי והן במישור המוניציפלי והחברתי״� הוא הדגיש  את השינוי 

כי ״גישה ליברלית זו של זרועות השלטון למיניהן מנעה, ויש להניח שתמנע גם בעתיד, 
עימות אפשרי בין האוכלוסייה לבין השלטון, דבר שאינו רצוי לשני הגורמים גם יחד״�359

מכל מקום, שני החוקים, מ-1968 ו-1969, שולבו בהמשך בתוך חוק הסדרי משפט 

וִמנהל ]נוסח משולב[, תש״ל-1970�360 החוק מ-1970 נועד להסדיר בצורה שיטתית את 

ענייני המעבר מן השלטון הירדני אל המשפט הישראלי במזרח-ירושלים, מבלי להזכיר את 

שמה של העיר: המקומות הקדושים הוצאו מכלל תחולת חוק נכסי נפקדים תש״י-1950 

356 סיכום הוועדה המרחבית ירושלים בלשכת היועץ לענייני ערבים בעניין ״גלי עד שמוקמים ע״י תושבי 

מזרח-ירושלים ברחבי העיר״, 6 ביוני 1968, א״מ גל 17035/1; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 234-232; מ׳ בנבנשתי, 
ירושלים: עיר ובליבה חומה, תל-אביב 1981, עמ׳ 134-120; קולק, ירושלים אחת, עמ׳ 225-224� קולק 
ובנבנשתי קידמו את הקמת האנדרטה לחללים הערבים, ובין התומכים בהם היו משה דיין ודוד בן-גוריון� 
ראו: ד׳ בן-גוריון, ״מוות לטרוריסטים, כבוד לחיילים הערבים״, הארץ, 31 בדצמבר 1968� עניין הקמת 

האנדרטה ראוי למחקר נפרד� 
357 קולק, ירושלים אחת, עמ׳ 222-221�

המקל והגזר, עמ׳ 228-227 )ההדגשה במקור(� בהקשר זה ראו מכתבו המעניין של נשיא בית  גזית,   358

י״ש שפירא� אולשן ביקש להתחשב במעמדם  המשפט העליון בדימוס יצחק אולשן, אל שר המשפטים 
כעבור  בבחינות  ולעמוד  ישראלי  רישיון  לבקש  לחייבם  ולא  הדין המזרח-ירושלמים  עורכי  המורכב של 
כדי  מסוימת״  ל״תקופה  בתוקפו  במזרח-ירושלים  הירדני  החוק  בהשארת  צידד  אף  אולשן  שנתיים� 
״שהאזרחים החדשים ישתחררו מהרגשה שהם מושפלים ושבמקום זה תלך ותגבר התחושה, שהם אזרחים 

שווים במדינת ישראל״, י׳ אולשן אל שר המשפטים, 12 בספטמבר 1967, א״מ פ 2377/17� 
359 ש׳ טולידאנו, סקירה על ירושלים, 2 בספטמבר 1969, א״מ גל 17035/2�

360 ספר החוקים 603 מיום י״א באב תש״ל — 13 באוגוסט 1970, עמ׳ 138� 
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באופן שלא בא שינוי בשמות בעליהם הקודמים )סעיף 2(�361 בטלה נפקדותם של תושבי 

מזרח העיר לגבי נכסיהם במזרח-ירושלים )סעיף 3(�362 בטלה גם הטענה שהם בחזקת 

״אויב״ או ״נתיני אויב״ )של ממלכת ירדן(, ״אלא אם כן נטענה על ידי היועץ המשפטי 
לממשלה או בהסכמתו בכתב״ )סעיף 4(�363

בחוק יש הוראות מפורטות בדבר המשך קיומן ופעולותיהן של חברות, שותפויות 

עד   6 )סעיפים  ישראליים  והפיכתן לתאגידים  ואגודות שיתופיות שפעלו במזרח העיר 

17(� תושב מזרח העיר שעסק במקצוע, במלאכה, או בעיסוק אחר אשר לפי חוקי ישראל 

טעון רישיון, יכול לקבל רישיון ישראלי ״אף אם לא נתקיים בו תנאי מתנאי הכשירות 

ביצוע החיקוק המחייב  על  18(; או שהשר הממונה  )סעיף  האישית שנקבעו בחיקוק״ 

את קבלת הרישיון יוכל להורות בצו שיִראו ״את התושב כבעל רישיון מן היום שקבע 

השר בצו״ )סעיף 19(� יוצאים מכלל זה עורכי דין שיוכלו להמשיך ולכהן במקצועם ללא 

צורך ברישיון או בצו מיוחד )סעיף 20(� פטנטים, מדגמים וסימני מסחר שהיו רשומים 

בפנקסי השלטון הקודם יוכלו להירשם בישראל, מבלי לגרוע מתוקף הרישומים שנעשו 

בישראל קודם לכן )סעיף 21(� בניין שהושלמו יסודותיו כדין בתקופת השלטון הקודם, 

תושבי  בתקנות  לפטור  רשאי  ראש הממשלה   �)22 )סעיף  להשלמתו  בנייה  היתר  יינתן 

מזרח העיר ״מהוראת חוק המְתנה מינוי למשרה של עובד ציבור באזרחותו הישראלית 

ירדנים  אזרחים  שהיו  ירושלים  ערביי  בהעסקת  אמור  הדבר   �)23 )סעיף  המועמד  של 

כעובדי מדינה — מורים בבתי הספר העירוניים, עובדי שירות התעסוקה, משרד הפנים 

בתקנות  להסמיך  רשאי  המשפטים  שר  ישראל�364  במשטרת  שוטרים  ואף  ודומיהם 

להמשיך  ירושלים,  אוחדה  בטרם  העיר  במזרח  שקרו  בעניינים  לדון  המשפט  בתי  את 

בדיונים שהחלו בהם בתי המשפט בתקופה הירדנית ולהוציא פסקיהם לפועל )סעיף 24(� 

361 שופט בית המשפט העליון חיים כהן, העיר כי המחוקק לא טרח להגדיר מהם ואילו הם המקומות 

הקדושים במזרח-ירושלים� ראו: ח׳ כהן, ״מעמדה של ירושלים במשפט מדינת ישראל״, בתוך: א׳ אחימאיר, 
י׳ בר-סימן טוב, 40 שנה בירושלים, ירושלים 2008, עמ׳ 393� המאמר פורסם לראשונה בתוך: י׳ פראוור, 

א׳ אחימאיר )עורכים(, עשרים שנה בירושלים, ירושלים 1988, עמ׳ 267-246� 
362 לגבי נכסיהם במערב-ירושלים, ראו בהמשך�

363 חיים כהן העיר כי אינו יודע לשם מה נזקקה הממשלה לשמירת זכות זו )כהן, שם עמ׳ 393(� ייתכן 

שהדבר נעשה כדי לתת לממשלה ״פתח מילוט״ לפעול במקרים מסוימים� בדיון שנערך בכנסת על החוק 
ב-29 ביולי 1968 ביקרו את הסייג הזה חברי הכנסת יוסף שופמן )גח״ל(, ראובן ארזי )מפ״ם( ואורי אבנרי 

)׳העולם הזה׳(, ראו דברי הכנסת כרך 52 עמ׳ 2935-2930� 
364 לאחר מלחמת ששת הימים התקבלו לשירות המשטרה 104 שוטרים ששירתו במשטרה הירדנית — דוח 

על ״הקמת משטרה והפעלתה בירושלים מזרח, 8 בנובמבר 1967, א״מ גל 13823/10; ר׳ לפידות, ״מעמד 
בירושלים,  שנה   40 )עורכים(,  בר-סימן-טוב  י׳  אחימאיר,  א׳  בתוך:  מזרח-ירושלים״,  תושבי  הערבים 
ירושלים 2008, עמ׳ 395; מ׳ רומן, הממסד הישראלי במזרח-ירושלים: הסדרים ולקחים, ירושלים 1995, 
עמ׳ 4� מאוחר יותר עוטרו השוטרים תושבי מזרח-ירושלים בתגי מלחמות יום כיפור ומלחמת לבנון הראשונה� 
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סעיף 27 לחוק קובע כי כאשר ״יחדל מצב החירום במדינה יחדל ֹתקפם״ של רוב סעיפי 

חוזי  הנראה, שלכשייחתמו  ככל  היא,  ש״הכוונה  מכך  הסיק  כהן  חיים  והשופט  החוק 

השלום גם עם אויבינו הנותרים, יסודרו העניינים שהחוק בא להסדירם, בחוזי שלום 

אלה או על פיהם״� כהן הדגיש כי ״הוראה זו נראית מיותרת, שכן בין כה וכה יוכל — 

ואולי אף יצטרך — המחוקק לעת הזאת לחוקק חוקים שיביאו את המצב המשפטי לידי 

תיאום עם המצב המדיני�״365 אולם ברור לחלוטין שסעיף זה נכתב בהנחה שהאנומליה 

שעליה נועד החוק לגבור תימשך עוד זמן רב� 

מן החקיקה עולה אפוא המגמה ליצור המשכיות בין השיטה המשפטית הירדנית לזו 

הישראלית, והיא מנוגדת במידת-מה לאקט המשפטי החד שננקט שלוש שנים קודם לכן, 

ביוני 1967 — החלת המשפט, השיפוט והִמנהל הישראליים על שטחי מזרח-ירושלים בבת 

אחת, ללא הסדרי מעבר� מן הפרספקטיבה הזאת נראה הצעד הישראלי שננקט לאחר 

המלחמה, בעיקר כמהלך דקלרטיבי שנועד לקבוע עובדות בפני הקהילה הבין-לאומית� 

החקיקה שנעשתה בשנים 1970-1968 נועדה לתקן את המעוות ולהתמודד עם המציאות 

המורכבת שנוצרה במזרח-ירושלים, אולם גם חקיקה זו לא הגדירה אל-נכון את מעמדם 

של הערבים תושבי מזרח-ירושלים� גם היום, 50 שנה לאחר ״איחוד העיר״, לא הושלמה 

לחיי  הנוגעים  מרכזיים  בתחומים  במזרח-ירושלים  הישראלי  המשפט  החלת  מלאכת 

היום-יום של התושבים, כמו מערכת החינוך, פעילות בתי הדין השרעיים )הדנים בחלק 

ואחיות  )רופאים  הבריאות  מערכת  קרקעות,  והסדר  רישום  האישי(,  המעמד  מענייני 

שעובדים ללא רישיון ישראלי, ועוד(� 

במאמר על מעמד התושבים הערבים במזרח-ירושלים, טוענת רות לפידות בזהירות, 

בהסתמך על פסק-דינו של השופט אליקים רובינשטיין מ-2007, כי ״למעשה בית המשפט 

העליון הביע את הסברה שהמשפט הישראלי אינו חל במלואו ככתבו וכלשונו במזרח 

העיר״�366 המזרחן אֹורי שטנדל, שהיה סגן יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים ועסק שנים 

רבות בענייני מזרח-ירושלים, סיכם את התהליך במילים אלו:

שנשארו  הישראלית,  ירושלים  תושבי  של  יסוד  בעיות  נפתרו  לא  רבים  בתחומים 

גמישות, תכופות  ירדן� אך השלטון הישראלי מגלה  נתיני ממלכת  ברובם המכריע 

הוא ׳עוצם עיניים׳, אם כי מדי פעם נוצרת התנגשות על רקע זה, בעיקר בתחומי 

גם  מוסף  ערך  מס  לגבות  ניסיון  נעשה  כאשר  זעם  גלי  נתעוררו  כך  ובנייה�  מיסוי 

365 כהן, שם עמ׳ 393� 

366 רשות ערעור אזרחי )רע״א( 4385/04 פרוך נ׳ בית החולים מוקסד )פורסם ב׳נבו׳, 2007�8�21(; לפידות, 

מעמד הערבים תושבי מזרח-ירושלים, עמ׳ 396� ראו גם: ר׳ לפידות, חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, 
ירושלים 1999, עמ׳ 69-65; תהל ארז, ״במזרח העיר פועלים רופאים ללא רשיון משרד הבריאות״, עיתון 

ירושלים, 17 ביוני 1994; אל נושא זה נשוב בהרחבה בהמשך�
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במזרח-ירושלים� נשלף נשק השביתה, נערכו הפגנות סוחרים, אולם בהדרגה השלימו 

התושבים הערבים עם הגזרה, לא מעט בגלל גמישות השלטון והאכיפה ההדרגתית 
של החוק�367

והבנייה  התכנון  של  החשוב  בתחום  ננקטה  לא  זו  סובלנית  שמדיניות  להדגיש  חשוב 

לאוכלוסייה הערבית — כפי שנראה בהמשך� 

וביתר- יום הכיפורים,  זו החלה להשתנות בהדרגה ב-1973, לאחר מלחמת  מגמה 

ֹשאת לאחר שעלתה ממשלת בגין לשלטון בעקבות המהפך הפוליטי בישראל ב-1977�368 

הביטחון העצמי הישראלי גבר ונזנחה הזהירות שאפיינה את פעולות הממשלה בשנים 

הראשונות שלאחר המלחמה� נראה שגם סיום כהונתו של שר המשפטים י״ש שפירא, 

שהיה הדמות המרכזית מאחורי המדיניות הממשלתית הליברלית-יחסית כלפי תושבי 

מזרח-ירושלים באוקטובר 1973, תרם אף הוא לשינויים שחלו במדיניות ישראל� הטיפול 

במזרח-ירושלים ובתושביה הערבים ירד למקום נמוך יותר בסדר העדיפויות הממשלתי� 

המדיניות בנושא זה הפכה להיות מגיבה יותר ויוזמת פחות, והתנהלה כמעט באופן 

סטיכי, ללא תכנון מסודר ושיקול דעת מעמיק�

שאלת ייצוג האוכלוסייה הערבית במועצת העיר והשתתפותה  ג�  

בבחירות העירוניות )1973-1969(

עניין מרכזי נוסף שנודעת לו השפעה עצומה על מעמדם של ערביי מזרח-ירושלים עד 

והניסיונות  העירוניות,  בבחירות  וכנבחרים  כבוחרים  השתתפותם  שאלת  הוא  היום, 

הישראליים להסדיר עניין זה� כפי שראינו לעיל, התיקון לפקודת העיריות, שנחקק ביוני 

1967, קבע כי שר הפנים רשאי לתת צו ובו ״למנות מבין יושבי השטח שחל עליו הצו 

חברים נוספים למועצה״� אולם ניסיונה המהוסס של ישראל לצרף נציגים ערבים למועצת 

העיר המאוחדת בראשותו של טדי קולק, לא עלה יפה� 

בשלב הראשון, מיד לאחר המלחמה, התקיים אמנם שיתוף פעולה בין חברי המועצה 

העירייה  עובדי  לבין  אל-ח׳טיב,  רוחי  הירדני  השלטון  מתקופת  העיר  וראש  הערבים 

הישראלים, במאמץ להחזיר את החיים למסלולם ולפעול לשיקום העיר לאחר המלחמה�369 

שנה  עשרים  )עורכים(,  אחימאיר  א׳  פראוור,  י׳  בתוך:  הערבית״,  באוכלוסייה  ״תמורות  שטנדל,  א׳   367

בירושלים, ירושלים 1988, עמ׳ 100� 
368 בנבנשתי, עיר ללא חומה, עמ׳ 134�

369 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 37-36� 
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ב-13 ביוני הפיצו נציגי העירייה הערבית כרוז בו ביקשו מן התושבים לשמור על שקט 

ולפעול להחזרת החיים לסדרם, תוך שיתוף פעולה עם הממשל הצבאי�370 אל-ח׳טיב אף 

סייע לשלטונות הישראליים לפַנות תושבים ערבים מן הרובע היהודי בעיר העתיקה�371 

חברי  העיר,  ראשי  שני  בין  רשמית  פגישה  התקיימה  ביוני,  ב-21  מכן,  לאחר  כשבוע 

׳גלוריה׳ הסמוך לשער  מועצה והנהלות שתי העיריות בבניין העירייה הירדנית, במלון 

הכניסה  מעל  הישראלית  ירושלים  עיריית  דגל  הונף  אף  אל-ח׳טיב  של  בהסכמתו  יפו� 

לבניין העירייה הירדנית� שני ראשי העיר דיברו על קדושת העיר, על הצורך בשלום ועל 

הכוונה להחזיר את חיי המסחר למסלולם התקין�372 בעקבות הפגישה קיבל אל-ח׳טיב 

את הרושם שהממשל הישראלי אינו מתכוון לפרק את העירייה הערבית, אלא להותיר 

דיין שנטתה  וברוח מדיניותו של  ערי הגדה המערבית  לעיריות  )בדומה  כנה  על  אותה 

להעניק אוטונומיה מרבית לערביי השטחים ולאפשר להם לנהל את חייהם בעצמם(�373 

וסגן המושל הצבאי יעקב סלמן,  אנשי הממשל הצבאי בירושלים, המזרחן אהרן ליש 

העלו רעיונות שונים בדבר המשך קיומן של שתי עיריות נפרדות בירושלים תחת עיריית-

גג משותפת ליהודים וערבים�374 ליש חיפש נוסחה שלא תעמיד בספק את שליטת ישראל 

מצטט  בנזימן  בפעילותה�  להמשיך  הערבית  העיר  למועצת  תאפשר  אך  העיר,  במזרח 

בספרו את דברי רוחי אל-ח׳טיב אל ליש: ״תעשו שגיאה ותהיה ]זו[ בכייה לדורות אם 

תפזרו את המועצה הערבית� מעתה תהיה ירושלים מאוחדת לנצח ואין שום צורך לספח 
אותה למדינת ישראל ולפזר את המועצה הערבית״�375

ואולם — כפי שראינו לעיל — דחו שר המשפטים והממשלה כל אפשרות של יצירת 

על  שיערער  המקומית(  ברמה  )ואפילו  במזרח-ירושלים  אחר  שלטון  של  נפרד  גרעין 

בנימוק  העיר,  במועצת  ערבים  חברים  לשילוב  התנגד  קולק  בה�  הישראלית  הריבונות 
שהם יפריעו לו לנהל את העיר�376

370 רונן, שנת שב״כ: ההיערכות ביהודה ושומרון, שנה ראשונה, עמ׳ 30� 

371 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 131-130�

372 רונן, שם, עמ׳ 30�

373 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 203-186� 

374 רונן, שם, עמ׳ 31� 

375 בנזימן, שם, עמ׳ 64� בפורום של פקידים בכירים הועלה גם הרעיון למנות ״ועדה מייעצת ליד העירייה 

ולהפעילה מתוך מגמה להכיר את האנשים ולבחור את המתאימים בשלב מאוחר יותר כחברי מועצה״, 
סיכום הישיבה של הוועדה המרכזית לענייני מזרח-ירושלים )בה השתתפו נציגי העירייה, היועץ לענייני 

ערבים, השב״כ המשטרה וחלק ממשרדי הממשלה( מן ה-9 ביולי 1967, א״מ גל 17035/1� 
376 בסיכום ישיבת הוועדה המרכזית לענייני מזרח-ירושלים מן ה-13 ביולי 1967 נאמר שהוועדה בדעה 

שיש לעשות הכול כדי למנוע התגבשותו של גוף נפרד אשר ייצג את מזרח-ירושלים במסגרת כלשהי״, שם; 
בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 195�
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ב-29 ביוני 1967 — יומיים לאחר אישור חוקי האיחוד בכנסת ויום לאחר הוצאת הצו 

והִמנהל של ישראל על מזרח-ירושלים — פוזרה מועצת  שהחיל את המשפט, השיפוט 

העירייה הערבית בטקס מאולתר� פעולת הפיזור לא תועדה במסמך רשמי, אלא על דף 

נייר שהוקרא מפי יעקב סלמן באוזני ששת חברי המועצה הערבים, ותרגומו לערבית נמסר 

לידי רוחי אל-ח׳טיב על מפית הנושאת את סמל מלון ׳גלוריה׳� ההודעה לא הסתמכה 

על חוק כלשהו� היא נעשתה ״בשם צבא הגנה לישראל״, אף על פי שהחל מן ה-28 ביוני 

הרשויות  בידי  אלא  הצבאי,  בידי הממשל  רשמית  נתון  מזרח-ירושלים  ניהול  היה  לא 
האזרחיות הישראליות�377

פיזור המועצה חשף את חוסר ההכנה ואת האלתור שאפיינו את צעדיו הראשונים 

של השלטון הישראלי במזרח-ירושלים� במידה רבה ניתן לראות בו אירוע מכונן שהשפיע 

על יחסה של ההנהגה המזרח-ירושלמית כלפי השלטון הישראלי� הוא הראה שהשלטון 

הישראלי אינו מכיר בהנהגה הערבית הוותיקה כשותפה שווה לניהול ענייני העיר, וסלל 

377 על האירוע וכתב הפיזור של המועצה, ראו בהרחבה אצל בנזימן, שם, עמ׳ 64-61�

ראש עיריית ירושלים, רוחי אל-ח׳טיב )בשורה הראשונה, שני משמאל(, 
וחברי מועצת העיר הירדנית, 1965
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את הדרך לעמדה פוליטית פסיבית של המנהיגות הערבית ושל כלל האוכלוסייה המזרח-
ירושלמית�378

על רקע זה ניתן להבין את סירובם של חברי מועצת העיר הירדנית ושל מנהיגים 

שר  הישראלית�  העיר  מועצת  אל  להצטרף  להצעות  אחרים  בולטים  מזרח-ירושלמים 

הפנים,  במשרד  ירושלים  מחוז  קצין  לוי,  רפאל  על  אמנם  הטיל  שפירא  מ״ח  הפנים 

ומתן עם חברי  ידיעת העירייה — משא  וללא  פיזור המועצה הערבית  לנהל — לאחר 

המועצה הירדנית על השתלבות במועצת העיר הישראלית )ארבעה חברי מועצה נמלטו 

ירושלים  תושבי  ידי  על  נבחרו  כי  הישראליות  לרשויות  הודיעו  אלה  אולם  לירדן(�379 

הערבית, ולא נבחרו למועצה הישראלית�380 במכתב ששלחו יחד עם ראש העיר אל-ח׳טיב 

אל הממונה על המחוז במשרד הפנים ב-22 ביולי 1967, הם קבעו כי הצטרפותם למועצת 

העירייה תחת שלטון ישראל תהיה ״בהכרח הכרה רשמית מאתנו בקבלת עקרון צירוף 

ירושלים הערבית לחלק הכבוש של ירושלים ע״י ישראל, עובדה שאיננו מסכימים לה 

]עומדת[ בניגוד למגילת האו״ם ולהחלטת ]העצרת הכללית[ האחרונה  ]���[ ואשר היא 

ובניגוד לחוק הבין-לאומי״� הם קראו ״להחזיר את העובדות ]לקדמותן[ כפי שהיה ביום 
1967�6�5״�381

תרומה  תרם  העירונית,  הערבית  ההנהגה  של  זה  ראשון  הְחרמה  שמעשה  נראה 

העירוניות  הבחירות  את  החרימו  מזרח-ירושלים  תושבי  שרוב  לכך  גם  משמעותית 

לעצומות  למכתבים,  גם  הצטרפה  המועצה  חברי  של  זו  מחאה  בהמשך�382  שהתקיימו 

רוחי אל-ח׳טיב חלק מן ה״החמצה  יוזמת  רונן, היתה הדחייה הישראלית של  דוד  בעיני איש השב״כ   378

הגדולה״ של האפשרות להידבר ולהגיע להסכמה עם המנהיגות הפלסטינית בשטחים על הסדר עתידי, רונן, 
שם, עמ׳ 32-31� בהקשר זה יש לציין גם את ההמלצה של ״ועדת הארבעה״ — ועדת פקידים בכירים בראשות 
יעקב הרצוג, מנכ״ל משרד ראש הממשלה )חבריה היו: משה ששון, שאול בר-חיים, חיים הרצוג ודוד קמחי( 
שניהלה מיד לאחר המלחמה מגעים מטעם ראש הממשלה עם מנהיגים ערבים בגדה המערבית במגמה לשלב 
את רוחי אל-ח׳טיב וחמישה חברים ערבים נוספים במועצת עיריית ירושלים, ״כדי להמחיש כלפי חוץ שיתוף 
פעולה מצד גורם לאומני קיצוני, דבר שעשוי בין השאר לשמש דוגמא לאישים מהקליבר והסוג של רוחי אל-
ח׳טיב״� ראו: זיכרון-דברים מישיבת ״ועדת הארבעה״ שהתקיימה ב-1967�7�5, א״מ א 7921/2� על הוועדה 

ראו: מ׳ בר-זוהר, צפנת פענח, תל-אביב 2003, עמ׳ 279; גזית, פתאים במלכודת, עמ׳ 178-177� 
 Wasserstein, Divided ירושלים, עמ׳ 67-61;  מול החומה הסגורה, עמ׳ 135-132; בנזימן,  379 בנבנשתי, 

Jerusalem, p. 220 )להלן וסרשטיין, העיר החצויה(� 
380 בנבנשתי, שם עמ׳ 195; בנזימן, שם, עמ׳ 75-72� 

381 חברי המועצה הערבים אל רפאל לוי, 22 ביולי 1967, א״מ גל 17035/1; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 73� חברי 

המועצה רמזו להחלטת עצרת האו״ם מן ה-4 ביולי, שהביעה צער עמוק על הצעדים שנקטה ישראל לשינוי 
מעמדה של ירושלים וקבעה שצעדים אלה הם מחוסרי תוקף וכי על ישראל לבטלם� ראו: מ׳ הירש, ״החלת 
המשפט, השיפוט והִמנהל של מדינת ישראל בירושלים המאוחדת ותגובת מוסדות האו״ם )יוני 1967(״, 

בתוך: א׳ רמון )עורך(, עיר בסבך, ירושלים 2003, עמ׳ 212-211�
382 וסרשטיין, העיר החצויה, עמ׳ 221�
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ולשביתות שארגנה ההנהגה המזרח-ירושלמית הדתית והאזרחית וגופים כמו ״המועצה 

המוסלמית העליונה״ ו״הוועדה להדרכה לאומית״, שהחלו לפעול בקיץ 1967 בראשות 

שייח׳ עבד אלחמיד אל סאיח, נשיא בית הדין השרעי בירושלים, נגד ״הכיבוש הציוני״ 

בעידודה של ירדן�383 השביתה הכללית הראשונה הוכרזה במזרח-ירושלים ב-7 באוגוסט 

חברת  ראש  יושב  שנותר  אל-ח׳טיב,  ורוחי  לאומית,384  להדרכה  הוועדה  ידי  על   1967
החשמל המזרח-ירושלמית, היה פעיל בארגונה�385

קולק  ניסו  למועצה,  חברים  לצרף  הפנים  ניסיון משרד  שנכשל  לאחר  מקום,  מכל 

גם  אולם  הישראלית,386  העיר  מועצת  לצד  שתפעל  מייעצת״  ״ועדה  להקים  ובנבנשתי 

ניסיון זה נכשל מחמת סירובם של מועמדים פוטנציאליים בעלי משקל להשתתף במסגרת 

זו, שסמכויותיה לא היו ברורות� כישלון שני הניסיונות לשלב חברים ערבים במועצת 

העיר, הביא לחילופי האשמות בין משרד הפנים לבין העירייה�387 לעומת זאת, ממשלת 

ירדן, שלא הכירה כמובן ב״איחוד ירושלים״ ובפיזור העירייה הערבית, הוסיפה לתמוך 

בחברי המועצה הערבית ואף שילמה משכורות לעובדי העירייה הערבים, אף שחלקם 

להתכנס  המשיכו  הערבים  המועצה  חברי  הישראלית�  העירייה  מן  גם  משכורת  קיבלו 

לעתים מזומנות, גם לאחר שראש העיר לשעבר, רוחי אל-ח׳טיב, גורש לירדן בראשית 
מארס 1968�388

נעשה באביב-קיץ  ייצוגם של ערביי מזרח-ירושלים  נוסף לפתור את בעיית  ניסיון 

1968 על ידי הקמת ״ועדה מוניציפלית ערבית״ שהיתה אמורה לקבל סמכויות ביצוע 

מוגבלות ב״רובע שלה״, אולם התנגדותם של רוחי אל-ח׳טיב, שגורש לירדן, ושל השלטון 

ההאשמי, הכשילה את היוזמה�389 על פי דוח הקונסול האמריקאי בירושלים מן ה-23 

במאי 1968, הבטיח בנבנשתי לחברי המועצה לשעבר שישמשו יועצים לעירייה, מענק 

383 ראו למשל מכתב ראשי הציבור המוסלמי בירושלים אל המושל הצבאי של הגדה המערבית, 24 ביולי 

1967; המנשר השני של תנועת המאבק העממי, ירושלים, 10 ביולי 1967, א״מ גל 17035/1� 
384 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 81-68; שטנדל, ״תמורות באוכלוסייה הערבית״, עמ׳ 102-101; רונן, שנת שב״כ, 

עמ׳ 40-33� 
385 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 185-184; שטנדל, שם, עמ׳ 102�

386 סיכום ישיבת הוועדה המרכזית לענייני מזרח-ירושלים, שהתקיימה ביום 1967�7�13, א״מ גל 17035/1� 

בסיכום נאמר כי ״הוועדה בדעה שעדיין לא בשלו התנאים לצירוף ערבים כחברים במועצת העיר והיא 
ממליצה להסתייע באנשי ציבור ערבים כיועצים ליד ראש העיר״� 

387 בנבנשתי, שם עמ׳ 195; קולק, ירושלים אחת, עמ׳ 218-217� 

388 בנזימן, שם, עמ׳ 78� באמצע ספטמבר 1967 תפסה משטרת ירושלים סכום גדול של כסף שנשלח מירדן 

לניהול ענייני מזרח-ירושלים� קולק ביקש להעביר את הכסף לעירייה שבראשותו ולהודיע ״בשידור הערבי, 
שהיות ועיריית ירושלים משלמת משכורות ופנסיות לכל עובדי העירייה הירדנים, יועברו הכספים שנתפסו 

אליה״, טדי קולק אל עוזי נרקיס, 17 בספטמבר 1967, א״מ גל 17035/1� 
389 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 196� 
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אספקת  בתחום  )למשל  במזרח-ירושלים  שונים  פרויקטים  לביצוע  ל״י  מיליון   10 של 

מלאות  סמכויות  וביקשו  להצעה  סירבו  אלה  אולם  ידם�  על  שינוהלו  והביוב(  המים 

לניהול מזרח-ירושלים על פי החוק הירדני בתיאום עם הממשל הצבאי ולא עם עיריית 
ירושלים�390

ביולי 1968 הציע בנבנשתי )בידיעת קולק( את תכנית הרבעים )boroughs( לניהול 

מוניציפלי של ירושלים והמטרופולין שלה, שיכלול את הכפרים והעיירות הסמוכים לעיר 

קולק  ידי  על  שהוקם  חשיבה  בצוות  הועלתה  התכנית  ג׳אלה(�  ובית  לחם  בית  )כולל 

וכלל נציגי ממשלה בכירים בראשות השגריר מרדכי גזית� בנבנשתי הציע להקים ״תאים 

היישובים  סוגי  ״לפי  המורחב,  המוניציפלי  האזור  במסגרת  עצמאיים  מוניציפליים״ 

על  בכך  ולענות  עצמי״,  לשלטון  המיעוטים  ולרצון  עיירות(,  )כפרים,  בתוכו  הכלולים 

על  הישראלית  הריבונות  הבטחת  תוך  ירושלים,  של  בחלק  לשליטה  הערבית  הדרישה 

שטחי ירושלים בגבולותיה הנוכחיים�391 קולק הציג את התכנית בפני נציגים אמריקאים 

הישראלית  הגישה  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  שהיא  התרשמותם  את  הסתירו  שלא 

הרשמית�392 התכנית הודלפה באפריל 1971 לעיתון ׳מעריב׳, עוררה סערה ציבורית גדולה 

והאשמות קשות נגד בנבנשתי על שהעז לכפור ברעיון העיר המאוחדת בריבונות ישראל, 

ונותרה על הנייר�393 הרעיון של הקמת ״מחוזות עירוניים״, ובתוכם ״ממשל ערבי עצמי 

של 100 אלף ערבים״ הועלה בהמשך כמה פעמים על ידי קולק, שראה בו המשך התפיסה 

את  דחתה  הממשלה  אולם  ה״מילת״�  בשיטת  העות׳מנית,  בתקופה  העדות  ארגון  של 
הרעיון ונראה כי לא נמצאו לו אוהדים גם בצד הערבי�394

 NACP, RG 59, General ,1968 390 הקונסול האמריקאי בירושלים אל מחלקת המדינה בוושינגטון, 23 במאי

�Records of the Department of State, Central Files 1967-1969, Pol. 28 Jordan
ירושלים:  בנבנשתי,   ;291 עמ׳  ירושלים,  בנזימן,   ;52-47 עמ׳  לאן?  ירושלים  כוריאל,  האוסן  הירש,   391

עיר ובליבה חומה, עמ׳ 209-208, 211; קליין, קשורים, עמ׳ 180-176� בעדות מאוחרת בסרט ״יש מלך 
בירושלים״ )בימוי אלי כהן, ישראל 2007( סיפר בנבנשתי שהרעיון נלקח מדוח השופט העליון הבריטי 
סיר ויליאם פיצג׳רלד מן ה-28 באוגוסט 1945 על פתרון אפשרי לבעיית המנהל המקומי בירושלים בשלהי 

תקופת המנדט� 
 NACP, RG 59, General ,1968 392 הקונסול האמריקאי בירושלים למחלקת המדינה בוושינגטון, 16 ביולי

�Records of the Department of State, Central Files 1967-1969, Pol. 28 Jer
393 י׳ ביצור, ״׳מסמך בנבנשתי׳ אינו כולל הצעות אלטרנטיביות פרט לפתרון דו-ריבוני״, מעריב, 28 באפריל 

1971; ע׳ בנזימן, ״מסמך בנבנשתי — על רקע מחשבות שרווחו בדרג הממשלתי על הסדר עם ירדן בבירה״, 
הארץ, 30 באפריל 1971; י׳ לימור, ״עיריית הבירה: ירושלים המאוחדת בירתה של ישראל לנצח נצחים״, 
מעריב, 2 במאי 1971; ״׳מסמך בנבנשתי׳ — הנוסח המלא״, מעריב, 4 במאי 1971; בנבנשתי, מול החומה 

הסגורה, עמ׳ 327� 
394 ד׳ גלעזר, ש׳ אילן, ״קולק אני לא מטייח״, כל העיר, 7 בדצמבר 1990; קולק, ירושלים אחת, עמ׳ 265�
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דרך המלך שנותרה פתוחה בפני ערביי מזרח-ירושלים, היתה השתתפותם כבוחרים 

 �1969 באוקטובר  להתקיים  שעמדו  העיר  למועצת  המוניציפליות  בבחירות  וכנבחרים 

שנה וחצי קודם לכן, במארס 1968, תוקן חוק הרשויות המקומיות )בחירות( תשכ״ה-

1965 )סעיף 13( והוכנס בו סעיף 13)ב( אשר קבע כי תושבי שטח שצורף לשטח המדינה 

כאילו  אותם  ייראו  תש״ח-1948,  והמשפט  השלטון  סדרי  לפקודת  11ב׳  סעיף  לפי 

ייכללו בין בעלי זכות הבחירה לרשויות  הגישו בקשות להיכלל בפנקס הבוחרים והם 

המקומיות�395 צעד זה ִאפשר לכ-35 אלף תושבי מזרח-ירושלים להשתתף בבחירות מבלי 

שנקטו צעד פעיל כלשהו� מספר הבוחרים בפנקס הבוחרים במזרח העיר גדל פי שבעה 

ולבעלי  לגברים  הבחירה  זכות  הוגבלה  בה  הירדנית,  בתקופה  ששרר  למצב  בהשוואה 
מינימום הכנסה בלבד�396

המהלך הישראלי ננקט ביוזמתם של שר המשפטים וראש העירייה, כדי לאפשר את 

השתתפותם של תושבי מזרח-ירושלים בבחירות למוסדות ״העיר המאוחדת״� השניים 

סברו שהשתתפות הערבים בבחירות חיונית להצגת אחדותה של העיר לעיני הקהילה 

הבין-לאומית� קולק אף הצהיר כי הוא מצפה שנבחרים ערבים שייצגו את האוכלוסייה 

הוא  הבחירות  שיום  טען  הוא  העיר�  למועצת  ייכנסו  שלה,  האינטרסים  ואת  הערבית 

״מבחן אזרחי ראשון״ לתושבים הערבים, ש״יוכלו לראשונה לבחור את הנציגים הרצויים 

של  המיוחדים  לאינטרסים  הדואגים  יהודים׳  ׳מגֵנים  במספר  עוד  להסתפק  ולא  להם 

יחרימו את  כי אם  מזרח-ירושלים  תושבי  הזהיר את  הוא  הערבים״�397  הבירה  תושבי 

ישראלים  פקידים  הישראלי�  בממשל  תומך  ללא  עצמם  למצוא  עלולים  הם  הבחירות 

אף הפיצו אזהרה במזרח העיר כי ללא חותמת בתעודת הזהות שתעיד על השתתפות 

בבחירות, יימנעו מתושבי מזרח העיר שירותים חיוניים והיתרי מעבר לירדן�398 העיתונאי 

נחום ברנע העריך במידה רבה של אופטימיות כי ״יתכן ותקום סיעה ערבית חזקה בעלת 

כוח לחץ חזק במועצת העירייה� אף יתכן כי בדומה לכנסת ישב במועצה איש ׳אגודת 

ישראל׳ ערבי, איש ׳עבודה׳ ערבי, איש גח״ל ערבי� מכל מקום, הם עשויים לשבת במועצה 
ולפתוח עידן חדש בחיים הפוליטיים בעיר״�399

395 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 205; בנבנשתי, שם, עמ׳ 196; ״זכות בחירה לעירייה לתושבי מזרח-ירושלים״, 

דבר, 6 במארס 1968� 
396 נ׳ ברנע, ״שנתיים לאיחוד ירושלים״, דבר, 16 במאי 1969�

397 י׳ לימור, ״טדי קולק מזהיר: ׳אחדל להיות אפוטרופוס לתושבי העיר הערבים׳, ריאיון עם קולק במלאות 

שנתיים לאיחוד הבירה״, מעריב, 18 במאי 1969�
398 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 235�

399 נ׳ ברנע, ״שנתיים לאיחוד ירושלים״, דבר, 16 במאי 1969�
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אולם, המנהיגות הערבית של מזרח העיר, שספגה מכה קשה בעקבות גירושם לירדן 

של המנהיגים רוחי אל-ח׳טיב, השייח׳ עבד אלחמיד אל סאיח נשיא בית הדין השרעי 

לערעורים, ואישים בכירים נוספים,400 והשלטון הירדני שביקש לשמר את השפעתו בעיר, 

הקומוניסטית  המפלגה  בבחירות�  מזרח-ירושלים  תושבי  השתתפות  נגד  נמרצות  פעלו 

הפלסטינית הזהירה מפני ההשתתפות בבחירות והארגונים הפלסטיניים קראו ״להכשיל 
את תעמולת האויב ומטרותיו ולהחרים את הבחירות״�401

קולק טען כי היו לו מגעים מתקדמים עם מועמדים רציניים ״משכילים ומסורים״ 

שהיו נכונים להתמודד בבחירות ברשימת ׳המערך׳, ו״בתמורה היינו מוכנים להעניק להם 

כבוד מלא והתחשבות״, אולם הצתת מסגד אל-אקצא באוגוסט 1969, חודשיים וחצי 

לפני הבחירות, והטלת האחריות לאסון על ישראל, מנעו ברגע האחרון את השתתפותם 

השורה  מן  בכירים  ערבים  מנהיגים  ברשימה  לשלב  הניסיונות  מועמדים�402  אותם  של 

הראשונה נכשלו, אך בנבנשתי, בגיבוי קולק, פעל בצורה נמרצת להבטיח השתתפות של 

תושבים מזרח-ירושלמים רבים ככל האפשר בבחירות באמצעות הכנת רשימות בוחרים 

מזרח- ענייני  ניהול  על  אחראי  בהיותו  עבד  ִאתם  מוכתרים   40 בסיוע  פוטנציאליים, 
ירושלים בעירייה�403

ערב הבחירות שררה בישראל ציפייה נמוכה להשתתפות תושבים ערבים בבחירות, 

למעט עובדים ערבים בעירייה ובמוסדות שלטון ישראליים אחרים� אולם יום הבחירות 

ב-28 באוקטובר זימן הפתעה גדולה: תושבי מזרח-ירושלים הגיעו בהמוניהם אל הקלפיות 

שהוצבו בין שני חלקי העיר, הרחק משכונות מגוריהם� הם הוסעו באוטובוסים ובמוניות 

לפי תכנית ערוכה מראש שהכין בנבנשתי� באולמות ׳חוצות היוצר׳, הסמוכים לשער יפו, 

ארגן בנבנשתי תחנת מודיעין והיערכות של מפלגת ׳המערך׳ ״בה התלקטו אלפי ערבים 

ממזרח-ירושלים, אשר תוך תחנונים ובצורה נואשת ביקשו לצייד אותם בפתק מטעם 
המערך ובו רשום באיזו תחנת קלפי הם יוכלו להצביע״�404

400 בנזימן, שם, עמ׳ 88-77; כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 31-30; גזית, המקל והגזר, עמ׳ 314; בנבנשתי, מול 

החומה הסגורה, עמ׳ 264-263� 
401 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 235�

402 הצתת המסגד יצרה משבר אמון עמוק בין שלטונות ישראל לבין תושבי מזרח-ירושלים שראו בישראל 

אחראית לשמירה על המקום הקדוש� ראו: ״דוח ועדת החקירה הערבית לחקר הצתת המסגד״, אלקודס, 
7 באוקטובר 1969 )בתרגום לעברית(, א״מ גל 17035/2; קולק, ירושלים אחת, עמ׳ 227; בנזימן, ירושלים, 

עמ׳ 234� לפרשה זו אני מקווה להקדיש מחקר נפרד� 
403 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 236-235�

 29 מעריב,  ועדה ממלכתית לחקירת ההצבעה במזרח-ירושלים״,  דורשים  והמפד״ל  ״גח״ל  ביצור,  י׳   404

באוקטובר 1969� 



105105

כשנמנו הקולות, התברר כי מספר המצביעים הערבים הגיע לכ-7,500, ועוד כ-2,000 באו 

לקלפיות אולם שמם לא נכלל בפנקס הבוחרים מפאת טעויות ברישום� שמועה שהופצה 

יקבלו  לא  תוחתם,  לא  הזהות שלהם  ותעודת  יבחרו  העיר אמרה שאלה שלא  במזרח 

במזרח- זכות הבחירה  נראה אפוא ש-27% מבעלי  זכויות תושב אחרות�405  או  עבודה 

ירושלים ביקשו להשתתף בבחירות ו-21% זכו להצביע� 6,500 מתוך 7,500 המצביעים 

הערבים )86%( נתנו את קולם לטדי קולק ול׳מערך׳ והבטיחו להם בכך לראשונה רוב 
מוחלט: 16 מתוך 31 חברי מועצת העירייה�406

וקולק  ומפ״ם(  ׳העבודה׳  מפלגת  את  )שכללה  ׳המערך׳  רשימת  של  זה  גדול  הישג 

בראשה, עורר ביקורת חריפה מצד המפלגות האחרות: גח״ל, המפד״ל ואגודת ישראל� 

נציגיהן טענו לאי-סדרים בקלפיות בהם הצביעו הערבים, ש״הבריחו״ מצביעים יהודים 

רבים� נשמעו גם טענות שההצבעה נעשתה בהיעדר כללי סודיות אלמנטריים ונגדה את 

כללי חופש ההצבעה הדמוקרטיים� נציג גח״ל פרופ׳ י׳ קלינגהופר, טען כי ״מחזה כזה 

הזיהוי  בתעודת  חותמת  לו  תהיה  שלא  מי  כי  לנו  ״אמרו  ביצור:  יהושע  לעיתונאי  סיפר  ערבי  צעיר   405

שהצביע לא יקבל עבודה״, ביצור, שם� 
406 נ׳ ברנע, ד׳ רובינשטיין, ״הבוחר הערבי בירושלים שמר אמונים לטדי קולק״, דבר, 31 באוקטובר 1969; 

בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 197�

ערביי מזרח-ירושלים 
מצביעים בבחירות העירוניות, 

28 באוקטובר 1969
צילום: משה מילנר, לע״מ
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התימנים  כזאת את  בצורה  הובילו  כאשר  הראשונה,  לכנסת  הבחירות  בימי  רק  ידענו 

כבר  זו  שתקופה  חשבנו  הקסמים�  במרבד  שהגיעו  לאחר  מיד  לקלפיות,  התמימים 

נשתכחה מאיתנו� התופעה כאן היום עוד יותר גרועה״�407 לעומתו, טען בנבנשתי כי ״זהו 

הישג גדול עבור מדינת ישראל אשר יגרום מבוכה רבה בקרב המנהיגים הערבים״� הוא 

ציין כי ״עבדנו על המבצע קשה מאוד ובמשך זמן רב ]���[ שוחחנו עם מאה ועשרים ראשי 

חמולות ומוכתרים, והללו הבטיחו לי להביא את כל משפחותיהם כדי להצביע בעד טדי 

קולק� הם קיימו את הבטחתם ]���[ אין בזה פסול״�408 בנבנשתי הצליח אפוא לקטוף את 

פירות מדיניותה הסובלנית-יחסית של העירייה כלפי תושבי מזרח-ירושלים� 

אך  חוזרות,  בחירות  לדרוש  ישראל,  ואגודת  המפד״ל  גח״ל,  נציגי  שקלו  בתחילה 

הרעיון ירד מהפרק מחשש להצבעה מסיבית של התושבים הערבים, שתחזק עוד יותר 

)יהושע  יוסטוס  ה׳  ׳מעריב׳  פרשן  ירושלים״�409  ב״אחדות  ותפגע  קולק  של  כוחו  את 

יוסטמן( כתב כי ״הרעש שמנסים להקים סביב ׳ההצבעה הערבית׳ בירושלים הוא רעש 

שאינו מוסיף כבוד� יותר מכך — הוא צבוע, וגרוע מכך — חסר אחריות״� הוא הדגיש 

מול האיומים  בייחוד  רב —  הישג  היוותה  בירושלים  ש״השתתפות הערבים בבחירות 

והלחצים שהופעלו עליהם מצד ארגונים וגופים ערבים קיצוניים כדי להניאם מכך והישג 

ידי עיתונות העולם אשר ראתה בדבר הפגנה רבת  זה הודגש בהבלטה רבה מאוד על 

משמעות של ירושלים המאוחדת״�410 עורך ידיעות אחרונות, הרצל רוזנבלום, הזהיר כי 

״ידוע באילו מסיבות הם הצביעו ולא ניגע בזה מסיבות פטריוטיות״�411 מן הצד השני 

של המתרס טען ביטאון ׳מצפן׳, ״הארגון הסוציאליסטי בישראל״, בלא מעט סרקזם, כי 

״זכות מפוקפקת זו ]להצביע בבחירות העירוניות, א�ר�[ לא מנעה מן האוכלוסייה הערבית 

״זכויות״ אחרות של אוכלוסייה כבושה, כמו הזכות להיענש בעונשים קולקטיבים, הזכות 

להיעצר אדמיניסטרטיבית, הזכות לאבד את הבית שפוצץ, או הזכות לצאת לגלות ולהיות 

מגורש מן הארץ״�412 המאמר ציטט גם את נבואת הזעם של פרופ׳ ישעיהו ליבוביץ׳ ערב 

פסח 1968, על ״הרס המדינה וחורבן העם״ בעקבות כיבוש השטחים ועל כך שהבחירות 

 35 כיום  ]בירושלים[  ״יש בה  כי  ליבוביץ׳ הזהיר  לכך�  הן ״האות הראשון״  בירושלים 

 29 מעריב,  ועדה ממלכתית לחקירת ההצבעה במזרח-ירושלים״,  דורשים  והמפד״ל  ״גח״ל  ביצור,  י׳   407

באוקטובר 1969� 
408 ביצור, שם� 

409 נ׳ ברנע, ד׳ רובינשטיין, ״הבוחר הערבי בירושלים שמר אמונים לטדי קולק״, דבר, 31 באוקטובר 1969; 

 2 מעריב,  מזרח-ירושלים״,  תושבי  של  בעניין ההצבעה  ואגו״י  גח״ל, המפד״ל  ״היום החלטת  ביצור,  י׳ 
בנובמבר 1969; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 197�

410 ה׳ יוסטוס, ״בשם הדמוקרטיה״, מעריב, 30 באוקטובר 1969�

411 מאמר המערכת, ידיעות אחרונות, 31 באוקטובר 1969�

412 ״הבחירות לעיריית ירושלים: הפתעה ביום הבחירות״ )דבר המערכת(, מצפן, גיליון 51, 10 בדצמבר 1969� 
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אחוז ערבים� הם ייקנו — ויימכרו� הם ינצלו בשמחה את מה שניתן לנצל אצל השלטון 
הזר״�413

מכל מקום, בהתחשב באווירה האופטימית ששררה מיד לאחר הבחירות, הסכימו 

קולק ובנבנשתי לצרף 12 אישים ערבים ל״ועדות עירוניות מייעצות״ לעירייה, אך ימים 

אחדים לפני מינוים נסוגו הנציגים הערבים לאחר שרדיו ירדן ורדיו ׳אל פתח׳ גינו את 
נכונותם להשתתף בפעולות העירייה המאוחדת�414

בדיעבד התברר ששיעור ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית בבחירות 1969 היה 

יוצא-דופן וחד-פעמי� בבחירות הבאות, שנערכו בסוף דצמבר 1973, לאחר מלחמת יום 

נוסף  תיקון  למרות  וזאת  בלבד,415  ל-3%�7  הערבים  המצביעים  שיעור  ירד  הכיפורים, 

שהוכנס לחוק ביוזמת קולק ובכירי עיריית ירושלים, שִאפשר להשתתף בבחירות ב-1973 
גם למי שלא מלאו לו 18 שנה באוקטובר 1969�416

הכיפורים  יום  מלחמת  תוצאות  היה  הנמוך  ההצבעה  לשיעור  ההסברים  אחד 

והשלכותיה המדיניות שהשפיעו גם על תושבי מזרח-ירושלים שלא חששו עוד ״שיענשו 

אם לא ילכו לקלפי״�417 תרמו לכך בוודאי גם היכרותם הטובה יותר עם החברה הישראלית 

במחצית  המערבית  ובגדה  במזרח-ירושלים  באש״ף  התמיכה  ועליית  השלטון  ורשויות 

הראשונה של שנות ה-70, בעקבות התחזקות מעמדו של הארגון בעולם הערבי ובזירה 

הערבים,  של  הנמוך  ההצבעה  אחוז  ״לגבי  הופתע  לא  כי  טען  קולק  הבין-לאומית�418 
המוסבר על ידי המצב הבין-לאומי״�419

413 מצפן, שם� הנתון שציין ליבוביץ׳ אינו נכון� שיעור התושבים הערבים בירושלים ב-1969 היה 26%�

414 ח׳ אשד, ״האם ירושלים מאוחדת? — תרגיל בייצוג ערבי״, דבר, 6 בפברואר 1970; בנבנשתי, מול החומה 

הסגורה, עמ׳ 197; ד׳ פרחי, ״העמדות הפוליטיות בגדה המערבית״, בתוך: ר׳ ישראלי )עורך(, עשר שנות 
שלטון ישראלי ביהודה ושומרון, ירושלים תשמ״א, עמ׳ 154-153�

415 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 134; וסרשטיין, ירושלים החצויה, עמ׳ 221; א׳ חלבי, בלדיית אל-

קדס על-ערבייה, עמ׳ 35� 
416 ״זכות בחירה לתושבי מזרח-ירושלים״, דבר, 15 במאי 1973; ט׳ מנדלסון, ״כשלונו של שר הפנים״, דבר 

20 במאי 1973�
417 ״קולק בודק אם יוכל להקים קואליציה בירושלים״, דבר, 2 בינואר 1974�

418 כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 33-32; קליין, שם, עמ׳ 134-133� ההצעה להכיר באש״ף כמייצגו הבלעדי 

של העם הפלסטיני, הועלתה כבר בוועידת אלג׳יר של הליגה הערבית בנובמבר 1973, אולם התנגדות ירדן 
מנעה את קבלת ההחלטה שזכתה לתמיכת מדינות-ערב האחרות� בוועידת רּבאט, אוקטובר 1974, הוכר 
זהות, האוניברסיטה  ירדן, החיפוש אחרי  נבו,  י׳  ראו:  היחיד של העם הפלסטיני�  כגוף המייצג  אש״ף 

הפתוחה, רעננה תשס״ה, עמ׳ 191-190� 
419 ״קולק בודק אם יוכל להקים קואליציה בירושלים״, דבר, 2 בינואר 1974� מעניין שבעקבות תוצאות 

ראו:  שונים�  בתרחישים  ירושלים  לשאלת  אפשריים  פתרונות  על  ראשונים  דיונים  קולק  יזם  המלחמה 
פרוטוקול דיון מן ה-21 בפברואר 1974 בהשתתפות: טדי קולק, תמר אשל, יורם בר-סלע, ברוך יקותיאלי, 

דוד פרחי ואהרון שריג, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות� 
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שיעור ההשתתפות הנמוך של ערביי מזרח-ירושלים בבחירות העירוניות ב-1973 ועוד 

יותר מזה חוסר הייצוג שלהם במועצת העיר — כפי שהתעצבו בשש השנים הראשונות 

לאחר 1967 — הם מן הגורמים המרכזיים המסבירים את היעדר ההשפעה של ערביי 

מזרח-ירושלים על סדר היום העירוני והפיכתם לגורם שולי מבחינה פוליטית� מנקודת-

מבטם, ההשתתפות בבחירות היא הכרה ב״שלטון הכיבוש״, ושיתוף פעולה ִאִתו יסכל 

כל הסדר עתידי420 — עמדה הנתמכת גם על ידי הקהילה הבין-לאומית ובראשה ארצות 

הברית� אולם בחיי היום-יום יש השלכות מרחיקות-לכת לעובדה שכ-40% מאוכלוסיית 

ירושלים אינם מיוצגים במועצת העיר ואינם לוקחים חלק בהחלטות המרכזיות המעצבות 

את חיי העיר ועתידה� אין להם השפעה על חלוקת המשאבים העירונית ועל ההחלטות 

ביועץ ראש  לחלוטין בראש העיר,  ובנייה� הם תלויים  בנושאי תכנון  ביותר  החשובות 

העיר לענייני ערבים ובקומץ קטן של עובדי עירייה העוסקים במגזר הערבי� הימנעות זו 

מהשתתפות במשחק הפוליטי מפַנה את הזירה לקהילת הרוב היהודי ולנציגיה במועצה 

האוכלוסייה  מצורכי  לחלוטין  כמעט  ומתעלמים  כרצונם  העיר  דמות  את  שמעצבים 

הערבית, שאין לה ייצוג ברמה המקומית והארצית� זהו אחד הגורמים המרכזיים לפער 

הגדול שבין רמת השירותים במערב העיר לרמת השירותים במזרחה ולהתעלמות מצורכי 

התושבים הערבים� בכך שומטים ערביי מזרח-ירושלים את הקלף החשוב ביותר העומד 

לרשותם — משקלם הדמוגרפי, שהיה עשוי להפכם לגורם שאין להתעלם ממנו, אילו 
מימשו את זכותם לבחור ולהיבחר למועצת העירייה�421

ולאי-יכולתם  העירוניות,  בבחירות  מהשתתפות  הערבים  התושבים  להימנעות 

של  מצבה  על  מרחיקות-לכת  פנימיות  השלכות  גם  יש  הארציות,  בבחירות  להשתתף 

הפוליטית,  הפסיביות  האחרונות�  השנים  ב-50  במזרח-ירושלים  הפלסטינית  החברה 

מנהיגות  למשבר  וגורמים  אותה  מחלישים  החברתי,  והפיצול  נבחרת  מנהיגות  היעדר 

עמוק, חוסר לכידות חברתית, היעדר חזון משותף והרגשה של ״איש לנפשו״� כל אלה 

לא  הישראלי  שהממסד  גם  מה  והעצימה,  שהלכה  ייאוש  ולתחושת  לאדישות  הובילו 

הכיר בתושבי מזרח-ירושלים הערבים כקהילה פוליטית בעלת תודעה לאומית והעדיף 

להתייחס אליהם באופן פרטני ולפתור בעיות אד-הוק�

420 ראו מאמרו של אּבראהים דקאק, נשיא אגודת המהנדסים במזרח העיר ובגדה המערבית וחבר הוועדה 

להכוונה לאומית )לשעבר(, ״למה לא אלך להצביע היום״, במקומון כל העיר, 25 באוקטובר 1983�
421 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 198�
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בסוף יולי 1967 תיאר טדי קולק את תושבי מזרח-ירושלים ואת הנהגתם כך: 

עיר זו מלאת התלהבות ומלאת אהבה עומדת עכשיו לפני הבעיה הגדולה של מפגש 

עם 70,000 ערבים ותדעו שאלה לא אותם ערבים שאנו הכרנו אותם ב-1948� ]אז[ כל 

המנהיגות הערבית עזבה את הארץ, כל האינטליגנציה הערבית, וכל העשירים; אבל 

חברי  בארצות-ערב,  עיר  מאף  יורדת  שלא  ערבית,  אינטליגנציה  קיימת  בירושלים 

ביותר  המלומדת  הכמורה  שגרירים,  שהיו  אנשים  ]הירדני[,  הסנט  חברי  פרלמנט, 

)אולי מלבד זו שבקהיר(, ]הכוונה להנהגה הדתית של המוסלמים א�ר�[, עיתונאים 

שיש להם עוד עבר ארץ-ישראלי ועוד ועוד� מנהיגות גאה, ולכן לדבר זה הרבה סכנות, 
אבל גם הרבה אפשרויות, ואני לא בטוח שאנו מוכנים היום למפגש הזה ]���[�422

שהיתה  זו,  מנהיגות  ספגה  במזרח-ירושלים,  ישראל  לשלטון  הראשונות  השנים  בשש 

מפוצלת בין קבוצות ואינטרסים שונים, פגיעה קשה ביותר�423 בעקבות ההפגנות ושביתות 

המסחר שהתרחשו בירושלים כבר בקיץ 1967, גורשו כמה מן המנהיגים הבולטים לירדן 

וננקטו צעדים נגד אלה שנותרו בעיר�424 צעדים אלה הובילו במידה רבה לנטרולה של 

האליטה המנהיגותית הירושלמית שלא נטלה חלק פעיל במשחק הפוליטי ובניהול ענייני 

העיר�425 בניגוד למצב בערי הגדה המערבית האחרות, לא נשאה עוד העלית הירושלמית 

בידיה רק  ישראל הותירה  נאמניה�  יכלה להיטיב עם  ולא  הוותיקה במשרות חשובות 

קבלת  מוקד  האוכלוסייה�  לבין  המדינה  בין  המסורתיים  התיווך  מתפקידי  קטן  חלק 

ההחלטות עבר ממזרח העיר למערבּה, ולעמאן בירת ירדן, והחל מאמצע שנות ה-70 גם 

למטה אש״ף, שכוחו התחזק בהדרגה הן בשטחים והן במזרח-ירושלים�426 לתהליך זה 

נודעו השלכות מרחיקות-לכת על מצבה של החברה המזרח-ירושלמית עד לימינו אלה�

422 הדברים נאמרו בדיון פומבי בתל-אביב ב-1967�7�27 והתפרסמו בחוברת ״במה ליהדות ולרוח, נעלה 

את ירושלים על ראש שמחתנו, דברים בדיון פומבי״, יוני 1968, עמ׳ 33, ספריית מכון ירושלים למחקרי 
מדיניות�

423 נציג השב״כ, אברהם אחיטוב, העיד בישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב-17 באוגוסט 1967, 

כי אי-אפשר להפריד בין הגדה המערבית למזרח-ירושלים בכל הנוגע למנהיגות הערבית, וחלק גדול מן 
]ירדניים,  הבעיות בשטחים מקורן בהנהגה של ירושלים ״שהיא מפוצלת בין אינטרסים פרו-חוסייניים 
א�ר�[ ואינטרסים פרו-נאצריים, ואחרים בדלנים למיניהם״, וגם ״כמה קומוניסטים״ או כאלה ״שהשלטון 
הירדני הדביק להם תואר זה״; פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 17 באוגוסט 1967, עמ׳ 

6, 8, א״מ א 8161/8� 
424 ראו בהרחבה: בנזימן, ירושלים, עמ׳ 88-67; רונן, שנת שב״כ, עמ׳ 38-32�

425 כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 32-30; דוד פרחי, ״המועצה המוסלמית במזרח-ירושלים וביהודה ושומרון 

מאז מלחמת ששת הימים״, המזרח החדש, כ״ח )2-1(, עמ׳ 11-5, 20; רונן, שנת שב״כ, עמ׳ 36-35� 
426 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 134� 
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שאלת הפיצויים לתושבים הערבים עבור ה״רכוש הנטוש״  ד�  

במערב העיר )1973-1970( 

היתה מעמד  שנדונה בשש השנים הראשונות שלאחר המלחמה,  נוספת  סוגיה חשובה 

הרכוש הערבי שנותר במערב-ירושלים ובשטח ישראל )בתחומי הקו הירוק( לאחר 1948� 

העיר  במערב  בתיהם  את  שנטשו  הערבים  התושבים  מספר  כי  העריך  בנבנשתי  מירון 

וכי בספטמבר 1967  20 אלף  על  ועוד( עלה  )בשכונות טלבייה, בקעה, קטמון  ב-1948 

לפני  במערב-ירושלים  שנולדו  בני-אדם  מ-10,000  למעלה  במזרח-ירושלים  התגוררו 

1948�427 הרכוש הערבי הנטוש כלל שכונות שלמות של בתי-מידות ובתים משותפים ואלפי 

דונמים של קרקע עירונית וחקלאית שערּכה עלה מאוד כתוצאה מן הפיתוח המסיבי של 

אלה,  מבנים  ערך  כי  טולידאנו  שמואל  העריך   1969 בספטמבר  וסביבותיה�  ירושלים 

שאוכלסו או נמכרו ופותחו על ידי הרשויות הישראליות, עלה פי 15-10 לעומת ערכם 

ב-1948, והדגיש כי על קרקע שהיתה פנויה נבנו מבנים חדשים גדולים ומודרניים� מרבית 

בעלי הנכסים הערבים נפטרו ״ואילו הבנים היורשים מתגוררים חלקם בירושלים, חלקם 
בארצות ניטרליות וחלקם בארצות אויב וכמובן שלכל בן כזה מעמד שונה״�428

427 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 204� מנחם קליין מצטט דוחות של קבוצת מומחים בראשות פרופ׳ 

מאיר דה-שליט ממכון וייצמן, שהועברו אל ראש הממשלה גולדה מאיר במארס וביולי 1969� הכותבים 
טוענים כי הפליטים ממערב העיר מהווים 18% מכלל משקי הבית במזרח-ירושלים� בנתון זה לא נכללו 

כ-1,700 הפליטים שהתגוררו במחנה הפליטים שועפאט� ראו: קליין, קשורים, עמ׳ 193� 
428 טולידאנו, סקירה על ירושלים, 2 בספטמבר 1969, א״מ גל 17035/2, עמ׳ 5� 

בית בשכונת קטמון שהיה בבעלות ערבית עד 1948
צילום: אמנון רמון
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מאידך גיסא עזבו גם כ-1,700 יהודים את בתיהם במזרח העיר ב-1948 ורכוש יהודי רב 

נותר בשטח שהיה בריבונות ירדן )ברובע היהודי, בשכונת שמעון הצדיק, בשכונת ראס 

אל עמוד ובאזורים נוספים(� מספר התובעים היהודים לרכוש זה הגיע לאחר מלחמת 

ששת הימים לכמה מאות, ואילו מספר התובעים הערבים לרכוש שנותר במערב העיר 

הגיע לכמה אלפים� מיד לאחר המלחמה החלו בעלי רכוש יהודי לנסות ולתפוס חזקה 

ברכושם שבמזרח העיר� הם עשו זאת באמצעים משפטיים או בדרך של תפיסת חזקה 

בבתים ריקים, בעיקר ברובע היהודי�429 הערבים, כמובן, לא יכלו לנקוט צעדים מסוג זה 
לגבי בתיהם שאוכלסו ביהודים במערב העיר�430

ובאומץ  ושר המשפטים שפירא היו מודעים לסוגיה הנפיצה,  ראש העירייה קולק 

ה״נפקדים- של  הרכוש  בעיית  להסדרת  בדומה  הנושא  את  להסדיר  לנסות  ביקשו  רב 

נוכחים״ הערבים בישראל�431 שר המשפטים מינה ועדה משותפת של נציגי האוצר ומשרד 

והמשפטים בראשותו של מרדכי זגגי, מבכירי האוצר, לדיון בסוגיה סבוכה זו� במכתב 

אל ראש הממשלה מאמצע מארס 1968, ציין שר המשפטים שהוועדה אומדת את שווי 

נכסי התושבים הערבים במערב העיר ביותר מ-320 מיליון לירות ]סכום השקול כיום 

לכ-600 מיליון דולר[ וכי ״הסכום בוודאי שיגדל אם ירצו להחזיר לתושבי ירושלים את 

הנכסים שמחוץ למערבה של ירושלים״� הוא הדגיש כי פיצוי תושבי מזרח-ירושלים יהיה 

״תקדים לכל הנפקדים הנוכחים היושבים בישראל״ וכי ״הנושא ודאי יעלה לדיון ציבורי 

וגם בכנסת״�432 שר המשפטים גם הזכיר כי אשכול עצמו, כשהיה שר האוצר, הדגיש בפני 

הכנסת ב-1960 וב-1961 את הצורך לפתור את הסוגיה�433 שר המשפטים הציע לראש 

הקרוב״,  בזמן  היקפה  בכל  ופרלמנטרי  ציבורי  לדיון  שתעלה  ב״שאלה  לדון  הממשלה 
ולשקול אם להביא הצעה מגובשת לממשלה�434

429 הפניות והצעדים שנקטו בעלי רכוש יהודים וגופים ישראליים שונים שביקשו לשוב להתגורר ולפעול 

ברובע היהודי, היו מן הגורמים החשובים לחקיקת חוקי האיחוד ובהמשך היוזמות הממסדיות השונות 
לשיקום הרובע היהודי� ראו: ב׳ סליי, ר׳ קרק, ונ׳ שובל, ״מורשת ומרחב בתכנון הרובע היהודי בירושלים 

ובשיקומו 1967–1975״, קתדרה 148 )תשע״ג(, עמ׳ 178-143� 
430 בנבנשתי, שם, עמ׳ 205�

431 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 207-205�

432 שר המשפטים אל ראש הממשלה, 14 במארס 1968, א״מ ג 6423/8� ההערכה של שווי הנכסים כיום היא 

על פי קליין, קשורים, עמ׳ 193�
433 דברי הכנסת, כרך 29, עמ׳ 2177-2176; כרך 31, עמ׳ 1963; כרך 32, עמ׳ 699�

434 שר המשפטים אל ראש הממשלה, 14 במארס 1968, א״מ ג 6423/8�
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הדיון בזכויות התושבים הערבים על רכושם במערב העיר זכה לדחיפות לנוכח חקיקת 

שהיו  יהודים  בנכסי  הזכויות  את  הכללי  לאפוטרופוס  שהקנה  לעיל,  שהזכרנו  החוק 

ונכלל   1968 באוגוסט  ב-14  בכנסת  אושר  )החוק   1967-1948 בשנים  ירדנית  בשליטה 

]נוסח משולב[ תש״ל-1970(� חוק זה קבע כי  וִמנהל  מאוחר יותר בחוק הסדרי משפט 

האפוטרופוס הכללי ישחרר את הקניין בנכסים לבעליהם או ליורשיהם לאחר בדיקה 

משפטית�435 יודגש כי בעוד שלאפוטרופוס על נכסי נפקדים יש על פי חוק נכסי נפקדים, 

נכסים של  חייב — לשחרר  אינו  ״רשאי״ — אך  והוא  רחב  התש״י-1950, שיקול-דעת 

לבעליהם  הנכסים  את  לשחרר  חייב  הכללי  שהאפוטרופוס  הרי  לבעליהם,436  נפקדים 
המקוריים )לאחר אימות מסמכי הבעלות(�437

החוק מ-1970 יצר אפוא פער משפטי עמוק בין יכולתם של יהודים להשיב לידיהם 

את נכסיהם במזרח-ירושלים, לעומת אי-יכולתם של ערבים תושבי מזרח-ירושלים להשיב 

לידיהם נכסים שהיו בבעלותם במערב העיר�438 החזרת הנכסים במערב העיר לידי תושבי 

מזרח-ירושלים לא התאפשרה בין השאר כי האפוטרופוס הישראלי על נכסי נפקדים מכר 

את הנכס או העבירו לרשות הפיתוח לפי חוק נכסי תפקידים משנת 1950, או שהנכס 

הופקע לצורכי ציבור, כך שאי-אפשר היה לשחררו בפועל לטובת בעליו הערבים� לעומת 

זאת, סמכותו של האפוטרופוס הכללי הישראלי להשיב נכסים שהיו בידי האפוטרופוס 

הירדני )לפי חוק סדרי המשפט והִמנהל מ-1970( לבעליהם המקוריים, חלה גם על נכסים 
שהועברו לידיים פרטיות�439

שר המשפטים וראש העירייה הבינו כי התעלמות מתביעות תושבי מזרח העיר ביחס 

לרכושם שנותר בישראל אינה מתיישבת עם שחרור המקרקעין שבבעלות יהודים במזרח-

ירושלים, ופוגעת במאמץ הישראלי להציג את איחוד ירושלים כצעד סופי ובלתי-הפיך�440 

 ;27 ירושלים 1998, עמ׳  הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני,  זמיר,  וא׳  435 א׳ בנבנשתי 

בנבנשתי וזמיר, אדמות יהודים, עמ׳ 91-89� ראו סעיף 5 לחוק הסדרי משפט וִמנהל )נוסח משולב(, תש״ל-
1970, ס״ח תש״ל, עמ׳ 138� 

ו-29 לחוק נכסי נפקדים, תש״י-1950, ס״ח תש״י מס׳ 37, עמ׳ 86� סעיף 28 קובע כי  436 ראו סעיף 28 

מוקנה  נכס  לשחרר   ,29 סעיף  הוראות  עם  בהתחשב  אך  בלבד,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  ״האפוטרופוס 
בתעודה חתומה בידו״� סעיף 29 קובע כי האפוטרופוס לא ישתמש בסמכות זו ״אלא אם באה על כך��� 

המלצה של ועדה מיוחדת שתמונה ע״י הממשלה״�
437 ראו סעיף 5 לחוק הסדרי משפט וִמנהל )נוסח משולב(, תש״ל-1970, ס״ח תש״ל מס׳ 603, עמ׳ 138�

438 י׳ רייטר, ל׳ להרס, שייח׳ ג׳ראח — הערכת מצב, ירושלים 2010, עמ׳ 32� 

439 מ׳ בן-יאיר, שייח׳ ג׳ראח, תל-אביב 2013, עמ׳ 20�

על  מזרח-ירושלים  לערביי  פיצויים  של  בבעיה  עתה  ״דנים  כי  טולידאנו  שמואל  הצהיר   1969 ביולי   440

נפקדים  נוכחים  אלף   15 מבין  ״ל-13,800  כי  גם  ציין  הוא  השחרור״�  מלחמת  בתקופת  שנטשו  הרכוש 
ו-1,200 לא תבעו את רכושם מסיבות לאומניות״� ראו: ״ש׳  בישראל הוחזר רכושם או שולמו פיצויים 

טולידנו: 85 ערבים מישראל הצטרפו לארגוני הטרור״, דבר, 21 ביולי 1969� 
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לתושבי  בדומה  פיצויים  לקבל  יסכימו  מזרח-ירושלים  תושבי  כי  סבר  בנבנשתי  מירון 

שכונת המוגרבים והרובע היהודי ו״יהיה כאן תהליך ׳כדור שלג׳״ )כמו עניין הבחירות 
לעירייה(�441

מצד שני חששו גורמים ממשלתיים כי הכרה בזכותם של פלסטינים ממזרח-ירושלים 

על רכושם בישראל, תיצור תקדים להכרה ב״זכות ההשבה״�442 הכנת חוק נכסי נפקדים 

)פיצויים( ארכה אפוא זמן רב מפאת מורכבות הנושא והלבטים הישראליים הפנימיים 

כיצד לטפל בנושא רגיש זה� 

לידיעת  והובאה  ביוזמת שר המשפטים לממשלה  הוגשה הצעת החוק   1971 ביוני 

שתשלם  הסכום  גובה  כי  המשפטים  שר  אמר  בירושלים  עיתונאים  במסיבת  הציבור� 

לתקופה  ממשלתיות  באגרות-חוב  יתבצע  והתשלום  דולר,  מיליון  כ-100  הוא  ישראל 

של 20 שנה� גובה הפיצויים נקבע בהתאם להמלצות ועדת הפיוס לארץ ישראל מטעם 

האו״ם, שעסקה בנושא לאחר מלחמת העצמאות� שר המשפטים הסביר כי ״אי-אפשר 

לומר לתושבים הערבים בירושלים, המשלמים ִמסים והזכאים להתאזרח בישראל, שהם 

הם  לפיצויים  תביעותיהם  לגבי  ואילו  ישראל,  כתושבי  התחומים  בכל  לנהוג  רשאים 
תלויים בממשלות זרות ]הּכוונה למדינות-ערב, א�ר�[ העוינות למדינת ישראל״�443

קולק הציע לשחרר את כספי הפיצויים לפני שנת 1975 ״לגבי אותם תושבים שיהיו 

של  והיהודים  הערבים  לתושביה  להשכרה  דירות  בבניית  הכסף  את  להשקיע  נכונים 

ירושלים״, וכך ״אפשר יהיה להקל ]���[ גם על מצוקת הדיור בירושלים, בעיקר לגבי זוגות 
צעירים״�444

ונבונה״� העיתון  ׳דבר׳ הגדיר את הצעת החוק ״מחווה הוגנת  מאמר המערכת של 

מעוניינים  אנו  ישראל�  במדינת   — בעתיד  ויחיו   — עתה  חיים  אלה  ש״ערבים  הדגיש 

זכויות  בעלי  לתושבים  הראוי  יחס  לגילוי  מאיתנו  לצפות  רשאים  והם  בהשתלבותם 

בלבד  ישראל  בשלטונות  תלויה  אינה  הביצוע  ״מעשיות  ואולם,  דמוקרטית״�  בחברה 

]���[ היא תהיה תלויה במידת רצונם של בעלי הנכסים להיזקק להזדמנות שהחוק ייתן 

בידם״� המאמר רמז על ההתנגדות הצפויה במזרח-ירושלים וציין כי ״ודאי יש גורמים 

המעוניינים להכתים כ׳מוכְרי מולדת׳ את אלה שיבקשו לממש את הפיצוי ההוגן, שאינו 

מותנה בחובת אזרחות או במבחני נאמנות� מי שיירתע — על חשבונו יירתע� ]ו[יש להניח 

441 מ׳ בנבנשתי אל מ׳ שמגר, היועץ המשפטי לממשלה, 25 במאי 1970, ארכיון מכון ירושלים�

442 בנבנשתי וזמיר, הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני, עמ׳ 28� 

443 ד׳ רובינשטיין, ״תושבי מזרח-ירושלים יקבלו פיצויים מלאים״, דבר, 30 ביוני 1971� 

444 ט׳ מנדלסון, ״תגובת טדי קולק״, דבר, 30 ביוני 1971� 
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את  הבונים  המסיתים  של  האמיתי  טיבם  את  להכיר  למדו  מזרח-ירושלים  ערביי  כי 
השפעתם הפוליטית בעולם הערבי על חשבון אחיהם״�445

חנה זמר, עורכת העיתון, אף קראה להקדים את תחילת התשלומים ולקצר את זמן 

השלמתם� היא הדגישה את הרגש של ״אי נוחות יהודית״ שאחז בה לנוכח העובדה שערביי 

מזרח העיר אשר להם רכוש במערב ירושלים, אינם יכולים ליהנות מרכושם, מפירותיו, או 
לקבל בעדו תמורה� היא ציינה גם שלשמחתה לא קמו בארץ גורמים שיתנגדו לחוק�446

על פי הצעת החוק, הפיצוי לתושבי מזרח-ירושלים חל על נכסים בלבד, ולא נועד 

נטישת  על  פיצוי  )כמו   1948 מלחמת  בעקבות  שנגרמו  אחרים  נזקים  על  תמורה  לתת 

עסקים, אבדן מוניטין וכד׳(�447 סכומי הפיצויים נועדו להיקבע לפי ערך הנכסים בנובמבר 

1947 בהתאמות מסוימות: הסכום שיינתן בלירות ישראליות יוכפל פי 4�8 מפאת ירידת 

ערך המטבע הישראלי )הלירה הארץ-ישראלית היתה שווה ב-1947 לירה שטרלינג אחת(� 

ל-17 שנה  ישולמו באיגרות-חוב  הוצע שהפיצויים  גדולים,  במקרה שמדובר בסכומים 

ולאחר זמן יהפכו לאיגרות למוכ״ז� האיגרות היו עתידות לשאת ריבית נמוכה ולהיות 

צמודות למדד יוקר המחיה או לדולר�448 שר המשפטים ועוזריו ביקשו לנסח חוק שיפגין 

רצון טוב כלפי תושבי מזרח-ירושלים� 

בהמשך עברה הצעת החוק שינויים ושיפוצים ובהם הקלות נוספות, כמו הסכמה 

לשלם פיצויים למשפחות שלמות, ולא רק לחלקים מהן, גם אם חלק מן התובעים אינם 

תושבי ישראל; קביעת זכאות לפיצויים גם לבעלי חזקה בנכסים )למשל שוכרים בדמי-

מפתח( שיקבלו תשלומים בערך של 15%, ולהקל עוד יותר על תושבי מזרח-ירושלים� 

נדחתה הצעתו של חבר הכנסת יוחנן בדר )מסיעת גח״ל( להגדיל את הפיצויים כדי שיהיו 

מלאים וראליים�449 רק נציגי רק״ח, מק״י וסיעת ׳העולם הזה-כוח חדש׳ גינו את הצעת 

החוק� תופיק טובי מרק״ח שלל אותה עקרונית משום שסיעתו שוללת את סיפוח מזרח-

ירושלים לישראל� שמואל מיקוניס ואורי אבנרי דרשו לאפשר לתושבי מזרח-ירושלים 

לבחור בין קבלת הנכס בעין לבין קבלת פיצוי עבורו, ולאפשר להם לקבל את רכושם גם 
בשטח ישראל�450 החוק אושר סופית בכנסת ב-6 ביולי 1973�451

445 ״מגמה הוגנת ונבונה״, דבר היום, דבר, 1 ביולי 1971�

446 ח׳ זמר, ״הצד היהודי של חוק הפיצויים״, דבר, 9 ביולי 1971�

447 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 207� 

448 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 206; בנזימן, שם, עמ׳ 207-206� 

449 דברי הכנסת, כרך 66, עמ׳ 1281, 1562; שם, כרך 67, עמ׳ 3590-3589; בנבנשתי וזמיר, שם, עמ׳ 91�

450 ״תמיכה בכנסת לחוק הפיצויים לערביי מזרח-ירושלים״, דבר, 18 בינואר 1973�

451 חוק נכסי נפקדים )פיצויים(, תשל״ג-1973, ס״ח 701 )תשל״ג(, עמ׳ 164�
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בעיניים ישראליות היה החוק נדיב ונועז� הממשלה ניסתה להגיע עם תושבי מזרח-

ירושלים למעין ״הסדר פרטי״ שיתקן את מה שנראה חוסר צדק ועוול זועק לשמיים, 

ויפגין קבל עם ועולם את היחס הישראלי הסובלני והנדיב לתושביה הערבים של העיר 

המאוחדת� שר המשפטים טען כי החוק ״הסדיר את חיי היום-יום במזרח-ירושלים כך 

שהתושבים ירגישו בבית במדינת ישראל״� הוא הצהיר ש״חוק זה לא היה בא לעולם, 

אלמלא הודעתי בשעתו למי שהודעתי ]כנראה לראש הממשלה, א�ר[ שאם לא יִנתן לי 
להציעו לכנסת, אתפטר מן הממשלה״�452

החוק הפריד בין שאלת רכושם של תושבי מזרח-ירושלים לבין שאלת רכושם של 

תושבי השטחים, הפליטים הפלסטינים והפליטים היהודים שהיו אזרחי מדינות-ערב — 

שאלה שהיתה אמורה לעלות לדיון במשא ומתן על הסדר שלום בין ישראל ושכנותיה�453 

קבוצה  לגיבוש  לפעול  יש  כי  אפילו  סברו  ערבים  לענייני  ראש הממשלה  יועץ  בלשכת 

של בעלי רכוש ואישי ציבור שיהיו מוכנים לקבל את הפיצויים ולעמוד בלחצים שיופנו 

כלפיהם מן הפת״ח, ירדן או מדינות-ערב� אורי מור, שטיפל בענייני מזרח-ירושלים, טען 

]���[ לא יעז איש מתושבי  כי בלי הרּכב-אנשים מייצג שיהיה נכון לקבל את הפיצויים 

העיר לעשות זאת, ונמצא החוק מיותר�454 ואכן רק מיעוט מתושבי מזרח העיר מימש 

את זכותו לפיצויים� המנהיגות הפלסטינית שנותרה בעיר התנגדה לחוק, מפני שראתה 

בו לגיטימציה לפעולות ישראל במזרח-ירושלים ובכלל זה להתיישבות יהודים במזרח-

ירושלים ולהפקעות קרקע�455 היא התנגדה גם להפרדה בין הסוגיה המזרח-ירושלמית 

שבתחומי  ולרכושם  לבתיהם  לשוב  להם  לאפשר  הפלסטינים  הפליטים  תביעות  לבין 

גובה הפיצוי  כי  ישראל במסגרת פתרון כולל של הסכסוך�456 ברמת הפרט טענו רבים 

שהוצע על פי החוק הוא מזערי ביחס לשוויו הראלי של הרכוש בראשית שנות ה-70� היו 

כאלה שתבעו לקבל לידיהם את בתיהם ורכושם )בדומה לבעלי הרכוש היהודי במזרח 

הערבי  הציבור  מראשי  אחד  את  מצטט  בנבנשתי  כספי�  בפיצוי  להסתפק  ולא  העיר( 

שהגיב על החוק כך: 

אני מתנגד באופן עקרוני לקבל פיצויים במקום רכוש וגם לכך שמיעוט הפליטים 

יכול  יישארו בגלות בחוסר כל� אבל אני  יפתור את בעיותיו, כאשר מאות אלפים 

452 דברי שר המשפטים בכנסת, 13 ביוני 1972, מצוטט במאמרו של א׳ גבע, ״גולדה מאיר: אני מבינה לנפשו 

של שפירא״, דבר, 14 ביוני 1972�
453 רוב הנואמים בדיון בכנסת העלו בהקשר זה את שאלת הפיצויים ליהודי ארצות-ערב� ח״כ אליעזר 

שוסטק מסיעת ׳המרכז החופשי׳, טען כי ״החוק הנדון נותן לנו עוצמה מוסרית לחזק את תביעתנו לפיצויים 
ליהודי ערב״; ראו: ״תמיכה בכנסת לחוק הפיצויים לערביי מזרח-ירושלים״, דבר, 18 בינואר 1973�

454 א׳ מור אל ש׳ טולידאנו, יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, 27 במארס 1972, עמ׳ 4, א״מ ג 13927/5� 

455 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 207�

456 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 206�
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כל  לכסף�  זקוק  ואיני  מחייה  אמצעי  לי  יש  עקרונות�  על  לעמוד  לעצמי  להרשות 

לקבל  בתור  יעמדו אצלכם  כך שרוב אחי  כל  נדיבה  הזמן חששתי שתציעו הצעה 

את הפיצויים� אבל אתם הצעתם הצעה קמצנית כל כך עד ששוב איני חושש� אכן, 

מופלא ממני איך אתם, שאנשים חכמים אתם, לא חשבתם מה היתרונות הפוליטיים 

שהייתם משיגים אילו גיליתם נדיבות לב אמיתית� אתם רציתם לקנות את היתרונות 
הפוליטיים ואת שלוות מצפונכם במחיר דאמפינג�457

במזרח- בתי-מלון  בעלי  טענו   ,1973 יוני  בסוף  הלל,  עם שר המשטרה שלמה  בפגישה 

ירושלים כי ״חוק הפיצויים שנתקבל רחוק מלספק את המינימום של המגיע להם ואיש 

לא יסכים לקבל אותו״� הם טענו גם נגד ״המכשולים שמעמידים השלטונות בפני תושבי 

ירושלים ]שהם תושבי השטחים או מדינות-ערב שלא התפקדו ב-1967� א�ר�[ החפצים 

להתאחד עם בני-משפחותיהם, ויש להם בית ורכוש בירושלים, בעוד שכל יהודי החפץ 
לבוא מתקבל בזרועות פתוחות״�458

במאי 1977, עשר שנים לאחר המלחמה, סיכם העיתונאי דני רובינשטיין את הפרשה כך:

דוגמא מצערת במיוחד היא הטיפול בחוק הפיצויים לתושבי מזרח-ירושלים� חוק 

יעקב  הקודם  המשפטים  שר  של  ביוזמתו  הכיפורים  יום  מלחמת  לפני  הוחק  זה 

שמשון שפירא ]���[ היה זה ניסיון לפצות תושבים ערבים בירושלים על אובדן רכוש 

במלחמת השחרור כפי שהדבר נעשה לגבי ערביי ישראל� מתכנני החוק למדו מניסיון 

העבר וביקשו להזרים באמצעותו גם כסף לפיתוח מזרח העיר� עד כה נכשל הניסיון 

לחלוטין� דומה כי מבצעי החוק במשרד המשפטים והאוצר אינם מתייחסים לנושא 

מנסה  לא  ואיש  זה  לצורך  שהוקם  מיוחד  למשרד  פנו  בודדים  הראויה�  ברצינות 

להגדיר את גובה הפיצויים ואת צורת התשלום בצורה כזאת שתמשוך פניות ערביות� 
זאת ועוד, המעטים שפנו נתקלו בקשיים עד שויתרו על כל העניין�459

בפרספקטיבה היסטורית נראה הצעד שהוביל שר המשפטים שפירא כמהלך אמיץ שלא 

התממש ולא הצליח להתמודד עם האנומליה שרק התחדדה יותר בשנים שלאחר מכן: 

מצד אחד החזרת רכוש יהודי במזרח-ירושלים לפרטים ולגופים יהודיים שהחזיקו בו 

)למשל בשכונות  פינוי משפחות ערביות — חלקן פליטי 1948  לפני 1948, לעתים תוך 

457 בנבנשתי, שם, עמ׳ 206� 

458 סיכום פגישת שר המשטרה עם נציגי בתי המלון, 22 ביולי 1973, א״מ גל 3027/33�

459 ד׳ רובינשטיין, ״חומה שנפלה ומחיצות שנשארו״, דבר, 12 במאי 1977�
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לקבל  ערבים  רכוש  בעלי  של  אי-יכולתם  שני  ומצד   — עמוד(  אל  וראס  ג׳ראח  שייח׳ 

בחזרה את רכושם במערב העיר או לזכות בפיצויים הולמים עבורו�460 מיכאל בן-יאיר, 

ועבר  ג׳ראח  שייח׳  בשכונת   1948 עד מלחמת  שגדל  לממשלה,  היועץ המשפטי  לשעבר 

בעקבותיה לשייח׳ באדר )באזור שכונת רוממה של היום( סיכם את הבעיה כך: 

התוצאה היא שיש כאן עוול מכוח החוק: התוצאה הסטטוטורית הזו פתחה דרך 

חוקית ליהודים לשחרר בפועל את נכסיהם במזרח-ירושלים, על אף שקיבלו דיור 

חילופי במערב העיר בבתים של פלסטינים שברחו משם� והרי הדיור החילופי בעצם 

הקנה להם פיצוי על הנכס שאיבדו ב-48׳� אז המצב היום הוא שהם גם מקבלים, או 

קיבלו דיור חילופי כפיצוי, וגם זכאים לשחרר את אותו נכס שאבד להם, שעליו הם 

כבר קיבלו פיצוי� לפלסטינים לעומת זאת, אין דרך חוקית לשחרר בפועל את נכסיהם 
במערב העיר, אלא הם זכאים לתבוע פיצויים שאנחנו יודעים שהם נמוכים�461

״נפקדותם״ של תושבי השטחים או תושבי מדינות- נוספת שלא הוסדרה היא  סוגיה 

ערב ביחס לרכושם בירושלים� בעיה זו החריפה במשך השנים מפאת בעיות ירושה של 

מזרח-ירושלים,  תושבי  של  אחת  משפחה  בני  בין  קרובות  לִעתים  שהתחלקו  הנכסים 

תושבי השטחים ותושבי ירדן ומדינות-ערב� מצב זה הערים קשיים גדולים בכל הנוגע 

לרישום הנכסים והוא אחד המכשולים הגדולים להסדר קרקעות כולל, ולתכנון ובנייה 

מְתמיד  וחשש  התושבים  אצל  בסיסי  ביטחון  חוסר  גם  יוצר  הוא  במזרח-ירושלים� 

מהפקעות ומאובדן רכוש� 

מגמות סותרות במדיניות הישראלית: מתן שירותים ו״ישראליזציה״,  ה� 

מול שמירת הזיקות לגדה המערבית, לירדן ולעולם הערבי 

נכסים  להם  שהיו  מזרח-ירושלים  לתושבי  הפיצויים  סוגיית  את  להסדיר  הנפל  ניסיון 

במערב העיר, והניסיון לשתפם בבחירות העירוניות, היו נקודת שיא במאמץ הישראלי 

ללא  גם  זכויותיהם  את  ולהסדיר  הערבים  מזרח-ירושלים  תושבי  מעמד  את  ל״נרמל״ 

אזרחות ישראלית� ניסיונות אלה מצטרפים לשורת צעדים ישראליים, בהם נדון בהרחבה, 

להעלות את רמת השירותים במזרח העיר מ-1967 ועד מחצית שנות ה-70� בצעדים אלה 

460 ראו בהרחבה: י׳ רייטר, ל׳ להרס, שייח׳-ג׳ראח — הערכת מצב, השלכותיה האסטרטגיות של התיישבות 

יהודית בשכונה ערבית במזרח-ירושלים, ירושלים 2010, עמ׳ 42-21� 
461 מ׳ בן-יאיר, שייח׳ ג׳ראח, עמ׳ 21-20� ראו גם: י׳ בן-הלל, חוק נכסי נפקדים והפעלתו במזרח-ירושלים, 

המועצה הנורבגית לפליטים )NRC(, מאי 2013, עמ׳ 53-27� 
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ולנתק  במזרח-ירושלים  ״ישראליזציה״  של  תהליך  ליצור  שלטונית  מגמה  לראות  ניתן 

חלק זה של העיר מן הגדה המערבית� 

מזרח-ירושלים,  סיפוח  מיד לאחר  כי השאלה המרכזית שעלתה  טוען  גזית  שלמה 

היתה: ״האם יש לאכוף על האוכלוסייה הערבית ׳ישראליזציה׳ מלאה )אזרחות ישראלית, 

תכנית לימודים ישראלית, לימודי השפה העברית, ובייחוד האם להביא לניתוקה הפיזי 

והפסיכולוגי מן השטח הערבי שהקיף את ירושלים ושאליו היא קשורה מימים ימימה(�״ 

לדברי גזית, ״גם כאן פעלו מגמות מנוגדות� מחד גיסא הרצון להפוך את הסיפוח לעובדה 

קיימת, ומאידך גיסא הצורך להתמודד עם הבעיות שעוררה האוכלוסייה הערבית של 

ירושלים  והערבית כלפי  והרגישות הרבה בדעת הקהל העולמית, המוסלמית  ירושלים 

של הקהילה  המדיניים  הלחצים  כמובן את  להוסיף  יש  לכך  והמקומות הקדושים�״462 

להימנע  מישראל  ודרשה  בסיפוח  הכירה  שלא  הברית,  ארצות  בראשות  הבין-לאומית, 

בדומה לשאר  הירדנית של תושבי מזרח העיר,  מצעדים כלשהם שישנּו את אזרחותם 

תושבי הגדה המערבית�

מצד שני התלבטה ישראל בשאלה אם ניתן לנהל את הגדה המערבית ללא המרכז 

מיד  הראשון,  בשלב  במזרח-ירושלים�  שלה  והפוליטי  הכלכלי  החברתי,  ההיסטורי, 

לאחר המלחמה, התמקמה מפקדת הממשל הישראלי לגדה המערבית, בראשות האלוף 

שם  ושררה  במזרח-ירושלים,  ג׳ראח  שייח׳  שבשכונת  ׳אמבסדור׳  במלון  הרצוג,  חיים 

 — בכנסת  האיחוד  חוקי  אישור  למחרת   — ביוני  ה-29  עד  מוחלטת�463  אנדרלמוסיה 

בכפיפות  הגדה,  של  הצבאי  המושל  ידי  על  רשמי  באופן  מזרח-ירושלים  ענייני  נוהלו 

לשר הביטחון,464 אולם גם לאחר מכן התברר כי קשה לנתק בין מזרח-ירושלים לבין 

הגדה המערבית� האליטה הפוליטית והחברתית של מזרח-ירושלים היתה במידה רבה 

גם השכבה המנהיגה של כלל האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית, וראשי הממשל 

הצבאי טענו כי אינם יכולים לנתק מגע עם מנהיגות זו� שלמה גזית הסביר זאת כך: ״פעל 

כאן גם שיקול ׳האח הגדול׳ מול ׳האח הקטן׳� האחריות לערביי יהודה ושומרון והאחריות 

לערביי ירושלים, נפלה על כתפי ישראל בעת ובעונה אחת� ׳האח הגדול׳ היו 600 אלף 

462 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 229� 

463 רונן, שנת שב״כ, עמ׳ 32; נרקיס, חייל של ירושלים, עמ׳ 340-337, 360-358; מ׳ אלעד, אם תרצו — זו 

הגדה: הממשל הצבאי בגדה המערבית בעשור הראשון 1976-1967, חיפה 2015, עמ׳ 59-57� בהמשך 
התיישבה המפקדה במצודת כפיר )היום מצודת נחמיה( שבצפון העיר, ורק ב-1972 עברה מפקדת הממשל 

הצבאי בגדה לבית-אל� ראו: גזית, המקל והגזר, עמ׳ 230-229� 
464 אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס, קיבל מן ה-15 ביוני 1967 את האחריות לממשל הצבאי בגדה ובמזרח-

עמ׳  ירושלים,  של  חייל  נרקיס,  ראו:  שהקים�  והמטה  הרצוג  חיים  של  התפקוד  חוסר  עקב  ירושלים, 
�340-337
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תושבי הגדה המערבית, וברור כי ׳יישור הקו׳ נעשה כאשר תושבי מזרח-ירושלים פוזלים 
אל הנעשה בגדה המערבית ולא להיפך�״465

של  בישיבה  לדיון  עלתה  הגדה המערבית  לבין  מזרח-ירושלים  בין  הזיקות  שאלת 

1967�466 מי שניסח את הסיכום,  ב-15 בספטמבר  ועדת תיאום בראשות שר הביטחון 

ניסה לאחוז בחבל בשני קצותיו וקבע כי ״יש אמנם לנתק את מגעם השוטף של תושבי 

מזרח-ירושלים עם מוסדות הממשל הצבאי, אולם מן ההכרח להמשיך ולתת לירושלים 
טיפול מרכזי-ממלכתי ואסור לנתק טיפול זה מן הטיפול בגדה המערבית״�467

המסגרת הארגונית שנבחרה על ידי ראש הממשלה לתיאום בין פעילות הממשל בגדה 

המערבית לבין פעילות רשויות השלטון במזרח-ירושלים, היתה ׳ועדת השרים העליונה 

לענייני ירושלים׳ בראשות לוי אשכול, ומטעמה של זו פעלה ועדת תיאום בה ישבו ראש 

עיריית ירושלים, נציגי צה״ל והממשל הצבאי, גורמי ביטחון אחרים ונציג משרד החוץ�468 

עד מהרה נתגלעו חיכוכים ומאבקי-כוח בין הגופים השונים בשאלות מי יטפל בנושא 

ערביי השטחים ותושבי מזרח-ירושלים ואיך יחולקו תחומי האחריות השונים — וכל זאת 

לנגד עיניה הבוחנות של הקהילה הבין-לאומית, שעקבה בשבע עיניים אחר כל פעולות 

ישראל בירושלים� בישיבת הממשלה ב-17 בספטמבר 1967 התלונן ראש הממשלה: ״חבל 

מאוד שבכלל אצלנו כל דבר לגבי ירושלים מלּווה עם חבלי לידה המופיעים כלפי חוץ 

ואין הגורמים השונים יודעים להסתדר ביניהם, ולא רק ששניים אוחזים בטלית, אלא 
לפעמים שבעה אוחזין בטלית״�469

בפועל הפך שר הביטחון דיין לדמות המפתח בניהול ענייני השטחים, והיתה לו גם 

השפעה רבה על ניהול ענייני מזרח-ירושלים�470 גם טדי קולק, ראש עיריית ירושלים, תפס 

מקום בולט ומרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות בכל הקשור למזרח העיר� כדי להעלות 

שונים,  בתחומים  העירייה  את  להפעיל  ביקש  הוא  העיר,  במזרח  השירותים  רמת  את 

וזאת לאור החלטת ועדת המנכ״לים לענייני ירושלים מן ה-16 ביולי 1967, שקבעה כי 

 ]���[ בישראל  הניתנים  היקף  ובאותו  רמה  באותה  השירותים  ״יינתנו  במזרח-ירושלים 

על המשרדים הנוגעים בדבר לעשות מאמץ להשוות בהקדם האפשרי את מתן השירותים 

465 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 230� ראו גם דברי אברהם אחיטוב, נציג השב״כ בוועדה, בישיבת ועדת החוץ 

והביטחון של הכנסת, המצוטטים בהערה 423�
גזית, 13 בספטמבר  466 ירושלים-מזרח — מצע לדיון, ש׳ טולידאנו, היועץ לענייני ערבים, אל אל״מ ש׳ 

1967, א״מ גל 17035/1� 
467 גזית, שם, עמ׳ 230� בנזימן, ירושלים, עמ׳ 227-223� 

468 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 24 בספטמבר 1967, א״מ ג 16718/8, עמ׳ 60-51; גזית, שם, עמ׳ 230� 

469 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 17 בספטמבר 1967, א״מ ג 16718/8, עמ׳ 9� 

470 רונן, שנת שב״כ, עמ׳ 32; נרקיס, חייל של ירושלים, עמ׳ 340�
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העומדת  האפשרויות  למסגרת  בהתאם  יינתנו  אחרים  שירותים  בחוק�  מקורם  אשר 

לרשות כל משרד ומשרד״�471 בימים הראשונים שלאחר המלחמה פעלה אפוא העירייה 

במזרח-ירושלים כ״סוכן״ של הממשל הצבאי, והחל מאישור חוקי האיחוד ב-27 ביוני, 

כגורם המרכזי המטפל בתושבי מזרח-ירושלים� 

ההחלטה  נתפסה  העיר,  מזרח  ענייני  ניהול  על  הממונה  ובנבנשתי,  קולק  בעיני 

כהתחייבות הממשלה לממן את השוואת השירותים העירוניים במזרח-ירושלים� תפיסה 

זו באה לידי ביטוי גם ב״תכנית אב ירושלים, 1968״ שהוכנה ביוזמת העירייה� המתכננים 

האוכלוסייה  פלגי  שבין  הכלכלי  הפער  להקטנת  אמצעים  יינקטו  לא  ״אם  כי  הזהירו 

השונים, ולא יובטחו התנאים הדרושים לקיום יחד בשלום, עלול השוני באורחות החיים 

וברמות המחייה של הפלגים השונים להוליד סכסוכים שימררו את החיים בעיר וישבשו 
בה כל פעילות תקינה״�472

471 ההחלטה שונתה בלחץ קולק ובנבנשתי, לאחר שב-28 ביוני החליטה הוועדה כי ישראל ״תספק רק את אותם 

שירותים שניתנו בעבר על ידי השלטונות הירדניים באותה רמה ובאותו היקף ובלבד ששירותים אלה ניתנים 
גם בישראל״� עיריית ירושלים טענה ש״אין ביכולתה לקיים שירותים אלא ברמה אחידה ולפי סטנדרטים 
בשעה  מאיתנו  לצפות  מה שאפשר  את  הולמת  אינה  הירדנים[  ידי  ]על  שניתנו  השירותים  ורמת  קבועים״ 
שלקחנו על עצמנו את עול האחריות לירושלים המאוחדת״� ראו: החלטות ועדת המנהלים הכלליים לענייני 

ירושלים שנתקבלו בישיבה מיום 1967�6�28, א״מ גל 13823/10; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 189� 
472 א׳ השמשוני, י׳ שביד וצ׳ השמשוני, תכנית אב ירושלים, 1968, כרך א, ירושלים 1972, עמ׳ 42� הכנת 

התכנית החלה בשנת 1964 והיא עודכנה והורחבה לאחר מלחמת ששת הימים� במבוא לתכנית נכתב: ״אנו 
מצידנו ניסינו, ונראה לנו כי הצלחנו, להציע תכנית, שאינה גילוי של תאוות השתלטות המתעלמת מזכויותיהם 

של אחרים, אלא שהיא מספקת את השאיפות השונות של הקבוצות הקשורות בעיר���״, שם, עמ׳ 14� 

משה דיין וטדי קולק 
משוחחים לאחר טקס 

האזכרה לראש הממשלה 
לוי אשכול, הר הרצל, 

מארס 1969
צילום: משה מילנר, לע״מ
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הוצאות  מלוא  לממן את  כי משרד האוצר, שהתחייב מראש  עד מהרה הסתבר  אולם 

כך  על  בהסתמך  וזאת  משמעותית,473  בצורה  בתקציב  קיצץ  העיר,  במזרח  העירייה 

ניתנו  שלא  וכמעט  מוגבלים,  היו  הירדנית  העירייה  שסיפקה  העירוניים  שהשירותים 

בתחומי החברה והרווחה� באזורי שבע ה״מועצות כפריות״ )כמו צור באהר וג׳בל מוכבר( 
שסופחו לעיר והפכו לשכונותיה, כמעט שלא סופקו שירותים עירוניים�474

הפיזיים  השירותים  ברמת  גם  למערבה  מזרח-ירושלים  בין  הסתמן  גדול  פער 

והתשתיות� רמתם ההתחלתית הנמוכה של השירותים העירוניים במזרח העיר, הביאה 

ובראשם  אלה,  שירותים  לקדם  גדול  למאמץ  איחודה  שלאחר  הראשונות  בשנים 

התשתיות והשירותים הפיזיים — מערכות הדרכים, הביוב, המים, החשמל והתקשורת� 

המאמץ העיקרי הופנה באותן שנים אל העיר העתיקה, הן משום שמערכות התשתית 

העתיקה  שהעיר  משום  והן  לקרוס,  עמדו  העות׳מאנית(  התקופה  מן  )חלקן  הישנות 

בעיר�  התיירות  ומוקד  במזרח-ירושלים  הישראלית  הפעילות  של  הראווה  חלון  היתה 

האזורים המרוחקים יותר מן האגן ההיסטורי, בעיקר האזורים הכפריים שסופחו לעיר 

בתחום  חקלאיים�475  שטחים  נותרו  אף  ובחלקם  נמוכה  פיתוח  ברמת  נותרו  מדרום, 

השירותים החברתיים נדרשה העירייה לבנות כמעט מן היסוד מערכת שירותים מקבילה 

שינוי  תהליכי  שעברה  מתרחבת  אוכלוסייה  צורכי  עם  שתתמודד  העיר,  שבמערב  לזו 

והסתגלות מהירים, המתבטאים בהתפוררות מסגרות חברתיות מסורתיות, בפירוקן של 

חלק מן המסגרות השלטוניות שפעלו בתקופה הירדנית ובחשיפה לתהליכי מודרניזציה 
ודמוקרטיזציה מואצים�476

במתן  למשל  כמו  חלוצית,  שליחות  בתחושת  העירייה  פעילות  התאפיינה  לִעתים 

חיסונים ובבדיקות רפואיות ראשונות לתלמידי בתי הספר העירוניים במזרח-ירושלים�477 

בשּורת  ורב-שנתי�  הדרגתי  אטי,  היה  במזרח-ירושלים  השירותים  רמת  שיפור  תהליך 

תחומים חל שיפור משמעותי ברמת השירותים שניתנו במזרח העיר, אף כי נותרו פערים 
גדולים בהשוואה לרמת השירותים שניתנו במערבה�478

473 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 190� 

474 תכנית פעולה לאזור המזרחי של העיר, מחצית יולי 1967 )ללא תיארוך מדויק(, ארכיון מכון ירושלים�

פיצויי-בצורת לחקלאים ערבים  475 קולק טען שירושלים היא כנראה הבירה היחידה בעולם שמשלמת 

בכפרים שבתחומה; גזית, המקל והגזר, עמ׳ 226� חלק ניכר מן השכונות בדרום-מזרח-ירושלים אינן מחוברות 
עד היום למערכת הביוב העירונית�

476 רמון, סקר שירותים עירוניים במזרח-ירושלים; י׳ קמחי, א׳ רמון, ״שירותים עירוניים לתושבי מזרח-

ירושלים״, בתוך: א׳ אחימאיר )עורכת(, ירושלים: תמונת מצב, ירושלים 1994, עמ׳ 153-152�
477 א׳ פרץ, סקירה על פעולות המחלקה לשירותי בריאות הציבור בבתי הספר במזרח-ירושלים, 20 באוגוסט 

1968, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות�
478 קמחי, רמון, שם, עמ׳ 154-152� 
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ראש העיר טדי קולק, ומירון בנבנשתי, בגיבוי שר המשפטים י״ש שפירא, ניסו לנקוט 

שעוררו  במיוחד  רגישים  בעניינים  גם  סובלנית  מדיניות  מזרח-ירושלים  תושבי  כלפי 

סערה ציבורית ותקשורתית, כמו ההתנגדות להחלפת שמּה הערבי של העיר ״אל-קודס״ 

לפני  ובשידורי הרדיו  נהוג בפרסומים הישראליים הרשמיים  )שהיה  ״אורשלים״  בשם 

מלחמת ששת הימים(,479 החלפה גורפת של שמות הרחובות הערביים בשמות עבריים,480 

בניית אנדרטה לחללים הערבים שנהרגו במלחמת ששת הימים, והסתייגות מפיצוץ בתי 
מחבלים או תושבים מזרח-ירושלמים שנתנו להם מחסה�481

קולק ובנבנשתי פעלו ללא הצלחה, לסגירת לשכת יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים 

במזרח-ירושלים במאי 1970� הם סברו כי ״לא יתכן שיהיו לערביי מזרח-ירושלים כמה 

]���[ שהכתובת לפניותיהם תהיה העירייה״� הם ביקשו  כתובות ויש אינטרס של כולנו 
שהיועץ לענייני ערבים יעסוק ב״תיאום משרדי הממשלה בדרג המטה״�482

העירייה  עובדי  כ-370  נוסף:  חשוב  פן  היה  במזרח-ירושלים  העירייה  לפעילות 

הירדנית השתלבו מיד לאחר ״איחוד העיר״ במנגנון העירייה הישראלית — בעיקר בדרג 

נוספו 135 עובדים שנקלטו בשירות המדינה�483 בהדרגה הושוו  הנמוך והבינוני� לאלה 

זכויותיהם בענייני ותק, פיצויי פיטורים ופנסיה לזכויות העובדים היהודים�484 באפריל 

1968, לאחר דיונים ארוכים, הוחלט להעניק לעובדים אלה קביעות, לשבצם במשרות 

אחד  ״האיחוד״�  מיום  למפרע  היהודים,  העובדים  לשכר  שכרם  את  ולהשוות  תקניות 

הנימוקים לכך, בלשונו של שמואל טולידאנו, היה לענות ל״הרגשות קיפוח ומרירות רבים 

ירשה את הממשל הירדני, שומה  מקרב עובדים אלה, הטוענים שאם ממשלת ישראל 

עליה לעמוד בחובותיו של אותו ממשל, כי לא יתכן ]���[ להנות מהצדדים החיוביים של 

הסיפוח ולהניח לצדדים השליליים שבו״� עוד טען טולידאנו באותו מסמך, ש״צעד מעין 

זה יתקבל באהדה רבה ותהיה בו ]���[ משום הוכחה נוספת שירושלים על שני חלקיה היא 

479 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 280-278� הממשלה דנה בכך ארוכות בישיבתה ב-17 בספטמבר 

1967, פרוטוקול ישיבת הממשלה, 17 בספטמבר 1967, א״מ ג 16718/8, עמ׳ 70-61�
480 בנבנשתי, שם, עמ׳ 289-281�

בנזימן,   ;225-224 עמ׳  ירושלים אחת,  קולק,   ;287-283  ,276-274 עמ׳  בנבנשתי, שם,  בהרחבה:  ראו   481

ירושלים, עמ׳ 234-232� על הבעייתיות של עונש פיצוץ הבתים בירושלים מבחינת המשפט הבין-לאומי, 
ראו מזכר היועץ המשפטי של משרד החוץ אל מנכ״ל המשרד, 12 במארס 1968, ארכיון מכון ירושלים 

למחקרי מדיניות� 
482 י׳ אלון, סגן ראש הממשלה, אל ש׳ טולידאנו, 12 באפריל 1970; ט׳ קולק אל ש׳ טולידאנו, 14 ביוני 

1970; ש׳ טולידאנו אל ט׳ קולק, 22 ביוני 1970, א״מ גל 13908� 
483 לשכת שר המשפטים, סדר היום לישיבת ועדת השרים העליונה לעניין ירושלים, 1968�12�18, א״מ א 

�7616/19
484 י׳ ניצן, נציב שירות המדינה, אל שר האוצר, 8 בנובמבר 1968, א״מ א 7616/19�
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]חלק[ בלתי נפרד ממדינת ישראל ואין בה שוני בין עובד מדינה אחד למשנהו״�485 ב-1972 

הגיע מספר עובדי העירייה הערבים לכ-650 והיא היתה המעסיקה הגדולה במזרח העיר� 

לאחר דיונים רבים הוסדרו גם זכויות הוותק והפנסיה של העובדים הוותיקים, שחלקם 
עבדו בעירייה עוד מתקופת המנדט�486

ענייני  לגורם מרכזי בניהול  ובנבנשתי, הפכה  ירושלים, בניצוחם של קולק  עיריית 

מזרח העיר ובתיאום הגורמים הממשלתיים השונים שעסקו בעניינים אלה� במבט לאחור 

תיאר בנבנשתי בספרו האוטוביוגרפי, את מדיניות העירייה כך: 

התחלתי את מעורבותי בענייניה של ירושלים בתור משתתף פרגמטי� האמנתי בכוחו 

של התהליך, ולא היו לי מטרות מוגדרות מלבד השאיפה להקל על הסבל, להקטין 

מתחים ולטפח דו-קיום� לנגד עיני לא עמדו אלא הסימפטומים של הסכסוך שהיו 

חמורים דיים ולא הותירו זמן לנסח ׳פתרונות של קבע׳� האידיאולוגיה הישראלית-

ציונית שלי, הכשרתי המקצועית וגישתי הליברלית התנגשו זו בזו פעם אחר פעם, 

ואולם הסתירות לא בלבלו אותי� עסקתי בכל שאלה לגופה, מבלי להרהר כיצד פעולה 

אחת סותרת את קודמתה, ועלולה לסתור את הפעולה שתבוא אחריה� לא היססתי 

להימנות עם המחליטים להרוס בתי מחבלים שנתפסו, וחודשים אחדים אחר כך 

לאשר רישיון בנייה במקום הבניינים שנהרסו� ניסיתי לצמצם את השטחים שנועדו 

להפקעה מידי ערבים, והקמתי משרד שעסק בתשלום פיצויים על קרקע מופקעת� 

נאבקתי בהוראה לפנות בתים, עונש על זריקת רימוני יד על מתפללים, והתנדבתי 

לבצע את הפינוי בהומניות� אישרתי תכנית להקמת מצבות לחללי המלחמה הערבים, 

והוריתי לסלק מצבה שהוקמה ״באופן לא חוקי״ ]���[ כל הפעולות היו לא עקביות 

וסתרו זו את זו אם הן נתפסות כמערכת שיש לה מטרה מוגדרת� על כל פנים, הן לא 

קידמו רק מטרות של ישראל או רק מטרות מקצועיות או ליברליות� אבל היה בהן, 

כך אני רוצה להאמין, היגיון פנימי� ]���[ בעיר שסועה ישימה רק הגישה המשליכה 

את יהבה על תהליך של יצירת הסכמה על הגדרת הבעיה וניסיון להתמודד איתה 

בצעדים מדודים, ולא על חתירה מתמדת לפתרון של קבע� ואולם גישת ההתבוססות 
בבוץ המציאות תצלח רק אם יש לה מצפון אידיאי-אוניברסלי�487

485 ש׳ טולידאנו, היועץ לענייני ערבים, אל נציב שירות המדינה, 21 באוקטובר 1968, א״מ א 7616/19�

486 בסקירתו מספטמבר 1969 ציין טולידאנו כי ״החלטה זו תעלה לאוצר המדינה סכומים עצומים, אך 

היא פתרה בעיה כאובה שהיתה נחלתה של האינטליגנציה בירושלים״, ש׳ טולידאנו, סקירה על ירושלים, 
2 בספטמבר 1969, א״מ גל 17035/2, עמ׳ 5; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 188; בנזימן, ירושלים, 

עמ׳ 192-191�
487 מ׳ בנבנשתי, חלום הצבר הלבן: אוטוביוגרפיה של התפכחות, ירושלים 2012, עמ׳ 192-190 )ההדגשות 

במקור(� דברים דומים כתב ב-1973 בספרו מול החומה הסגורה, עמ׳ 327-326� 



124125125

לכך  קולק  התנגד  העיר״,  ל״איחוד  הראשון  השנה  יום  לקראת  תשכ״ח,  אייר  בכ״ח 

שהעירייה תארגן אירוע המוני במזרח-ירושלים, שנקבע על ידי הרבנות הראשית, אך לא 

אושר על ידי הממשלה והכנסת� ראש העירייה טען: ״אל לנו לשכוח אף רגע שירושלים 

אחוזים   25 באשר  דו-אתנית,  היא  הרי  עברית,  ועיר  ישראל  בירת  היותה  עם  העיר, 

מאזרחיה הם ערבים״� 

קולק העדיף ש״החגיגות יערכו על ידי ועד ציבורי, ולא על ידי העירייה, אשר היא 

עירייתם של כל האזרחים השוכנים בעיר״�488 עמדה דומה הביע ראש הממשלה אשכול, 

בתשובה לנציגי המשמרת הצעירה של המפד״ל שהזמינו אותו לכנס גדול של אלפי בני 

נוער, שנועד ליום איחוד העיר� אשכול הסביר להם כי ״אינו מתנגד לישיבה חגיגית או 

בטיעונים  נומקה  התנגדותו  לא״�   — לחומות  מסביב  לפידים  תהלוכת  אבל  לאסיפה� 

מדיניים ופוליטיים — הלחץ בין-לאומי הכבד שהופעל על ישראל באותה עת והבעייתיות 

הכרוכה ביוזמות של גופים אידיאולוגיים ללא אישור הממשלה )בהקשר זה הזכיר אשכול 

את התנגדותו להתנחלות היהודית בחברון בראשותו של הרב משה לוינגר, שהחלה בסדר 

פסח במלון ׳ּפארק׳(� ראש הממשלה גילה רגישות לתחושותיהם של ערביי מזרח-ירושלים 

באומרו: ״אחרי הכל יש כאן 70-60 אלף איש ש׳מתם מונח לפניהם׳� וכאן הילולה וחינגה 
שאינה נגמרת� אני יודע ומאמין שיש לנו זכות — אבל טקט הוא דבר גדול״�489

ברם, הרגישות לתחושותיהם של ערביי מזרח-ירושלים, שהפגינו אשכול, דיין, י״ש 

שפירא, קולק ובנבנשתי, הלכה והתפוגגה עם השנים�

ירושלים לתאם את פעילות משרדי  עיריית  נדרשה  בשנים הראשונות לאחר המלחמה 

ופעילות  השפעה  תחומי  על  עצמה(  העירייה  )ועם  ביניהם  שנאבקו  השונים  הממשלה 

במזרח-ירושלים� גורמי השלטון השונים ביקשו ״לדאוג לשילוב נאות של האוכלוסייה 

488 מעניין שגם קולק משתמש במונח ״אזרחים״ ולא תושבים� מצוטט אצל בנבנשתי, מול החומה הסגורה, 

עמ׳ 282; ראו גם: מ׳ בנבנשתי, מחול החרדות: אינתיפאדה, מלחמת המפרץ, תהליך השלום, ירושלים 
1992, עמ׳ 35�

489 פגישת אשכול עם נציגי המשמרת הצעירה של מפד״ל, 6 במאי 1968, א״מ ג 9963/2, מצוטט אצל א׳ 

למפרום, לוי אשכול, עמ׳ 507� עוד על התנגדותו של קולק לחגיגות-ראווה ביום ירושלים, ראו: מ׳ ברש, 
שמואל   �19 עמ׳   ,1968 באפריל   25 אחרונות,  ידיעות  ירושלים״,  שחרור  יום  לחגיגות  מצומצם  ״היקף 
טולידאנו, יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, התנגד בתוקף לרעיון שהציעה ״הוועדה לארגון חגיגות שנת 
ה-20 למדינת ישראל״ )שארגנה גם את חגיגות ׳יום ירושלים׳ הראשון( ״לשלב את ערביי מזרח-ירושלים 
באירועי ׳יום ירושלים׳״� הוועדה הציעה לקיים את ׳יום ירושלים׳ ב״יום האיחוד הִמנהלי״ בין שני חלקי 
העיר ב-16 ביוני 1968 ולא ב-7 ביוני — הוא ״יום שחרור העיר״ — מחמת ״הרגישות שהוא עלול לעורר 
למדינת  ה-20  שנת  לחגיגות  הוועדה  גור,  מ׳  אל  טולידאנו  ש׳  ראו  במזרח-ירושלים״�  הערביים  בחוגים 

ישראל, 7 בינואר 1968, ״הצעה ליום ירושלים״, 4 בינואר 1968, א״מ גל 17035/1� 
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הערבית בעיר המאוחדת״, לצד ״קידום אכלוס העיר העתיקה ומזרח-ירושלים בתושבים 
יהודים, לרבות פתיחת בתי עסק״,490 והעברת משרדי ממשלה למזרח-ירושלים�491

בשלב ראשון ביקשה הממשלה להחיל על מזרח-ירושלים את הריבונות הישראלית 

משרד  המערבית�  הגדה  מן  האפשר  ככל  לנתקה  ניסיון  תוך  ובהחלטיות,  במהירות 

החקלאות החליט לאסור ייבוא של תוצרת חקלאית מן הגדה לירושלים, ואסר לשחוט 

סחורות  על  מכסים  הטיל  המדינה  הכנסות  ִמנהל  לירושלים�  מחוץ  שהובא  בקר  בעיר 

והקים  לכיבוש,  שקדמה  התקופה  מן  עוד  במזרח-ירושלים  העסקים  בעלי  בידי  שהיו 

מדריכי-תיירים  על  אסר  התיירות  משרד  המערבית�  לגדה  ירושלים  בין  מכס  מחסומי 

זיכיונות  ׳אגד׳  לחברת  העניק  התחבורה  משרד  בירושלים�  במקצועם  לעסוק  ערבים 

הסעה בקווים מקבילים לקווי התחבורה שהופעלו על ידי חברות אוטובוסים ערביות 

למבואות  או  לחם  לבית  מירושלים  תחבורה  להפעיל  עליה  אסר  אך  ממזרח-ירושלים, 

רמאללה� גם בעלי המוניות במזרח-ירושלים נאלצו לבחור אם ״הם משרתים את הקשר 

לערי הגדה״ או פועלים ב״ירושלים השלמה״�492 משרד המסחר והתעשייה ביקש לסייע 

לכ-2,000 ״בתי עסק ושירותים״, ו״מפעלי התעשייה והמלאכה״ שפעלו במזרח-ירושלים, 

והשיווק במדינת  גלם ובהכרת תנאי הייצור  ואף הבטיח את עזרתו ״באספקת חומרי 

ישראל״� הוא אף המליץ על הקמת ״ועדה למתן הלוואות לסקטור הערבי כדוגמת הוועדה 
הקיימת בחיפה עבור המשולש הערבי״�493

ההסתדרות החלה לפעול במרץ בקרב העובדים במזרח-ירושלים, וכך עשו גם גופים 

וולונטריים כמו ׳האיגוד הארצי למסחר זעיר׳ שהחל לפעול בקרב סוחרי מזרח העיר וזכה 

לתמיכה תקציבית מן המדינה�494 מאיר שמגר, היועץ המשפטי לממשלה, הורה למשרדי 

הממשלה להנהיג טפסים דו-לשוניים )בערבית ובעברית( ולשלוח אל תושבי מזרח העיר 

התערבות  של  מדיניות  בשטחים  ננקטה  מזרח-ירושלים  לעומת  דו-לשוניות�495  הודעות 

490 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים העליונה לענייני ירושלים, 28 ביולי 1969, א״מ א 7616/19�

491 התכניות להעברת כמה משרדי ממשלה למזרח-ירושלים לא התגשמו בשנים הראשונות שלאחר המלחמה, 

ובסופו של דבר הועברו רק משרד המשפטים ובית המשפט המחוזי למבני ציבור ששימשו את הממשל הירדני 
ברחוב צלאח א-דין� ראו: י׳ קוקיה, מנכ״ל משרד המשפטים, אל מהנדס המחוז במחלקת עבודות ציבוריות, 

17 בדצמבר 1968, א״מ גל 11878/29� 
492 מ׳ בופרונג, עוזר ראשי למנכ״ל משרד התחבורה, אל המפקח על התעבורה, 6 בספטמבר 1967, א״מ גל 

41595/10; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 179-178�
493 משרד המסחר והתעשייה, דוח על פעולות מחוז ירושלים במזרח-ירושלים בחודשים יולי-אוגוסט 1967 

)מאת א׳ חרמץ(, 4 בספטמבר 1967, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, תיקי ישראל קמחי� 
494 ראשי האיגוד הארצי למסחר זעיר אל י׳ אלון, סגן ראש הממשלה, 7 בדצמבר 1969; ג׳ סואן, הממונה 

על סחר פנים, אל גזברות משרד המסחר והתעשייה, 16 ביוני 1969, א״מ גל 17035/2� 
495 מ׳ שמגר, היועץ המשפטי לממשלה, אל מנכ״לי משרדי הממשלה, מנַהל מע״ץ, מנַהל ִמנהל מקרקעי 

ישראל, 10 בינואר 1971, א״מ ג 11114/5�
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מינימלית של הממשל הצבאי בחיי התושבים, צמצום החיכוך עם האוכלוסייה הערבית, 

ושמירה על זיקת התושבים לירדן על פי מדיניות הגשרים הפתוחים�496 בהמשך התברר 

כי לניסיונות לנתק את ירושלים מן הגדה המערבית, לא היה סיכוי רב להצליח והם כשלו 

ברובם הגדול�

חשובה במיוחד היתה פעילותו של המוסד לביטוח לאומי, שהחל לפעול במזרח העיר 

בראשית דצמבר 1967 ביד רמה� בשלב ראשון הוכרה זכותם של ערבי מזרח-ירושלים 

לקבל את קצבאות וגמלאות הביטוח הלאומי כתושבי ישראל� החלה גם גביית תשלומים, 

תשלומים  מגביית  נמנע  הלאומי  הביטוח  היהודי�  במגזר  שעבדו  השכירים  מן  בעיקר 

במזרח-ירושלים(  הגדולים  המעסיקים  בין  )שהיה  הוואקף  דוגמת  דתיים  מארגונים 

 12 בזכויותיהם ההיסטוריות�  לפגוע  כנסייתיים שונים שישראל הבטיחה שלא  וגופים 

עובדים מזרח-ירושלמים צעירים קיבלו הכשרה מיוחדת בשפה העברית ובנהלי העבודה 

של הביטוח הלאומי ועקרונותיו� מבצע הסברה נערך בעיתונות הערבית וברדיו על מנת 

להסביר לאוכלוסייה את טיבו ומטרותיו של המוסד, ועד מהרה צבאו מאות תושבים 

לידה,  למענקי  הוגשו  הראשונות  התביעות  העיר�  במזרח  הלאומי  הביטוח  משרדי  על 

ומיהרו  כסף״  ״מחלק  המוסד  כי  שמעו  התושבים  זִקנה�  ולקצבאות  ילדים  לקצבאות 

לברר את זכויותיהם�497 סך תשלומי המוסד לתושבי מזרח-ירושלים עלה מ-5�6 מיליון 

ל״י בשנת הכספים 1969-1968 לכדי 4�9 מיליון ל״י בשנת הכספים 1972-1971� בשלוש 

השנים שלאחר מכן — 1969 עד 1972 הגיע סך התשלומים ל-5�31 מיליון ל״י� הסעיף 

שבגינו הועברו התשלומים הרבים ביותר לתושבי מזרח-ירושלים היה קצבאות הילדים� 

תוך פחות מחצי שנה )מאז תחילת 1968( הגיע שיעור המשפחות שנהנו ממענקי הביטוח 

לאומי לכ-20% מכלל בתי האב במזרח-ירושלים, ולאחר שלוש שנים עלה שיעורן ל-50%� 

בקרב  הילודה  לעידוד  במקור  מכוונת  שהיתה  הילודה,  לעידוד  הישראלית  המדיניות 

האוכלוסייה היהודית, הופעלה לגבי האוכלוסייה הערבית ששיעור הילודה שלה היה גבוה 

פי שניים מן המקובל בקרב האוכלוסייה היהודית�498 ביוני 1972 החל הביטוח הלאומי 

לשלם על פי החוק קצבאות זקנה לתושבי מזרח-ירושלים� בכך הושלמה החלת מערכת 

הביטוח הלאומי על מזרח העיר� העלייה המהירה בתשלומי הביטוח הלאומי הביאה לכך 

שתשלומים אלה הפכו מקור הכנסה חשוב למשפחות רבות שנחשבו ״ברוכות ילדים״�499 

496 ראו: גזית, המקל והגזר, עמ׳ 210-184; שמגר, תם ולא נשלם, עמ׳ 92� בנושא זה נעסוק בהרחבה בהמשך� 

497 ר׳ אלדור, ״תושבי מזרח-ירושלים נהנים מזכויות המוסד לביטוח לאומי״, מעריב, 9 בדצמבר 1969�

498 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 217�

 G. Weigert, ;218-217 499 רמון, סקר שירותים חברתיים במזרח-ירושלים, עמ׳ 2-1; בנבנשתי, שם, עמ׳

�Israel Presence in East Jerusalem, Jerusalem 1973, pp. 68-69
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עד מהרה התעוררה השאלה אם לשלם קצבאות ביטוח לאומי גם לתושבי מזרח-ירושלים 

שנשאו תעודות-זהות ישראליות ועברו להתגורר מחוץ לגבולות העיר המאוחדת )למשל 

באזור אל-עזרייה( לִעתים בעידוד השלטון הישראלי� הגישה הישראלית העקרונית היתה 
שלא לפגוע בזכויות תושבים אלה�500

במסגרת  שפעלה  במזרח-ירושלים,  הראשונה  הסעד  לשכת  גם  נפתחה  במקביל 

העירייה על פי המתכונת הישראלית שהיתה נהוגה באותו זמן� נרשמו בה אלפי משפחות 

שזכאיות לסעד לפי הקריטריונים הישראליים, אף כי בהשוואה לרמת המחייה במזרח-

ירושלים היו משפחות אלו במצב כלכלי וסוציאלי ירוד אך מעט מן הממוצע� בהדרגה 

נכללו כל הזכאים במסגרת נתמכי הסעד ומספרם עלה מ-70 ב-1967 לכ-1,000 ב-1972� 

גם תשלומי הסעד הוגדלו בהדרגה� בתקופה הראשונה שולמו במזרח העיר קצבאות סעד 

בשיעור מחצית הִקצבה ששולמה לנזקקים יהודים� כשהושג התקציב להשוואת סכום 

הקצבה, התברר כי סכום הסעד שישולם למשפחה אופיינית במזרח-ירושלים יהיה גבוה 

סוציאליים  עובדים  כמה  היהודי�  במגזר  ערבים  עובדים  של  הממוצע  משכרם  ב-10% 

ישראלים התריעו על הסכנה שאנשים יימנעו מלצאת לעבודה, וקצבאות הסעד במזרח-

ירושלים נותרו נמוכות בהשוואה לאלו ששולמו במערב העיר� בשנות ה-70 הועבר הטיפול 

בקצבאות הסעד )שהפכו ל׳קצבאות הבטחת הכנסה׳( לידי המוסד לביטוח לאומי, כמו 
גם קצבאות הנכות וקצבאות הזקנה�501

בנוסף ללשכת הסעד פעלו ב-1967 במזרח-ירושלים כ-50 ארגונים וולונטריים בין-

לרשויות  מוסלמיים הקשורים  מוסדות  כנסייתיים,  סעד  מוסדות  ומקומיים:  לאומיים 

שירותים  של  מסועפת  מערכת  לקיים  שהמשיכו  אונרר״א,  ומוסדות  ולירדן  הוואקף 

מזרח- תושבי  לכלל  רפואית  ועזרה  חיסונים  מזון,  מנות  אספקת  לרבות  סוציאליים, 

במחנה  פליטים,  שהוגדרו  מזרח-ירושלים  בתושבי  במיוחד  טיפלה  אונרר״א  ירושלים� 

הפליטים שועפאט ובחלק ממחנה הפליטים קלנדיה, שנכללו בשטחים שסופחו לעיר�502 

ארגונים אלה לא הכירו רשמית בסיפוח מזרח-ירושלים לישראל, וחלקם סירבו לשתף 

פעולה עם הממסד הישראלי, אשר ִאפשר להם להמשיך לפעול בעיר, וכמעט שלא פיקח 

בתחומי  כפולה  חברתיים  שירותים  מערכת  התפתחה  מכך  כתוצאה  עבודתם�503  על 

הבריאות והרווחה במזרח-ירושלים: האחת של הממשל הישראלי והשנייה של הארגונים 

500 בשאלה זו נעסוק בהרחבה בהמשך� 

501 רמון, סקר שירותים עירוניים, פעולת המחלקה לשירותי קהילה ומשפחה במזרח-ירושלים, עמ׳ 2�

502 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 218; רמון, שם, עמ׳ 25� 

503 כך למשל ביקשו נציגי הצלב האדום לבקר אסירים מזרח-ירושלמים, אך שר המשפטים שפירא התנגד 

לכך בטענה שהם ירצו לבקר גם אסירים ערבים-ישראלים מנצרת או מטירה� ראו: שר המשפטים אל ג׳ 
רפאל, מנכ״ל משרד החוץ, 29 בנובמבר 1968, א״מ א 7616/19�
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הוולונטריים, שחלקם קיבלו תמיכה מירדן, ממדינות-ערב או מן העולם המערבי�504 מצב 

אנומלי זה קיים במידה רבה במזרח-ירושלים עד היום, ויש לו השפעה רבה על היחסים 

בין התושבים לבין הרשויות בישראל� 

לוותה כמובן בדרישה  החלת מערכת שירותי הרווחה הישראלית במזרח-ירושלים 

בקרב  עזה  התנגדות  שעוררה  דרישה   — הכנסה  מס  ובראשם  רבים,  ִמסים  לתשלום 

התושבים� היתה זו לא רק התנגדות פוליטית, אלא גם כלכלית: תשלומי המס בישראל 

היו גבוהים בהרבה ממה שהיה נהוג בתקופת השלטון הירדני� במאמר שכתב בראשית 

לו:  שאמר  ממזרח-ירושלים״  ערבי  ״נכבד  על  טולידאנו  שמואל  סיפר   1969 ספטמבר 

ואף אם הייתי מקבל בקשה לתשלום לא הייתי מתחשב  ִמסים,  ״מעולם לא שילמתי 

בה, ואילו עתה לא נותנים לי מנוח עד שאני משלם״�505 גם תשלומי הארנונה לעיריית 

ירושלים הפילו נטל כבד על האוכלוסייה שלא הורגלה בתשלום מס עירוני בסדר גודל 
שכזה )רק 17% מהכנסות העירייה הירדנית באו מִמסים ישירים(�506

נטל הִמסים הכבד ושיטות הגבייה התובעניות, היכו את תושבי מזרח העיר בתדהמה� 

עינוגים למועדוני  נדרשו התושבים לשלם מסים שלא הכירו כלל, כמו מס  בין השאר 

לילה ואגרת רדיו לרשות השידור�507 בתחילה ניסו גורמים ערביים שונים לארגן שביתות-

ִמסים נגד רשויות המס, אולם אלו דוכאו ביד חזקה על ידי כוחות הביטחון הישראליים� 

בהדרגה הוכנסו עסקים, חברות ובודדים למעגל משלמי המס, והכנסות המדינה מִמסים 

מזרח- ״יועצים״  הועסקו  האוצר  במשרד  לשנה�  משנה  עלו  במזרח-ירושלים  ישירים 

ירושלמים מיוחדים כדי לסייע בגביית מס הכנסה�508 אולם ההתנגדות במזרח-ירושלים 

לא שככה לחלוטין והתפרצה שוב במאי 1970, לאחר שהתושבים הערבים נדרשו לשלם 

גם היטל ביטחון וִמלווה ביטחון חובה בעיצומה של מלחמת ההתשה� 

504 רמון, סקר שירותים עירוניים, עמ׳ 25; א׳ דיין, ״אדישות ממשלתית בונה אוטונומיה גם במזרח-ירושלים״, 

כל העיר, נובמבר 1980�
505 טולידאנו, סקירה על ירושלים, 2 ספטמבר 1969, א״מ גל 17035/2� 

506 תכנית פעולה למזרח העיר, מחצית יולי 1967 )ללא תאריך מדויק(, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות�

גל  א״מ   ,1969 בנובמבר   25 מאיר,  ג׳  הממשלה  ראש  אל  קסבה׳  ׳גולדוין  הלילה  מועדון  בעלי  ראו:   507

17025/4; נ׳ כהן, היועץ המשפטי לרשות השידור, אל ש׳ טולידאנו, היועץ לענייני ערבים, 12 במארס 1968; 
ש׳ טולידאנו אל נ׳ כהן, 18 במארס 1968; ד׳ פרחי אל אלוף הפיקוד, ״מחאות של נכבדי ירושלים בעניין 
נציגי הסוחרים  גל 17035/1; סיכום פגישה עם  תשלם ִמסים והפקעות קרקעות״, 18 ביוני 1968, א״מ 

במזרח-ירושלים, 20 באוקטובר 1971, א״מ גל 13908� 
508 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים העליונה לענייני ירושלים, 28 ביולי 1969, עמ׳ 2, א״מ א 7616/19� 
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לאחר משא ומתן ודיונים רבים, הוחלט שהערבים יידָרשו לשלם את המס במלואו, 

נרשם במפורש שחלק ממנו הוא היטל ביטחון�509  זה לא  אולם בפירוט הדרישה למס 

בפרשה זו ניתן לראות ניצני הבנה מצד שלטונות ישראל למציאות המורכבת השוררת 

במזרח-ירושלים� הממשל הישראלי אף ִהגמיש לִעתים את עקרונותיו בגין הלחץ הבין-

לאומי שהופעל עליו� כך למשל נדחתה ״אכרזת מזרח-ירושלים כאזור עירוני לעניין מס 

רכוש וקרן פיצויים״, שמשמעותה גביית מס רכוש על קרקעות ובניינים במזרח-ירושלים 
באוקטובר 1968 — עד לסיום דיוני עצרת האו״ם שהתקיימו באותה עת�510

תלונות על נטל המס נשמעו גם בשנים שלאחר מכן� בקיץ 1973 התלוננו נציגי ענף 

המלונאות במזרח-ירושלים בפני שר המשטרה שלמה הלל, כי: ״בו בזמן שהם נדרשים 

ִמסי עירייה  ִמלווה בטחון,  לשאת בכל החובות הכלולים בחוק הישראלי: ִמסים כולל 

ועוד, הרי נשללים מהם חלק מהזכויות הניתנות לאזרח ישראלי� הם ביקשו להשוותם 
לתושבי קריית-ארבע הישראלים, עליהם חל החוק הישראלי״�511

פאיק ברכאת, ראש לשכת המסחר במזרח-ירושלים, התלונן ביוני 1980 כי ״הסוחרים, 

כשאר תושבי מזרח-ירושלים, חשים לאחרונה מרירות רבה עקב לחצם של שלטונות מס 

הכנסה ומס ערך מוסף� המחשב שלכם שולח אלינו מדי יום הודעות על קנסות עם הפרשי 

ריבית והצמדה, ואין עם מי לדבר� הם אינם מבינים שרמת החיים אצלנו נמוכה מאשר 
אצלכם, היקף הרווחים קטן יותר� ]���[ אין היענות לצרכינו״�512

גם  הביא  מזרח-ירושלים  בענייני  שטיפלו  הישראליים  השלטוניים  הגורמים  ריבוי 

יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים,  למאבקים פנימיים בין משרדי הממשלה השונים, 

חוסר  ״בעיית  את  טולידאנו  שמואל  העלה   1968 דצמבר  בראשית  העירייה�  ומוסדות 

ראש  אישר  לבקשתו  במזרח-ירושלים״�  השונים  הממשלה  משרדי  בפעולות  התיאום 

הממשלה כי ״דין ערביי ירושלים כדין ערביי ישראל והתיאום הבינמשרדי הוא בתחום 

509 נ׳ ברנע, ״שנתיים לאיחוד העיר״, דבר, 16 במאי 1969; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 211-209� מירון בנבנשתי 

מספר על שמועה שהעלתה את חמתה של האוכלוסייה הערבית במזרח-ירושלים: מוכר סדקית מזרח-
ירושלמי התלונן על גובה הִמסים בפני פקיד מס הכנסה, וזה ענה לו בשאלה: ״אתה יודע כמה עולה לנו 
פנטום?״ ראו: בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 216� הנושא עלה כבר ביוני 1968 כשהוחלט לפטור את 
עובדי המדינה הערבים במזרח-ירושלים מתשלום ׳ִמלווה ביטחון׳ במשכורותיהם� ראו: החשב הכללי אל 

ש׳ טולידאנו, 5 ביוני 1968, א״מ גל 17025/4�
510 ש׳ גפני, הממונה על הכנסות המדינה, אל מנכ״ל משרד ראש הממשלה, 2 באפריל 1968; ש׳ הלל, סמנכ״ל 

משרד החוץ, אל ג׳ פדון, לשכת היועץ לענייני ערבים, 9 באוקטובר 1968, א״מ גל 17035/2� 
511 סיכום פגישת שר המשטרה שלמה הלל עם נציגי בתי-מלון, 22 ביוני 1973, א״מ גל 3027/33�

512 כל העיר, 11 ביוני 1980� ראו גם מכתבו של פאיק ברכאת אל שר המשפטים בעניין ״תלונות הסוחרים 

שוכרי החנויות המסחריות ושוכרי הדירות״, על התקנות המאפשרות העלאת ְשכר הדירה שהם משלמים, 
7 בנובמבר 1974, א״מ א 7616/16�
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אחריותו של היועץ לענייני ערבים״� בנוסף נקבע כי ״התיאום במישור הביטחוני בירושלים 
הוא בתחום אחריותו של שר המשטרה באמצעות ׳ועדת רוזוליו׳״�513

את  עיתונאים  במסיבת  קולק  טדי  תקף   ,1968 ינואר  בראשית  מכן,  לאחר  חודש 

איחוד  המונעים  וביורוקרטיה  וציבוריות  ממשלתיות  רשויות  ״ריבוי  על  הממשלה 

מהיר של הבירה״�514 ראש העירייה טען כי ״הממשל הישראלי פוגע בעילית החברתית 

והפוליטית שבמזרח העיר״ וכי ״נוקשות הביורוקרטיה תורמת לכך״� הוא האשים את 

הממשלה על שהיא ״אינה עושה די בכיוון של הענקת שוויון מלא לתושבים הערבים של 

ירושלים והביע את חששו כי שלא מרצון ושלא ביודעין, תגרום הממשלה לכך שהערבים 

תושבי מזרח-ירושלים יהפכו לאזרחים נחותים מבחינת זכויותיהם״�515 ראש הממשלה 

התייחס לטענות אלו בתשובתו להצעה לסדר היום במליאת הכנסת� לאחר שמנה את כל 

הישגי הממשלה טען אשכול כי ״כשם שהוקמו יחסים הוגנים בינינו לבין ערביי ישראל, 

וכשם שחיפשנו דרכים להסיר מחיצות בין החלקים השונים של תושבי הארץ, כן אנו 

עושים מאמצים לשלב בתוכנו את התושבים החדשים של ירושלים� כל הדיבורים על כך 
שערביי ירושלים מוחזקים כתושבים מדרגה שנייה אין להם כל יסוד״�516

מזרח-ירושלים[  ]תושבי  על  ירד  לא  ״מעולם  כי  העיתונות  דיווחה   1969 במארס 

שונים  ״חוגים  על  ודווח  לו״,  רגילים  שאינם  ותביעות  תקנות  חוקים,  של  כזה  מבול 

המייעצים לנציגי הממשלה לנהוג באיטיות ובגמישות״�517 ביולי 1969 דווח על הקמת 

ועדה בין-משרדית לעניין ירושלים בראשות מנכ״ל משרד האוצר, שבין תפקידיה לפתור 

בעיות מרכזיות במזרח-ירושלים ולדאוג ל״שילוב נאות של האוכלוסייה הערבית בעיר 
המאוחדת״�518

513 ניצב שאול רוזוליו, מפקד מחוז דרום של המשטרה )ולימים מפכ״ל המשטרה(, ריכז את הוועדה לענייני 

ביטחון בירושלים� ראו: ל׳ אשכול אל שרי הממשלה, 8 בדצמבר 1969; ש׳ טולידאנו אל שר המשטרה, 10 
בדצמבר 1968, א״מ גל 17035/2�

514 ״טדי קולק ביום עיון לבעיות ירושלים המאוחדת״, דבר 21 בפברואר 1968; ״ל� אשכול דוחה האשמות 

ט� קולק על בירוקרטיה כלפי תושבי מזרח-ירושלים״, דבר, 5 במארס 1968� 
515 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 228� גם כאן משתמש קולק במונח השגוי ״אזרחים״�

516 תשובת ראש הממשלה להצעה לסדר היום של הכנסת, 4 במארס 1968, א״מ ג 6423/8, עמ׳ 4� בתארו 

את ערביי מזרח-ירושלים, השתמש ראש הממשלה במינוח ״התושבים הערבים החדשים של ירושלים״� 
מנקודת-מבטם, הם היו כמובן תושבי העיר מימים ימימה� ראו גם תשובת לשכת שר הפנים להאשמות 
קולק: י׳ דוד אל א׳ כידן, עוזר לראש הממשלה, 29 בפברואר 1968; תשובת משרד העבודה, ד׳ אגמון אל 
א׳ כידן, 29 בפברואר 1968; תשובת המפקח על הבנקים בעניין מתן הלוואות במזרח-ירושלים, א׳ שמעוני 
אל א׳ כידן, 27 בפברואר 1968; תשובת ד׳ קנטרוביץ׳ מאגף התקציבים במשרד האוצר, אל א׳ כידן, 27 

בפברואר 1968, בעניין דמי השכירות למפונים מאזור הכותל, א״מ ג 6423/8� 
517 י׳ צוריאל, ״ערביי מזרח-ירושלים מתקשים להסתגל״, מעריב, 9 במארס 1969�

518 דוח על הקמת הוועדה, 28 ביולי 1969, א״מ א 7616/19�
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שאלת זהותם של ערביי מזרח-ירושלים עלתה לדיון בממשלה בספטמבר 1970 בעקבות 

גילויי האבל הפומביים שהיו במזרח-ירושלים על מות גמאל עבד אל נאצר, מנהיג מצרים� 

ולערבים  מזרח-ירושלים  לערביי  לתושבי השטחים,  לאפשר  התלבטו אם  שרי הממשלה 

אזרחי ישראל, להשתתף בהלוויה ההמונית שעמדה להיערך בקהיר� השר שמעון פרס תהה 

מה ההבדל בין ערביי נצרת לערביי ירושלים, וראש הממשלה גולדה מאיר עמדה על ההבדל 

בין שתי הקטגוריות: ״ערביי נצרת הם אזרחי ישראל, ערביי מזרח-ירושלים עדיין אינם 

כאלה� אני לא אומרת שזה צריך לקבוע, אבל בכל זאת יש הבדל״�519 שר המשפטים י״ש 

שפירא טען לעומתה כי הוא אינו ״רואה שום הבדל בין נצרת ובין ירושלים — זה שֵאלֶה 

אזרחי ישראל ואלה רק תושבי ירושלים — מבחינה חוקית אין הבדל״�520 בסופו של דבר 

ייפנו רשמית לרשויות�  החליטה הממשלה לאפשר לאלה ולאלה להשתתף בהלוויה, אם 

נותרה עדיין  לענייננו, הדיון בממשלה חושף את העובדה ששלוש שנים לאחר המלחמה 

שאלת מעמדם של ערביי מזרח-ירושלים מעורפלת ולא ברורה אפילו לשרי הממשלה� 

שנה וחצי לאחר מכן, בחודשים אפריל-מאי 1972, פרץ ויכוח בין שר המשטרה שלמה 

)במסגרת  הלל, שעסק באותה עת במגעים עם המנהיגות הפלסטינית בגדה המערבית 

תפקידו כיועץ ראש הממשלה לענייני השטחים(, לבין יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים 

שמואל טולידאנו, בשאלה מי יישא וייתן עם ההנהגה הערבית במזרח-ירושלים� טולידאנו 

טען כי ״יש לראות את הטיפול בענייני מזרח העיר כטיפול בערבים הישראלים״, ו״כי כל 

נושא מזרח העיר חייב להיות מופקד בידיו ולא להתחלק״�521 במכתב אל ראש הממשלה 

בחיים  מזרח-ירושלים  ערביי  של  וההשתלבות  קצב ההשלמה  ״גובר  כי  טולידאנו  טען 

״במצב  וכי  ]���[״  בפרט  המאוחדת  העיר  ושל  בכלל  המדינה  של  החברתיים-כלכליים 

עניינים זה אנו חייבים לעשות כל מאמץ כדי להאיץ בתהליך זה ולחזקו במגמה להביא 

האפשר  ככל  מהיר  ולניתוק  ישראל  ערביי  עם  מקסימלי  לשילוב  ירושלים  ערביי  את 

מערביי השטחים המוחזקים״� הוא הסיף כי ״לשכתנו פועלת בכל המישורים בכיוון זה״�522 

בו  לשלב  הגיעו  העיר  מזרח  ״תושבי  כי  משוכנעים  היו  ערבים  לענייני  היועץ  בלשכת 

ניתן לתעל את מגעיהם הקונקרטיים לעבר הכרה הדרגתית במוסדותיה הרשמיים של 

מדינת ישראל״, וכי ״ככל שעובר הזמן מתרחש לנגד עינינו תהליך של אינטגרציה כלכלית 
ובעקבותיה תחילתם של מגעים חברתיים הנעשים בחתך רב שכבתי״�523

519 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 29 בספטמבר 1970, א״מ א 55/5, עמ׳ 17 )ההדגשה שלי, א�ר�(�

520 שם, עמ׳ 19� 

521 ״דיין תומך בִהלל בעניין ערביי הבירה״, הארץ, 23 באפריל 1972�

522 ש׳ טולידאנו אל ראש הממשלה, 5 במארס 1972, א״מ גל 13908/2�

523 א׳ מור אל ש׳ טולידאנו, מסמך מדיניות שכותרתו: ״ערביי מזרח-ירושלים לקראת יתר אינטגרציה״, 27 

במארס 1972, לשכת היועץ לענייני ערבים, א״מ גל 13908/2� 
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לעומת זאת טען שר המשטרה, שזכה לגיבוי שר הביטחון דיין, כי ״מבחינה מעשית 

המנהיגות הערבית במזרח העיר היא חלק מן ההנהגה המדינית של ערביי יהודה ושומרון 

ולכן הטיפול בצדדים המדיניים של מזרח-ירושלים חייב להיות ]���[ בתחום סמכותו״�524 

על  לסמכותו  נתון  ביטחונית  מבחינה  מזרח-ירושלים  בערביי  שהטיפול  גם  טען  ִהלל 

פי החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון מיוני 1968�525 נציגי העירייה הסכימו עם שר 

הביטחון וטענו נגד טולידאנו כי ״לאחר כחמש שנים ]מאז 1967[ אין שום צורך ביועצים 
מיוחדים לענייני מזרח-ירושלים ואין מקום למשרדים מיוחדים שיעסקו בתיווך״�526

בין  מזרח-ירושלים  תושבי  בענייני  הטיפול  סמכויות  את  לחלק  הצעה  הועלתה 

ירושלים, שתטפל  לביטחון  המנכ״לים  ועדת  מוניציפליים;  בנושאים  העירייה, שתטפל 

שיטפלו  ירושלים,  לענייני  השרים  ּוועדת  ערבים  לענייני  היועץ  ביטחוניים;  בנושאים 

הבעיות  בכל  שיטפל  המשטרה,  ושר  ישראל;  ערביי  עם  ובקשר  הפוליטיים  בנושאים 
הקשורות לזיקות עם הגדה המערבית וירדן�527

יוסף צוריאל, סופר ׳מעריב׳ בירושלים, העלה את הטענה כי ״בעקבות הויכוח ]���[ 

נגד הכיבוש״� הוא  ]לפעולה[  חוגים  ערביי מזרח-ירושלים התעוררו  על  ה׳חזקה׳  בדבר 

הביע את החשש גם מ״ּפְנִיה אל מוסדות האו״ם שיכריזו מחדש של איחוד ירושלים כצעד 
בלתי חוקי שנעשה על ידי ממשלת ישראל״�528

לענייננו חשוב להדגיש כי נושא ההתאזרחות של ערביי מזרח-ירושלים כבר לא 

עמד על הפרק ונראה כי בקרב שלטונות ישראל התחדדה ההכרה שתושבי מזרח העיר 
לא ינקטו בטווח הקרוב צעד פעיל ויבקשו אזרחות ישראלית�529

במקביל הועלתה גם השאלה אם המפלגות בישראל צריכות לפעול במזרח-ירושלים 

לקראת הבחירות העירוניות שעמדו להתקיים בפעם השנייה מאז מלחמת ששת הימים 

524 הארץ, 23 באפריל 1972, שם�

525 החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון, מיום 12 ביוני 1968, א״מ גל 2385/10�

מעריב,  הכיבוש׳״,  ׳נגד  לפעולה  במזרח-ירושלים  חוגים  עוררה  ִהלל-טולידאנו  ״מחלוקת  צוריאל,  י׳   526

26 באפריל 1972� דיין, קולק ובנבנשתי הסתייגו מלכתחילה מטיפולו של היועץ לענייני ערבים בערביי 
ירושלים, ולא רצו להעניק לו סמכויות רחבות במזרח-ירושלים� ראו: בנזימן, ירושלים, עמ׳ 229-228� 

527 הצעה לחלוקת סמכויות בעניין תושבי מזרח-ירושלים )ללא תאריך(, א״מ גל 13908/2� ראש הממשלה 

גולדה מאיר, תמכה בהמשך פעילותו של שלמה ִהלל� ראו: גולדה מאיר אל שר החוץ, 2 במארס 1970; 
שלמה הלל אל ראש הממשלה, 1 במארס 1972, א״מ ג 6490/23� 

528 צוריאל, שם� 

529 בריאיון לביטאון מועצת פועלי מזרח-ירושלים הדגיש טולידאנו כי ״כמה עשרות ערבים ממזרח-ירושלים 

ביקשו וקיבלו אזרחות ישראלית, הממשלה לא תחייב את התושבים לקבל אזרחות ישראלית והבחירה 
היא בידי התושבים עצמם״� הריאיון מצוטט בכתבה: ״קולק, יש להשקיע בשכונות הערביות 5 מיליון ל״י 

בשנה״, דבר, 14 במאי 1972� 
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יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, העריך לאחר  באוקטובר 1973� אורי מור מלשכת 

העיר  מזרח  בני  יהיו  לא  זה  בשלב  כי   ]���[ במזרח-ירושלים  שונים  חוגים  ״עם  שיחות 

מוכנים להציג את מועמדותם למועצת העיר: לא על בסיס מפלגתי ולא על בסיס אישי, 

הגם שכל בני שיחנו הבהירו שיש צורך בייצוג מתאים לתושבי מזרח העיר ושענייניהם 
המוניציפליים מוזנחים כתוצאה מכך שאין ]להם[ ייצוג״ ]ההדגשה במקור[�530

כי הסיבה המרכזית להימנעות מהצגת המועמדות היא ההנחה ״שליִצוג  מור טען 

פוליטי זה יש משמעות פוליטית מן המעלה הראשונה, ]ו[לפיכך לא יעז איש מהם להסתכן 

ולהיקרא ׳בוגד׳ אשר מכר את ירושלים הערבית ליהודים על ידי האקט של השתתפותו 

במועצת עיריית ירושלים המאוחדת״� מור הציע לממשלת ישראל לפעול להחלת האזרחות 

הישראלית ״כאקט של סיפוח של אוכלוסיית מזרח-ירושלים״, להקים ״רובעים עירוניים 

בהתאם לפקודת העיריות״ ולאפשר לתושבים להקים ״ועדים שייצגו את ענייניהם בפני 

הציע  הוא  במועצה״�  ערביים  נציגים  של  להשתתפות  ַמעבר  כ״שלב  העירייה״,  מועצת 

את  ״מייצגת  אשר  ]העליונה[״  המוסלמית  המועצה  של  מעמדה  ״להחלשת  לפעול  גם 

תושבי ]מזרח[ ירושלים, אך לא מכירה רשמית בישראל ובחוקיה ואשר לא אחת נלחמת 

במטרותיה המוצהרות ]���[ כיון שהיא מודרכת בין השאר על ידי החצר הירדנית״� 

על רקע הנחות אלו המליצו אנשי משרד היועץ לענייני ערבים על ״טיפוח קאדר של 

מעצבי דעת קהל שבאמצעותו ניתן יהיה ליישם את מדיניות הממשלה בעיר״, בהנחה 

ביקשו  גם  הם  במזרח-ירושלים״�  הבאות  לבחירות  המוסדות  את  ישמש  זה  ש״קאדר 
לסייע להסתדרות להעמיק את אחיזתה במזרח העיר�531

היועץ לענייני ערבים הדגיש במכתב אל ראש הממשלה כי הנה ״אנו קרבים למערכת 

הבחירות לעירייה כאשר לערביי מזרח העיר יש 40,000 בעלי זכות בחירה ומי כלשכת 
היועץ לענייני ערבים והכלים העומדים לרשותה, מסוגל לטפל בנושא זה בכל צדדיו״�532

פעילים ממפלגת העבודה לחצו להתחיל בפעילות מפלגתית במזרח-ירושלים לנוכח 

פתיחת סניף המפד״ל, ששלטה במשרד הפנים וניסתה לטפח קהל בוחרים משלה במזרח-

530 אורי מור אל היועץ לענייני ערבים, תזכיר בנושא ״הבחירות לעיריית ירושלים ]1973[, ללא תאריך, 

א״מ גל 17078� כל הציטוטים להלן לקוחים ממקור זה� 
531 הצעה לחלוקת סמכויות בעניין תושבי מזרח-ירושלים )ללא תאריך(, ריאיון עם יועץ ראש הממשלה 

גל  א״מ   ,)1972 )מאי  תשל״ב  סיוון  ירושלים[,  פועלי  מועצת  ]ביטאון  במועצה  העיתון  ערבים,  לענייני 
�13908/2

532 ש׳ טולידאנו אל ראש הממשלה, 5 במארס 1972, א״מ גל 13908/2; ״ִהלל וטולדאנו לדיון לשכת העבודה 

בירושלים״, דבר, 27 באפריל 1972� טולידאנו היה מעורב בהכנות שעשתה מפלגת העבודה לקראת הבחירות 
ב-1973� 
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בירושלים  העבודה  מפלגת  של  הבולטים  הפעילים  מן  ברעם,  משה  ח״כ  ירושלים�533 

)ולימים שר העבודה(, מספר בזיכרונותיו על דיון בו השתתפו קולק וכמה שרים חברי 

צריכה  נדונה השאלה אם המפלגה  בו  גולדה מאיר,  המפלגה בראשות ראש הממשלה 

כי ראש  פעילים במזרח העיר״� ברעם טוען  ולטפח  ל״עודד הקמת מסגרות מפלגתיות 

ממזרח- ערבים  חברים  לארגן  בזהירות,  אמנם  לנסות,  הראוי  ש״מן  סברה  הממשלה 

ירושלים לפעילות במפלגה״, אולם קולק התנגד לכך וטען ש״כל פעולה בלתי מתוכננת 
יכולה לגרום נזק בל-ישוער״�534

בבסיס הוויכוח עמדה השאלה אם לפעול ל״ישראליזציה״ של תושבי מזרח-ירושלים 

)בדומה לערבים אזרחי ישראל( או להתייחס לזיקותיהם ההדוקות אל תושבי השטחים, 

)תחת  המזרח-ירושלמי  ׳אל-קודס׳  של  המערכת  מאמר  הערבי�  העולם  ואל  ירדן  אל 

הכותרת ״הירגעו!״( התייחס באפריל 1972 לוויכוח הפנים-ישראלי בדרך המבטאת יפה 

את הדילמות של ערביי מזרח-ירושלים ואת עמדות מנהיגותם באותו זמן: 

אנו יכולים לומר לישראל ]���[ אין הדו-קיום עובר דרך חלוקתנו כאילו היינו שארית 

או חלוקת משרה או מניה ]���[ אנו סבורים שאנו נמצאים על אדמת אבותינו ואבות 

אבותינו ואין זה נכון מה שאמר מר דיין שאנו ירדנים הנמצאים על אדמת ישראל� 

כמו כן אין זה נכון מה שמר טולידאנו טוען שעל פי חוק איחוד ירושלים נהפכנו 

להיות חלק מישראל ומהישראלים, משום שהמציאות בה אנו חיים אינה מקבלת 

זאת� אנו חיים חיים כפולים קטלניים ]���[ אנו ירדנים על פי החלטות כל האומות, 

אנו  מצפוננו  פי  ועל   ]���[ ישראליות  זיהוי  תעודות  וגם  ירדניים  דרכונים  ברשותנו 

ראשית כל פלסטינים ]���[ ועל פי החוק הבין-לאומי ]אנו[ אומה הנמצאת במשטר 

כיבוש ועל הכובש להתחשב במצב הזה� דבריו של הכובש ]���[ לא מחייבים אותנו 

ולא את אותן המדינות אשר לא משלימות עם מה שהתרחש� האחריות על נפשותינו, 

זכויותינו תלויה ראשית בצווארו של עמנו,  הדאגה לכבודנו האנושי והשמירה על 

שנית באו״ם ושלישית בישראל� בנימוס רב אנו פונים לשלמה הלל ולשמואל טולדאנו 
וקוראים להם להירגע ]���[�535

533 ״שאלות פוליטיות בין ערביי מזרח-ירושלים״, סיכום תכנית היום הזה בקול ישראל, 5 בינואר 1972, 

א״מ גל 13908�
534 מ׳ ברעם, לא בתלם, תל-אביב 1981, עמ׳ 185-184� בינואר 1973 מונתה במפלגת העבודה ועדה לענייני 

מזרח-ירושלים, בראשות החבר עקיבא אזולאי, על פי החלטת לשכת המפלגה לאשר את פעילות המפלגה 
וזאת מפאת  ״חבר מלא״,  ולא  לוועדה,  קבוע״  ״מוזמן  להיות  נקרא  טולידאנו  במזרח-ירושלים� שמואל 
ההגבלות שהוטלו על פעילות פוליטית של עובדי מדינה בכירים� ראו: א׳ ידלין אל ע׳ אזולאי, 19 בינואר 

1973; מ׳ ברעם וצ׳ רוזן אל ש׳ טולידאנו, 28 בינואר 1973, א״מ גל 17078/30� 
535 תרגום המאמר לעברית צורף למכתב של קולק אל שר המשפטים, 26 באפריל 1972, א״מ גל 13908/2� 

ראו גם: ד׳ רובינשטיין, ״מלחמות היהודים במזרח-ירושלים״, דבר, 16 במאי 1972� 
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בקשיים  הישראלי  השלטון  נתקל  לעיל,  שהזכרנו  הישראליזציה  מגמות  מול  ואמנם, 

מזרח- לבין  אחד,  מצד  וירדן  הגדה המערבית  בין  להפריד  במאמציו  וגוברים  הולכים 

הגדה  עתיד  שאלת  העסיקה   1967 מיוני  החל  שני�  מצד  לישראל  שסופחה  ירושלים 

המערבית מאוד את קובעי המדיניות בישראל, והשפעתה ניכרה גם בשאלה הקטנה יותר 

הגדה  פתרון שאלת  על  בתוך הממשלה  אי ההסכמה  מזרח-ירושלים�  ענייני  ניהול  של 

הביאה לגיבוש נוסחה ״זמנית״ בעלת השלכות מרחיקות-לכת: מצד אחד נמנעה ישראל 

וההתנגדות  הדמוגרפית״  ה״בעיה  מחמת  ממנה(  חלקים  )או  הגדה  של  רשמי  מסיפוח 

השרים  נחלקו  שני  מצד  הברית�  ארצות  בראשות  הבין-לאומית  הקהילה  של  החריפה 

ביניהם על ההסדר המדיני הרצוי ועל זהות הפרטנר למשא ומתן )״אופציה ירדנית״ או 

מגעים עם גורמים פלסטיניים מקומיים(� במקביל החלה התיישבות יהודית בשטחים 

)ראשון היישובים בגדה המערבית, כפר עציון, נוסד כבר בספטמבר 1967(�536 גורם חשוב 

נוסף שהשפעתו ניכרה כבר בקיץ 1967, היה אי הרצון הישראלי לשאת בעול הכלכלי 

את  שאפשרה  דיין,  משה  של  הפתוחים  הגשרים  ומדיניות  השטחים,  באחזקת  הכרוך 

גורמים אלה שימרו למעשה את  המשך הקשרים הכלכליים בין ירדן לגדה המערבית� 

מעמדה של ירדן בגדה המערבית537 והיעדר גבול פיזי קשוח בין הגדה למזרח-ירושלים 

והקשרים ההדוקים בין השתיים, הביאו להמשך הנוכחות הירדנית שהיתה ״מעין צל 
מתחמק״ במזרח-ירושלים�538

ישראל, לא הותר בשלב ראשון לתושבי מזרח- פי החלטת ממשלת  על  כך למשל, 

ירושלים )בדומה לערביי ישראל( לבקר בירדן ובמדינות-ערב האחרות� אולם בפברואר 

1968, לאחר דיון בממשלה, קיבלו גם הם את ההיתר שממנו נהנו תושבי הגדה המערבית 

כבר בקיץ 1967� שלמה גזית טען כי ״האינטרס והסיכוי כי יעלה בידי ישראל לקיים 

היה  להגירתם,  לגרום  גם  ואולי  לירדן  א�ר[  מזרח-ירושלים,  תושבי  ]של  זיקתם  את 

536 החלטת ממשלה 839 מיום 1967�9�24 בה נאמר: ״ראש הממשלה מודיע כי בקרוב תעלה היאחזות לגוש 

עציון, אפשרות העלייה לבית הערבה תיבדק תוך חודש ימים״, א״מ א 7616/16� ראו: י׳ כץ, ש׳ רייכמן, 
״ההתיישבות היהודית בגוש עציון 1970-1967: סוף מעשה במחשבה תחילה?״, עיונים בתקומת ישראל, 

ד׳ )1993(, עמ׳ 147-145� 
537 על הולדתה המקרית של מדיניות הגשרים הפתוחים כתוצאה מן הצורך למצוא פתרון לבעיית הייצוא 

החקלאי מן הגדה ביולי 1967, ראו: ש׳ טבת, קללת הברכה, ירושלים תש״ל, עמ׳ 92-87; נרקיס, חייל של 
ירושלים, עמ׳ 353-351; גזית, המקל והגזר, עמ׳ 214-212; מ׳ בנטוב, ימים מספרים, תל-אביב 1984, עמ׳ 
י׳ ביילי,  ירדן בשנות ה-70 ראו:  158; על היחסים המורכבים בין תושבי הגדה המערבית לבין ממלכת 
״מגמות משתנות כלפי ירדן בגדה המערבית״, בתוך: ר׳ ישראלי )עורך(, עשר שנות שלטון ישראלי ביהודה 

ושומרון, ירושלים תשמ״א, עמ׳ 127-116� 
538 פרחי, בעיות בדו-קיום יהודי-ערבי בירושלים, עמ׳ 205� המחבר, אל״מ דוד פרחי, היה יועצו לענייני 

ערבים של עוזי נרקיס, וממעצבי המדיניות הישראלית בשטחים ובמזרח-ירושלים� ראו גם: נרקיס, חייל 
של ירושלים, עמ׳ 350; רונן, שנת שב״כ, עמ׳ 36, 40-39, 76� 
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חזק מן הרצון להפכם לאזרחים נאמנים בישראל״�539 מצד שני, ביוני 1971 קיבלו גם 

ובשאר  בירושלים  לבקר  רשות  מארצות-ערב,  הקיץ״  ״מבקרי  ובהם  השטחים,  תושבי 

הגדה  לשטחי  מזרח-ירושלים  בין  הגבול  נוסף בטשטוש  צעד  זה  היה  ישראל�540  שטחי 

המערבית� 

מזרח- תושבי  היו  המלחמה,  שלאחר  הראשונות  השנים  בשלוש  בירדן  לבקר  כדי 

ירושלים תלויים באישור משרד הפנים, וזה הונפק להם לאחר הְמתנה ממושכת שהקשתה 

עליהם מאוד והכעיסה את המשפחות המזרח-ירושלמיות המיוחסות� בשיחה עם שמואל 

טולידאנו סיפר אחד מראשי משפחת דג׳אני הנודעת, כי ״טילפן למשרד הפנים וביקש 

שישלחו לו רישיון יציאה״, אך לתדהמתו ענה לו הפקיד ״שהוא מתבקש לבוא למשרד 

למלא את הטופס הדרוש בלוויית תצלומים וזאת על מנת שבקשתו תאושר״� טולידאנו 

העיד כי תשובה זו הכעיסה את דג׳אני עד מאוד והוא שאל: ״היִתכן שאני ]ההדגשה במקור, 

א�ר[ אבוא למשרד ואמלא טופס? הרי מעולם לא עשיתי זאת בעבר ופקידי המשרדים 
הממשלתיים השונים היו באים אלי כדי להסדיר את העניינים הפורמליים״�541

מספר הרישיונות שהונפקו עמד בסוף 1969 על כ-700 בחודש, והם חולקו — על פי 

מסמך של משרד הפנים — ״באופן פרופורציונלי בין שב״כ, מודיעין של הצבא, המשטרה, 

משרד המסחר והתעשייה, העירייה, היועץ לראש הממשלה )משה ששון( והיועץ לענייני 

ערבים״� משרד הפנים השאיר בידיו ״לחלוקה ׳סתם׳״, לא פחות מ-300-250 רישיונות 
בחודש�542

הפנים  משרד  בעבודת  הנסיעות�  אישור  בתהליך  ניכרת  הקלה  הסתמנה  ב-1971 

הונהגו סדרים חדשים שאפשרו לקבל אישור תוך שלושה-ארבעה ימים� ב-1972 בוטל 

כליל הצורך ברישיונות, ונסיעתם של ערביי מזרח-ירושלים לביקור בירדן ובארצות-ערב 
הפכה לעניין קל ופשוט יותר מנסיעתם של ישראלים לחו״ל�543

החופש לחצות את נהר הירדן היה לערביי מזרח-ירושלים עניין חיוני עם משמעויות 

מרחיקות-לכת� הוא ִאפשר להם לשמור על קשרי משפחה, מסחר ותרבות, ועל קשרים 

מזרח- ותושבי  למכה,  לרגל  עלייה  גם  אפשר  הוא  הערבי�  והעולם  ירדן  עם  פוליטיים 

539 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 217�

540 שלמה גזית העיד בספרו כי בישיבת ממשלה שהתקיימה בראשית ינואר 1968, נקבע באורח חד-משמעי 

ירושלים בעניין זה כדין הגדה המערבית, ואף נקבעה למזרח-ירושלמים מכסה גבוהה למדי של  כי דין 
רישיונות מעבר� ראו: גזית, שם, עמ׳ 220� 

541 ש׳ טולידאנו, סקירה על ירושלים, 2 בספטמבר 1969, א״מ גל 17035/2, עמ׳ 5�

גל  1969, א״מ  7 בדצמבר  ומרשם במשרד הפנים, אל מנהל מדור אשרות,  עלייה  היבנר, סמנכ״ל  י׳   542

 �12050/6
543 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 213-212�
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ירושלים אף היו פטורים מערבויות כספיות שנדרשו מתושבי השטחים שביקשו לקיים 

את מצוות החג׳�544 שינויים אלה, שנוצרו בדרך כלל כתוצאה מהחלטות נקודתיות ולא 

על פי תכנון מסודר, הביאו לחיזוק הקשר בין ערביי מזרח-ירושלים לבין ממלכת ירדן� 

מבחינות רבות הם נותרו בקשר עם סביבתם החברתית-משפחתית� קרובי משפחה של 

תושבים מזרח-ירושלמים רבים התגוררו בירדן ורבים מהם מילאו תפקידים במוסדות 

אותם  ״קלעה   — בנזימן  מסכם   — הפתוחים״  הגשרים  ״מדיניות  ההאשמי�  השלטון 

לחוויה מוזרה: לחיות תחת שלטון ישראל ולקיים מגע מתמיד עם מדינה אויבת שלו� 

את  חשף   — נוספות  ערב  מדינות  עם  ובאמצעותה   — רבת-עמון  עם  המתמיד  הקשר 

תושבי מזרח-ירושלים גם ללחץ של ארגוני החבלה ]הפלסטינים[ ולביקורת מתמדת מצד 

ממשלת ירדן״�545 קשר זה עיכב ואף מנע את תהליך ה״ישראליזציה״ של תושבי מזרח-

ירושלים, כפי שאירע לערבים בישראל בין השנים 1967-1948, שגבול פיזי ברור הפריד 

בינם לבין הגדה המערבית שהיתה בשליטת ירדן� 

544 ״תושבי מזרח הבירה והגדה יוכלו לצאת למכה״, דבר, 20 בדצמבר 1970�

545 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 239�

ביקורת דרכונים באוטובוס מאולתר, סמוך לגשר אלנבי, יולי 1968
צילום: משה מילנר, לע״מ
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לכפיית  שהתנגד  דיין,  משה  הביטחון  משר  חיזוק  קיבלה  לעיל  שתוארה  המדיניות 

״ישראליזציה מבחינה תרבותית, וחברתית וניתוק מן העולם הערבי על ערביי השטחים 

בתי  לבוגרי  לאפשר  הצורך  את  דיין  הדגיש  הכנסת  במליאת  בדברו  ומזרח-ירושלים״� 

הספר התיכוניים ללמוד באוניברסיטאות בירדן ובארצות-ערב�546 בפברואר 1973 הוא אף 

העלה את האפשרות לאפשר למנהיגים ערבים תושבי מזרח-ירושלים להיבחר לפרלמנט 

ולסנאט הירדני ברבת-עמון� על פי עדותו של שלמה גזית, סבר שר הביטחון כי פתרון 

כזה ייתן ״סיפוק אמוציונאלי״ לכל הנוגעים בדבר, וכך ״יהיה לתושבים הערבים במזרח-

ירושלים ייצוג כדת וכדין בעמאן אשר ישמור על האינטרסים שלהם״, ו״תהא זו התחלה 
של גיבוש שכבת מנהיגים מקומית״�547

קול בודד נגד מדיניות זו השמיע אורי מור, שעסק בנושא מזרח-ירושלים בלשכת יועץ 

ראש הממשלה לענייני ערבים� מור טען כי ״חופש המעבר ]של ערביי מזרח-ירושלים[ אל 

הגדה וממנה וההקלות הניתנות להם לעבור לירדן מחזקים את קשריהם המשפחתיים, 

החברתיים והכלכליים המסורתיים עם חלקי ארץ אלה וכתוצאה מכך גם את קשריהם 

הגדה  תושבי  עם  פוליטית  הזדהות  לידי  ]אותם[  מביאים  אלה  קשרים  הפוליטיים� 

ומעכבים לכן תהליכים של השתלבות במגזר היהודי בירושלים״� מור הדגיש כי ״ישראל 

לא נקטה עד היום צעדים פוליטיים מעשיים שיבהירו לבני אוכלוסייה זו כי גורלם קשור 
בישראל וכי עליהם להשתלב במשחק הפוליטי שלה!״�548

מדיניות דומה הונהגה גם בתחום המוניטרי והכלכלי� ישראל אפשרה לייבא דינרים 

מירדן למזרח-ירושלים ללא הגבלה, ושר הביטחון הצהיר: ״אנו רואים את תושבי מזרח-

ירושלים מכל הבחינות כתושבי הגדה ויש לנו עניין לעודד סחר, יצוא ויבוא של תושבי 
מזרח-ירושלים עם ירדן״�549

הגוף שהסדיר את מערכת הקשרים בין תושבי מזרח-ירושלים לבין ממלכת ירדן היה 

לשכת המסחר הערבית שהפכה מסוף 1969 למעין ״קונסוליה״ לא רשמית של הממלכה 

טובים  בקשרים  שהתברך  ברכאת,  פאיק  עמד  הלשכה  בראש  בירושלים�  ההאשמית 

546 דברי דיין במליאת הכנסת, 4 בפברואר 1970, דברי הכנסת, חוברת י״ב, ישיבה ל״ו, עמ׳ 698� הנאום מצוטט 

בעתירה לבג״ץ )2227/98( של המוקד להגנת הפרט נגד שר הפנים )הוגשה ב-1998�4�6(, נספח ע/3� אני מודה 
לעו״ד אליהו אברם שמסר לי עותק של העתירה� עוד על מדיניות הגשרים הפתוחים, בהקשר רחב יותר, ראו: 
ש׳ גזית, השטחים המוחזקים — חמש שנים, ירושלים 1972, עמ׳ 17-15; גזית, המקל והגזר, עמ׳ 221-212; 

י׳ נבו, ירדן: החיפוש אחרי זהות, רעננה 2005, עמ׳ 151-150� 
547 ש׳ גזית, בצמתים מכריעים: מהפלמ״ח לראשות אמ״ן, ראשון לציון 2016, עמ׳ 186-185� במבט לאחור 

ניתן לראות ברעיון זה תקדים להצבעת תושבי מזרח-ירושלים למוסדות השלטון של הרשות הפלסטינית 
ברמאללה החל מ-1996� 

548 א׳ מור, תזכיר בעניין הבחירות לעיריית ירושלים ]1973, ללא תאריך מדויק[, א״מ גל 17078/12�

549 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 232-231�
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ב-1967  כבר  החלה  הלשכה  של  פעילותה  כאחת�550  והישראלית  הירדנית  ההנהגה  עם 

בבקשות שהגישה לשלטונות ישראל, שיפרידו בין גברים לנשים בתור לקבלת תעודות-

זהות בלשכת משרד הפנים במזרח-ירושלים בחודשים הראשונים שלאחר המלחמה�551 

בהמשך סיפקה הלשכה אישורים כמו נוטריוניים, כמעט לכל מטרה� חתימתה אימתה 

חתימות על המחאות, ייפויי כוח, שטרי מכר של מכוניות )שנשאו רישיון ישראלי וירדני 

במקביל( ותעודות בגרות של תלמידים שביקשו להתקבל לאוניברסיטאות ערביות� היא 

נתנה אישורים לכך שסחורות שיוצאו לירדן אכן יוצרו ב״ירושלים הערבית״ )ירדן לא 

ייבוא סחורות ישראליות שיוצרו בתחומי הקו הירוק, אולם בהמשך  התירה בתחילה 

העלימה עין מייבוא כזה(, ואישרה חוזי מכר-מקרקעין לצורכי רישום בספרי האחוזה 

הירדניים, שהמשיכו לשמש במקביל לספרי האחוזה הישראליים� לשכת המסחר אישרה 

הצהרות של ערבים מירושלים שביקשו דרכונים ירדניים ותעודות-זהות ירדניות� היא 

העניקה גם אזרחות ירדנית לתינוקות שנולדו במזרח העיר מיוני 1967�552 רופאים ובעלי 

מקצועות חופשיים אחרים יכלו להירשם אצלה כדי לקבל הכרה של שלטונות ירדן� כל 

המסמכים שהלשכה הנפיקה הוכרו על ידי ממשלת ירדן והתושבים אף שילמו עבורם 

סוחרי  את  הלשכה  ייצגה  אחרים,  ויציגים  נבחרים  גופים  בהיעדר  רשמיות�553  אגרות 

עסקה  הלשכה  ואגרות�554  ִמסים  בענייני  גם  הישראליות  הרשויות  מול  מזרח-ירושלים 

לִעתים גם בתחומים פוליטיים מובהקים, כמו משא ומתן עם הרשויות הישראליות על 
קיום תהלוכה לזכר נשיא מצרים גמאל עבד אל-נאצר, בסוף ספטמבר 1971�555

מנקודת-מבט משפטית ישראלית היתה פעילות לשכת המסחר בלתי חוקית, שכן לפי 

חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש״י-1950, היא לא הוסמכה להוציא אישורים 

רשמיים — ובוודאי שלא מטעם ממלכת ירדן שנחשבה ארץ אויב� אולם שירותיה של 

היו  הצדדים  ששני  הפתוחים,  הגשרים  מדיניות  להמשך  חיוניים  היו  המסחר  לשכת 

ולמזרח-ירושלים  המערבית  לגדה  זיקתה  על  באמצעותה  שמרה  ירדן  בה�  מעוניינים 

וישראל נהנתה באמצעותה מ״כיבוש נוח״ שפטר אותה מניהול ישיר של הגדה המערבית 

550 מור, תזכיר בעניין הבחירות לעיריית ירושלים, שם; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 211-209�

551 פ׳ ברכאת אל שר הפנים, 30 באוקטובר 1967, א״מ גל 13927/5� 

552 גזית, בצמתים מכריעים, עמ׳ 185�

בעיות בדו-קיום יהודי-ערבי בירושלים, עמ׳ 205;  553 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 213; פרחי, 

נרקיס, חייל של ירושלים, עמ׳ 352� 
554 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 210�

555 ראו: פרוטוקול ישיבת הממשלה מ-4 באוקטובר 1970, א״מ א 55/6, עמ׳ 3-2� התהלוכה התנהלה בסדר 

מופתי� הקונסוליות במזרח-ירושלים הורידו את דגליהן לחצי התורן לאות אבל על מות נאצר, כפי שהדבר 
נעשה גם בירדן, מה שעורר ביקורת חריפה מצד כמה משרי הממשלה� השר שלמה הלל שאל: ״האם בירושלים 

ישנו משטר ירדני או ישראלי?״, פרוטוקול ישיבת הממשלה מ-29 בספטמבר 1970, עמ׳ 23, א״מ א 55/5� 
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אירועי  כמו  קשות  בתקופות  גם  פתוחים  נותרו  הגשרים  לתושביה�  כלכלית  ואחריות 

ספטמבר השחור )1970(, מלחמת יום הכיפורים, האינתיפאדה הראשונה והכרזת ירדן 

על התנתקותה מן הגדה המערבית ב-1988�556 השלטונות הישראליים לא התערבו בדרך 

כלל בפעילותה של לשכת המסחר הערבית ולִעתים אף סייעו לה להתחזק, וזאת לא רק 
בזכות קשריה בירדן, אלא גם בזכות קשריה הטובים בישראל�557

המעורבות הירדנית במזרח-ירושלים לא הצטמצמה רק לתחומים הכלכליים שבהם 

עסקה לשכת המסחר� ירדן המשיכה להזרים כסף למזרח העיר כחלק ממאמציה להפגין 

במטבע  לסחור  העיר  לתושבי  אפשרה  ואף  זאת  מנעה  לא  וישראל  בירושלים,  נוכחות 

ירדני� התמיכה הכספית שבאה מעמאן ּכּוונה לשני יעדים: משכורות לעובדים ירדנים 

שלא השתלבו בִמנהל הישראלי, ותמיכה בהתנגדות לכיבוש הישראלי� בישראל העריכו 

כי במחצית השנה שחלפה מאז יוני 1967 העבירה ירדן למזרח-ירושלים משכורות בהיקף 

של כרבע מיליון דינר� ביולי 1968 טען אלי עמיר כי במזרח-ירושלים קיים ״ריכוז גדול 

של מנהיגים פוליטיים מובטלים שמעמדם החברתי והכלכלי נפגע מאוד״, וכי ״קבוצה זו 

מקבלת תמיכה כספית מירדן״� עמיר הזהיר כי ״קבוצה זו מהווה ויכולה להוות ׳חומר 

אופן  בשום  אסור  מאידך  זו,  בקבוצה  לעשות  מה  תשובה  ישראל  למדינת  ]ו[אין  נפץ׳ 
להתעלם מקיומה ומהפוטנציאל הטמון בה״�558

בשנים שלאחר מכן גדל בהדרגה מספרם של העובדים שהשתלבו במנגנון הישראלי, 

ותמיכת ירדן בהם נחלשה� אולם לפחות עד אמצע שנות ה-70 נותרה שכבה של פקידים 

בכירים ובעלי מקצועות חופשיים — בעיקר עורכי דין ושופטים — שהמשיכו ליהנות 

מתמיכה ירדנית� פקידי הממשלה בישראל ידעו על הזרמת הכסף מירדן, אך התעלמו 

ממנה, למרות שהחזקת המטבע הירדני היתה עבירה וביטאה קשר מדיני וביטחוני עם 

תגבר  הישראלית  הכלכלה  של  עוצמתה  כי  היתה  הישראלית  הציפייה  אויב״�  ״מדינת 

בהדרגה על הזרמת הכספים מירדן,559 אולם ההשפעה הירדנית על כלכלת מזרח-ירושלים 
נמשכה בדרכים שונות עד סוף שנות ה-80 ולא נעלמה ממנה עד היום�560

556 ר׳ פריסטר, ״מראה מעל הגשר״, הארץ, 29 במארס 1985; נרקיס, חייל של ירושלים, עמ׳ 353-352� 

בנושא ההתנתקות הירדנית מן הגדה המערבית ב-1988 נרחיב בהמשך�
557 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 214-213; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 211-209� על קשרי לשכת המסחר 

עם ירדן וישראל, ראו: פ׳ ענברי, משולש על הירדן: המגעים החשאיים בין ארה״ב, ירדן ואש״ף, ירושלים 
תשמ״ג, עמ׳ 121-120�

558 א׳ עמיר אל ש׳ טולידאנו, בעיות שמצפות לפתרון במזרח-ירושלים, 14 ביולי 1968, א״מ גל 17035/1�

559 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 247� 

560 ירדן ממשיכה לשלם עד היום את משכורת עובדי הוואקף המנהלים את מתחם הר הבית/אל-חרם 

א-שריף ואת בתי הדין השרעיים במזרח-ירושלים� 
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ו� מערכת החינוך 

שלושת התחומים המרכזיים בהם ניכרה ההשפעה הירדנית במזרח-ירושלים היו מערכת 

החינוך, מערכת ההקדשים )הוואקף( ובתי הדין השרעיים� נפתח בתולדותיה ובגלגוליה 

של מערכת החינוך במזרח-ירושלים� 

מיד לאחר המלחמה נעשה ניסיון לכפות על בתי הספר הממשלתיים הירדניים במזרח-

ירושלים את תכנית הלימודים הישראלית, שהיתה נהוגה בבתי הספר הממלכתיים במגזר 

הערבי בישראל� על פי הצעת משרד החינוך ובאישור שר הביטחון החליטה הממשלה ב-7 

באוגוסט 1967 לפתוח את בתי הספר העירוניים ב-1 בספטמבר ולהנהיג בהם את תכנית 

הלימודים הישראלית� 

ההחלטה התבססה על תפיסת הממשלה שמזרח-ירושלים הפכה לחלק מישראל ודין 

תושביה הערבים כדין אזרחי ישראל הערבים� בתי הספר הממשלתיים-ירדניים במזרח-

ירושלים הפכו מ-1967 לבתי ספר עירוניים שנוהלו ותוקצבו על ידי משרד החינוך ועיריית 

ירושלים ובמקביל החל המשרד בהדפסת ספרי לימוד ישראליים שהיו אמורים להחליף 

את ספרי הלימוד הירדניים�561 אולם ההחלטה עוררה קשיים גדולים כבר בראשית הדרך� 

סירבו  והמורים,  במזרח-ירושלים  הירדנית  החינוך  מחלקת  עובדי  הספר,  בתי  מפקחי 

בירושלים  הערבים  המורים  התאחדות  מטעם  כרוז  הישראלי�  החינוך  במשרד  לעבוד 

הופץ בעיר ב-17 באוגוסט 1967 וקרא למורים שלא לשתף פעולה עם השלטון הישראלי� 

המחברים יצאו בחריפות נגד החלפת ספרי הלימוד והנהגת תכנית לימודים ישראלית 

הילדים  את  לחנך  ובכוונתה  הערבי  והאדם  המורים  של  המקצועית  בגאווה  ה״פוגעת 
ברוח אנטי-ערבית״�562

להשבית  ולמורים  להורים  שקראה  ירדן,  ממשלת  לגיבוי  זכתה  המורים  מחאת 

ולשמור  למורים  משכורות  לשלם  להמשיך  הבטיחו  בירדן  השלטונות  הספר�  בתי  את 

מסרב  החינוך  משרד  כי  משהתברר  החריפה  אף  הבעיה  הסוציאליות�  זכויותיהם  על 

להעניק קביעות למורים הערבים, מסרב להכיר בוותק שלהם ואינו מוכן לקבל אחריות 

ירושלים, עמ׳ 180� ספרי לימוד ישראליים הודפסו  מול החומה הסגורה, עמ׳ 23; בנזימן,  561 בנבנשתי, 

גם עבור בתי הספר בגדה המערבית וברצועת עזה, אך נותרו במחסנים לאחר שהוחלט שבתי הספר בגדה 
ימשיכו ללמוד לפי תכנית הלימודים הירדנית, ובתי הספר ברצועה ילמדו לפי תכנית הלימודים המצרית� 
על  מצביעה  הפרשה  הירדניים�  הלימוד  מספרי  והושמטו  צונזרו  ואנטישמיים  אנטי-ישראליים  קטעים 
מבוכה והיעדר מחשבה תחילה מצד השלטון הישראלי בהתמודדו עם המציאות החדשה שנוצרה במזרח-
ירושלים ובשטחים� ראו: מ׳ וינטר, ״מערכת החינוך בשטחים המוחזקים״, בתוך: ר׳ ישראלי )עורך(, עשר 

שנות שלטון ישראלי ביהודה ושומרון 1977-1967, ירושלים תשמ״א, עמ׳ 109-108 ולהלן הערה 565�
562 מצוטט אצל בנבנשתי, שם, עמ׳ 223�
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התעוררה  נוספת  בעיה  ירדן�563  שלטון  בתקופת  לזכותם  הפנסיה שהצטברה  לתשלומי 

בקשר למימון הלימוד בבתי הספר התיכוניים: בירדן היו לימודים אלה פטורים משכר 

לימוד, ואילו בישראל הונהג אז חינוך חובה חינם רק בבתי הספר היסודיים� גורם נוסף 

שהביא לתסיסה היה החלטת משרד החינוך להכניס לתכנית הלימודים קורס אינטנסיבי 

בלטה  במזרח-ירושלים  החינוך  במערכת  החינוך  משרד  התערבות  העברית�564  ללימוד 

בגדה  החינוך  למערכת  הצבאי  הממשל  שהעניק  הרחבה  לאוטונומיה  בהשוואה  מאוד 

המערבית�565 ההפרדה בין מערכת החינוך בגדה המערבית לזו של מזרח-ירושלים, נראתה 

לתושביה הערבים מלאכותית מבחינה מהותית ועוינת מבחינה פוליטית�566 אבל השלטון 

הישראלי ראה בה כלי מרכזי להפגין קבל עם ועולם את ריבונותו במזרח-ירושלים� 

563 באוגוסט 1970 הודיע א׳ טהון, יועץ סגן ראש הממשלה לענייני ערבים, לטדי קולק, כי בישיבת הוועדה 

המרכזית לביטחון ״הוחלט לא להודיע על קביעות למורים ממזרח-ירושלים בשלב זה״� הוזכרה גם הבעיה 
של ״אי היותם אזרחי ישראל״, א׳ טהון אל ט׳ קולק, 6 באוגוסט 1970, א״מ גל 17725/1�

564 בנבנשתי, שם, עמ׳ 224; בנזימן, שם, עמ׳ 181�

565 על ההתלבטות הישראלית בשאלה איזו תכנית לימודים יש להנהיג בגדה המערבית, ראו: ע׳ נרקיס, חייל 

של ירושלים, תל-אביב, 1991, עמ׳ 349-347� נרקיס סיפר בזיכרונותיו כי שר החינוך זלמן ארן, השתמט מן 
הטיפול בבעיה זו ואמר לו: ״המלחמה הזו לא היתה ואינה המלחמה שלי� זו היתה טעות והנה לך התוצאה� 
הלימודים  תכנית  כי  הוחלט  החינוך  ומשרד  הצבאי  הממשל  אנשי  של  התייעצות  לאחר  לבסוף,  חבל״� 
הירדנית תישאר בתוקפה בבתי הספר בגדה המערבית ולא ייעשה עוד ניסיון לכפות על התלמידים ללמוד 
עברית או מקצועות אחרים הנהוגים בישראל� ראו גם: וינטר, ״מערכת החינוך בשטחים המוחזקים״, עמ׳ 

109-108; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 224-223; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 181-180�
566 לשכת החינוך הירדנית שפעלה במזרח-ירושלים נסגרה על ידי השלטון הישראלי והועברה לבית לחם� 

בשכם הוקמה ועדת הבחינות שתיאמה עם משרד החינוך הירדני את כל הבחינות הממשלתיות שנערכו 
בגדה המערבית, וינטר, שם, עמ׳ 107� 

ילדים ערבים ויהודים 
בפעילות משותפת 
במוזיאון ישראל, 

ספטמבר 1967
צילום: אילן ברונר, לע״מ
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קשיים אלה הביאו לדחייה של שבועיים בפתיחת שנת הלימודים, ובהמשך להשבתה של 

מערכת החינוך העירונית במזרח-ירושלים בשבועות הראשונים של ספטמבר 1967� ישראל 

פעלה בתקיפות נגד השביתה וראתה בפתיחת בתי הספר העירוניים אקט סמלי שמבטא 

את החלת הריבונות הישראלית ואת החזרה לשגרת החיים במזרח-ירושלים� בתחילת 

ספטמבר עצרו כוחות הביטחון את מנַהל משרד החינוך הירדני בירושלים ושני מנהלי 

בתי ספר� העירייה ומשרד החינוך החלו לפתוח בהדרגה את בתי הספר והתלמידים החלו 

ללמוד באופן רשמי על פי תכנית הלימודים הישראלית� רוב המורים הוותיקים שסירבו 

ללמד על פי תכנית זו הוחלפו במורים חדשים, בוגרי בתי ספר תיכוניים במזרח-ירושלים, 

חלקם חסרי תעודת הוראה וניסיון חינוכי� עד ה-9 באוקטובר נפתחו בהדרגה כל בתי 

במזרח-ירושלים  העירוניים  הביניים(  )חטיבות  המכינים  הספר  ובתי  היסודיים  הספר 

התיכוניים  הספר  בתי  פתיחת  על  ההחלטה  ל-75%�  הגיע  התלמידים  נוכחות  ושיעור 

נפלה רק בסוף דצמבר 1967, לאחר שמשרד החינוך והעירייה הגיעו להסכמה על מימון 

הלימודים בהם� כשהחלה ההרשמה לבתי ספר אלה התברר שפחות ממחצית התלמידים 

חזרו ללימודים, ואז הוחלט לרכז את כל התלמידים בשני בתי ספר )במקום בשלושה 

שפעלו בתקופת שלטון ירדן(: בית הספר רשידייה לבנים )בו למדו 489 תלמידים( ובית 

הלימודים  שהשבתת  אפוא  נראה  תלמידות(�   300 למדו  )בו  לבנות  מאמונייה  הספר 

במזרח-ירושלים כשלה, אולם ממשלת ירדן המשיכה לנסות ולהשפיע על מערכת החינוך 

במזרח-ירושלים� בשנים 1969-1968 קיבלו מורים ומנהלים רבים בבתי הספר העירוניים 
משכורות כפולות, האחת מישראל והשנייה מירדן�567

מכאן ואילך התמקד המאבק בין ישראל לירדן בתוכן הלימודים, בהתחלה בבתי 

הספר התיכוניים ובהמשך בכלל מערכת החינוך העירונית במזרח-ירושלים� בקיץ 1968 

ניגשו תלמידי י״ב בבית הספר רשידייה לראשונה לבחינות הבגרות הישראליות, אולם רק 

ארבעה מתוך 96 )4%( עמדו בבחינות בהצלחה, וזאת לעומת הצלחה של 80-70 אחוזים 

בבחינות הבגרות הירדניות לפני המלחמה� ההורים והתלמידים הסיקו את המסקנות 

הלימודים  בשנת  פלאים�568  ירד  העירוניים  התיכוניים  הספר  בבתי  התלמידים  ומספר 

1970-1969 הגיע מספר התלמידים בבתי הספר התיכוניים העירוניים במזרח-ירושלים 

ל-116 בלבד, וזאת לעומת 1,317 שלמדו בהם ערב מלחמת ששת הימים� כיתות רבות 

נסגרו, מורים נותרו בלא תעסוקה ובתי ספר ריקים היו לחזון נפרץ במזרח-ירושלים� בבית 

הספר ״רשידייה״ למשל, נותרו 11 תלמידים מתוך כ-700 שלמדו בו לפני המלחמה�569 

בתי הספר התיכוניים ה״פרטיים״ — רובם בבעלות גופים כנסייתיים-נוצריים, מוסדות 

567 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 225� 

568 בנבנשתי, שם, עמ׳ 226; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 183-182�

569 א׳ רמון, מערכת החינוך במזרח-ירושלים, סקר שירותים עירוניים, עמ׳ 2� 
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התכנית  פי  על  הלימודים  נמשכו  בהם  ואונרר״א,  ירדן(  ידי  על  )המתוקצבים  הוואקף 

)התווג׳יהי( הירדניות או המצריות570 — קיבלו בברכה את  הירדנית לבחינות הבגרות 

התלמידים שעזבו את בתי הספר העירוניים� כמה בתי ספר אף הפחיתו את שכר הלימוד 

כדי לעודד זאת� בתי ספר אלה לא ביקשו ממשרד החינוך הכרה או סיוע, ועד היום לא 
מתקיים בהם פיקוח משמעותי מטעם הרשויות בישראל�571

מסיבות מדיניות חששה ישראל להתערב בנעשה בבתי הספר הפרטיים, היות שחלקם 

נתמך על ידי מדינות וגורמים נוצריים עולמיים רבי-עוצמה�572 ההתנגדות האפקטיבית 

העירוניים  בבתי הספר  הישראלית  הלימודים  תכנית  להחלת  והתלמידים  ההורים  של 

מהישגיהם  לאחד  העיר  מזרח  מתושבי  רבים  בעיני  היום  עד  נחשבת  במזרח-ירושלים 

לניסיונות  בהתנגדות  גם  ניכרת  והיא  הערבית-פלסטינית,  זהותם  בשמירת  הבולטים 

ירושלים ומשרד החינוך להחיל את תכנית הלימודים הישראלית בכמה מבתי  עיריית 

התלמידים  במספר  לירידה  האחרונות�  בשנים  במזרח-ירושלים  העירוניים  הספר 

בבתי הספר התיכוניים העירוניים היה גם גורם ״מעשי״, והוא חששם של התלמידים 

שאינן  השכנות,  במדינות-ערב  לאוניברסיטאות  להתקבל  הסיכוי  את  לאבד  וההורים 

במדינות- באוניברסיטאות  לימודים  הישראלית�  הבגרות  בתעודת  הסתם  מן  מכירות 

במזרח- והגבוה  הבינוני  המעמד  צעירי  בקרב  מושרשת  מסורת  היו  השכנות,  ערב 

570 על מערכת החינוך הירדנית במזרח-ירושלים עד 1967 ראו: מ׳ עבאסי, ״מערכת החינוך במזרח-ירושלים 

בתקופת השלטון הירדני״, בתוך: י׳ בן-אריה ואחרים )עורכים(, חקר ירושלים לתקופותיה: חומר ודעת, עמ׳ 
364-347� על 33 בתי הספר הפרטיים שפעלו במזרח-ירושלים )עדתיים, נוצריים ומוסלמיים( לאחר המלחמה, 
ראו: ש׳ שלמון, דין וחשבון על בתי הספר הפרטיים במזרח-ירושלים, 12 באוגוסט 1968, א״מ גל 17016/25�

571 ראו מכתבו של ע׳ קופלביץ, הממונה על מערכת החינוך לערבים, אל מ׳ טל, עוזר ראשי למנַהל בתי 

הספר העל יסודיים, 24 במארס 1975, א״מ ג 6799/8� קופלביץ כתב: ״אין לנו )למשרד החינוך ולעיריית 
ירושלים( כל פיקוח על הנעשה בבתי הספר הללו, לא מבחינה פדגוגית, לא מבחינה ִמשקית כספית ולא 
 U. Benziman, ״Israeli Policy in East Jerusalem :מבחינה ציבורית פוליטית״� להרחבה בנושא זה ראו
 after Reunification״, in: J. Kraemer (ed.), Jerusalem: Problems and Prospects (New York 1980),
p. 114� בשנים האחרונות נכנסו חלק מבתי הספר הכנסייתיים לקטגוריה של ״מוכר שאינו רשמי״ והם 

זוכים בתמיכה תקציבית חלקית מן המדינה�
572 שמואל שלמון, איש משרד החינוך, הזהיר באוגוסט 1968 כי ״לא יתכן שמדינה מסודרת השולטת על 

זו תגרור  ]���[ ויתכן שאי ידיעה  מערכות חינוך מסועפות תרשה לעצמה לקיים בתוכה ׳ארץ לא נודעת׳ 
יותר מזה״� אולם לאחר דיון מקיף החליט משרד  נזקים למעמד המדינה בעיני הציבור הערבי אם לא 
החינוך ״לא להיכנס במאבק פוליטי עם עולם הנצרות בדבר המעמד של מזרח-ירושלים וסיפוחה למדינת 
ישראל״ ולא להטיל פיקוח על בתי ספר אלה שבוגריהם ״ימשיכו ללמוד לפי תעודת בגרות מצרית או 
ירדנית והבוגרים יוכלו להגר ללא קשיים״� דין וחשבון של שמואל שלמון ממשרד החינוך על בתי הספר 
י׳ שריד, מנכ״ל משרד החינוך, סיכום דיון על בתי ספר  הפרטיים במזרח-ירושלים, 12 באוגוסט 1968; 

תיכוניים במזרח-ירושלים, 23 באוקטובר 1968, א״מ גל 17016/25�
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ירושלים�573 עניין זה ביטא כמובן שאלה רחבה יותר, הנוגעת לעתידו של הדור הצעיר 

והמשכיל במזרח-ירושלים וסוגיית השתלבותו במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה 

בישראל או בגדה המערבית ובארצות-ערב� 

בראשית 1976 הודה ראש עיריית ירושלים טדי קולק, במכתב לעורך ׳מעריב׳, כי כבר 

ב-1967 היה ברור לו ״כי נתקשה במציאת מקומות עבודה הולמים לבני הנוער הערבי 

ממזרח-ירושלים ומסיבה זו מצווים היינו לאפשר להם להמשיך את לימודיהם בארצות-

ערב השכנות על מנת שייקלטו שם במעגלי העבודה ההולמים את השכלתם ויכולתם״� 

קולק הוסיף כי ״עד לשנת 1967 לא השכלנו במדינה למצוא פתרון מלא לעתידם של 

הערבים הישראלים בוגרי בתי הספר התיכוניים והאוניברסיטאות ]בישראל[ ועד היום 

הזה לא הצלחנו להתגבר על הבעיות הכרוכות בשילובם במשק ובחברה היהודית״�574 

החינוך,  במשרד  הערבי  החינוך  על  הממונה  קופלביץ,  עמנואל  גם  כתב  דומים  דברים 

הירדנית  התכנית  ״הנהגת  הירדנית:  הלימודים  לתכנית  המעבר  יתרונות  על  בסקירה 

באוניברסיטאות  ללמוד  שיילכו  ירושלים  מבני  הבוגרים  של  מספרם  לעליית  תתרום 
בארצות-ערב וחלקם ימצאו להם בהן משרות ועתיד״�575

התנגדות ההורים ונטישת התלמידים חייבו חשיבה מחודשת ושינוי מדיניות� כבר 

הספר  בבתי  להנהיג  הצעה  ירושלים  ועיריית  החינוך  משרד  אנשי  גיבשו   1968 בשנת 

שתאפשר  וינטר׳(576  ׳תכנית  )שּכונתה  משלימה  לימודים  תכנית  העירוניים  התיכוניים 

לתלמידים ללמוד, בנוסף לתכנית הלימודים הישראלית, שש שעות שבועיות נוספות על 

פי תכנית הלימודים הירדנית בספרות, היסטוריה, דת וגאוגרפיה�577 התכנית עוררה את 

ביקורתו של יוסף גדיש, סגן האחראי לחינוך הערבי במשרד החינוך ולימים סגן ראש 

עיריית ירושלים והאחראי על תחום החינוך בעיר� בתזכיר אל ראש הממשלה כתב גדיש 

כי למרות יתרונות ההצעה, העשויה להגדיל את מספר התלמידים בבתי הספר התיכוניים 

העירוניים וכן ״לשרת את האינטרס הישראלי לעודד הגירה מירושלים לאוניברסיטאות 

573 קומץ סטודנטים ערבים תושבי מזרח העיר שנרשמו לאחר המלחמה לאוניברסיטה העברית, נשרו מן 

הלימודים לאחר זמן קצר� ראו: בנזימן, ירושלים, עמ׳ 182� בשלהי יולי 1967 דנה הוועדה המדינית של 
מפא״י בשאלה אם לאפשר לסטודנטים מן הגדה וממזרח-ירושלים ללמוד באוניברסיטה העברית� זלמן 
למה  התנגדה  מאיר  גולדה  אך  באוניברסיטה,  ללמוד  מהם  ל-10%  לאפשר  שיש  טען  החינוך,  שר  ארן, 

שהגדירה ׳אפרטהייד׳� ראו: למפרום, לוי אשכול, עמ׳ 493-492� 
574 ט׳ קולק אל עורך מעריב, 15 בפברואר 1976, א״מ ג 6799/8� 

575 סקירתו של ע׳ קופלוביץ׳ על תכנית הלימודים במזרח-ירושלים, 27 ביולי 1975, א״מ ג 6799/8, עמ׳ 6 

והערה 572 לעיל� רבים מבוגרי בתי הספר התיכוניים במזרח-ירושלים מצאו עבודה בשכר גבוה בארצות 
המפרץ ובערב הסעודית�

ערבים  ולתרבות  לחינוך  במחלקה  מפקח  אז  שהיה  וינטר,  מיכאל  המזרחן  של  שמו  על  הנראה  ככל   576

במשרד החינוך� 
577 סקירתו של ע׳ קופלוביץ׳ על תכנית הלימודים במזרח-ירושלים, 27 ביולי 1975, א״מ ג 6799/8, עמ׳ 3� 
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במדינות-ערב״578 — הגשמתה עלולה להביא בסופו של דבר להחלת התכנית הירדנית 

על כל מערכת החינוך העירונית במזרח-ירושלים� הוא הזהיר כי הגשמת הרעיון תטפח 

קיומה  עם  תשלים  לא  ולעולם  ירדניים  לימוד  לתוכני  בהתאם  שתחונך  ״אוכלוסייה 

של מדינת ישראל״ וכי ״מימוש ההצעה יפגע בעיקרון הריבונות הישראלית המוחלטת 
במזרח-ירושלים״�579

נוספה   1970 גדיש התממשה במלואה: בשנת  כי אזהרתו של  לקבוע  ניתן  בדיעבד 

לתכנית הלימודים הישראלית ״תכנית השלמה״ ירדנית שִאפשרה לתלמידים בסוף כיתה 

)ה״תווג׳יהי״(�  הירדנית  הבגרות  תעודת  את  הישראלית  הבגרות  לתעודת  להוסיף  י״ב 

אולם השיטה החדשה לא העלתה את מספר התלמידים בבתי הספר התיכוניים עירוניים 

הספר  בבתי  התלמידים  מספר  הגיע  החדשה  התכנית  הופעלה  בה  בשנה  רב�  בשיעור 
התיכוניים עירוניים ל-193 –77 תלמידים בלבד יותר ממספרם בשנה שקדמה לה�580

כדי למצוא פתרון לקשיים אלה הוקמה בסוף 1971, ביוזמת קולק ומשרד החינוך, 

ועדת מומחים בראשות האלוף )במיל׳( ד״ר מתי פלד, שהתמחה לאחר שחרורו מצה״ל 

העירייה  החינוך,  משרד  נציגי  את  כללו  הוועדה  חברי  ערבית�  וספרות  שפה  בלימודי 

תכנית  עיבדה  הוועדה  במזרח-ירושלים�581  עירוניים  ספר  בתי  של  מנהלים  וארבעה 

)החל מכיתה ט׳( את החומר  ילמדו כל תלמידי הכיתות העל-יסודיות  משולבת, לפיה 

של שתי התכניות )הישראלית והירדנית( גם יחד, באופן שכל תלמיד שיגיע לסוף כיתה 

י״ב יוכל לבחור לאיזו בחינה ברצונו לגשת — בגרות ישראלית או תווג׳יהי ירדנית�582 על 

פי המלצות הוועדה יקבלו התלמידים מושגים כלליים ביותר על ההיסטוריה, הספרות 

והגאוגרפיה של הארץ, עם דגש על נושאים הקשורים לאסלאם ולהיסטוריה של ארצות-

ערב, לצד לימוד מקוצר של תולדות העם היהודי, לימודי אזרחות ולימודי עברית� הוועדה 

המליצה כי בכל מקרה תהיה תכנית הלימודים הירדנית חלק מתכנית הלימודים הרגילה 

בבתי הספר העירוניים המתוקצבים על ידי ישראל� 

ביוני  החינוך  שר  ידי  על  שאושרה  החדשה,  התכנית  כי  התברר  מהרה  עד  אבל 

)מספר  הרגילות  הלימוד  שעות  במסגרת  להיכלל  מכדי  רב  לימודי  חומר  כוללת   ,1972

578 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 183-182; ראו גם: בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 127-124� 

579 בנזימן, שם, עמ׳ 183� 

580 בנזימן, שם, עמ׳ 183�

581 שר החינוך אל טדי קולק, 18 ביוני 1972, א״מ ג 6799/8� 

סקירה על תכנית הלימודים במזרח-ירושלים, עמ׳ 4-3� הדרישה הירדנית לאפשר לגשת  582 קופלביץ, 

לבחינות רק לתלמידים שעברו בחינות סיום של ״בית הספר המכין״ )חטיבת ביניים(, חייבה את הרשויות 
הישראליות להנהיג את התכנית הירדנית החל מכיתה ט׳� התווגי׳הי נחשבה אז בחינה קשה יותר מבחינת 

הבגרות הישראלית� 
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השעות שלמד כל תלמיד בשבוע היה כחמש עד עשר שעות מעל לתקן המקובל(� העומס 

הלימודי שרבץ על התלמידים היה רב מדי אפילו לתלמידים המצטיינים, ועל אחת כמה 

וכמה לתלמידי בתי הספר העירוניים, שרובם הגיעו אליהם לאחר שנפלטו מבתי הספר 

הפרטיים, שנחשבו לטובים יותר�583 העירייה ומשרד החינוך גם לא עשו די להכנת כלי 

העזר, ההשתלמויות והדרכת המורים כדי להביא להצלחת התכנית המשולבת, שדרשה 

תקציבים נוספים בגין תוספת השעות� התוצאה הבלתי נמנעת היתה שהחלק הישראלי 

של התכנית נדחק בהדרגה לקרן זווית וכמעט שלא נלמד� לאחר שנתיים התברר שאף 

תלמיד מזרח-ירושלמי אחד )להבדיל מתושבי אבו גוש והחלק הישראלי של בית צפאפה( 
לא ניגש לבחינות הבגרות הישראליות�584

קשיים נוספים התעוררו בעקבות החלטת לשכות החינוך המחוזיות, שפעלו בגדה 

העירוניים  הספר  בתי  של  התעודות  את  לאשר  לסרב  ירדנית,  בהשראה  המערבית 

בירדן  אקדמיים  ללימודים  להתקבל  הבוגרים  יכלו  לא  מכך  כתוצאה  בירושלים� 

׳התכנית  ״כי   — קופלביץ  עמנואל  סיכם   — אפוא״  ״נמצא  אחרות�  ובארצות-ערב 

פחות  ישראלית  היא  הונהגה:  שלמענן  המטרות  מן  אחת  אף  השיגה  לא  המשולבת׳ 

מדי בעינינו, ולא די ירדנית בעיני שלטונות החינוך של ירדן ואישי החינוך של מזרח-

נוספות  עקרוניות  דרישות  שתי  עלו  המשולבת  התכנית  כישלון  בעקבות  ירושלים״�585 

גם  ומנהלי בתי הספר במזרח-ירושלים: להנהיג את התכנית הירדנית  חינוך  של אישי 

פי  על  שתפעל  אוטונומית  מפקחים  ״לשכת  במזרח-ירושלים  ולהקים  א׳-ו׳  בכיתות 

התכניות, הנהלים וההנחיות של מערכת החינוך הירדנית״� דרישות אלו גברו והתעצמו 

את  ביטאו  הן  הישראלים  הפקידים  ולדעת   1973 בסוף  הכיפורים  יום  מלחמת  לאחר 

הרצון להפגין ש״ירושלים אינה חלק ממדינת ישראל וששאלת עתידה במדינה נשארת 

פתוחה״�586 העיתון הירושלמי ׳אלקודס׳ קרא במאמר מערכת באוגוסט 1974 לרשויות 

הישראליות ״לאפשר לבנינו ללמוד במסגרת תכניות לימודים אשר יבטיחו את עתידם 

וימנעו ממורינו יסורי מצפון ותסביכים״� הוא הזהיר כי ״אם לא תיזום עיריית ירושלים 

בתי  הרי  ]העירוניים[  הערביים  הספר  לבתי  חופשית  ויד  חופש  מתן  ישראל  וממשלת 

ברור  רמז   — תלמידים״587  ללא  וקפואים  חיים  חסרי  ספר  לבתי  יהפכו  האלה  הספר 

להתרוקנות בתי הספר התיכוניים העירוניים בשנים הקודמות� 

583 ס׳ פלאח אל ע׳ קופלביץ, 20 בדצמבר 1973, א״מ ג 6799/8� 

584 סיכום ענייני החינוך במזרח-ירושלים — הערות לנושאים לדיון בין השר לראש העירייה, 15 באוגוסט 

1974, א״מ ג 6799/8� 
585 קופלביץ, סקירה על תכנית הלימודים במזרח-ירושלים, שם, עמ׳ 4� 

586 קופלביץ, שם, עמ׳ 5-4� סיכום ענייני החינוך במזרח-ירושלים — הערות לנושאים לדיון בין השר לראש 

העירייה, 15 באוגוסט 1974, א״מ ג 6799/8� 
587 אלקודס, 13 באוגוסט 1974, תרגום המאמר בתיק א״מ ג 6799/8�
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כישלון התכנית המשולבת ודרישות המנהלים ואנשי החינוך הערבים, הביאו לשורה של 

דיונים נוספים במשרד החינוך ובעיריית ירושלים� ב-18 בדצמבר 1973 נערך דיון מכריע, בו 

הוצגו שלוש חלופות: המשך הלימודים לפי התכנית המשולבת משנת 1972, חזרה לתכנית 

הישראלית עם תוספת קטנה של לימודים על פי התכנית הירדנית )תכנית וינטר(, או הנהגת 

שני מסלולי לימוד נפרדים )ישראלי וירדני( ומתן זכות בחירה לתלמידים באחד משני 

המסלולים� הדיון הסתיים בהחלטה שהבחירה בין החלופות, שיש להן השלכות מרחיקות-
לכת, תתקבל על ידי ראש העיר ושר החינוך לאחר הבחירות שיתקיימו בסוף דצמבר 1973�588

אולם הדיון בסוגיה נדחה שוב ושוב, ורק בראשית נובמבר 1974 נערך דיון נוסף בין 

ומנהלי בתי הספר במזרח-ירושלים� הוחלט להנהיג שני  נציגי העירייה, משרד החינוך 

התכנית  לבין  הישראלית  התכנית  בין  לבחור  לתלמידים  ולאפשר  מקבילים  מסלולים 

הנהוגה בגדה המערבית, בתוספת לימודי עברית ואזרחות בכל הכיתות� תכנית זו כונתה 

׳תכנית ירושלים׳ וסוכם שפרטיה יעובדו על ידי ועדת מומחים דומה להרכב של ועדת פלד� 

הדיונים בנושא נמשכו, אלא שבינתיים הדליפו המנהלים הערבים שהשתתפו בדיונים 

ל״עובדה  הפכה  היא  מהרה  ועד  המסלולים,  שני  הנהגת  על  העקרונית  ההחלטה  את 

פוליטית שקשה לסגת ממנה״�589 הסיכום עורר התנגדות חריפה של העובדים היהודים 

הבכירים שעסקו בחינוך הערבי הן בעיריית ירושלים והן במשרד החינוך� במכתב אל שר 

החינוך טען עמנואל קופלביץ כי ״איש אינו משלה את עצמו שיימצא מספר משמעותי 

של תלמידים או הורים אשר יבחרו במסלול הישראלי״, וכי ״משמעותה של ההחלטה 

היא הנהגת התכנית הירדנית בכל בתי הספר התיכוניים וה׳מכינים׳ במזרח-ירושלים״ 

ובהמשך גם בבתי הספר היסודיים� קופלוביץ׳ טען כי צעד זה יתפרש ״הן בעיני הציבור 

הערבי והן בעיני חלק מן הציבור היהודי, כוויתור כמעט מוצהר על איחוד ירושלים״� 

הוא הזהיר כי ״שאיפתנו לליברליות ולפלורליזם חינוכי אסור שתביא אותנו לכלל ויתור 

נוסף  וקישור  הישראלית  המערכת  מעל  מזרח-ירושלים  של  ניתוק   ]���[ ריבונותנו,  על 

מן  התלמידים  מאוכלוסיות  ״חלק  כי  התנבא  קופלוביץ׳  ולירדן״�  ליו״ש  ירושלים  בין 

המוסדות הפרטיים והעדתיים יעבור לבתי הספר הממלכתיים ]בהם ילמדו לפי התכנית 

אלפי  של  ש״נהירה״  טען  הוא  אותם״�  לקלוט  חייבים  אנו  החוק  ולפי  א�ר[  הירדנית, 

עתה״,  גם  ביותר  חמור  בהם  הדיור  ש״מצב  העירוניים  הספר  לבתי  נוספים  תלמידים 

תעמיד את העירייה ואת משרד החינוך ״בפני קשיים תקציביים חמורים״�590 בדיעבד 

נראה שנבואותיו של קופלביץ התגשמו כמעט אחת לאחת� 

588 קופלביץ, שם, עמ׳ 6� 

589 קופלביץ, שם, עמ׳ 5; תכנית הלימודים במזרח-ירושלים )סקירת התפתחות קצרה(, 22 בדצמבר 1974, 

א״מ ג 6799/8� 
590 ע׳ קופלביץ אל א׳ ידלין, שר החינוך, 11 בדצמבר 1974, א״מ ג 6799/8� 
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הסתייגות הפקידים הבכירים הביאה לרוויזיה בהחלטה� בסוף דצמבר 1974 הודיע 

תכנית  של  מסלולים  שני  להנהיג  ההצעה  את  מאשר  אינו  כי  ידלין  אהרן  החינוך  שר 

לימודים במזרח-ירושלים )ישראלית וירדנית( ומבקש לעבד ״תכנית לימודים ירושלמית 

מיוחדת״� הודעה על כך נמסרה למנהלי בתי הספר העירוניים במזרח-ירושלים, ואלה 
קיבלו אותה ״באכזבה ובהתמרמרות״�591

באפריל 1975 נדונה הבעיה מחדש בפורום בכיר שכלל את שר החינוך, שר המשפטים 

חיים צדוק )שהיה יושב ראש ועדת השרים לענייני ירושלים(, המנכ״לים של שני המשרדים, 

תכנית  הנהגת  את  לאפשר  שאין  סברו  המשתתפים  כל  וסגנו�  ירושלים  עיריית  ראש 

הלימודים הירדנית בבתי הספר העירוניים הרשמיים במזרח-ירושלים� הוצעו דרכים שונות 

ליצירת מסגרות לא ממלכתיות שבתוכן אפשר יהיה ללמוד לפי התכנית הירדנית, בדומה 

לבתי הספר הפרטיים שאינם נתונים לפיקוח משרד החינוך� אולם ועדת-משנה שכללה את 

מנכ״לי שני המשרדים ואת סגן ראש עיריית ירושלים, פסלה את ההצעה והציעה לחזור 

נפרדים, תוך הדגשה  בלית-ברירה להצעה להנהיג בבתי הספר העירוניים שני מסלולים 

שהפיקוח על בתי הספר יישאר בידי משרד החינוך ושהפרדת המסלולים תחול מכיתה ז׳ 

ומעלה� סוכם גם שהתלמידים שיבחרו במסלול הבגרות הירדנית, יחויבו בלימודי עברית 
ואזרחות� תכנית לימודים זו נקראה מכאן ואילך ״התכנית הירושלמית״�592

ראש  לאישור  ההצעה  את  ידלין  אהרון  החינוך  שר  הביא   1975 ספטמבר  בסוף 

שאושרה  הפעולה״  ״תכנית  ירושלים�593  לענייני  השרים  ּוועדת  רבין  יצחק  הממשלה 

שבתכנית  הישראליים  המרכיבים  את  הדגישה  השרים  וועדת  הממשלה  ראש  ידי  על 

ערבים  לתלמידים  לאפשר  ״כדי  כי  הדגיש  החינוך  שר  הירדני�  המרכיב  את  וִטשטשה 

לפתוח  החלטנו  ואזרחות,  עברית  גם  המלמדים  עירוניים  בבתי״ס  ללמוד  בירושלים 

הבנויה  מיוחדת  ירושלמית  תכנית  א�  מקבילים:  מסלולים   2  ]���[ יסודי  העל  בחינוך 

לימוד  בתוספת  א�ר�[  הירדנית,  התכנית  ]קרי,  ושומרון  ביהודה  הלימודים  תכנית  על 

עברית ואזרחות; ב� ׳תכנית ישראלית׳ המובילה לתעודת בגרות ישראלית״� השר פירט 

את הרציונל שמאחורי ההחלטה והביא שלושה נימוקים: ״פתרון זה יאפשר לתלמידים 

ערבים בירושלים: א� לבחור בין מסלול ישראלי לבין מסלול ירושלמי ]למעשה הירדני� 
א�ר[; ב� להמשיך בלימודים גבוהים גם בארצות-ערב; ג� ללמוד עברית ואזרחות״�594

591 ד׳ רונן )יועץ לשר החינוך( אל ע׳ קופלביץ, 31 בדצמבר 1974; ע׳ קופלביץ אל י׳ גדיש, 5 בינואר 1975; 

סקירתו של ע׳ קופלוביץ׳ על תכנית הלימודים במזרח-ירושלים, 27 ביולי 1975, א״מ ג 6799/8, עמ׳ 5� 
592 שם, עמ׳ 6, 8� 

א׳,  מיום  הממשלה  ראש  בלשכת  דיון  סיכום  במזרח-ירושלים,  ערבים  לתלמידים  החינוך  ״מערכת   593

75�9�28״, 2 באוקטובר 1975, א״מ ג 6799/8�
594 א׳ ידלין אל שר המשפטים ח׳ צדוק, יו״ר ועדת השרים לענייני ירושלים, 7 באוקטובר 1975, א״מ ג 6799/8, עמ׳ 3� 
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ואכן, החל משנת הלימודים תשל״ו )1977-1976( — בהמשך להחלטות שר החינוך 

וראש הממשלה — עברו תלמידי בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים בבתי הספר 

העירוניים במזרח-ירושלים ללמוד על פי התכנית הירדנית והחל משנת 1978 הצטרפו 

אליהם גם בתי הספר היסודיים וגני החובה�595 מסלולים לבגרות ישראלית לא נפתחו 

כלל )למעט בחלק ה״ישראלי״ של הכפר בית צפאפה שבמערב-ירושלים( מפאת היעדר 

לאחר  שנים  מכאן שתשע  מאוד�  הידלדלו  והאזרחות  העברית  לימודי  וגם  תלמידים, 

במזרח-ירושלים את מקבלי ההחלטות  המורכבת  המציאות  אילצה  העיר״  ״איחוד 

ישראל�  בבירת  הערביים  בתי הספר  בכל  ירדנית  לימודים  תכנית  להנהיג  בישראל 

בשנת 1984 החליט משרד החינוך הירדני שלא להעניק תעודות בגרות ירדניות לתלמידים 

אזרחי ישראל� החלטה זו האיצה את יוזמתם של הורים ערבים בעלי אזרחות ישראלית, 

שהיגרו לירושלים מצפון הארץ, לבקש לפתוח בית ספר מיוחד במזרח-ירושלים בו ילמדו 

ילדיהם לפי תכנית הלימודים הישראלית, וזאת לאחר שנאלצו לשלוח אותם לבתי ספר 
פרטיים בהם למדו לפי תכניות לימודים ירדניות או זרות, ולשלם שכר לימוד גבוה�596

לימודי  הידרדרות  היתה  הירדנית  הלימודים  לתכנית  המעבר  של  התוצאות  אחת 

העברית בבתי הספר העירוניים במזרח-ירושלים� השפה העברית, שנלמדה כשפה שלישית 

)אחרי ערבית ספרותית ואנגלית(, אינה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים הירדנית, ולכן 

הפכה ״בת חורגת״ — שפה שרוב התלמידים רואים בה ״שפת האויב״ וחלק ניכר מן 
המורים המלמדים אותה אינם מוסמכים ומוכשרים להתמודד עם המשימה הקשה�597

העירונית  החינוך  מערכת  של  ה״ירדניזציה״  ולתהליך  לעיל  שתוארו  להחלטות 

במזרח  שהתרחשו  התהליכים  כל  על  מרחיקות-לכת  השלכות  נודעו  במזרח-ירושלים 

העיר מ-1967 ועד ימינו אלה� 20 שנה לאחר מכן, עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, טען 

595 וינטר, מערכת החינוך בשטחים, עמ׳ 108; רמון, מערכת החינוך במזרח-ירושלים, עמ׳ 3; ראו גם: א׳ 

חשין, ״מזרח-ירושלים — מדיניות מול מציאות״, בתוך: א׳ ליש )עורך(, הערבים בירושלים, המזרח החדש, 
ל״ד, ירושלים 1992, עמ׳ 181; מ׳ חושן, ״מערכת החינוך הייחודית של ירושלים״, בתוך: א׳ אחימאיר, י׳ 
 G. Yair, S. layan, “Paralysis at the ;261 בר-סימן-טוב )עורכים(, 40 שנה בירושלים, ירושלים 2008, עמ׳
 top of a roaring volcano: Israel and the schooling of Palestinians in East Jerusalem”, Comparative

�Education Review, 53.2 (2009): 235-257
596 ראו: ד׳ גלעזר, ר׳ רוזן, ״מילכוד נוסייבה״, כל העיר, 15 במארס 1985, עמ׳ 22; לשכת יועץ ראש העיר 

מכון  ארכיון   ,1990 ביולי   13 בעיר,  החיים  ישראל  ערביי  בנושא  פגישה  סיכום  מזרח-ירושלים:  לענייני 
ירושלים למחקרי מדיניות� חלק מתלמידי קהילה זו לומדים היום בבית הספר ע״ש מקס ריין בירושלים, 

השייך לרשת בתי הספר הדו-לשוניים ״יד ליד המרכז לחינוך יהודי-ערבי בישראל״�
597 א׳ חשין, מזרח-ירושלים — מדיניות מול מציאות, עמ׳ 181; ס׳ עליאן, ג׳ אבו-חסיין, ״עמדות תלמידים 

בנושא רכישת עברית כשפה זרה או שנייה במערכת החינוך הערבית במזרח-ירושלים״, דפים 53, תשע״ב 
)2002(, עמ׳ 100-99; א׳ רמון, ל׳ להרס, מזרח-ירושלים, קיץ 2014, מציאות נפיצה והצעות למדיניות 

ישראלית, ירושלים 2014, עמ׳ 23�
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מנכ״ל העירייה אהרון שריג, כי הלימודים על פי התכנית הירדנית מכשילים למעשה כל 

אינטגרציה בין שני חלקי העיר:

יש לנו 16,000 תלמידים במזרח העיר הלומדים בבתי ספר ממלכתיים או עירוניים, 

שתקציבי מדינת ישראל מממנים אותם, וכ-25,000 ילדים לומדים בבתי ספר פרטיים 

שרובם ככולם עוינים למדינת ישראל מי יותר ומי פחות� בצורה דרמטית אני נוהג 

להציג את זה ]���[ שבכל בתי הספר האלה מתחילים את היום בהימנון אלעאודה, 

זה המנון השיבה, החלום הערבי לחזור ליפו, נצרת ולמקומות אחרים ומסיימים את 
היום בסיפורי דיר יאסין� נקל לראות איזו השפעה שלילית מקבל הדור הצעיר�598

ואילו מיכאל גל, מנהל אגף החינוך בעיריית ירושלים וראש מנח״י )ִמנהל חינוך ירושלים( 

הראשון, כתב ב-1989 בנושא זה:

אופיין והיקפן של בעיות החינוך במגזר הערבי בירושלים מורכבות ביותר, ואי-אפשר 

להשוותן עם אלו של ערביי ישראל או כל מגזר אחר� אנו דנים בתושבי עיר בירה 

של מדינה שהם אינם אזרחיה, שהאוריינטציה הלאומית והתרבותית שלהם מכוונת 

אל ערביי יהודה ושומרון ושמערכת החינוך שלהם מבוססת על זו של ממלכת ירדן� 

תכנית הלימודים, מערכת הכשרת המורים והמוביליות ההשכלתית )אחרי התיכון( 
קשורות במערכת הירדנית�599

החינוך  מערכת  של  שנים  רבת  הזנחה  היתה  זו,  מורכבת  מציאות  של  התוצאות  אחת 

העירונית במזרח-ירושלים� הרשויות הישראליות ברמה הממשלתית והעירונית כאחת, 

לא ידעו להתמודד עם הבעיות המבניות הקשות ועם הסתירות הפנימיות שאפיינו את 

המערכת הן בתחום הפדגוגי )תוכני הלימודים, השתלמויות מורים, רמת הוראה וניהול 

השנים(  במשך  והחמיר  שהלך  ובתשתיות  בכיתות  )מחסור  הפיזי  בתחום  והן  נמוכה( 

והנושא נדחק לתחתית סולם העדיפויות העירוני והממשלתי� 

מרחיקות-לכת�  אלו  החלטות  של  והתוצאות  ההשלכות  היו  החינוך  לתחום  מעֵבר 

היהודית,  לאוכלוסייה  הערבית  האוכלוסייה  בין  עמוק  ותרבותי  חברתי  נתק  יצרו  הן 

היעדר שפה משותפת בין הקהילות )בין השאר על רקע המצב הקשה של הוראת הערבית 

הערבים  התושבים  של  ניכור  ותחושת  הערבי(  במגזר  העברית  והוראת  היהודי  במגזר 

598 א׳ שריג, הרצאה על ״יהודים וערבים בירושלים״, באוניברסיטת בר-אילן, 26 בינואר 1988 )ספרית 

יב״צ E114 שרי(, עמ׳ 13� בין תפקידיו הקודמים בעירייה היה עו״ד שריג אחראי למערכת החינוך במזרח-
ירושלים וגם יועץ ראש העיר לענייני ערבים� 

599 מצוטט אצל רמון, מערכת החינוך במזרח-ירושלים, עמ׳ 24� 
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כלפי מדינת ישראל והעירייה� ההחלטה הישראלית להנהיג במזרח-ירושלים את תכנית 

להנהיג את  )ובהמשך, מ-1994, לאחר שקמה הרשות הפלסטינית,  הלימודים הירדנית 

תכנית הלימודים הירדנית-פלסטינית(600 יצרה מכשול של ממש בדרך להחלת הריבונות 

והנוכחות השלטונית הישראלית במזרח-ירושלים — לפחות בכל הנוגע למעמד התושבים 

הערבים ולזהותם הלאומית� נראה שההחלטה שהתקבלה בתחום החינוך קשורה להחלטה 

להעניק לתושבי מזרח-ירושלים תֹושבּות ישראלית, אך לאפשר להם לשמור על אזרחותם 

הירדנית ולא להעניק להם אזרחות ישראלית בדרך קולקטיבית ואוטומטית� ניתן להניח 

שאם תושבי מזרח-ירושלים היו מקבלים אזרחות ישראלית מלאה, והאזרחות הירדנית 

במזרח- והפרטיים  העירוניים  הספר  בבתי  להנהיג  היה  ניתן  לא  מהם,  נשללת  היתה 

ירושלים את תכנית הלימודים של ירדן, שנחשבה בישראל מדינת אויב עד 1994 )מועד 

חתימת חוזה השלום בין ישראל לירדן(� בהקשר זה חשוב לציין גם את החלטת ירדן שלא 

להעניק החל מ-1984 תעודת בגרות ירדנית לתלמידים ערבים אזרחי ישראל�601 צעד זה 

נועד ככל הנראה להרתיע את תושבי מזרח-ירושלים מלבקש אזרחות ישראלית� 

ז� הוואקף ובתי הדין השרעיים

ירדן, היה המשך  זיקת האוכלוסייה הערבית אל ממלכת  נשמרה  בו  עוד תחום חשוב 

הבית/חרם  בהר  ובראשונה  )בראש  הירדניים  המוסלמיים  הדת  מוסדות  של  פעילותם 

אל-שריף( ובתוכם מוסדות הוואקף ובתי הדין השרעיים� יעקב יהושע, מנהל המחלקה 

בירושלים  הוואקף  מוסדות  את   1967 בנובמבר  תיאר  הדתות,  במשרד  המוסלמית 

באמצעות המטפורה ״מצודה חזקה״� לפי תיאורו כללו מוסדות הוואקף בירושלים 25 

פקידים  ו-164  ויריחו  לחם  בית  במזרח-ירושלים,  העובדים  דת  אנשי  ו-174  פקידים 

ונתמכים נוספים בבית היתומים המוסלמי בירושלים� תקציב הוואקף לשנת 1967 הגיע 

הבית,  הר  לאתרי  כניסה  דמי  ועל  מירדן  שהגיעו  כספים  על  והתבסס  דינר  ל-76,039 

שזרמו לקופת הוואקף מאז נפתח האתר למבקרים לאחר המלחמה� מוסדות הוואקף לא 

נזקקו לסיוע כספי מישראל� הלוואה שניתנה להם על ידי משרד הדתות, בסך 25,000 

לירות ישראליות לאחר המלחמה, הוחזרה תוך חודש וחצי�602 יהושע הזהיר מפני ניסיון 

ישראלי ליישם במזרח-ירושלים את חוק נכסי נפקדים )תיקון מס׳ 3, בדבר שחרור נכסי 

הקדשות והשימוש בהם( תשכ״ה, 1964, שמשמעו פירוק המסגרות מימי השלטון הירדני 

600 בנושא זה נעסוק בהרחבה בהמשך�

601 גלעזר, רוזן, ״מילכוד נוסייבה״, כל העיר, 15 במארס 1985, עמ׳ 22� 

602 י׳ יהושע, טיוטה לתשובת משרד הדתות להצעת חוק — הסדר המצב המשפטי במזרח-ירושלים — חוק 

נכסי נפקדים, 5 בנובמבר 1967, א״מ גל 2882/18� 
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כי  טען  הוא  נפקדים�  נכסי  חוק  פי  על  נאמנים  ועד  ע״י  בירושלים  ההקדשים  וניהול 

״במחי יד אחת באים אנו להסתער בנשק קל שרק אתמול נוצר״ )התיקון לחוק נכנס 

לתוקף בישראל רק ב-1 בספטמבר 1967( ו״ארבע ועדות הנאמנים ברמלה, לוד, חיפה 

ועכו, תועות בדרך לא דרך, כשהן בעצמן אינן יודעות מה טיבו של חוק זה וכיצד הוא 
יתפתח״�603

אולם כפי שהיה בתחום החינוך, חרף אזהרותיו של יהושע, גם בתחום זה ניסתה 

ישראל לשלב את מוסדות הוואקף ובתי הדין השרעיים במזרח-ירושלים במערכת בתי 

הדין הישראלית, והניסיון לא עלה יפה� ב-11 ביולי 1967 נועד שר הדתות זרח ורהפטיג, 

הממסד  של  ביותר  הבכיר  הנציג  של  בראשותו  ממזרח-ירושלים  המוסלמים  נציגי  עם 

המוסלמי בעיר, נשיא בית הדין השרעי שייח׳ עבד אלחמיד אל סאיח, והודיע להם כי 

הממשלה מבקשת לאכוף על מזרח-ירושלים גם את החוקים הנוגעים לניהול ענייני העדה 

המוסלמית, בשלושה נושאים:

על פי חוק הקאדים, תשכ״א-1961, היה על הקאדים במזרח-ירושלים להיות אזרחי  א� 

ישראל  חוקי  פי  על  ולשפוט  נשיא המדינה  בפני  למדינה  להישבע אמונים  ישראל, 

במקרים בהם חקיקת הּכנסת סותרת את הדין הדתי )למשל, בסוגיית גיל המינימום 

לנישואין, פוליגמיה ועוד(�604 ראשי הממסד המוסלמי נדרשו לנתק בין מערכת השיפוט 

השרעי במזרח-ירושלים לבין מערכת בתי הדין השרעיים בגדה המערבית, ולקבל את 

מרותו של בית הדין השרעי לערעורים הפועל בישראל מכוח החוק הישראלי�

פיקוח על דרשות יום ו׳ שנישאו במסגד אל-אקצא וביתר המסגדים במזרח-ירושלים,  ב� 

שמשמעו צנזור קטעים שיש בהם התבטאויות פוליטיות או הסתה נגד ישראל�

מינוי ועדה ממשלתית ישראלית שתפקח על ניהול ההקדשים במזרח-ירושלים על פי  ג� 
תקנות ההגנה המנדטוריות משנת 1937�605

העדה  ענייני  על  הישראלי  החוק  את  לאכוף  הדתות  משרד  של  אלה  ניסיונות  אולם 

הקאדים  המוסלמי�  הממסד  ראשי  ידי  על  בתוקף  נדחו  במזרח-ירושלים  המוסלמית 

הירדנים סירבו להשתלב במערכת השיפוט הישראלית וסירבו למסור נתונים על רכוש 

603 יהושע, שם� שר הדתות זרח ורהפטיג, קיבל את המלצתו של יהושע ויעץ לשר המשפטים שלא להחיל 

את חוק נכסי נפקדים על נכסי הקדש; ורהפטיג אל שר המשפטים, 13 בנובמבר 1967, א״מ גל 2882/18� 
604 חוק הקאדים תשכ״א-1961, ס״ח תשכ״א מס׳ 339, עמ׳ 118� 

העיר  )עורכים(,  י׳ רייטר, ״ארגון ענייני הדת של המוסלמים בירושלים״, בתוך: ר׳ לפידות וא׳ רמון   605

העתיקה, סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה, ירושלים 2002, עמ׳ 177; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 68; שרגאי, 
הר המריבה, עמ׳ 261� 
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הוואקף לרשויות המדינה�606 כדי לשמור על עצמאותם הם הקימו גוף אסלאמי עצמאי 

 1967 ביולי  ב-24  ירדן�  בזיקה הדוקה לממלכת  ונמצא  ישראל  שאינו תלוי בשלטונות 

התכנסו 22 אישים פוליטיים ואנשי דת מרכזיים מירושלים וחיברו תזכיר אל המושל 

הצבאי של הגדה המערבית, בו טענו לאי-חוקיות סיפוחה של מזרח-ירושלים, שהיא לפי 

השקפתם חלק בלתי נפרד מממלכת ירדן, והכריזו על עצמם ׳רשות אסלאמית עליונה׳ 

)אל-היאה אל-אסלאמייה אל-עליא — להלן ׳המועצה המוסלמית׳(�607 בתזכיר ששלחו 

אל ראש הממשלה כתבו: 

לקחת  חייבים  שהמוסלמים  ברור  באורח  קובע  המוסלמי  הדתי  שהמשפט  מאחר 

ומאחר  היום  הקיימים  במצבים  בעצמם  הדתיים  ענייניהם  את  לנהל  היזמה  את 

ענייניהם  את  לנהל  מוסלמים  שאינם  אלה  על  אוסר  המוסלמי  הדתי  שהמשפט 

מוסלמית  לרשות  עצמם  את  החותמים  מינו  לפיכך   ]���[ המוסלמים  של  הדתיים 

האחראית על העניינים המוסלמים בגדה המערבית כולל ירושלים, עד אשר יסתיים 
הכיבוש�608

בעיקר   — שונות  בדרכים  במזרח-ירושלים  ישראל  שלטון  נגד  לפעול  ניסתה  המועצה 

בשיגור תזכירים רבים אל ראש הממשלה, שלא זכו לתגובה�609 המועצה לא זכתה להכרה 

הוואקף  ענייני  כמנהלת  מעמדה  את  לבסס  הצליחה  אך  ירדנית,  או  ישראלית  רשמית 

במזרח-ירושלים  השרעיים  הדין  בתי  ומערכת  הבית(  אל-שריף/הר  אל-חרם  )ובכללם 

)כולל הקמת בית דין שרעי לערעורים במתחם הר הבית(� סמכותם של ראשי המועצה 

המוסלמית במזרח-ירושלים הוכרה גם על ידי המוסלמים בישראל בנושא קביעת המועד 

606 בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 128� מדי פעם נעשו ניסיונות ישראליים להשפיע על דרשות 

יום השישי במסגד אל-אקצא והדרשן הוזמן לבירור במשטרת ירושלים� ראו: ״ג׳מאל כטיב, נושא הדרשות 
באל-אקצה, הוזמן למשטרה״, הארץ, 8 ביולי 1968� 

607 יש להבדיל בין גוף זה לבין המועצה המוסלמית העליונה שהוקמה על ידי שלטונות המנדט הבריטי 

 Y. Reiter, Islamic Institutions in Jerusalem: בהרחבה:  ראו  כך  על  הירדני�  הממשל  ידי  על  ופוזרה 
 Palestinian Muslim Organization under Jordanian and Israeli Rule (The Hague / London / Boston:

�Kluwer Law 1997), pp.6, 20
608 י׳ רייטר, ״ארגון ענייני הדת של המוסלמים בירושלים״, עמ׳ 178; ד׳ פרחי, ״המועצה המוסלמית במזרח-

ירושלים וביהודה ובשומרון מאז מלחמת ששת הימים״, המזרח החדש, כ״ח )1-2(, 1979, עמ׳ 21-3� 
609 ראו למשל מכתבו של שייח׳ חלמי אל מוחתסב, ״ראש מועצת הוואקף וענייני המוסלמים״, אל ראש 

הממשלה לוי אשכול, בעניין ״הסגות גבול בהר הבית״ ולקיחת המפתח של שער המוגרבים על ידי שלטונות 
הצבא, 15 באוקטובר 1967, א״מ גל 1404/9� במכתבו מתלונן השייח׳ כי ״הסגת גבול זו וחוסר היכולת של 
הוואקף לפקח על השער גרמו לאי-סדר, הפקרות וריבוי מעשי חילול קדושת המקום עד כדי כך שקוללו 
המוסלמים בפומבי ובקול רם בעת ביצוע תפילותיהם בהר הבית ומספר מבקרים יהודים השתמשו בהר 
גלויה, דבר שהסעיר את רגשות  ושתיית משקאות אסורים בצורה  פיקניקים  כמקום לטיולים, לעריכת 

המוסלמים וכמעט אירעו מקרים העלולים לגרור אחריהם תוצאות בלתי נעימות״� 
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הישראלית  ההכרה  מאי  כתוצאה  ואולם,   610�1968 בנובמבר  הרמדאן  צום  ראשית  של 

הרשמית, פעלו בתי הדין השרעיים במזרח-ירושלים ללא מעמד חוקי� פסקי הדין שלהם 

לא נאכפו על ידי ההוצאה לפועל והמסמכים שהוציאו היו חסרי תוקף משפטי בישראל� 

כך למשל לא הכיר משרד הפנים בתעודות נישואין שהוציאו קאדים ממזרח-ירושלים 

ולא עדכן את הפרטים בתעודות הזהות של התושבים� צווי הירושה שלהם לא הוכרו 

במשרד רישום המקרקעין הישראלי�611 ירדן מצדה המשיכה לנהל במזרח-ירושלים מרשם 

ירדן,  חוקי  על  הסתמכה  הדין  בתי  של  פסיקתם  משלה�  מקרקעין  ורישום  אוכלוסין 

שהכירה רשמית ב-1977 בבית הדין השרעי הגבוה לערעורים כערכאה העליונה של מזרח-

ירושלים והגדה המערבית�612 פסיקה זו נגדה לעתים את המשפט הישראלי� כך למשל 

החלים  מאלה  שונים  ירושה  וכללי  קטינות  נישואי  פוליגמיה,  במזרח-ירושלים  הותרו 

ירדניים  מינויים  לכהן מתוקף  הירושלמים המשיכו  בישראל� הקאדים  על המוסלמים 

וזכו לאמון רוב אוכלוסיית מזרח-ירושלים�613 בעיות התעוררו גם סביב הקבורה בבתי 

הקברות המוסלמיים המנוהלים על ידי הוואקף: נציגי משרדי הפנים והבריאות והלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה התלוננו כי ״תושבי מזרח-ירושלים קוברים את מתיהם ללא 

רישיון קבורה, ותעודת הזהות של הנפטר נשארת לרוב בידי המשפחה ועל ידי כך נפתחת 

הדרך לשימוש לרעה בתעודת-זהות כזאת״� עוד נטען שהבעיה שוררת במלוא חריפותה 
״בשטח הכפרי השייך למזרח-ירושלים ]בו[ רישום הקבורה הוא כמעט אפסי״�614

עצמאותם של בתי הדין ואי ההכרה בהם בחוק הישראלי, עלו לדיון בכנסת לאחר 

שהתברר כי סעיד סברי, קאדי בבית הדין השרעי במזרח-ירושלים, פסל עורך דין ישראלי 

להופיע בפניו, בנימוק ״כי בהיות בית הדין חלק ממערכת המשפט הירדנית, אין הוא 

רואה אפשרות משפטית לדון בטענותיו של עורך דין ישראלי״�615 במארס 1968 תקפו 

610 ״מוסלמי ישראל נשמעים לקביעת מנהיגי הדת ממזרח-ירושלים״, הארץ, 22 בנובמבר 1968� 

611 על תלונות תושבים מזרח-ירושלמים נגד משרד הפנים שאינו מכיר בהחלטות בית הדין השרעי במזרח-

ירושלים והדבר גורם לבעיות רבות בתחומי הנישואין, הגירושין, דמי המזונות והירושה, ראו במאמרו של 
אחמד ברהס, ״הדת — לא הפוליטיקה״, בעיתון אלאנבא, 9 בינואר 1969� תרגום המאמר בתיק א״מ גל 
2385/10� לעניין זה נודעת משמעות רבה עד היום: במזרח-ירושלים אין רישום מסודר של צוואות וירושות, 
והדבר פוגע באפשרות לרשום מקרקעין, לבנות בתים משותפים, ליזום פרויקטים בתחומי הנדל״ן ולקיים 

כלכלה מודרנית ומפותחת� עוד בנושא זה, ראו: בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 244� 
בנזימן,  ע׳   ;1968 14 באוגוסט  למרחב,  על החוק למזרח-ירושלים״,  ״הנכבדים מתייעצים  פ׳ סאלם,   612

״מגעים להסדר מעמד בית הדין השרעי״, הארץ, 26 בנובמבר 1968; א׳ יוסף, ״להכיר — או לא להכיר 
בישראל״, למרחב, 16 במאי 1969; י׳ צוריאל , ״דנים בהצעה למנות קאדי לירושלים״, מעריב, 8 ביולי 1968; 

�Reiter, Islamic Institutions in Jerusalem, pp.12-14
613 י׳ יהושע אל שר הדתות, 11 באפריל 1969, א״מ גל 2385/10; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 283�

614 זיכְרון דברים מישיבה שהתקיימה ביום א׳, 14 בדצמבר 1969 במשרד הפנים, א״מ גל 2385/10� 

בירושלים,  הישראלי  והִמנהל  המשפט  את  לקיים  הצורך  הכנסת:  במליאת  לסדר-היום  בהצעה  דיון   615

5 במארס 1968, דברי הכנסת, כרך 51, עמ׳ 1327� 
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חברי כנסת מן האופוזיציה את הממשלה ואת שר המשפטים על שאינם אוכפים את חוקי 

ישראל במזרח העיר� בדברי תשובתו הדגיש שר המשפטים כי ״החוק אינו מכיר בבית 

הדין של הקאדי ]���[ שאין לו כל סמכות שהיא ]ו[כלל לא איכפת לממשלה מה חושב או 

לא חושב אזרח שאין לו מעמד רשמי על החוקים שלנו אם הם מחייבים או לא מחייבים 

אותו״� השר אף השווה את מעמדו של בית הדין במזרח-ירושלים לבתי הדין הדתיים 

קיימת  אינה  והמדינה  לשפוט  מתיימרים  לפסוק,  ״שמתיימרים  החרדיים  הפלגים  של 

בעיניהם״�616 אולם חרף אי ההכרה הישראלית, המשיך בית הדין הלא-מוכר לפעול ללא 

הפרעה במזרח-ירושלים ופסיקתו השפיעה רבות על חיי היום-יום של התושבים� ביולי 

1968 תיאר אלי עמיר את אנשי הדת המוסלמים ואת המקומות הקדושים להם כ״אי 
בודד, שאין אנו מכירים בו ואין הוא מכיר בנו״�617

 1968 מקיץ  לפסוק  ביפו  הדין השרעי  בית  החל  הדתות,  וביוזמת משרד  במקביל, 

בענייני המעמד האישי של תושבי מזרח-ירושלים, ורושם הנישואין הישראלי שישב בכפר 

אבו גוש החל לאשר תעודות נישואין שהוצאו על ידי בית הדין השרעי במזרח-ירושלים�618 

בבית-דין  קבע  דרך  היושב  לירושלים,  קאדי  ישראל  ממשלת  מינתה  אף   1988 בשנת 

משלו במערב העיר�619 הפסיקה של בתי הדין הישראליים ספגה כמובן ביקורת חריפה 

מצד ראשי המועצה המוסלמית העליונה במזרח-ירושלים, שטענה שהקאדים הישראלים 

פועלים בניגוד לדין המוסלמי, אולם כך נוצרה בהדרגה במזרח העיר אנומליה שיפוטית 
כפולה, שמתאפיינת באי-הכרה הדדית�620

כשתושבי מזרח-ירושלים נזקקו לאכיפה או לסעד מטעם הרשויות בישראל, הם פנו 

אל הקאדי הישראלי, ולִעתים אף נקטו רישום כפול, בשתי המערכות המשפטיות: בישראל 

על פי החוק הישראלי ואצל הקאדי המזרח-ירושלמי — שם היה הדבר כרוך בתשלום 

אגרה לצורך קבלת מסמכים מממשלת ירדן )ומאוחר יותר מן הרשות הפלסטינית(� גם 

רישום הנישואין נעשה פעמיים: על ידי מורשה מבית הדין השרעי במזרח-ירושלים ועל 

ידי מורשה מבית הדין השרעי שבמערב העיר�621 על פי נתונים שאסף יצחק רייטר, נרשמו 

616 דברי הכנסת, שם, עמ׳ 1329� 

617 א׳ עמיר אל ש׳ טולידאנו, בעיות שמצפות לפתרון במזרח-ירושלים, 14 ביולי 1968, א״מ גל 17035/1�

618 י׳ יהושע אל שר הדתות, 9 בינואר 1969, א״מ גל 2385/10� בשנת 1970 נעשה ניסיון )שכנראה לא עלה 

יפה( לפתוח שלוחה של בית הדין השרעי של יפו במערב-ירושלים, ראו מכתבו של הרב ס׳ לופז, סגן המנהל 
ירושלים במשרד הפנים,  ועדת הדיור המחוזית במשרד הממונה על מחוז  הכללי של משרד הדתות אל 

בעניין דיור לבית הדין השרעי בירושלים, ״שיטפל בעניינים הנוגעים למוסלמי מזרח-ירושלים״� 
619 י׳ רייטר, הוואקף בירושלים, ירושלים 1991, עמ׳ 16� 

620 בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 128; שרגאי, הר המריבה, עמ׳ 270-268� 

במשרד  המחוז  על  הממונה  אל  הדתות,  במשרד  והדרוזית  המוסלמית  המחלקה  מנהל  סגן  נאוי,  ש׳   621

הפנים, 7 במארס 1969, א״מ גל 2385/10� 
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ב-1987 בבית הדין במזרח-ירושלים 1,648 חוזי נישואין, מהם 40 נישואין פוליגמיים� 

היה  הכלה  גיל  דהיינו:  הישראלי,  החוק  פי  על  בוסר  נישואי  היו  הנישואין  מן  כשליש 

מתחת ל-17� בתחילת שנות ה-90 מצא רייטר כי שליש ממקדישי הוואקף מאז 1967 

והן  בפני הקאדי המזרח-ירושלמי  הן  הנכסים שלהם(  )הקדשת  הווקפייה  עורכים את 

הוואקף(  נכסי  )מנהלים של  ורוב המינויים לתפקידי מתוואלי  בפני הקאדי הישראלי, 

בעיר  הדתיים  המוסדות  פעילות  את  ולממן  לשלוט  המשיכה  ירדן  בכפילות�622  נעשים 

דינר  מיליון  בארבעה  שהוערך  בסכום  הוואקף,  לעובדי  המשכורות  כולל  הבית,  ובהר 

בשנה� היא גם סילקה גירעונות של המוסדות הדתיים ועודדה את הפיכתם של נכסים 
ציבוריים לוואקף�623

במקרים רבים משמש בית הדין הישראלי מפלט לתושבי מזרח-ירושלים כאשר הם 

אינם מרוצים מהחלטת בית הדין השרעי במזרח העיר, או כאשר הם מעריכים מראש 

אף  השנים  במשך  קלושים�624  המזרח-ירושלמי  הדין  מבית  בסעד  לזכות  שסיכוייהם 

נוצרו קשרים בלתי רשמיים בין שני בתי הדין, וכיום יש ביניהם מידה רבה של תיאום 

ומערכת יחסים מורכבת: פסיקות בית הדין הירדני מיושמות על ידי בית הדין הישראלי, 

כמו  הירדני� אולם לא פעם מתגלעים קשיים,  לגיטימציה מבית הדין  והאחרון מקבל 

למשל במקרה של רישום צוואות שנעשה בדרך כלל בבית הדין במזרח-ירושלים, ולא 
באמצעות המערכת הישראלית�625

 לִעתים ניסו ליישב את הסתירה בין שתי המערכות בהסדרים לא רשמיים� כך למשל 

היה רושם הנישואין הישראלי באבו-גוש מאשר מסמכי נישואין שנערכו על ידי הקאדי 

במזרח-ירושלים ״לפי שהכיר בסמכותו הדתית אך לא בסמכותו השיפוטית לפי חוקי 

ישראל״�626 בשנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת הימים הועלו גם כמה הצעות של 

שר המשפטים ושל יגאל אלון, סגן ראש הממשלה, להכיר בבתי הדין במזרח-ירושלים 

דין אלה במערכת הישראלית, תוך  ולשלב בתי  ובמעמד המועצה המוסלמית העליונה 

622 רייטר, הוואקף בירושלים, עמ׳ 16�

ליש  א׳  1990-1948״, בתוך:  בירושלים  הוואקף  רייטר,  יצחק  623 א״מ קופפרשמידט, ״סקירת ספרו של 

)עורך(, הערבים בירושלים, עמ׳ 201�
624 רייטר, הוואקף בירושלים, עמ׳ 18� להרחבה בנושא זה ראו: ע׳ שחר, פלסטינים בבית דין ישראלי: 

תרבות, שליטה והתנגדות בבית הדין השרעי במערב ירושלים, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 2000� 

625 שרגאי, הר המריבה, עמ׳ 270-269; ריאיון עם פרופ׳ יצחק רייטר, דצמבר 2014� וראו בהרחבה: 

 I. Shahar, Legal pluralism in the Holy City: Competing Courts, Forum Shopping, and Institutional
�Dynamics in Jerusalem (London 2015)

626 בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 245�
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גילוי גמישות כלשהי מצד ממשלת ישראל�627 על פי אחת ההצעות לא יידרשו הקאדים 

במזרח-ירושלים להישבע אמונים למדינת ישראל לפי חוק הקאדים מ-1961, אלא יקבלו 

הכרה חד-צדדית של השלטון הישראלי, שאף הביע נכונות להוציא לפועל את פסקי הדין 

של בתי הדין המזרח-ירושלמיים�628 אולם הצעות הפשרה הישראליות לא התקבלו על 

דעת ראשי הממסד המוסלמי בירושלים, שסירבו להכיר בכל נוהל שיש בו ביטוי לזיקת 

בית הדין השרעי במזרח-ירושלים לשלטונות ישראל� התגלה גם שאי-אפשר ליישב את 

לערעורים  העליון  הדין  בית  כשופטי  המזרח-ירושלמים  הקאדים  מעמד  בין  הסתירה 

עבור תושבי הגדה המערבית בהתאם לחוק הירדני, לבין הכפפתם בדרך כלשהי למערכת 
החוקים הישראלית שחלה במזרח-ירושלים�629

כפי שקרה במערכת החינוך, התגלה גם כאן כי לא ניתן להפריד בין מזרח-ירושלים 

לבין הגדה המערבית� המערכת הירדנית של מוסדות הוואקף ובתי הדין השרעיים נותרה 

על כנה בשני האזורים� גם מעמדו הרגיש של הר הבית/אל-חרם אל-שריף והחשש הישראלי 

מתגובת הקהילה הבין-לאומית והעולם המוסלמי, מנעו התערבות ישראלית של ממש 

בענייני המועצה המוסלמית ובתי הדין השרעיים� גם במקרה זה ניתן להניח שאילו היו 

ערביי מזרח-ירושלים אזרחי ישראל ולא רק תושבים, לא היתה נוצרת אנומליה משפטית 
זו, שהשפעתה רבה על חיי היום-יום בירושלים עד ימינו אלה�630

627 ע׳ בנזימן, ״מגעים להסדר מעמד בית הדין השרעי״, הארץ, 26 בנובמבר 1968; ד׳ רובינשטיין, ״מוסד 

דתי כמכשיר פוליטי״, דבר, 21 באוגוסט 1972�
628 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 221-217; רייטר, הוואקף בירושלים, עמ׳ 16; הצעות אלו עוררו לִעתים ביקורת 

גם בקרב הממסד בישראל� בתזכיר מ-1973 מתח אורי מור ממשרד היועץ לענייני ערבים, ביקורת על דברי 
סגן ראש הממשלה יגאל אלון בזכות ההכרה במועצה המוסלמית עליונה כמוסד דתי-פוליטי המייצג את 
תושבי מזרח-ירושלים� ראו: תזכיר א׳ מור על הבחירות לעיריית ירושלים ]1973[, ללא תאריך מדויק, א״מ 

גל 17078/12� 
629 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 218; בנבנשתי, שם, עמ׳ 245�

630 מאז הקמת הרשות הפלסטינית בשנות ה-90, פועל גם בית דין שרעי פלסטיני באבו דיס )בנוסף לבית 

הדין הישראלי והירדני(� לאלה ניתן להוסיף גם את בית המשפט הישראלי לענייני משפחה שהחל לפעול 
 Shahar, Legal pluralism in the Holy City: :בירושלים באמצע שנות ה-90� על התופעה בכללותה, ראו
גם  יש  זה  לנושא   �Competing Courts, Forum Shopping, and Institutional Dynamics in Jerusalem
פן מגדרי בולט ועליו ראו: ע׳ שחר, ״׳סוכן שינוי׳ ו׳שומר חומות׳: בית הדין השרעי הישראלי בירושלים 
ומעמד האישה״, המזרח החדש 44, תשס״ד, עמ׳ 212-195; ל׳ עבד רבו, ״בית הדין השרעי והעצמת נשים״, 
בתוך: ל׳ קוזמא, )עורכת(, לנוכח בית הדין השרעי: תהליכי שינוי במעמדן של נשים מוסלמיות בישראל 

ובמזרח התיכון, תל-אביב 2011, עמ׳ 199-188�
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ח� מערכת הבנקאות 

דופן להצלחתה החלקית של המדיניות הישראלית לנתק  ויוצאת  יחידה  דוגמה כמעט 

את מזרח-ירושלים מן הגדה המערבית וירדן בחודשים הראשונים לאחר המלחמה, היא 

איסור פעילותם של בנקים ירדניים במזרח-ירושלים� ערב המלחמה הועברו כל המזומנים 

שהיו בקופות הבנקים במזרח-ירושלים אל הבנק המרכזי ברבת-עמון� לכן אי-אפשר היה 

לאחר המלחמה לפתוח את הבנקים הירדניים, ותושבי מזרח-ירושלים לא יכלו למשוך 

כספים מחשבונותיהם� המשא ומתן בין ישראל לירדן על פתיחת הבנקים החל כבר בסוף 

יוני 1967 באמצעות נציגי קרן המטבע הבין-לאומית� ב-16 באוגוסט 1967 הגיעו בחשאי 

אינטנסיבי  ומתן  משא  וניהלו  מרבת-עמון  עות׳מן  ובנק  הערבי  הבנק  נציגי  לירושלים 

על  הצבאי  הממשל  וקציני  ישראל  בנק  של  המשפטי  היועץ  הבנקים,  על  המפקח  עם 

ובמזרח- בגדה  לסניפיהם  ברבת-עמון  הבנקים  מרכזי  בין  המסחריים  הקשרים  עתיד 

ירושלים� המשא ומתן נמשך שלושה ימים ובסופו חתמו שתי המשלחות בראשי תיבות 

המערבית  בגדה  הבנקים  שסניפי  הוסכם  בין השאר  סעיפים�   29 בן  זיכרון-דברים  על 

ובמזרח-ירושלים יוכפפו לאחריות הבנקים ברבת-עמון, בתנאי שהוראותיהם יעלו בקנה 

אחד עם הוראות בנק ישראל ושהחוק הישראלי המסדיר את תחום הבנקאות יחול גם 

על הבנקים במזרח-ירושלים� אולם שני הצדדים הסכימו כי ״הסידורים המוצעים יוגשו 

לא  שוב  ייפגשו  וכי שתי המשלחות  א�ר�[  ]בשתי המדינות,  הרשויות המתאימות  לפני 
יאוחר מיום 16 בספטמבר 1967״�631

העברת  על  הוחלט  בה  כלכלה,  לענייני  השרים  ועדת  בישיבת  לדיון  הובא  הנושא 

המשפטים  שר   �1967 בספטמבר  ב-17  בה  נדון  והוא  הממשלה,  בישיבת  לדיון  העניין 

ושר הדתות מתחו ביקורת חריפה על ההסכמות שקיבלו אנשי הדרג המקצועי הישראלי 

עלינו  ״חובה  כי  טען  שר המשפטים  הדברים�  זיכרון  את  לאשר  והציעו שלא  והירדני, 

לסגור את הגבול בין עבר הירדן לבין הגדה המערבית וירושלים, בדיוק כמו שסגור הגבול 

בין מצרים לישראל״� הוא רמז גם שאינו שבע רצון מהשלכות מדיניּות הגשרים הפתוחים 

של משה דיין, באומרו: ״אני יכול להבין את הרצון שהירקות והפירות מפה ילכו לשם כי 

זה פותר לנו שאלות כלכליות, אבל העניין אינו חד-סטרי, העניין הוא דו-סטרי ]���[ אנו 

עושים איתם מסחר והעם הערבי היושב במקומות אלה רואה את עצמו קשור בטבורו 

היא  כשהדלת  מרי�  עושים  הם  מרי,  לעשות  מרבת-עמון  להם  כשאומרים  לרבת-עמון� 

מורים  וכשמשתלמת המשכורת,  והיא משתלמת,  מגיעה משכורת משם  פרוצה,  כך  כל 
ורופאים ועורכי דין ואחרים תלויים ברבת-עמון״�632

631 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 17 בספטמבר 1967, א״מ ג 16718/8, עמ׳ 50-49�

632 פרוטוקול ישיבת הממשלה, שם, עמ׳ 52� 
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שר הדתות זרח ורהפטיג, שלל את סמכותם של נציגי הממשל הצבאי )שהשתתפו 

הוא  ישראל״�  חלק ממדינת  ״מזרח-ירושלים שהיא  בנושא  לדון  הישראלית(  במשלחת 

העיר כי לפעמים נדמה לו ״כאילו לא קבענו עדיין עמדה לגבי ירושלים ]���[ ומה שלא 

יהיה, צריך להוציא את ירושלים מן ההסכם הזה״�633 לדעה זו הצטרף בהמשך גם שר 
הביטחון דיין� ממשלת ישראל דחתה את זיכרון הדברים וכך עשתה גם ממשלת ירדן�634

שעמדתו  ונראה  הסוגיה,  את  להסדיר  ניסיונות  כמה  נעשו  מכן  שלאחר  בשנים 

העקרונית של דיין בנושא זה — כמו גם בתחומים אחרים — נעשתה גמישה יותר� בקיץ 

1971 הסכים שר הביטחון לתלּות מסוימת של הבנקים המקומיים במרכזיהם בירדן� 

במעמד  לפעול  ובמזרח-ירושלים  המערבית  בגדה  הבנקים  היו  אמורים  ההצעה  פי  על 

הצבאי,  הממשל  לנוהלי  בהתאם  לפעול  אמורים  היו  בגדה  הבנקים  זרים�  בנקים  של 

אמורים  היו  במזרח-ירושלים  הבנקים  הירדניים�  החוקים  על  כלל  בדרך  שהסתמכו 

לפעול לפי חוקי ישראל� ישראל היתה אמורה להסכים לקשר בין הבנקים המקומיים 

למרכזיהם ברבת-עמון, כפי שמקובל לגבי בנקים זרים הפועלים בשטחה אך קשורים 

בנזימן  פי  על  סיכום�  לכלל  ומתן  המשא  הגיע  לא   1973 עד  אולם  בחו״ל�  למרכזיהם 

לתת  הזדרז  לא  הישראלי  הצד  אבל  החדשה,  ההצעה  את  לקבל  ירדן  ממשלת  נטתה 

לה לבוש סופי�635 שישה בנקים ישראליים החלו לפעול במזרח-ירושלים, אולם מחזורם 

הגיע בראשית 1973 רק לרבע מהיקף הפעילות הבנקאית שהיתה ערב המלחמה�636 עד 

היום אין לבנקים הירדניים רשות לפעול במזרח-ירושלים, אולם רבים מתושבי מזרח 

ללא  בגדה המערבית  ופלסטיניים הפועלים  ירדניים  העיר מחזיקים חשבונות בבנקים 

פיקוח ישראלי, וזאת בנוסף לחשבונותיהם בבנקים ישראליים� כך שאפילו בתחום זה 

אין הפרדה מלאה בין מזרח-ירושלים לגדה המערבית� 

בלי קשר ישיר לתחום הפעילות הבנקאית, הזרימה ממשלת ירדן סכומים ניכרים 

משכורות  לתשלום  נועדו  הכספים  ואמונה�637  סודה  אנשי  באמצעות  העיר  למזרח 

לעובדים שלא השתלבו בִמנהל הישראלי, לעידוד בנייה ערבית במזרח-ירושלים ולמטרות 

אחרות� התשלומים אותתו לתושבי מזרח-ירושלים שירדן לא ויתרה על עירם ושהשלטון 

הישראלי בעיר עתיד לחלוף מן העולם�638 ישראל נקטה בדרך כלל מדיניות של העלמת 

633 פרוטוקול ישיבת הממשלה, שם, עמ׳ 55�

634 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 183� 

635 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 246; בנבנשתי, שם, עמ׳ 183�

ירושלים, תמוז תשכ״ז-יולי 1967,  המצב המוניטרי בגדה המערבית,  636 בנק ישראל, מחלקת המחקר, 

ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 15�
637 ראו: א׳ עמיר אל ש׳ טולידאנו, ״בעיות שמצפות לפתרון במזרח-ירושלים״, 14 ביולי 1968, א״מ גל 17035/1�

638 בנזימן, ירושלים, עמ׳ 246�
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עין מהעברות הכספים הללו� הגורם המרכזי לכך היה הרצון לאפשר תנועה חופשית של 

אנשים וסחורות בגשרי הירדן, כדי שמזרח-ירושלים והגדה המערבית לא יהיו עול כלכלי 

על ישראל ועל משלם הִמסים הישראלי� התפיסה הישראלית היתה ש״כל כסף שבא מן 
החוץ ממלא תפקיד נכבד בהקלת המצוקה״ בגדה המערבית ובמזרח-ירושלים�639

בנוגע לתחום המטבע, לא הוכר הדינר הירדני באופן רשמי על ידי ישראל כהילך חוקי 

במזרח-ירושלים )בניגוד לגדה, שם היה הדינר הילך חוקי במקביל למטבע הישראלי(�640 

אולם בפועל לא אכפה ישראל את דיני מטבע חוץ על הפעולות בדינר� גם חלפני הכספים 

של מזרח-ירושלים המשיכו לפעול ללא היתר מבנק ישראל, ואף שירתו לא מעט לקוחות 
יהודים-ישראלים�641

ט� מדיניותה האמביוולנטית של ישראל במזרח-ירושלים 

בראשית שנות ה-70 התעצבה אפוא זהות מזרח-ירושלמית מורכבת� היא כללה רכיבי 

הקנתה  זו  שתושבות  הזכויות  ומן  הישראלית  התֹושבּות  מן  שנבעו  ישראלית  זהות 

לתושבים הערבים )בראש ובראשונה: חופש תנועה, גישה נוחה לשוק העבודה הישראלי 

האזרחות  מן  שנבעו  ירדניים,  רכיבים  גם  בה  היו  הלאומי(�  הביטוח  קצבאות  וקבלת 

הירדנית והזיקות ההדוקות לירדן בתחום החינוך, הדת והמעמד האישי, וכן רכיבים של 

)בסוף  זהות פלסטינית פוליטית שהתחזקו בהדרגה עד לפרוץ האינתיפאדה הראשונה 
642�)1987

מדי פעם התגלתה הזהות הלאומית הערבית הקולקטיבית של תושבי מזרח העיר, 

כמו במאבק על תכנית הלימודים בבתי הספר העירוניים, במחאה הרחבה על הצתת מסגד 

אל-אקצא )אוגוסט 1969( או סביב ההפגנות והתהלוכות לזכרו של גמאל עבד אל-נאצר, 

נשיא מצרים, שהפתיעו בעוצמתן את שרי הממשלה בספטמבר 1970�643 בשני מקרים 

לפחות בחרה ההנהגה המזרח-ירושלמית לפעול בדרך עצמאית ולהעדיף את האינטרס 

לה  שקראו  אש״ף  ומראשי  ירדן  מנציגי  שקיבלה  להנחיות  בניגוד  המקומי,  הפלסטיני 

639 גזית, המקל והגזר, עמ׳ 214; ראו גם דברי שר הביטחון משה דיין במליאת הכנסת ב-4 בפברואר 1970, 

דברי הכנסת, חוברת י״ב, ישיבה ל״ו, עמ׳ 699� 
640 בחודשים הראשונים שלאחר המלחמה מומנו חלק מהוצאות הממשל הצבאי בגדה המערבית באמצעות 

הדינרים שהמירו תושבי מזרח-ירושלים ללירות ישראליות; בנק ישראל, המצב המוניטרי בגדה המערבית, 
עמ׳ 18�

641 ר׳ מרחב, ר׳ גלעדי, הממלכה ההאשמית הירדנית ותפקידה בהסדר-קבע עתידי בירושלים, ירושלים 

1999, עמ׳ 31; שטנדל, ״תמורות באוכלוסייה הערבית״, עמ׳ 117� 
642 בנושאים אלה נעסוק בהרחבה בהמשך�

643 ראו פרוטוקול ישיבת הממשלה, 4 באוקטובר 1970, א״מ א 55/6, עמ׳ 3-2� 
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העדיפה  היא  ישראל�  וממשלת  ירושלים  עיריית  עם  כלשהו  פעולה  משיתוף  להימנע 

להמשיך לקיים את חברת החשמל המזרח-ירושלמית )׳חברת החשמל למחוז ירושלים 

הירדני׳( — אחד הגופים הכלכליים החשובים ביותר במזרח-ירושלים ובגדה המערבית — 

ולחתום עם שר המשפטים הישראלי על הסכם שיסדיר את פעילות חברה זו תחת שלטון 

ישראל ואת אספקת החשמל לשכונות היהודיות החדשות ולמחנות הצבא שנבנו לאחר 

באמצעות  המזרח-ירושלמית —  ההנהגה  בחרה  אחר  במקרה  הימים�644  מלחמת ששת 

המועצה המוסלמית העליונה בירושלים — לשקם את מסגד אל-אקצא לאחר שהוצת 

באוגוסט 1969 בידי מייקל דניס רואהן, חולה נפש, חבר ׳כנסיית האל׳ האוסטרלית — 

וזאת חרף התנגדות ממשלות ירדן ומצרים� המועצה אף קיבלה סיוע עקיף מישראל, אשר 

נוספות —  ומתנות  ייבוא חומרי הבניין לשיקום המסגד — שיש מאיטליה  פטרה את 
ממכס ומצורך ברישיונות ייבוא�645

באופן פרדוקסלי ִאפשר חופש הביטוי היחסי ששרר במזרח-ירושלים בהשוואה לשטחי 

פלסטיניים,  ולאומיים  תרבותיים  מוסדות  בעיר  להקים  עזה,  ורצועת  המערבית  הגדה 

וירושלים הפכה מרכז תרבותי, תקשורתי, חברתי ופוליטי של הגדה המערבית� במזרח-

ירושלים ראו אור העיתונים הפלסטיניים החשובים )ברישיון משרד הפנים הישראלי(,646 

׳אל   — הפלסטיני  הלאומי  והתיאטרון  הסופרים  אגודות  החשובים,  העובדים  ואיגודי 

רבים  בקביעה שבמובנים  זאת  סיכם  כהן  ִהלל  בסיסיהם�  בה את  קבעו  חכאוותי׳ — 
הפכה ירושלים בשנות ה-80 מבירה פלסטינית סמלית לבירה בפועל�647

נוצרו כללים בלתי כתובים של ״עשה״ ו״אל תעשה״ ביחסם של  בתחום הפוליטי 

ערביי מזרח-ירושלים והנהגתם כלפי זרועות השלטון הישראלי ברמותיו השונות: איסור 

על השתתפות נציגים ערבים בבחירות העירוניות או על מכירת קרקעות ליהודים, לעומת 

ואפילו  בגופים ממשלתיים  העירייה,  במנגנון  פרנסה  לצורכי  ערבים  להעסקת  הסכמה 

בידי  ליהודים  מגורים  בתי  ובניית  אבן  אספקת  התאפשרה  כן  כמו  ישראל�  במשטרת 

בגדה  הפוליטיות  ״העמדות  פרחי,  ד׳   ;186-183 עמ׳  הסגורה,  החומה  מול  בנבנשתי,  בהרחבה:  ראו   644

תשמ״א,  ירושלים  ושומרון,  ביהודה  ישראלי  שלטון  שנות  עשר  )עורך(,  ישראלי  ר׳  בתוך:  המערבית״, 
המזרח-ירושלמית  לחברת החשמל  סייעה  גם  ישראל   �91-90 עמ׳  נשלם,  ולא  תם  153-152; שמגר,  עמ׳ 
בהלוואות לצורך תשלומי מכס על ציוד שהזמינה, ש׳ טולידאנו אל ד׳ פלד, מנהל המכס והבלו, 11 במאי 
המשפטי  היועץ  שמגר,  מ׳  החברה;  של  המנהלים  למועצת  מונו  ירושלים  עיריית  של  נציגים  שני   �1971

לממשלה אל ראש עיריית ירושלים, 9 בספטמבר 1970, א״מ גל 13908� 
645 פרחי, שם, עמ׳ 153; קולק, ירושלים אחת, עמ׳ 228-227� שתי הפרשות: פעילות חברת החשמל המזרח-

ירושלמית והצתת מסגד אל-אקצא, ראויות למחקרים מיוחדים� 
646 בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 199-198; בנזימן, ירושלים, עמ׳ 241-240�

647 כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 36-35�
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ובשטחי הגדה  פועלים ערבים בשכונות היהודיות הגדולות והחדשות במזרח-ירושלים 
המערבית, ובאופן אירוני — על אדמה ערבית שהופקעה�648

להשתתף  שלא  והנהגתם  מזרח-ירושלים  תושבי  רוב  בחרו  הקולקטיבי  במישור 

הוצדקו  זאת  לעומת  העירייה�  למועצת  בבחירות  לרוץ  ולא  הישראלית  בפוליטיקה 

הקשרים הכלכליים האישיים שנוצרו עם הִמנהל הישראלי, וזאת תחת עקרון ״החזקת 

המעמד״ )הצֻמוד( וחוסר הברירה�649 את מעמדם הייחודי של תושבי מזרח-ירושלים, בין 

ישראל לירדן, סיכם בצורה קולעת אל״מ ד״ר דוד פרחי, היועץ לענייני ערבים למושל 

הגדה המערבית, ואחד מאדריכלי המדיניות הישראלית בשטחים, בהרצאה שנשא ביוני 

1973, במלאת חמש שנים למלחמת ששת הימים: 

הייתי מכתיר את היחסים והחיים היומיומיים בסיסמה ששמעתי מפי ידיד ערבי מיד 

לאחר מלחמת ששת הימים� הערבים בגדה המערבית ובעולם הערבי בכללו החלו 

להשתמש במילה ״צומוד״ )צמוד בכתיב ערבי( שמובנו ל״היצמד למקום״, ל״היות 

חזק״, ״לא לזוז״, ״לא לברוח״ — זו היתה הסיסמה� ל״צמוד״ היה אז מובן שולל: 

על כל מה שהישראלים מציעים יש לענות בשלילה, שכן מי יודע אילו תחבולות יש 

מאחורי הצעותיהם� אבל כיום אנחנו בשלב של ה״צמוד״ המחייב; זה בסדר, אם כל 

מה שאתם ]הישראלים[ מציעים הוא טוב בשבילנו הערבים, מדוע לא נעשה זאת, כל 

עוד אנו נאמנים לעמדתנו העקרונית וכל עוד אינכם פוגעים בזכויותינו המדיניות? 

על יסוד זה של ״צמוד״ מחייב הם קיבלו שורת החלטות קטנות על עניינים קטנים� 

לכל עניין קטן בנפרד משמעות של חיי היומיום, ואילו להצטברות של הרבה עניינים 

להשתתף   — הקטנות  המיקרו-פוליטיות  ההחלטות  פוליטית�  משמעות  יש  קטנים 

בוועדה, להיפגש עם שר האוצר הישראלי כדי לדון בבעיות של בתי מלון במזרח-

ירושלים, או בתכנית שיכון והשגת מלווה מהממשלה — כשהן מצטברות, יש להן 

של  מבלי שעבר משלב  זאת  לעשות  יכול  אינו  אף אחד  חשיבות מאקרו-פוליטית� 

התנגדות למחצה, של צמוד שולל, לשלב של צמוד מחייב� אני עושה את מה שאני 

בין  הזהב  שביל  את  ומוצא  זאת  מחייב  שלי  שהאינטרס  משוכנע  בהיותי  עושה 
האינטרס העצמי לבין האינטרסים הלאומיים-עדתיים�650

הערבים  )עורך(,  ליש  בירושלים״, בתוך: א׳  יהודים-ערבים  יחסי  על  רומן, ״השפעת האינתפאדה  מ׳   648

בירושלים, ירושלים 1992, עמ׳ 164� 
649 רומן, שם, עמ׳ 163� 

650 פרחי, בעיות בדו-קיום יהודי-ערבי בירושלים, עמ׳ 205�
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בדברי  כמתואר  ורשויותיו,  הישראלי  השלטון  אל  מזרח-ירושלים  ערביי  של  יחסם 

פרחי, התעצב אפוא בחמש השנים הראשונות שלאחר המלחמה ונותר במידה רבה על 
כנו עד היום, וזאת חרף התמורות הרבות שפקדו את מזרח העיר מאז 1973�651

של  מנקודת-מבטו  מזרח-ירושלים  תושבי  של  השברירי  ומעמדם  הסותרות  הזהויות 

השלטון הישראלי, באו לידי ביטוי קולע בדברי טדי קולק בריאיון שנתן ב-21 בנובמבר 

1975 לעיתון ׳דבר׳:

יכולים  שאנו  ג׳סטות  כולם  אבל  חשובים,  דברים  הרבה  בירושלים  לערבים  נתנו 

של  אזרח  להיות  יכול  ירושלים  תושב  ערבי  למשל: קבענו שכל  לקחת מהם מחר� 

מדינה ערבית, ]אבל[ מחר אם תהיה ממשלת ימין בישראל — אתה יכול להחליט 

שזה אסור, והם מפחדים שזה יקרה� היום הם יכולים לעבור את הגשרים בחופשיות, 

מחר עלולים לאסור זאת� היום החינוך שהם נותנים לילדיהם הוא חינוך ערבי, אבל 

אין להם ביטחון שהדבר יישאר כך� לו היו כורכים את כל הדברים האלה בחבילה 

אחת ונותנים להם גושפנקה של חוק ישראלי, אמנם לא תשכנע אף ערבי אחד שישנה 

ואת האנגלים שאתה עושה למען הסדר  את דעתו, אבל תשכנע את האמריקאים 
משהו רציני�652

קולק פירט את המחוות שעשה השלטון הישראלי לתושבי מזרח-ירושלים בנושאים כמו 

שמירת האזרחות הירדנית, המעבר החופשי לירדן והלימודים על פי התכנית הירדנית 

בבתי הספר העירוניים� הוא הדגיש שזכויות אלו הן זמניות ותלויות ברצונו הטוב של 

תשתנה  או  בישראל  הממשל  יתחלף  אם  התושבים  מן  להישלל  עלולות  והן  השלטון 

באמצעות  הללו  המחוות  את  למסד  ישראל  של  אי-רצונה  על  גם  רמז  הוא  המדיניות� 

חקיקה — דבר שהיה יכול אולי לסייע לישראל בזירה הבין-לאומית� 

אולם, כפי שראינו לעיל, לא היו צעדים אלה חלק ממדיניות מכוונת וארוכת טווח, 

אפשרות  מחוסר  שנבעו  נקודתיות  והחלטות  אילוצים  של  תוצאה  רבה  במידה  אלא 

להפריד בין מזרח-ירושלים לגדה המערבית, מן המציאות המורכבת במזרח-ירושלים ומן 

החשש מתגובת הקהילה הבין-לאומית� בכל מקרה גרמו צעדים אלה לכך שתושבי מזרח-

ירושלים הפכו לקהילה נפרדת שקשריה עם הרוב היהודי בעיר מוגבלים בעיקר לתחום 

651 ראו ניתוח דומה של הלל כהן: ה׳ כהן, ״עלייתה ונפילתה של ירושלים כבירת פלסטין״, בתוך: בר-סימן-

טוב ואחימאיר )עורכים(, 40 שנה בירושלים, ירושלים 2008, עמ׳ 103-102� 
652 ״ירושלים היא אחרת���״ )ריאיון עם טדי קולק(, דבר, 21 בנובמבר 1975�
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ערביי  של  התעסוקה  עיקר  הערבי-פלסטיני�653  הצד  נחיתות  בולטת  בו  שגם  הכלכלי, 

מזרח-ירושלים במערב העיר )כ-40% מכוח העבודה הכולל של ערביי מזרח העיר ב-1980( 

היה בעבודות כפיים וצווארון כחול� רוב העובדים הפלסטינים היו תלויים במעסיקיהם 

תוך  משותפים,  במקומות-עבודה  מוגבלים  חברתיים  קשרים  התהוו  לִעתים  היהודים� 

היתה  וערבים  יהודים  בין  עסקית  שותפות  הפוליטיקה�654  השפעת  את  לנטרל  ניסיון 

תופעה נדירה-יחסית ונמשכה בדרך כלל זמן קצר�655 ניסיונות לקדם היכרות והבנה בין 

בלט  זה  בתחום  ביותר�  נדירים  היו  היהודית  האוכלוסייה  לבין  הערבית  האוכלוסייה 

במיוחד ארגון מדיטרן )Meditran( מייסודו של ד״ר לב שוורץ, שפעל בשנות ה-70 כדי 

״לקדם יחסי ידידות ואחווה בין יהודים וערבים״ בירושלים� הארגון אף זכה לתמיכה 
כספית צנועה מיועץ ראש הממשלה לענייני ערבים וממשרד הדתות�656

י� האפליה בתחום התכנון והבנייה 

מזרח-ירושלים,  של  הערבים  תושביה  כלפי  השלכות  ורבת  עקבית  ישראלית  מדיניות 

השיכון  משרד  שבנה  יחידות-דיור  אלפי  עשרות  מול  והבנייה�  התכנון  בתחומי  ניכרת 

בעשור הראשון שלאחר המלחמה בצורה מרוכזת ומתוכננת על קרקעות שרובן הופקעו 

מבעלים ערבים ל״צורכי ציבור״, קרי: השכונות היהודיות הגדולות — שכונות ״הבריח 

״שכונות  וכן  הצרפתית,  והגבעה  דפנה  מעלות  אשכול,  רמת  המבתר,  גבעת  הצפוני״: 

רק מאות אחדות  בנה המשרד  יעקב —  ונווה  רמות, תלפיות-מזרח  גיֹלה,  הלוויין״ — 

653 ב-1970 הועסקו בירושלים )בעיקר במערבה( כ-6,000 פועלים ערבים מזרח-ירושלמים, מהם כ-3,000 

בבניין ויתרם בתעשייה, שירותים ופקידות, ש׳ טולידאנו אל י׳ לורך, 23 בפברואר 1970, א״מ גל 2385/10� 
אחד התחומים היחידים בהם ניכר שיתוף פעולה יהודי-ערבי מיד לאחר המלחמה, היה בתחומי הפשיעה — 
בעיקר זנות וסחר בסמים — שעוררו מחאה של אנשי דת מוסלמים בירושלים וטופלו בצורה תקיפה על 
ידי המשטרה� ראו: ש׳ רוזוליו, מפקד המחוז הדרומי של המשטרה, אל שר המשטרה, 13 באוגוסט 1968, 
א״מ ג 6423/8; י׳ יהושע אל שר הדתות, 13 באוגוסט 1968, גל 2396/8; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, 

עמ׳ 211-209� נושא זה ראוי למחקר נפרד� 
 A. Weingrod, R. Mendes-Flohr, Jewish-Arab Relationship in Jerusalem, Institute of Urban and 654

�Regional Studies (Jerusalem 1976), pp. 44-49
655 על הקשרים הכלכליים-חברתיים בין המגזר היהודי לערבי, ראו: מ׳ רומן, יחסי הגומלין בין המגזר 

היהודי והערבי בירושלים: היבטים כלכליים ומרחביים, ירושלים 1984 ; מ׳ רומן, ״שילוב והפרדה ביחסי 
שילוב תעסוקתי  עיר ואזור 20-19 )תשמ״ט(, עמ׳ 74-52; מ׳ שטרן,  המגזר היהודי והערבי בירושלים״, 
 M. Roman, A. Weingrod, Living Together ובהרחבה:   ,19-17 עמ׳   ,2015 ירושלים  נפיצה,  במציאות 
 Separately: Arabs and Jews in Contemporary Jerusalem (Princeton 1991); G. Caplan, R.B. Caplan,

�Arab and Jew in Jerusalem: Explorations in community mental health (Cambridge, MA 1980)
656 במאי 1974 קיבלה האגודה 6,200 ל״י ממשרד ראש הממשלה� על האגודה ופעילותה ראו א״מ גל 17081� 
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של יחידות-דיור לאוכלוסייה הערבית, שגדלה מ-70 אלף תושבים ב-1967 ל-111 אלף 

תושבים ב-1979�657 בישיבה שנערכה ב-28 ביולי 1969 החליטה ועדת השרים העליונה 

לענייני ירושלים, כי מטרתה הראשונה היא ״לקדם את אכלוס העיר העתיקה ומזרח-

ירושלים בתושבים יהודים, לרבות פתיחת בתי עסק בזמן קצר״� באותה ישיבה הוחלט 

גם לקדם פתרון ל״בעיות כלכליות של תושבי מזרח-ירושלים״ ולדאוג ״לשילובם בעיר 
המאוחדת״, אך לא דובר כלל על בניית שכונות ערביות חדשות�658

הבנייה הממסדית המאורגנת לתושבים הערבים התרכזה בשיכוני נוסייבה בצפון העיר, 

וואדי  ועוד כמה עשרות דירות בשכונת  נבנו כ-400 יחידות-דיור659 בכמה שלבים,  שם 

המפונים  עבור  השאר  )בין  העירוני  השיפוט  לתחום  שמחוץ  אל-עזרייה  ובאזור  ג׳וז 

משכונת המוגרבים והרובע היהודי(�660 העירייה ומשרד השיכון סייעו גם במתן הלוואות 

ומשכנתאות בהיקף מוגבל לתושבים ערבים, לצורך בנייה עצמית�661 מול הביקורת הבין-

לאומית שנמתחה על הקמת השכונות היהודיות הגדולות שנבנו בחלקן הגדול על קרקע 

הממשל  ידי  על   1967 עד  שהוחזקו  מדינה״  ״אדמות  על  או  ערבים  מבעלים  מופקעת 

657 רמון )עורך(, עיר בסבך: לקסיקון ירושלים בת זמננו, עמ׳ 82� בתיקי המסמכים של משרד השיכון על 

בניית שכונות הענק היהודיות לאחר מלחמת ששת הימים, בארכיון המדינה, לא מצאתי כמעט מסמכים 
מן הכלל  יוצאת  דוגמה  על תכנון ממשי להקמת שכונות לתושבים הערבים�  או  על חשיבה  המצביעים 
יחידות-דיור עבור  )שלא מומשה( היתה תכנית להפקיע כ-350 דונם בדרום-ירושלים לבנייה של 1,000 
האוכלוסייה הערבית בסמוך לכפר בית צפאפה� ראו: משרד השיכון, מסמך על פיתוח דרום-מזרח-ירושלים, 

26 בנובמבר 1969, א״מ גל 5557/5� 
658 מזכיר ועדת השרים העליונה לעניין ירושלים, אל מנכ״ל משרד הפנים, 31 ביולי 1969, א״מ גל 12055/13�

659 שיכוני נוסייבה נבנו על ידי הקבלן מוחמד נוסייבה בשנות ה-70 ביוזמת העירייה ומשרד השיכון, לאחר 

קבלת אישור מירדן� את הדירות הזולות יחסית שנבנו על פי דגם בית מגורים משותף שלא היה נפוץ אז 
במזרח-ירושלים, רכשו תושבים ממזרח העיר שסבלו ממצוקת דיור )חלקם מפוני הרובע היהודי( וכמה 
משפחות ערביות ישראליות שהיגרו לעיר מצפון הארץ� ראו מסמכים על הפרויקט בתיק א״מ ג 3475/8; 
גלעזר, רונן, ״מלכוד נוסייבה״, כל העיר, 15 במארס 1985, עמ׳ 22; ע׳ מנאע, שוליות כפולה: פלסטינים 

ישראלים בירושלים, ירושלים 1997, עמ׳ 8� 
660 הפרויקט באל עזרייה כלל 56 דירות בנות שלושה חדרים )70 מ״ר(, מתוכן הוקצו 10 דירות למפוני 

הרובע היהודי� אכלוס הדירות נתקל בקשיים גדולים עקב מיקומו של הפרויקט מחוץ לגבולות העיר� בעיות 
קשות התגלעו בחיבור הדירות למערכות החשמל והמים ואספקת שירותים לתושבים� המועצה המקומית 
של היישוב לא ששה לשתף פעולה עם אנשי משרד השיכון והעירייה, וגם הממשל הצבאי לא גילה עניין 
רב בפרויקט� ראו: ההתכתבות בתיק א״מ ג׳ 3475/8; מודעה באנגלית של קבלן ערבי על הפרויקט באל-
עזרייה, אצל : ד׳ קרויאנקר, ירושלים: המאבק על מבנה העיר וחזותה, ירושלים 1988, עמ׳ 345; א׳ רמון, 

סקר שירותים עירוניים: התכנון והבנייה במזרח-ירושלים, פברואר 1992 )לא פורסם(, עמ׳ 5� 
661 בראשית 1980 נמסר כי אושרו 532 הלוואות לבנייה בסך 3,625,000 ל״י, משה בר-נתן אל אריאל לוין, 

מנַהל המחלקה למימון ותקציבים במשרד השיכון, א״מ ג 3475/8; שמואל טולידאנו אל צבי דינשטיין, סגן 
שר האוצר, 29 באוגוסט 1967, א״מ גל 170351/1; קולק, ירושלים אחת, עמ׳ 242�
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הירדני,662 טענה ישראל כי מתוכננות גם שכונות לאוכלוסייה הערבית, אבל הצהרות אלו 

גולדה  לא מומשו אפילו ברמת התכנון�663 בדצמבר 1971 הציע קולק לראש הממשלה 

השיכון  משרד  של  הציבורית  הבנייה  מתקציב  כ-5%  לערבים  לבנייה  להקצות  מאיר 

תפיסת  של  בתחומים  נענתה�664  לא  זו  בקשה  גם  אולם  היהודיות,  השכונות  להקמת 

הקרקע, התכנון והבנייה, נקטה ישראל מדיניות של אפליה והתעלמות כמעט מוחלטת 

מצורכי האוכלוסייה הערבית� 

662 ראו למשל את מאמר המערכת שהתפרסם בעיתון היומי של הוותיקן ׳אוסרווטורה רומנו׳ ב-22 במארס 

1971 תחת הכותרת ״ירושלים והשלום״� המאמר גינה את התכניות להקים חגורה של שכונות מסביב לעיר 
עבור 75 אלף יהודים ואת גירושם של 6,000 ערבים� עובדות בלתי הפיכות אלה יכשילו — לדעת מחבר 
המאמר — כל הסדר שלום עתידי, ועל הקהילה הבין-לאומית להיאבק בהן� המאמר תורגם בחלקו אצל: נ׳ 
בן-חורין, ״יחסי ישראל-הוואטיקן בסבך התיאולוגיה, האינטרסים הדתיים והמדיניים״, בתוך: מ׳ יגר, י׳ 
גוברין, א׳ עודד )עורכים(, משרד החוץ, 50 השנים הראשונות, ירושלים 2002, עמ׳ 1009� ראו גם: בנזימן, 
ירושלים, עמ׳ 265-263; בנבנשתי, מול החומה הסגורה, עמ׳ 298-294; קרויאנקר, המאבק על מבנה העיר 

וחזותה, עמ׳ 84-81� 
663 ראיונות המחבר עם פרופ׳ יוסף שביד, ממתכנני תכנית האב לירושלים 1968 וישראל קמחי, לשעבר 

מנהל האגף לתכנון עיר בעיריית ירושלים, 26 ביולי 2016� בהרצאה שנשא שביד ב-8 באוגוסט 1967 הוא 
הדגיש ״כמה פעולות שנראות דחופות במיוחד: יישוב אוכלוסייה יהודית במזרח העיר, העברת מוסדות 
שלטון ותרבות למזרח העיר, הקמת שיכונים ציבוריים לאוכלוסייה הערבית המתגוררת במשכנות עוני, 
פיתוח תעשייתי מזורז במיוחד להעסקת המובטלים בקרב האוכלוסייה הערבית״, תמצית הרצאת יוסף 
שביד במועדון הכלכלי, 8 באוגוסט 1967, ארכיון ישראל קמחי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 11� 

בדיעבד נראה שזרועות השלטון הישראלי לא עשו כמעט דבר למימוש שני היעדים האחרונים� 
664 ט׳ קולק אל ש׳ דיניץ, ראש לשכת ראש הממשלה, 29 בדצמבר 1971, א״מ גל 17035/2; קליין, קשורים: 

הסיפור של בני הארץ, עמ׳ 241�

ראש הממשלה 
יצחק רבין 

וראש העיר טדי 
קולק, בביקור 

בשיכוני נוסייבה, 
ספטמבר 1974

צילום: יעקב סער, 

לע״מ
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עד שנות ה-80 לא הוכנו תכניות מתאר ותכניות מפורטות לשכונות הערביות� לא הושלם 

תהליך הסדר המקרקעין שהחל בתקופת המנדט ונמשך בתקופת השלטון הירדני לגבי 

רוב שטחי מזרח-ירושלים, ולא נעשה תהליך של ״איחוד וחלוקה מחדש״ )רה-פרצלציה( 

נוסף  אלו  מבניות  לבעיות  ציבור�665  לצורכי  שטחים  והקצאת  מסודר  תכנון  שמאפשר 

הקושי של היעדר מסורת של תכנון עירוני באזורים הכפריים שצורפו לעיר ב-1967 — 

הישראלים  המתכננים  של  היסוד  הנחת  היתה  המלחמה  לאחר  מיד  בדרומה�  בעיקר 

שיש לשמור על האופי הכפרי של הכפרים והשכונות הערביות שמחוץ לעיר ההיסטורית 

ולהגביל את הבנייה בהם לשתיים עד ארבע קומות�666 גורמים אלה שיתקו את מערכת 

התכנון במזרח-ירושלים במידה רבה עד היום� 

על שיתוק תכנוני זה הגיבה האוכלוסייה הערבית בבנייה פרטית משפחתית-חמולתית 

מפוזרת וצמודת קרקע בתוך העיר ובשוליה, ללא מסגרת של תכנון עירוני מסודר, דבר 

שעורר דאגה רבה בצד הישראלי�667 חלק גדול מן הבתים נבנה ללא היתר, וחלק אחר 

נבנה בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, שִאפשר קבלת היתרי בנייה כדי לפתור 

ולצורכי  ראויות  תשתיות  לבינוי  הכולל,  לתכנון  התייחסות  ללא  אך  אד-הוק,  בעיות 
הציבור החיוניים לשכונות ולכפרים הערבים שגדלו והתפתחו בקצב מהיר�668

במאמר בעיתון ׳דבר׳, ציטט העיתונאי גדעון ויגרט את ראש העיר קולק, שטען כנגד 

הממשלה בשנת 1976: ״הובטח לנו שיכון לערביי ירושלים באל-עזריה לסוף 1974 ועד 

היום לא רואים אפילו פיגום ליחידת השיכון הראשונה� ]���[ לעומת אלפי דירות ליהודים, 
לא עלה מספרן של הדירות שנבנו בעזרת השלטונות לערבים על מאתיים״�669

וחוקר  ה-70  בשנות  ירושלים  בעיריית  תכנון  מדיניות  אגף  מנהל  קמחי,  ישראל  עם  המחבר  ריאיון   665

במכון ירושלים למחקרי מדיניות, יולי 2015; א׳ רמון, סקר שירותים עירוניים: התכנון והבנייה במזרח-
ירושלים, פברואר 1992 )לא פורסם(, עמ׳ 4-3�

666 מ׳ חושן, ״תכנון ובנייה״, בתוך: א׳ רמון )עורך(, עיר בסבך: לקסיקון ירושלים בת זמננו, עמ׳ 144, 

148-146� כך למשל המליצו מתכנני תכנית האב לירושלים באוגוסט 1967 כי ״הבנייה בשועפאט לא תעלה 
על שתי קומות באזורים הגבוהים ולא תעלה על ארבע קומות בחלקיה הנמוכים״ וכי ״מבני מגורים בגובה 
4-2 קומות ובצפיפות בינונית יוקמו בכפר צור באחר״, המלצות מוקדמות לפיתוח הפיזי והשיקום של 

מזרח-ירושלים, אוגוסט 1967, ארכיון ישראל קמחי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות� 
667 ראו: י׳ גינת, דוח פנימי — ״העיבוי הערבי של ירושלים״ ]1979[, תיק חומר רקע — מחקר מטרופוליני 

ירושלים 1985, ארכיון ישראל קמחי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות� 
אדריכלות  קרויאנקר,  ד׳   ;346-344 עמ׳  וחזותה,  העיר  מבנה  על  המאבק  ירושלים:  קרויאנקר,   668

סקר  רמון,   ;256-255 עמ׳   ,1991 ירושלים   ,1990-1948 לחומות  מחוץ  המודרנית  הבנייה  בירושלים: 
שירותים עירוניים: התכנון והבנייה במזרח-ירושלים, ירושלים 1992, עמ׳ 4-3�

דבר, 21 בפברואר  ירושלים: מפעל אל-עזריה מגלה רק את קצה הקרחון״,  ויגרט, ״שיכון לערביי  ג׳   669

�1978
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מאחורי אפליה זו עמדו השיקולים הדמוגרפיים והחשש הישראלי משחיקת הרוב 

היהודי בעיר המאוחדת� ההנחה שרווחה בשנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת הימים 

הדמוגרפי  המאזן  על  לשמור  שיש  היתה  הבכירה,  והפקידות  ההחלטות  מקבלי  בקרב 

שהיה בעיר לאחר המלחמה — כ-25% ערבים לעומת כ-75% יהודים�670 בדצמבר 1970 

העריך אורי מור, שטיפל בנושא ערביי מזרח-ירושלים בלשכת היועץ לענייני ערבים, כי 

מגמה זו תישמר גם לפי התחזית הדמוגרפית שהכין משרד הפנים לשנות ה-90 ו״מכאן 

יש להסיק כי כל עוד לא יעלה מספר המיעוטים על 25% ולא יתקרב ל-1/3 האוכלוסייה, 

לא יחולו שינויים מהותיים בהרכב העדתי של האוכלוסייה ולפיכך לא צפויים זעזועים 
דמוגרפיים, חברתיים או פוליטיים״�671

עלייה בשיעור התושבים הערבים מֵעבר ל-25% נתפסה אפוא כבעלת פוטנציאל 

לערעור היציבות החברתית והפוליטית בעיר ומן הסתם גם לערעור השליטה היהודית 

בעיר� 

בשנת 1972 — בהמשך להחלטות ממשלת גולדה מאיר מקיץ 1970 — קבעו מתכנני 

משרד הפנים באופן רשמי כי יש להגדיל את משקל האוכלוסייה היהודית בעיר מ-73% 

להשתכן  ועידודה  היהודית  לאוכלוסייה  שונים  תמריצים  באמצעות  ל-80%-90% 

התקציבים  על  הממונה  של  בראשותו  בין-משרדית  ועדה  הוקמה  ב-1973  בעיר�672 

הגישה  הוועדה  בירושלים�  הרצוי  הגידול  בקצב  לדון  כדי  גפני,  ארנון  האוצר  במשרד 

גולדה  החליטה  הדוח  על  ובהסתמך   ,1973 באוגוסט  הממשלה  לראש  המלצותיה  את 

לגרום לכך שגידולה של  מאיר ״להורות למשרדי הממשלה לתאם פעולותיהם במגמה 

ירושלים בתקופה עד 1982 יהיה בשיעור 7%�3 בשנה״� לפי החלטה זו תגיע אוכלוסיית 

העיר בשנת 1982 ל-451,000 תושבים, מהם 337,000 )75%( יהודים ו-114,000 )25%( 
לא יהודים�673

670 למעשה עמד שיעור הערבים לאחר ״איחוד העיר״ ב-1967 על 6%�26� ראו: צ׳ גלוזמן, דוח ביניים, גיבוש 

מדיניות שיכון לאוכלוסייה הערבית במרחב ירושלים, 11 ביוני 1979, תיק חומר רקע — מחקר מטרופוליני 
ירושלים 1985, ארכיון ישראל קמחי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 2� 

671 א׳ מור, ערביי מזרח-ירושלים — תחזית לשנות ה-80, דצמבר 1971, א״מ גל 13908�

672 תכנית לתפרוסת הגאוגרפית של אוכלוסיית ישראל בת חמישה מיליונים, אגף התכנון במשרד הפנים, 

הרשות לתכנון כלכלי במשרד האוצר, חוברת ב׳, ירושלים 1972, עמ׳ 30, מצוטט אצל: א׳ פלנר, מדיניות 
ראו בהרחבה:   �43 עמ׳   ,1995 ירושלים  במזרח-ירושלים,  ובנייה  של אפליה: הפקעת קרקעות, תכנון 
מ׳ עמירב, סינדרום ירושלים, עמ׳ 171-158; קרויאנקר, ירושלים: המאבק על מבנה העיר וחזותה, עמ׳ 

 �84-81 ;59-58
למחקרי  ירושלים  מכון  קמחי,  ישראל  ארכיון  תשל״ו-1975,  ירושלים  מתאר  תכנית  הצעת  שביד,  י׳   673

מדיניות, עמ׳ 8� 
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על המשקל  לשמור  יש  כי  הוועדה, שקבעה  הממשלה אימצה רשמית את המלצת 

״היחסי של היהודים והערבים כפי שהיה בסוף 1972״674 — דהיינו 5%�73 יהודים ו-5%�26 

ערבים�675 במהלך השנים אישרו ממשלות ישראל השונות, באמצעות ועדת השרים לענייני 

ירושלים, את היעד הזה כעיקרון מנחה בקביעת מדיניות התכנון לירושלים�676 יעד זה, 

שהגביל מאוד את התכנון של השכונות הערביות ואת היוזמות הממשלתיות והעירוניות 

הדיור  למצוקת  המרכזיים  הגורמים  אחד  הוא  במזרח-ירושלים,  ציבורית  בנייה  ליזום 

ובהיקף  היתר  ללא  לבנייה  מכך  וכתוצאה  הערבים  מזרח-ירושלים  תושבי  של  הקשה 

נרחב במגזר הערבי� יעד זה חושף במידה רבה את יחסה של ישראל אל תושבי מזרח-

הרואה  לעיל,  שהובא  )גנדי(  זאבי  רחבעם  שכתב  במסמך  נטועים  ששורשיו  ירושלים, 

משמעותי  גידול  למנוע  מובהקת  שאיפה  ומבטא  דמוגרפי  איום  הערבית  באוכלוסייה 

במספר התושבים הערבים, כדי לשמור על ״רוב יהודי מוצק״ בעיר� את הסוגיה סיכם 

ב-1977 ישראל קמחי, שניהל את האגף למדיניות תכנון בעיריית ירושלים בשנות ה-70, 

וכתב את הדברים הבאים במסמך רשמי של עיריית ירושלים: 

אחת מאבני היסוד בתהליך תכנונה של ירושלים היא השאלה הדמוגרפית� גידולה 

של העיר ושמירת המאזן הדמוגרפי בין הקבוצות האתניות שבה, היו נושא להחלטת 

ממשלת ישראל� החלטה זאת, בדבר שיעור גידול העיר, משמשת כיום אחת מאמות-
המידה להצלחת תהליך ביסוסה של ירושלים כבירת ישראל�677

ו״האוכלוסייה  פרי  נושא  אינו  הישראלי  הדמוגרפי  כי המאמץ  הסתבר  מהרה  עד  אולם 

הלא-יהודית בעיר גדלה יותר מן החזוי״�678 בדוח מחקר שהוגש בראשית יוני 1979 למשרד 

השיכון, נכתב כי ״משקלה של האוכלוסייה הלא יהודית ]הוא[ כ-28% מכלל האוכלוסייה, 

ואם נרצה לשמור על אחוז זה יש למשוך מחוץ לשטח השיפוט של העיר מדי שנה כ--2,000
1,800 נפש שהם כ-300 משפחות ]יהודיות[� כל זאת באם הפער לא ילך ויגדל״�679

ומשולב,  מתואם  פיתוח  לקצב  המלצות  בירושלים,  הפיתוח  קצב  לבדיקת  הבין-משרדית  הוועדה   674

ירושלים, אוגוסט 1973, עמ׳ 3; פלנר, שם�
675 ב׳ הימן, ג׳ איזרייך, אוכלוסיית ירושלים והמרחב: גידול ותחזיות, עיריית ירושלים, המחלקה לתכנון 

העיר, האגף למדיניות תכנון, ירושלים 1977, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 5�
676 דברי אברהם כחילה, סגן ראש העיר ויו״ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, פרוטוקול ישיבת המועצה 

5 במארס 1993, דוח 65, עמ׳ 18; פלנר, שם� 
677 הימן, איזרייך, שם )הקדמה מאת ישראל קמחי(, עמ׳ 1; פלנר, שם עמ׳ 33-32�

678 הימן, איזרייך, שם, עמ׳ 4; פלנר, שם, עמ׳ 43� 

679 ראו: צ׳ גלוזמן, דוח ביניים, גיבוש מדיניות שיכון לאוכלוסייה הערבית במרחב ירושלים, 11 ביוני 

1979, תיק חומר רקע — מחקר מטרופוליני ירושלים 1985, ארכיון ישראל קמחי, מכון ירושלים למחקרי 
מדיניות, עמ׳ 2� 
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ב-19 השנים הראשונות שחלפו מאז 1967 הוכפל מספר התושבים הערבים והגיע 

הירדני(�680  בתקופת השלטון  בלבד  גידול של 50%  )לעומת  נפש  אלף  ל-5�136  ב-1987 

בתחום  השיפור  היו  הערבית  האוכלוסייה  של  הדמוגרפי  לגידול  העיקריים  הגורמים 

הבריאות במזרח-ירושלים, מדיניות הרווחה המוגבלת שהונהגה על ידי ישראל, ובעיקר 

השגשוג הכלכלי שנבע באופן פרדוקסלי בין השאר מן הבנייה רחבת ההיקף של השכונות 

היהודיות הגדולות על ידי עובדי הבניין תושבי מזרח-ירושלים והגדה המערבית� פתיחת 

שוק העבודה בתחום הבנייה לתושבי הגדה המערבית, הביאה גם להגירה של תושבים 
רבים )בעיקר מחברון ומהר חברון( לירושלים�681

יעד נוסף של השלטון הישראלי, שעורר גם הוא מחאות של גורמים שונים בעולם 

הנוצרי ובקהילה הבין-לאומית, היה להוציא אוכלוסייה ערבית מן הרובע המוסלמי בעיר 

העתיקה אל מחוץ לתחום השיפוט העירוני ולרכוש קרקעות להתיישבות יהודית על ידי 

חברות כמו ׳הימנותא׳ )מיסודה של קק״ל(, ׳ַאזֹורים׳ ו׳הכשרת היישוב׳ במזרח-ירושלים, 

במימון משרד האוצר�682 בראשית ינואר 1968 מינה שר האוצר פנחס ספיר, ועדה לרכישת 

קרקעות במזרח-ירושלים באמצעות חברות ממשלתיות בתקציב של שני מיליון לירות� 

נקבע כי ״לא יינתן עידוד לרכישת קרקעות במזרח-ירושלים על ידי גורמים פרטיים״� 
אולם עד חודש יולי לא נמצא אפילו מוכר אחד והוועדה פוזרה�683

ומהירה  זולה  ״בנייה  לקדם  דיין,  של  בעידודו  קולק,  ניסה  ה-70  שנות  בראשית 

יו״ש  בשטחי   ]���[ העתיקה,  בעיר  אחרים  וִמחלקים  היהודי  הרובע  מפוני  לערבים 

שבעזריה ואבו-דיס על קרקעות שהיו בבעלות הממשלה״�684 הלל כהן מספר על הקמת 

יחידת ׳איגום׳, יחידה-בת של ִמנהל מקרקעי ישראל, שהוקמה בשנת 1973 כדי ״לפצח 

680 מ׳ חושן, ״גודל האוכלוסייה וקצב גידולה״, בתוך: א׳ רמון )עורך(, עיר בסבך: לקסיקון ירושלים בת 

זמננו, עמ׳ 83�
681 ראו: צ׳ גלוזמן, דוח ביניים, גיבוש מדיניות שיכון לאוכלוסייה הערבית במרחב ירושלים, 11 ביוני 1979, 

עמ׳ 1; מ׳ בנבנשתי, מקום של אש, תל-אביב 1996, עמ׳ 152-151�
682 ראו סיכום ישיבה בלשכת שר האוצר בעניין רכישת קרקעות במזרח-ירושלים, 15 בנובמבר 1967; מכתבו 

של מ׳ זגגי אל שר האוצר מן ה-8 ביולי 1968 בעניין הקמת ״ועדה לבדיקת התנאים לרכישת קרקעות 
במזרח-ירושלים״, א״מ גל 17027/15� במסמך ״המלצות מוקדמות לגבי הפיתוח הפיזי והשיקום של מזרח-
ירושלים״ של מתכנני תכנית האב לירושלים מאוגוסט 1967 הודגש כי ״ישראל לא תוכל להשלים עם קיומה 
של העיר ]העתיקה[ כשכונת עוני מוזנחת ועל כן תוציא מתוכה את עודפי האוכלוסייה המוסלמית״� מחּברי 
והן מטעמים פוליטיים להוציא  פיזיים  יהיה למדינה, הן מטעמים  המסמך היו מודעים לכך ש״לא קל 
מהעיר ]העתיקה[ מוסלמים ולהכניס יהודים״, המלצות מוקדמות לגבי הפיתוח הפיזי והשיקום של מזרח-

ירושלים, ארכיון ישראל קמחי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 2� 
683 קליין, קשורים, עמ׳ 269�

684 מתוך סיכום פגישת קולק עם שר הביטחון במלון ׳המלך דוד׳, 31 בדצמבר 1972, ארכיון מכון ירושלים 

למחקרי מדיניות� 
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נדידת  עידוד  ידי  על   ]���[ העתיקה  העיר  שבתחומי  המוסלמי  המגורים  גרעין  ]את[ 

 — לחו״ל  הגירה  עידוד  ידי  ועל  מחד  סוריּכ  ובית  ִּבידו  חנינה,  בית  לאזור  אוכלוסייה 
מאידך״�685

עצמם  אנשי-קש שהציגו  פרטיים באמצעות  רכוש מבעלי-בתים  לקניית  פעלה  ׳איגום׳ 

הליכוד  ממשלות  של  למגמותיהן  שבניגוד  מציין  כהן  בנכס�  בלבד  פרטי  עניין  כבעלי 

בשנות ה-80 ובאמצע שנות ה-90, לא פעלה ׳איגום׳ לרכישת יחידות-דיור כדי לאכסן בהן 

אנשים ״פרטיים״, שכן באופן כללי היתה מקובלת על ממשלות ׳העבודה׳ ועל העירייה 

בראשות קולק מדיניות של הפרדה בין מגורי יהודים למגורי ערבים� ההצלחה של ׳איגום׳ 

בירושלים היתה חלקית בלבד, בניגוד לרכישות רחבות יותר שעשתה בגדה המערבית�686 

685 ראו: ב׳ לובטקין, מנהל אגף בעלות ורישום במנהל מקרקעי ישראל )ממ״י( אל סמנכ״ל ממ״י אורי בידץ, 

״דוח שנתי — איגום לשנים 1973-1974״, נספח 2, מצוטט אצל: ה׳ כהן, ״עלייתה ונפילתה של ירושלים 
בירת פלסטין״, בתוך: אחימאיר ובר-סימן-טוב )עורכים(, 40 שנה בירושלים, עמ׳ 105� ראו גם: כהן, כיכר 
השוק ריקה, עמ׳ 69; קליין, קשורים, עמ׳ 270-269; נ׳ שרגאי, ״26 ביוני: הממשלה מבקשת שהתקשורת 

לא תעשה עניין מסיפוח מזרח-ירושלים״, הארץ, 2 בנובמבר 2003� 
686 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 17� ביולי 1968 החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון ״להטיל על 

ִמנהל מקרקעי ישראל להכין סקר על אפשרות רכישת נכסי דלא ניידי )קרקעות, בניינים, פרדסים( ברצועת 
עזה, ביהודה ושומרון ובמזרח-ירושלים״, החלטה מס׳ 168/ב׳, מדיניות קרקעות ביהודה ושומרון, 24 ביולי 

1968, א״מ א 7616/16�

ביקור ראש הממשלה לוי אשכול 
ב״בית השבעה״, מתחם ההתיישבות 
היהודי הראשון בשכונת בית חנינא, 

4 ביולי 1968
צילום: פריץ כהן, לע״מ
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היחידה פעלה שנים ספורות, אולם לאחר המהפך הפוליטי של 1977 התרחבה פעילות 

גופים  בתמיכת  המוסלמי,  ברובע  כהנים׳  ו׳עטרת  ליושנה׳  ׳עטרה  היהודיות  העמותות 
ממשלתיים ובניגוד לעמדתו הפומבית של קולק�687

הבנייה של שכונות הענק הישראליות שקמו על הרכסים המקיפים את העיר )שתי 

הבולטות שבהן הן גיֹלה ורמות( והידיעות על התכניות הישראליות לדילול האוכלוסייה 

הערבית בעיר העתיקה, נתפסו בעיני האוכלוסייה הערבית כשינוי סדרי עולם וכמזימה 

 1970 אוגוסט  בסוף  ׳אל-קודס׳  בעיתון  שפורסם  דעת  בגילוי  מולדתם�  מעיר  לנשלם 

נכתב: 

בשעה שמדברים על פתרון מדיני לבעיית המזרח התיכון; בזמן שנעשים מאמצים 

לחדש את שליחות יארינג; בזמן שחלק ממדינות העולם אימצו את תכנית רוג׳רס688 — 

בעיצומן של נסיבות אלה החליט השלטון הישראלי לפעול יומם ולילה כדי לבצע 

צביונה  את  ולהעלים  הקדושה  העיר  פני  את  לשנות  הנועדות  תוקפניות  החלטות 
הערבי והמוסלמי�689

לנוכח  בירושלים  הערבית  האוכלוסייה  של  והתסכול  המצוקה  את  שיקף  הדעת  גילוי 

כיתור העיר בבנייה יהודית נרחבת הנעשית רּוּבה בידי פועלי-בניין פלסטינים ממזרח-

ירושלים ומן הגדה המערבית� 

י״א� סיכום 

ככל שחלפו השנים מאז מלחמת ששת הימים, ניכרת ירידה במאמצי השלטון הישראלי 

היום- למצוקותיהם  להתייחס  ובעיקר  הערבים,  מזרח-ירושלים  תושבי  למען  לפעול 

יומיות� העיתונאי דני רובינשטיין, שסיקר את נושאי מזרח-ירושלים והשטחים בעיתון 

היחס  את  העיר,  ל״איחוד״  שנים  עשר  במלאות   ,1977 במאי  סיכם   ,1967 מאז  ׳דבר׳ 

הישראלי לתושבי מזרח-ירושלים ואת הלך הרוח ששרר בה כך: 

עמ׳  קשורים,  קליין,   ;207-191  ,64 עמ׳  המריבה,  הר  שרגאי,   ;71-69 עמ׳  ריקה,  השוק  כיכר  כהן,   687

�275-271
688 הכוונה לתכניתו של וויליאם רוג׳רס, מזכיר המדינה האמריקאי )מדצמבר 1969(, שקבע כי אין לקבל 

פעולות חד-צדדיות באשר למעמדה הסופי של העיר, שצריך להיקבע בהסכם בין ישראל לבין ירדן, ולהביא 
בחשבון גם את האינטרסים של המדינות האחרות באזור ושל הקהילה הבין-לאומית� ראו: הירש והאוסן-

כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 56� 
689 מצוטט אצל בנזימן, ירושלים, עמ׳ 264�
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ולמקומה במדינת  ]במזרח-ירושלים[  כל הנושאים הקשורים לאוכלוסייה הערבית 

מוחלטת�  כמעט  בפאסיביות  ונוהג  זאת  יודע  הערבי  הציבור  משניים�  הם  ישראל 

יהודים וערבים נפגשים יום-יום בירושלים, מבלים יחד, עושים עסקים ומפיקים מכך 

תועלת הדדית, אבל החיים בצוותא עדיין לא ביטלו גילויים של זרות, של תחושת 

מחיצות  יוצרים  והלאומיים  הפוליטיים  והניגודים  התרבותיים  ההבדלים  קיפוח� 

]���[ הציבור  עבות עד שאפילו בתחום הכלכלי שיתוף הפעולה הוא מצומצם למדי 

הערבי בירושלים נשאר כשהיה: חלק אינטגרלי מהאוכלוסייה הערבית ]בשטחים, 

א�ר[� את חוקי ישראל מחילים על הערבים בצורה חלקית ומצומצמת והקשר עם 
ישראל מתרכז ברובו ביחסי פועלים ומעבידים�690

במברק למזכירות המדינה בוושינגטון סיכם הקונסול האמריקאי בירושלים את תמונת 
המצב בעיר במשפט אחד: ״ירושלים 10 שנים אחרי: מאוחדת אך מחולקת״�691

נראה אפוא שההתייחסות המיוחדת והליברלית-יחסית של ממשלת ישראל אל תושבי 

מזרח-ירושלים, היתה נחלת השנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת הימים� היא הונהגה 

על ידי טדי קולק, מירון בנבנשתי וי״ש שפירא, שפרש מן הממשלה בסוף אוקטובר 1973� 

מדיניות זו ניסתה להקל על תושבי מזרח-ירושלים בתחומים אחדים ולמנוע התנגשות 

חזיתית גלויה עמם� היא אפשרה לירדן להמשיך לפעול במזרח-ירושלים, ובעיקר שימרה 

את האזרחות הירדנית )לצד התֹושבּות הישראלית( — מה שִאפשר את המשך קיומן של 

הזיקות ההדוקות בין מזרח-ירושלים, הגדה המערבית, ירדן והעולם הערבי, לשביעות 

רצונה של הקהילה הבין-לאומית� צעדים אלה, שנולדו ממדיניות הגשרים הפתוחים של 

וסללו את  במזרח-ירושלים  הישראלית  הריבונות  של  למעשה החלה מלאה  מנעו  דיין, 

הדרך להשפעת הרשות הפלסטינית בשנות ה-90� 

אולם מן הצד השני, הצעדים הישראליים בתחום התכנון והבנייה במזרח העיר — 

האוכלוסייה  לצורכי  ממש  של  היענות  וחוסר  יהודית  לאוכלוסייה  ענק  שכונות  בניית 

בעשור  ישראל�  ממשלת  של  ותכניותיה  כוונותיה  על  מכול  יותר  מצביעים  הערבית — 

השנים הראשון שלאחר כיבוש העיר לא נעשה כל צעד של ממש כדי לשלב את המגזר 

הערבי בירושלים בחזון העתידי של בירת ישראל ולאפשר לו לשגשג לצד אוכלוסיית העיר 

היהודית� מנחם קליין מכנה את מדיניותו זו של קולק ״הגישה ההיררכית״, המעדיפה את 

הצד היהודי, אבל פועלת בדרך מרוסנת כלפי התושבים הערבים, בכך שהיא מאפשרת 

690 ד׳ רובינשטיין, ״חומה שנפלה ומחיצות שנשארו״, דבר, 12 במאי 1977�

https://search.wikileaks.org/plusd/ ,1977 691 הקונסול האמריקאי בירושלים אל מזכירות המדינה, 12 במאי

�cables/1977JERUSA00686_c.html
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הישראלית  המדיניות  העיר״�692  ״איחוד  לפני  ששררו  ובדפוסים  במסגרות  לחיות  להם 

התרכזה בראש ובראשונה ב״קביעת עובדות בשטח״: בניית שכונות יהודיות ויצירת רוב 

יהודי מוצק בעיר ״המאוחדת״� 

במסמך שנשא את הכותרת ״ראשי פרקים לתכנית פעולות הסברה על פעולות משרד 

ראש הממשלה בעניין אכלוס מזרח-ירושלים״, מן ה-28 באוקטובר 1968, נכתב במפורש 

כי ״בכל הפרסומים ]מעתה ואילך[ נזכיר את שמות השכונות החדשות ]היהודיות[ על 

מנת להוציא בהדרגה מן הלקסיקון המדובר את המושג ׳מזרח-ירושלים׳ ולהתרגל למושג 
׳ירושלים׳ עם שמות שכונות כפי שנהוג בעיר החדשה״�693

מצבם של תושבי מזרח-ירושלים הערבים ורצונותיהם נדחקו בהדרגה לקרן-זווית 

יותר לאחר המהפך הפוליטי של  ועוד  ככל שחלפו השנים� החל ממחצית שנות ה-70, 

1977, קיבלו מגמות אלו תאוצה נוספת, כפי שנראה בהרחבה בפרקים הבאים� 

692 קליין, קשורים, עמ׳ 301�

693 א״מ ג 10768/17�

פועלים ערבים בונים את הבתים הראשונים בשכונת גבעת המבתר בצפון ירושלים, ינואר 1969
צילום: פריץ כהן, לע״מ
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פרק שלישי: מדיניות ממשלות הליכוד בעשור השני 

שלאחר הסיפוח )1987-1977( 

א� המהפך הפוליטי, ביקור סאדאת ותהליך השלום עם מצרים

בעשור שבין 1967 ל-1977 הוביל כידוע מנחם בגין — שר בממשלות הליכוד הלאומי של 

אשכול וגולדה מאיר )עד אוגוסט 1970( — ולאחר מכן ראש האופוזיציה — קו ניצי תקיף 

ששלל כל ויתור טריטוריאלי בשטחי הגדה המערבית ובוודאי בירושלים ״המאוחדת״�694 

בדיונים שהתקיימו בממשלה לאחר מלחמת ששת הימים התנגד בגין בתוקף גם לרעיון 

להעניק אוטונומיה לפלסטינים ביהודה ושומרון� הוא טען כי ״מושג האוטונומיה ]לערביי 

הגדה המערבית[ מוליך למדינה פלסטינית בהיגיון ברזל של הדברים� אם אנחנו אומרים 
׳אוטונומיה׳, זו הזמנה למדינה פלשתינית עצמאית״�695

באורח פרדוקסלי ניתן לטעון כי דווקא המהפך הפוליטי שפקד את ישראל ב-1977 

ובחירתו של בגין לראשות הממשלה, ביקורו של הנשיא סאדאת בירושלים והמשא ומתן 

הישראלי-מצרי על אוטונומיה לערביי יהודה ושומרון, יצרו את הסדק הראשון שהוביל 

המאוחדת  ״ירושלים  סביב  ב-1967  שנוצר  הקונסנסוס  מן  ישראלית  לנסיגה  בהדרגה 

מרכזי  תפקיד  היה  מזרח-ירושלים  תושבי  של  מעמדם  לסוגיית  ישראל״�  בריבונות 

בשחיקה זו של הקונסנסוס� 

ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל, בנובמבר 1977, חולל 

כידוע תפנית בקשרי ישראל-מצרים, אבל מעטים מודעים לכך שהוא גם העלה לראשונה 

את סוגיית ירושלים למקום מרכזי במשא ומתן בין שתי המדינות, ובהמשך גם במשא 

ומתן הישראלי-פלסטיני�696 בנאומו בכנסת )ב-21 בנובמבר 1977( דרש סאדאת נסיגה 

עיר  בהיותה  אליה  שבאתי  אל-קודס,  ירושלים  הערבית,  מ״ירושלים  מלאה  ישראלית 

השלום״� הוא התייחס גם לסוגיית מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים הערבים, בהדגישו 

כי ״לא ניתן להסכים לכך שמישהו, במצבה המיוחד של ירושלים, יחשוב על סיפוח או 

התפשטות, שכן עליה להיות עיר חופשית ופתוחה לכל המאמינים� וחשוב מכל, שאין 

לנתק עיר זו מאלה שבחרו בה כמקום מושב זה כמה דורות� במקום לעורר מחדש את 

694 נאור, ארץ ישראל השלמה, עמ׳ 296-292�

שישה ימים של מלחמה, עמ׳ 374; ז׳ רבינוביץ׳, ג׳ שטיינברג, ״תכנית האוטונומיה של מנחם  695 אורן, 

http://socsci.tau.ac.il/ ,80 בגין — בין ריאליזם מדיני ואידיאולוגיה״, המרחב הציבורי 6 )קיץ 2012(, עמ׳
�public-sphere/images/Files/Summer_2012/Rubinovitz%20and%20Steinberg.pdf

696 נושא ירושלים עלה כבר בשיחות המוקדמות בין משה דיין לבין חסן תוהמי במרוקו, בספטמבר 1977� 

ראו: א׳ בן-אלישר, לא עוד מלחמה, אור-יהודה 1995, עמ׳ 42-41, 218; מ׳ קליין, יונים בשמי ירושלים, 
תהליך השלום והעיר 1999-1977, ירושלים 1999, עמ׳ 59� 



177177

מלחמות הצלבנים, עלינו להחיות את רוח עמר אבן אל-ח׳טאב וצלאח א-דין� כלומר, את 
רוח הסובלנות וכיבוד הזכויות���״�697

נאום התשובה שנשא מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל, הדגיש את חילוקי הדעות 

בין ישראל לשכנותיה בסוגיית גבולות הקבע, ואת הקשר הנצחי שבין עם ישראל לארץ 

לא  צד  שום   ]���[ ומתן�  למשא  נתון  יהיה  ש״הכול  העיקרון  את  גם  קבע  אבל  ישראל, 

יגיד את ההיפך� שום צד לא יגיש תנאים מוקדמים״�698 בהצהרה זו צירף בגין למעשה 

את שאלת ירושלים )בתוכה גם את שאלת מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים הערבים( 

ומתן שהחל בעקבות הביקור�699 כך למשל,  לרשימת הנושאים שיעמדו במוקד המשא 

697 ר׳ ישראלי )עורך(, אנור סאדאת על מלחמה ושלום 1980-1970, ירושלים תשמ״ב, עמ׳ 82-81; מ׳ קליין, 

ירושלים במשא ומתן לשלום — עמדות ערביות, ירושלים 1995, עמ׳ 6� לנוסח המלא של נאום סאדאת 
�http://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=19 :ראו באתר הכנסת

http://www.knesset.gov. :698 בן אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 72; לנוסח נאומו של בגין ראו באתר הכנסת

�il/process/asp/event_frame.asp?id=52
699 בן אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 73-72; קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 60� 

נשיא מצרים אנואר סאדאת )משמאל( 
מתפלל במסגד אל-אקצא, הר הבית, 

20 בנובמבר 1977
צילום: מיקי צרפתי, לע״מ
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ויצמן, לבין נשיא מצרים סאדאת בזלצבורג, טען נשיא  בפגישה בין שר הביטחון עזר 

מצרים כי הוא יודע שירושלים צריכה להישאר מאוחדת, ולכן יש להקים בעיר עירייה 

ערבית, עירייה ישראלית ועיריית-גג� ובהתחשב בקדושת העיר ל-700 מיליון מוסלמים 
בעולם, יש להניף דגל מוסלמי מעל המקומות הקדושים להם�700

הראשון  שגרירה  ובהמשך  הממשלה  ראש  משרד  מנכ״ל  שהיה  אלישר,  בן  אליהו 

של ישראל במצרים, טען ש״בגין לא העלה בכלל בדעתו לתת יד לכל דיון שהוא בעניין 

ירושלים״, למעט ״׳הצעה טנטטיבית׳ שעדיין עומדת לשיקול ביחס למקומות הקדושים, 

אמרה  הטנטטיבית׳  ה׳הצעה  גיבוש״�  לכלל  הגיעה  לא  מעולם  הזאת  המחשבה  אבל 

ונציגיה� המקומות הקדושים  דת  כל  עצמי של  לניהול  יימסרו  ש״המקומות הקדושים 

המוסלמים יינתנו לניהול נציג אחד של המועצה המנהלית ]של האוטונומיה[ ונציגים של 

המדינות השכנות — לכל מדינה נציג אחד״�701 בגין היה מוכן לראות בין נציגים אלה גם 

נציג של ערב הסעודית ושל מרוקו, ואף נציג של אירן� 

במוקד  ירושלים  סוגיית  עמדה   )1978 )ספטמבר  הראשונה  קמּפ-דייוויד  בוועידת 

המחלוקת בין ישראל למצרים, וכמעט שהביאה לפיזור הוועידה� הנשיא סאדאת העלה 

הנשק  שביתת  לגבולות  ישראלית  נסיגה  לפתרון:  הצעה  העלה  ואף  לדיון  הסוגיה  את 

משנת 1949, ריבונות וממשל ערביים באזור הערבי של ירושלים, מועצה עירונית משותפת 

שתופקד על אספקת השירותים לציבור, וחופש גישה ופולחן במקומות הקדושים ללא 
הבדל וללא אפליה�702

ולא  הקיים  המצב  בשינוי  לדון  סירבו  הישראלית  המשלחת  ואנשי  בגין  אולם 

הסכימו אף לאזכור בעיית ירושלים במסמכים המוסכמים�703 בשיחה בין שר החוץ דיין 

למזכיר המדינה סיירוס ואנס, טען דיין שאי-אפשר לחלק את ירושלים ולנתקה מבית 
לחם�704

700 בן אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 219�

701 בן אלישר, שם, שם�

702 בן אלישר, שם, עמ׳ 220�

703 בנבנשתי, עיר ללא חומה, עמ׳ 113; בן אלישר, שם� ראו גם פרסום מקוון של ארכיון המדינה: ״חלק 

ב׳: ועידת קמפ דייוויד — פריצת הדרך אל השלום, שלב ראשון: קשיים ותחושה של דריכה במקום )12-5 
http://www.archives.gov.il/ArchiveGov/pirsumyginzach/HistoricalPublications/ 1978(״,  בספטמבר 

�CampDavid/CampDavidMavo2a.htm
השלום,  אל  הדרך  פריצת   — דייוויד  קמפ  ועידת  ב:  ״חלק  המדינה:  ארכיון  של  מקוון  פרסום  ראו   704

http://www.archives.gov.il/ ,)1978 שלב שני: מפנה בדרך לחתימת הסכם המסגרת״ )27-13 בספטמבר
 �ArchiveGov/pirsumyginzach/HistoricalPublications/CampDavid/CampDavidMavo2b.htm

עמדת ארצות הברית היתה קרובה לעמדה המצרית� ראו: בן אלישר, שם, עמ׳ 221-220� 
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לאחר דיון ארוך וקשה, ובהיעדר הסכמה בסוגיה זו, ניסח כל צד את עמדתו במכתב 

שהעביר לנשיא ארצות הברית ג׳ימי קרטר� סאדאת כתב כי ״ירושלים הערבית היא חלק 

אינטגרלי מהגדה המערבית״ וכי ״יש לכבד ולהשיב זכויות ערביות חוקיות והיסטוריות 

בעיר״� הוא טען כי העיר ״צריכה להיות בריבונות ערבית״ ו״התושבים הפלסטינים של 

ירושלים הערבית זכאים להשתמש בזכויותיהם הלאומיות הלגיטימיות, בהיותם חלק 

מן העם הפלסטיני בגדה המערבית״� עוד טען סאדאת כי ״יש להחיל לגבי ירושלים את 

כל החלטות מועצת הביטחון, ובמיוחד החלטות 242 ו-267״, והדגיש ״כי כל הצעדים 

שנקטה ישראל כדי לשנות את מעמדה של העיר בטלים ומבוטלים״�705 עם זאת הציע 

עירונית  ומועצה  מחולקות,  בלתי  להיות  צריכות  בעיר  חיוניות  ש״פעולות  סאדאת 

משותפת המורכבת ממספר שווה של חברים ערבים וישראלים יכולה לפקח על ביצוען 
של פעילויות אלה� בדרך זו תהא העיר בלתי מחולקת״�706

 — האמריקאית  לעמדה  וקרובה  מתונה  עמדה  להציג  אפוא  ניסה  המצרי  הניסוח 

עמדה שביטא מזכיר המדינה וויליאם רוג׳רס בדצמבר 1969, המצדדת בשמירת אחדותה 
הפיזית של העיר, בגישה חופשית לכול ובתנועה חופשית של אנשים וסחורות�707

אולם עמדת ישראל היתה קשוחה ובלתי מתפשרת� בגין ציין במכתבו אל הנשיא 

קרטר כי ״ביום ה-28 ביוני 1967 פרסם בית הנבחרים הישראלי )הכנסת( חוק האומר: 

שהממשלה  ארץ-ישראל  של  שטח  בכל  יחולו  המדינה  של  והִמנהל  השיפוט  ״המשפט, 

קבעה בצו׳� ]ו[על יסוד חוק זה הוציאה ממשלת ישראל צו ביולי 1967, כי ירושלים היא 
עיר אחת, שאינה ניתנת לחלוקה, בירת מדינת ישראל״�708

ויכוח חריף פרץ בין הצדדים סביב נוסח מכתב התשובה של הנשיא קרטר למכתבי 

בגין וסאדאת� הנציגים הישראלים התנגדו לציטוט העמדה האמריקאית הרואה בשטחי 

מזרח-ירושלים שטח כבוש כשאר השטחים שנכבשו על ידי ישראל� דיין אף טען כי ״לא 

היינו באים לכאן אילו ידענו שתכריזו על עמדתכם בעניין ירושלים״�709 לבסוף הושגה 

705 קליין, ירושלים במשא ומתן לשלום, עמ׳ 6, 91 )נספח א׳(; בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, 

עמ׳ 114� 
706 קליין, שם, עמ׳ 7, 91; בנבנשתי, שם, עמ׳ 114� 

707 בנבנשתי, שם, עמ׳ 111�

ירושלים לאן?, עמ׳ 8-7� בנבנשתי,  708 כתבי אמנה, מס׳ 857, כרך 25, עמ׳ 525; הירש והאוסן-כוריאל, 

שם, עמ׳ 115� בנבנשתי מציין בצדק שצו הממשלה פורסם ב-28 ביוני )ולא ביולי( ואין בו כלל אזכור של 
ירושלים בנוסח שציטט בגין� 

709 ראו: בנבנשתי, שם, עמ׳ 116; הפרסום המקוון של ארכיון המדינה: ״חלק ב׳: ועידת קמפ דייוויד — 

 ,)1978 בספטמבר   27-13( המסגרת״  הסכם  לחתימת  בדרך  מפנה  שני:  שלב  השלום,  אל  הדרך  פריצת 
http://www.archives.gov.il/ArchiveGov/pirsumyginzach/HistoricalPublications/CampDavid/

�CampDavidMavo2b.htm
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פשרה והוסכם כי המכתב של נשיא ארה״ב רק יאזכר, ולא יפרט, את הצהרות השגרירים 

האמריקאים גולדברג ויוסט למוסדות האו״ם בעניין ירושלים מיולי 1967 ומיולי 1969�710 

המצרים פירשו את המכתב כתמיכה בעמדתם והדגישו את אי ההכרה של ארצות הברית 
בצעדים שנקטה ישראל בירושלים מאז 1967�711

בהמשך המגעים בין ישראל למצרים בנושא האוטונומיה לתושבי השטחים, בעקבות 

ירושלים: העיר הוצאה  בגין את עמדתו העקרונית בסוגיית  ועידת קמּפ-דייוויד, הציג 

נקבע  ולכן  לפלסטינים,  ישראל  שהציעה  הפרסונאלית  האוטונומיה  ממסגרת  לחלוטין 

האוטונומיה�  של  המנהלית  למועצה  בבחירות  להשתתף  יוכלו  לא  הערבים  שתושביה 

מזרח-ירושלים  סוגיית  בין  לנתק  בגין  רצה   1967 מאז  הישראלית  למדיניות  בהמשך 

לבין המשא ומתן על גורל שאר חלקי הגדה המערבית�712 בגין דחה גם את הצעתו של 

בז׳ז׳ינסקי, שמושב המועצה המנהלית של  זביגנייב  היועץ האמריקאי לביטחון לאומי 

האוטונומיה יהיה בירושלים� 

מצרים דחתה כמובן את רעיונותיו של בגין מכול וכול וטענה כי מזרח-ירושלים לא 

תוכל להישאר בריבונות ישראל ו״האוטונומיה הכוללת תחול על כל השטחים הפלסטיניים 
שנכבשו בשנת 1967, דהיינו על הגדה המערבית כולל ירושלים ועל רצועת עזה״�713

על  השמירה  נושא  היה  כלשהי  גמישות  בגין  גילה  בו  היחיד  התחום  שראינו,  כפי 

המקומות הקדושים� בשיחה עם הנשיא קרטר לא פסל בגין את ההקבלה שהציע הנשיא 

בין ירושלים לקריית הוותיקן ברומא�714 בהצעת בגין מן ה-28 בדצמבר 1977 נאמר כי 

710 בנבנשתי, שם, עמ׳ 116; רמון )עורך(, עיר בסבך, לקסיקון ירושלים בת זמננו, עמ׳ 356-355�

711 ב״ב ראלי, הדרך לשלום מקהיר לירושלים, תל-אביב 1988, עמ׳ 182�

712 גם בסעיפים הנוגעים לאוטונומיה בגדה המערבית, הודגשה הזיקה הישראלית לשטחי יהודה ושומרון 

והתושבים הערבים אף הוזמנו לבחור בין אזרחות ישראלית לאזרחות פלסטינית� ראו: תכנית האוטונומיה 
http://www.knesset.gov.il/ הכנסת:  באתר   ,1977 בדצמבר  ה-28  מן  בגין  מנחם  רוה״מ  של  המקורית 

process/docs/autonomy1977.htm� אליהו בן אלישר העיר בספרו כי ״מעיניו של בגין לא נעלמה הסכנה 
שרבים מתושבי השטחים יחפצו לפתע פתאום להפוך לישראלים, אבל בלבו פנימה חשב שממשלת ישראל 
תשכיל לרסן מגמה זו וגם חשב שרק ערבים מעטים ירצו להיות לאזרחים ישראלים� לנגד עיניו עמדה 
הדוגמה של ירושלים המזרחית, שסופחה לישראל, ותושביה הירדנים לא ביקשו בכלל לוותר על אזרחותם 
משכבר״, בן אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 102-101� לדיון בפתרון סכסוכים אתניים באמצעות תכניות 
 �R. Lapidoth, Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic Conflicts, Washington 1997 :אוטונומיה, ראו

על סוגי אוטונומיה שונים ראו: ר׳ לפידות, אוטונומיה, משפט וממשל, כרך א׳ )1(, תשנ״ב, עמ׳ 79-39�
713 מ׳ גמר )עורך(, המשא ומתן על כינון האוטונומיה, מסמכים עיקריים, תל-אביב 1981, עמ׳ 3; קליין, 

ירושלים במשא ומתן לשלום, עמ׳ 7; ראלי, הדרך לשלום, עמ׳ 300�
714 בן-אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 220; ראו גם: ש׳ פוגלמן, ״בגין מחלק את ירושלים״, הארץ, 3 בנובמבר 

�http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1546588 ,2011
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״בעניין ניהול המקומות הקדושים לשלוש הדתות בירושלים, תּוכן ותוגש הצעה מיוחדת, 
תוך הבטחת גישה חופשית לכל בני הדתות אל המקומות הקדושים להם״�715

בעיתונות הישראלית התפרסמו ידיעות על נכונותו של שר החוץ דיין לאפשר לתושבי 

מזרח-ירושלים להצביע בבחירות למועצה המנהלית של האוטונומיה, ובעיריית ירושלים 

חששו שפרסום ידיעות מסוג זה ״עלול לחבל במאמצים להביא את ערביי מזרח-ירושלים 

להצביע בבחירות לעיריית ירושלים״� אולם ידיעות אלה הוכחשו על ידי משרד החוץ�716 

העמדה הישראלית הרשמית היתה שבהסכמי קמפ דייוויד נמנעו במכוון מלגעת בסוגיית 

ירושלים� הדוברים הישראלים הדגישו שהעיר היא בירת ישראל שאינה ניתנת לחלוקה 

פנימית: מצד אחד טענה  גם סתירה  זו כללה  נושא למשא מתן�717 אולם עמדה  ואינה 

ישראל שהאוטונומיה בשטחים חלה על התושבים בלבד ולא על שטח גאוגרפי, ומצד שני 

היא התעקשה להוציא את ירושלים ממסגרת האוטונומיה�

במאמר מראשית אוגוסט 1979 טען העיתונאי דני רובינשטיין כי ״מבחינה עקרונית 

אם תתקבל פרשנות ישראל לגבי החלת האוטונומיה על אנשים בלבד )דבר שהוא לעצמו 

אפשר  אז  כי  באוויר(  חיים  אינם   — זה  בכלל  והערבים   — בני-אדם  שהרי  ברור,  לא 

לצרף לאוטונומיה את כל מי שירצה, כולל ערביי מזרח-ירושלים ואפילו ערביי הגליל, 

המשולש והנגב״�718 רובינשטיין אף הציע פתרון אפשרי: ״אזור מזרח-ירושלים לא יהיה 

אזור בחירה לאוטונומיה אבל התושבים הערבים של ירושלים )שהם אזרחים ירדנים( 
ישתתפו בבחירת מוסדות האוטונומיה״�719

באפריל 1980 העלה קרטר את האפשרות להעניק לערביי ירושלים זכות הצבעה כמו 

שיש לאזרחי ארצות הברית המתגוררים מחוץ לארצם ויכולים לשלוח את פתק ההצבעה 

המציאות,  מן  רחוק  אז  שנראה  זה,  פתרונות  סוג  מגוריהם�720  ממקום  בדואר  שלהם 

התקבל לימים על ידי קובעי המדיניות בישראל בהקשר של הבחירות למוסדות הרשות 

הפלסטינית — כפי שנראה בהמשך� 

�http://www.knesset.gov.il/process/docs/autonomy1977.htm :715 את פרטי ההצעה ראו באתר הכנסת

716 ״משה״ח מכחיש את דברי דיין על ירושלים״, דבר, 5 בנובמבר 1978� גם מירון בנבנשתי טען שדיין לא 

התנגד בשלבים הראשונים של המשא ומתן לתביעה להעניק לתושבי מזרח-ירושלים זכות בחירה למוסדות 
האוטונומיה� ראו: בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 117� 

717 הירש והאוסן-כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 8 והמקורות הנזכרים שם, בהערה 40�

718 ד׳ רובינשטיין, ״תרמית האוטונומיה״, דבר, 10 באוגוסט 1979� ראו גם: ש׳ הלל, ״להחרים את מחרימי 

ירושלים״, מעריב, 5 בספטמבר 1980�
719 רובינשטיין, שם� 

720 בן אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 227�
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חילוקי הדעות בעניין הכללת מזרח-ירושלים בתחומי האוטונומיה היו בסופו של 

)מן  דבר בין הגורמים שהביאו להקפאת השיחות בין ישראל למצרים� במכתבו לבגין 

ה-14 באוגוסט 1980( הדגיש סאדאת כי הוא אינו ״רואה כל סתירה בין קיומן של שתי 

ו״תהיה  העיר״  של  והמוניציפלית  הִמנהלית  אחדותה  ובין  בירושלים  ריבוניות  ישויות 

זאת טעות היסטורית להתעקש על פתרון קשוח המבוסס על ההיגיון של ׳הכול או לא 

כלום׳״�721 בהמשך למכתבו לנשיא קרטר, סבר נשיא מצרים כי ניתן לחלק את הריבונות 

בעיר תוך שמירת אחדותה המנהלית והמוניציפלית ואף לקיים בה מנגנון ניהול עירוני 

משותף� אולם רעיונות אלה נדחו בתוקף על ידי ישראל� בתשובתו לסאדאת טען בגין 

כי ״אינו מבין את התכנית של עיר אחת תחת שתי ריבוניות או של שתי ריבוניות בעיר 

אחת״,722 ודבק בקביעה שכל העיר צריכה להישאר תחת ריבונות ישראלית� 

ב� חקיקת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל )1980(

השיחות בקמּפ-דייוויד והמשא ומתן על האוטונומיה הפכו אפוא לראשונה מאז 1967 

את סוגיות מזרח-ירושלים — ובתוכה שאלת מעמד תושביה הערבים — לנושא מרכזי 

במשא ומתן בין ישראל למצרים� התוצאה המידית היתה הקשחה נוספת בעמדת ישראל 

בעניין ירושלים, שבאה לידי ביטוי בחקיקת ״חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל״ שאושר 
בכנסת ב-30 ביולי 1980 ברוב של 69 קולות מול 15�723

החוק הוגש לכנסת ב-14 במאי 1980 כהצעת חוק פרטית של ח״כ גאולה כהן ממפלגת 

ולתכנית  מסיני  לנסיגה  מצרים,  עם  השלום  להסכם  בחריפות  שהתנגדה  ׳התחייה׳, 
האוטונומיה, ורצתה להביך את ראש הממשלה�724

סעיף 1 של ההצעה קבע כי ״ירושלים היא בירת ישראל״� סעיף 2 קבע כי ״שלמותה 

ואחדותה של ירושלים רבתי, בגבולותיה שלאחר מלחמת ששת הימים, לא ייפגעו״� סעיף 

העליון  המשפט  ובית  הממשלה  הכנסת,  הנשיא,  של  הקבוע  מושבם  מקום  כי  קבע   3

הוא ירושלים�725 בגין, שהחלים אז מהתקף לב, לא אהב את הצעת החוק, אבל עמדתו 

לו  אפשרו  לא  ב-1949,  בנושא  שהגיש  דומה  חוק  והצעת  ירושלים,  בעניין  הקשוחה 

721 בן אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 234; קליין, ירושלים במשא ומתן לשלום, עמ׳ 8-7�

722 בן אלישר, שם, עמ׳ 235; קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 69� 

723 חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ס״ח תש״מ מס׳ 980, עמ׳ 186; דברי הכנסת, כרך 89 עמ׳ 4325-4324; 

ר׳ לפידות, חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל )במסגרת הסדרה:  י׳ זמיר, ]עורך[, פירוש לחוקי-היסוד, 
ירושלים 1999(, עמ׳ 61�

724 בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 119� 

725 דברי הכנסת, כרך 88, עמ׳ 2869-2866 )14 במאי 1980(; לפידות, שם, עמ׳ 57�
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להתנגד�726 גם האופוזיציה בראשות המערך לא העזה להתנגד לחוק, מחשש שתואשם 

של  מעמדה  את  השוללות  החלטות  לנוכח  ירושלים״  על  הלאומית  האחדות  ב״הרס 

ירושלים המאוחדת כבירתה של ישראל שהתקבלו במועצת הביטחון, בקהילה האירופית 

כמה  בהצעה  הכניסה  הכנסת  של  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת  המצרי�727  ובפרלמנט 

תיקונים� היא איחדה את שני הסעיפים הראשונים, ביטלה את ההתייחסות לגבולות 

העיר, הוסיפה הוראה בדבר שמירה על המקומות הקדושים בהמשך לחוק השמירה על 

המקומות הקדושים מ-1967 והוסיפה סעיף המטיל על הממשלה חובה לשקוד על פיתוחה 

ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה�728 החוק לא התייחס כלל לסוגיית מעמדם של 

ערביי מזרח-ירושלים, וגם חברי הכנסת שדנו בו בשלבי הדיון השונים במליאת הכנסת 
לא התייחסו לסוגיה זו�729

החוק לא שינה מהותית את מעמדה של מזרח-ירושלים במשפט הישראלי, וחשיבותו 

שיחות  את  רשמית  מצרים  השעתה  אישורו  בעקבות  אך  הצהרתית,  בעיקר  היתה 

האוטונומיה והגישה איגרת מחאה חריפה לאליהו בן אלישר, שגריר ישראל בקהיר�730 

הנשיא סאדאת הכריז כי הוא משעה את שיחות האוטונומיה, כי החוק מפר את ההסכמה 

על כך שהמעמד הסופי של השטחים שנכבשו על ידי ישראל ב-1967 ייקבע בתום תקופת 
המעבר של האוטונומיה�731

של  הביטחון  מועצת  הבין-לאומית�  בזירה  חריפה  לתגובה  הביאה  החוק  חקיקת 

האו״ם אימצה את החלטה 478 המגנה את החוק בחריפות, והצהירה כי הוא מהווה 

הפרה חמורה של המשפט הבין-לאומי וכי כל ההליכים החקיקתיים והמנהליים שנקטה 

ישראל ואשר שינו, או התיימרו לשנות את מעמדה של העיר — בטלים� מועצת הביטחון 

קבעה שאמנת ז׳נבה הרביעית משנת 1949 בדבר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה, חלה על 

מזרח-ירושלים, מכיוון שמדובר לדעתה בשטח כבוש�732 החלטה דומה קיבלה גם העצרת 

הכללית� בעקבות דרישת מועצת הביטחון העתיקו כל 19 המדינות שהיו להן נציגויות 

מבחר  בגין,  מנחם  ראו:   �2015 באוקטובר   1 דאז,  הממשלה  מזכיר  נאור,  אריה  עם  המחבר  ריאיון   726

http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/begin/neum3-2. ,1949 נאומים בכנסת, בעיות מדיניות, 9 בנובמבר
 A. Naor, “Menachem :נאור ולמפרום, מנחם בגין, ראש הממשלה השישי, עמ׳ 461-460, ולאחרונה ;htm

�Begin and ‘Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel’”, Israel Studies 21.3 (2016), pp. 36-48
727 בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 119; לפידות, חוק יסוד: ירושלים, עמ׳ 57� 

728 לפידות, שם, עמ׳ 60-59�

729 ראו הדיון על קריאה שנייה ושלישית של החוק, דברי הכנסת, כרך 89, עמ׳ 4325-4312�

730 בן אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 229; הירש והאוסן-כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 8; לפידות, שם, עמ׳ 

110; ראלי, הדרך לשלום, עמ׳ 362�
731 ד׳ שחם, ישראל 40 השנים, תל-אביב 1991, עמ׳ 424� השיחות הופסקו באופן רשמי ב-1982 בעקבות 

רצח סאדאת ומלחמת לבנון�
732 לפידות, שם, עמ׳ 13, 27� ארצות הברית נמנעה מהצבעה�
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דיפלומטיות בירושלים, את נציגויותיהן לאזור תל-אביב�733 צעד זה הביא לפגיעה קשה 

במאמץ ישראלי רב-שנים לשכנע מדינות רבות ככל האפשר להעביר את שגרירויותיהן 

מנקודת  ישראל�  כבירת  העיר  של  למעמדה  בין-לאומית  לגיטימציה  ולקבל  לירושלים 

הבין-לאומית  הקהילה  של  צעדיה  נתנו  והנהגתם,  מזרח-ירושלים  ערביי  של  המבט 

)ובתוכה מעצמות העל, ארצות הברית וברית המועצות ומדינות אירופה החשובות( ביטוי 

לתמיכה בעמדתם השוללת את הסיפוח הישראלי ואת מהלכי ישראל במזרח-ירושלים�

ג� צעדי ממשלות בגין במזרח-ירושלים 

במקביל להתפתחויות בתחום המדיני, פעלה ממשלת בגין גם בתחום קביעת העובדות 

בצפון  קרקע  דונם   4,600 הופקעו  שנים,  עשר  מזה  לראשונה   ,1980 במארס  בשטח� 

העיר, בין שכונת הגבעה הצרפתית לשכונת נווה יעקב� על השטח שהופקע קמה פסגת 

בבניית  הוחל   734�1967 מאז  במזרח-ירושלים  שנבנתה  ביותר  הגדולה  השכונה  זאב, 

קריית הממשלה בשייח׳ ג׳ראח, ובתוכה גם לשכת ראש הממשלה בסמוך לבניין המטה 

הארצי של המשטרה, שהקמתו הושלמה כבר ב-1973�735 תנופה פקדה את ההתיישבות 

היהודית של העמותות ״עטרה ליושנה״ ו״עטרת כוהנים״ ברובע המוסלמי והיא זכתה 

לראשונה לסיוע ממשלתי ניכר, חרף התנגדותו הפומבית של ראש העירייה טדי קולק�736 

בראשית 1980 הועלו במשרד השיכון רעיונות ״לסייע לאכלוס מחדש של תושבי ירושלים 

ואבו-טור״,  סילואן  המוסלמי,  ברובע  בעיקר  דיור,  במצוקת  הנמצאים  יהודים  לא 

מבקשי  אליהם  יימשכו  קיומן  בעצם  אשר  לה,  בסמוך  או  לירושלים  מחוץ  ב״שכונות 

אולם  בירושלים״�737  ומתגוררים  העיר  בתוך  כיום  המתפרנסים  פוטנציאליים  מגורים 

ובסביבותיה, לא מומשו  בעיר העתיקה  דילול האוכלוסייה הערבית  על  רעיונות אלה, 

בהיקף רחב� 

733 הירש והאוסן-כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 9� אל-סלוואדור וקוסטה-ריקה החזירו בהמשך את שגרירויותיהן 

לירושלים, אולם בשנת 2006 עזבו שוב את העיר� 
״פני העיר״, בתוך: פראוור  ד׳ קרויאנקר,  וחזותה, עמ׳ 101-97;  המאבק על מבנה העיר  734 קרויאנקר, 

ואחימאיר )עורכים(, עשרים שנה בירושלים 1987-1967, עמ׳ 16; פלנר, מדיניות של אפליה, עמ׳ 57� 
735 בגין ביקש להעביר את לשכת ראש הממשלה למזרח-ירושלים כבר ב-1979 ושוב ביוני 1980, אולם התכנית 

להעברת משרדי ממשלה למזרח-ירושלים בהיקף נרחב, הוגשמה רק בחלקה� הקריה במזרח-ירושלים כוללת 
נים ואת משרד המדע והטכנולוגיה� לאחר מותו של  היום את משרד הבינוי והשיכון, את המשרד לביְטחון-פְּ

בגין נקראה הקריה על שמו� ראו: בן אלישר, לא עוד מלחמה, עמ׳ 228� 
736 שרגאי, הר המריבה, עמ׳ 214-185; ט׳ קולק וד׳ גולדשטיין, ירושלים של טדי, ירושלים 1994, עמ׳ 98-89�

737 ש׳ כהן, מנהל מחוז ירושלים במשרד השיכון, אל א׳ שילה, מרכז ועדת שרים לירושלים, 19 בפברואר 

1980, א״מ ג 3475/8� 
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מודעי,  יצחק  האנרגיה  שר  של  ביוזמתו   1979 באוגוסט  החליטה הממשלה  בנוסף 

זיכיונה של חברת החשמל המזרח-ירושלמית, שנחשבה מאז 1967 לאחד  להפקיע את 

המעוזים הכלכליים האחרונים של הנוכחות הפלסטינית-ירדנית במזרח-ירושלים� אולם 

בג״ץ פסל את ההחלטה בטענה שאין לשר האנרגיה )שירש את סמכותו של הנציב העליון 

הבריטי( זכות להפקיע את הזיכיון בשטחים שנכבשו ב-1967, ומפאת הקושי להפריד 

בין מזרח-ירושלים לגדה המערבית, נסוג השר מהחלטתו�738 בדצמבר 1987, סמוך לפרוץ 

האינתיפאדה הראשונה, נותקו השכונות היהודיות מאספקת החשמל של החברה המזרח-
ירושלמית במבצע מורכב וחוברו לרשת חברת החשמל הישראלית�739

משטרת ישראל, שנהגה בעשור הראשון מאז 1967 בערביי מזרח-ירושלים בזהירות, 

נגד  בתקיפות-יתר  ופעלה  הפוליטי  הדרג  באישור  מדיניותה  את  בהדרגה  שינתה 

שביתות המסחר שהוכרזו בעיר� היא עצרה סוחרים ערבים, הטילה עליהם פחד ופרצה 

עיתונים  בירושלים�740  לא  אך  המערבית,  בגדה  שכיחים  שהיו  צעדים   — לחנויותיהם 

פלסטיניים נסגרו ורבו יידויי האבנים לעבר מכוניות של יהודים שעברו באזורים ערביים 

וכן ״פעולות תגמול״ של קבוצות-שוליים יהודיות� כל זאת אירע על רקע עליית המתח 

ורמת האלימות בגדה המערבית באביב-קיץ 1980, שנבעה משרשרת תהליכים ואירועים: 

האצת מאמצי ההתנחלות היהודית בלב האזורים הפלסטיניים המאוכלסים בצפיפות בגב 

ההר ובתוך חברון; רצח שישה תלמידי ישיבה בחברון; גירוש ראשי הערים הנבחרים של 

חברון וחלחול והקאדי של חברון; הפגנות, שביתות-מחאה ומהומות; ניסיון ההתנקשות 
של המחתרת היהודית בראשי הערים הערביות שכם, רמאללה ואל-בירה, ועוד�741

בסוף 1980 טען בנבנשתי כי ״האופטימיות הזהירה ששררה באשר לסיכוייו של דו-

קיום בשלום התחלפה בחזות קשה של עתיד היחסים בין יהודים וערבים בירושלים� 

׳דיאלוג המעשים׳, שיצר בתחומים רבים רקמת יחסים סבירה, נמשך, אולם אם בעבר 

מעין  חיים  של  קיומם  שיאפשרו  משותפות  ביניים  מטרות  למצוא  הצדדים  שני  ניסו 

נורמליים, החלו עתה להתחרות זה בזה במעשים פרובוקטיביים שאיימו להחזיר את שני 

העמים לנקודת ההתחלה״�742 בנבנשתי העריך כי היחסים הבין-עדתיים בירושלים הגיעו 

738 בג״ץ 351/80 חברת החשמל מחוז ירושלים נ׳ שר האנרגיה והתשתית, פ״ד ל״ה )2( 673; ר׳ פריסטר, 

״זהירות מתח גבוה״, הארץ 20 במארס 2007; שמגר, תם ולא נשלם, עמ׳ 91�
 A. Cheshin, B. Hutman, A. Melamed, Separate and Unequal: The Inside Story of Israeli Rule in 739

�East Jerusalem, pp� 142-144
740 בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 119-118, 135-134�

741 שחם, ישראל 40 השנים, עמ׳ 423�

742 בנבנשתי, ירושלים: עיר ובליבה חומה, עמ׳ 135� 
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לסף עימות גלוי, אולם לאחר זמן שכך במקצת המתח שהתפרץ במלוא עוזו באינתיפאדה 

הראשונה שפרצה בסוף 1987� 

בעוד שבשנים הראשונות שלאחר המלחמה נעשה מאמץ כן לשפר את רמת השירותים 

זה ופחת העניין שייחס  לתושבי מזרח-ירושלים, ירדה המוטיבציה הישראלית בתחום 

השלטון הישראלי למשימה מורכבת זו� אהרון שריג, יועץ ראש העירייה לענייני ערבים 

)ולימים מנכ״ל עיריית ירושלים(, טען בנובמבר 1980 בריאיון עיתונאי כי ״אם לשפוט 

נגיע  במזרח-ירושלים,  והשיכון  החינוך  הבריאות,  בתחומי  המדינה  שעושה  מה  פי  על 

למסקנות עגומות ביותר״� הוא נתן לדוגמה את הפער בתשתיות הטלפון: ״מזרח תלפיות 

היא שכונה חדשה שיש בה טלפונים פרטיים כמעט לכל דירה� בכפר ג׳בל מוכבר, הגובל 
בשכונה, יש טלפון פרטי אחד בלבד בבית הספר״�743

בקיץ 1980 ציטט המקומון הירושלמי ׳כל העיר׳ שורה ארוכה של אישים פלסטינים 

בולטים כמו חבר מערכת ׳אל-פאג׳ר׳ זיאד אבו-זיאד, עורך ׳אל-קודס׳ מחמוד אבו זולוף 

וראש לשכת המסחר פאיק ברכאת, שהתלוננו על אפליה קשה שמורגשת במזרח העיר 

בתחומי התכנון ובנייה, על הקשיים הרבים בקבלת היתרי בנייה, על רמת השירותים 

הנמוכה, על המחסור בשירותי בריאות ועל עול הִמסים הכבד הרובץ על תושבי מזרח-

ירושלים�744 הפערים בין רמת השירותים הניתנים לערבים וליהודים נעשו חריפים עוד 

גבוה  בסטנדרט  שנבנו  החדשות  היהודיות  השכונות  של  המסיבית  הבנייה  בגלל  יותר 

יחסית של תשתיות ושירותים ובמימון מלא של משרד השיכון� 

בינואר 1980 תבע ראש העיר טדי קולק ממשרד השיכון 50 מיליון לירות לביצוע 

עבודות ניקוז וחיבור לביוב בבית צפאפה ובשרפאת� במכתב אל מנכ״ל משרד השיכון 

כתב קולק כי ״סכום זה אינו מהווה אפילו אחוז קטן מאוד מהמחיר של כביש אחד 

פת  גילה,  בפיתוח  לכם  שיש  ההוצאות  של  אחד  אחוז  לכדי  מגיע  ואינו  בגילה  בלבד 

והכביש פת-גילה״� בהתייחס לתביעתו לתקציב עבור המגזר הערבי בעיר, טען קולק כי 

״ההשקעה שווה את המחיר שנשלם בבית צפאפה ושרפאת מכל בחינה לאומית, חברתית 
ומקומית״�745

743 א׳ דיין, ״אדישות ממשלתית בונה אוטונומיה גם במזרח-ירושלים״, כל העיר, נובמבר 1980�

744 דיין, שם�

745 ט׳ קולק אל א׳ וינר, מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, 20 בינואר 1980, א״מ ג 3475/8� על פי המכתב 

קיבלה העירייה 10 מיליון ל״י לביצוע עבודות ניקוז בבית צפאפה� ראו גם: א׳ שריג, יועץ ראש העיר לענייני 
מזרח-ירושלים, אל ש׳ כהן, מנהל המחוז, משרד השיכון, בעניין ״חיבור שרפאת לרשת הביוב העירונית, 10 

בדצמבר 1979, א״מ ג 3475/8� 
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מזרח- בענייני  הרבה  שעסק  ויגרט,  גדעון  העיתונאי  נקט  יותר  אופטימית  גישה 

ירושלים� ב-14 במאי 1980 — ביום שהוגש חוק יסוד: ירושלים לאישור הכנסת, סיכם 

ויגרט כך את תהליך ה״איחוד״ מנקודת המבט הישראלית: 

אף שערביי ירושלים הם רק בבחינת ׳תושבים קבועים׳ ולא אזרחי המדינה נראים 

כפי  לבן,  שחור  לא  צבעים,  רב  כפסיפס  היהודים  לבין  בינם  השכנות  יחסי  כיום 

שמקובל לחשוב ]���[ נדמה שעל אף הכל נרקמו בשלוש עשרה השנים האחרונות כמה 
קורי רקמה של מחשבה ראשונה משותפת בין יהודים וערבים בעיר״�746

ערבים  או  יהודים  פקידים  בהצבת  שנעשתה  הישראלית  השגיאה  את  גם  ציין  ויגרט 

ישראלים ולא תושבים מזרח-ירושלמים בעמדות הפקידים המטפלים בענייני מזרח העיר� 

הוא טען שזה חמור מבחינה פסיכולוגית והוסיף קושי גדול על קשייה הנפשיים הגדולים 

בלאו הכי של אוכלוסייה שנהפכה בין לילה מ׳עם אדונים׳ למיעוט נשלט ומסופח נגד 
רצונו�747

לוט  שעתידה  בעיר  ההשקעה  לטעם  קולק  טדי  נשאל  אמריקאי  לעיתון  בריאיון 

בערפל, וזו היתה תשובתו: 

״במקרה הגרוע ביותר נהיה משולים לנמלים: הן עמלות על הקמתו של תל מפואר, 

המפואר ביותר שקיים אי פעם, וכך גם אנחנו� אנו מאמינים שעירנו תוסיף להתקיים 

לדורי דורות, תשגשג באין מפריע, אך מי יודע? אולי יעבור מישהו עם מקל בידו, 

ננהג כאותן נמלים חרוצות  ויפגע בנו� במקרה כזה  יתקע אותו לתוך התל שבנינו 
ונקים הכול מחדש שוב ושוב״�748

המדיניות הממשלתית כלפי תושבי מזרח-ירושלים התאפיינה בחוסר עקביות ובהיעדר 

יד מכוונת של ״בעל בית״� כך למשל, בנובמבר 1980 טען בנימין גור-אריה, יועץ ראש 

הממשלה לענייני ערבים, כי תושביה הערבים של ירושלים הם תושבי ישראל, אך אינם 

אזרחיה, ומשום כך אינם נכללים בתחום סמכותו ואין שום גוף ממשלתי, פרט לוועדת 
השרים לענייני ירושלים, שתפקידו לטפל במזרח-ירושלים�749

שש שנים לאחר מכן, בסוף 1986, התכוון השר משה ארנס, שמּונה לשר האחראי 

השר,  של  דוברו  מזרח-ירושלים�  בערביי  שיעסוק  עוזר  למנות  ישראל,  בערביי  לטיפול 

746 ג׳ ויגרט, ״דו-קיום יהודי ערבי״, דבר, 14 במאי 1980�

747 ויגרט, שם� 

748 קולק, ירושלים אחת, עמ׳ 276�

749 א׳ דיין,  ״אדישות ממשלתית בונה אוטונומיה גם במזרח-ירושלים״, כל העיר, נובמבר 1980� 
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מדיניות  לגיבוש  במישור הממשלתי  הדעת  ניתנה  לא   1967 ״מאז  כי  הצהיר  נווה,  דני 

בעניין ערביי מזרח-ירושלים, ובכוונת השר ארנס לטפל בנושא במסגרת גיבוש מדיניות 

ממלכתית לגבי המגזר הערבי כולו״�750 אולם שום שינוי משמעותי בכיוון זה לא ניכר 

לעין בשנים הבאות� 

ד� שינויים במעמד המשפטי של התושבים — שנות ה-70 וה-80 

טווח  ארוכי  שינויים  חלו  לעיל,  שהזכרנו  והפוליטיים  המדיניים  לתהליכים  במקביל 

הכניסה  לתוקף תקנות  נכנסו   1974 ביולי  מזרח-ירושלים�  ערביי  של  במעמד המשפטי 

לישראל, תשל״ד-1974� על פי סעיף 12 לתקנות, ניתן מעמד של תושבּות-קבע רק לילד 

שנולד בישראל לשני הורים תושבי-קבע, או אם אביו היה תושב-קבע, אולם באופן מעשי 
העניק משרד הפנים מעמד של קבע גם לילדים שנולדו לתושבי-קבע מחוץ לישראל�751

ביולי 1985 עודכנו תקנות הכניסה לישראל ונקבע בהן כי מעמדו של תושב-קבע יפקע 

אם השתקע במדינה אחרת� בסעיף 11א׳ לתקנות נקבע כי אדם ייחשב כמי שהשתקע 

בארץ אחרת אם עזב את ישראל לתקופה של שבע שנים לפחות או אם קיבל רישיון 

דווקא כלפי תושבי  כוונו  לישיבת-קבע או אזרחות במדינה אחרת�752 צעדים אלה לא 

על  להקשות  שנועדה  הישראלית  המדיניות  מן  חלק  היו  הם  הערבים�  מזרח-ירושלים 

מהגרים לא יהודים, שאינם זכאים לאזרחות ישראלית על פי חוק השבות )לפי התיקון 

לחוק מ-1970(� 

לאפשר  ולא  אוטומטי  באופן  מהגרים  לילדי  אזרחות  להעניק  לא  היתה  הכוונה 

למהגרים החיים בישראל — גם במשך שנים רבות — להתאזרח )מלבד מקרים יוצאי 

דופן כמו התאזרחות בני-זוגם של אזרחים(� אמנם נקבע שבסמכות שר הפנים להעניק 

למהגרים מעמד של קבע, העשוי להוביל לאזרחות לאחר כמה שנים, אך השר השתמש 
בסמכות זו רק במקרים נדירים�753

750 ר׳ מן וא׳ בנדר, ״ארנס ימנה עוזר לענייני ערביי מזרח-ירושלים, מעריב, 18 בדצמבר 1986�

751 תקנות הכניסה לישראל תשל״ד-1974, סעיף 12, קובץ התקנות תשל״ד, מס׳ 3201 מיום 1974�7�18, עמ׳ 

�http://www.hamoked.org.il/files/2010/3050.pdf ;1517
752 ראו: תקנות הכניסה לישראל )תיקון מס׳ 2(, התשמ״ה 1985, קובץ התקנות 4845 מיום 1985�7�28, עמ׳ 

http://www.hamoked.org.il/TimelineFramesPage.aspx?returnID=timeLineNews&pageurl=h  ;1798
�ttp://hamoked.org.il/files/2010/3050.pdf%22

753 א׳ שפירא, ״חוק האזרחות והכניסה לישראל במבט השוואתי״, בימת ון ליר: מגזין אלקטרוני ליחסי 

יהודים ופלסטינים בישראל, גיליון רביעי, 14 בינואר 2015�
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בפועל לא נאכפו התקנות בדרך כלל על ערביי מזרח-ירושלים, עד לפסק דינו של 

השופט אהרון ברק בפרשת מוּבארק עוואד ב-1988, אולם הונחה התשתית שִאפשרה את 

הפסיקה )ועל כך ראו בפירוט בהמשך(� למעשה — כפי שטען דני רובינשטיין — עד סוף 

שנות ה-80 לא היה שום יתרון בולט לתושבי מזרח-ירושלים בהשוואה לתושבי השטחים� 

אלה ואלה נהנו מחופש תנועה לישראל ובתוכה, ומגישה חופשית לשוק התעסוקה� היו 

אמנם תקנות שאסרו על תושבי השטחים לשהות בלילה בתחום ישראל, אך איש לא 

הקפיד על אכיפתן� ערביי מזרח-ירושלים נהנו אמנם מזכויות סוציאליות רחבות יותר, 

ובראשן קצבאות הביטוח הלאומי, אבל גם תושבי השטחים שעבדו בישראל באופן קבוע 

יכלו לצבור במקרים רבים זכויות פנסיה וחופשות וקיבלו פיצויים על תאונות עבודה 

לצד  אלה  עבדו  מזרח-ירושלים  ותושבי  תושבי השטחים  הישראלי�  הלאומי  מהביטוח 

אלה במקומות העבודה בישראל, והמעסיקים לא בדקו אם הם נושאים תעודת-זהות 
ישראלית-ירושלמית או תעודת-זהות של הממשל הצבאי בשטחים�754

מציאות זו הביאה בהדרגה לטשטוש הגבולות ולמידה רבה של עירוב אזורי המגורים 

במזרח- דירות  שכרו  הראשונים  מזרח-ירושלים�  ותושבי  המערבית  הגדה  תושבי  של 

ירושלים כדי להגיע מהר ובנוחות למקומות העבודה במערב-ירושלים ובישראל, ומזרח-

ירושלמים רבים עברו להתגורר בתחומי הגדה המערבית — בעיקר בשכונות ובכפרים 

שהיה  הרב  הקושי  וא-רם�  בריד  אל  דחיית  אבו-דיס,  אל-עזרייה,  כמו  העיר,  שבשולי 

היעדר הסדר מקרקעין  )בין השאר מפאת  ירושלים  בנייה בתוך  כרוך בקבלת אישורי 

ברוב שטחי מזרח-ירושלים ומחסור בתכניות-מתאר ובתכניות מפורטות(, מחירי הקרקע 

על  לשמור  הישראלית  וההבטחה  הגבוהים  הארנונה  תשלומי  העיר,  בתוך  הגבוהים 

זכויותיהם הסוציאליות — כל אלה חיזקו את המגמה של מעבר תושבי מזרח-ירושלים 

להתגורר מחוץ לתחום השיפוט העירוני� 

דיווח   — הראשונה  האינתיפאדה  שפרצה  לפני  חודשים  חמישה   —  1987 ביולי 

העיתונאי נדב שרגאי כי ״הביטוח הלאומי החל ביישום החלטה המעודדת הגירת ערבים 

מירושלים לגדה״ וכי ״בעקבות החלטת ועדת השרים לענייני ירושלים על מדיניות עידוד 

הגירה של ערבים מתוך תחומי העיר העתיקה שבין החומות אל מחוץ לגבולות השיפוט 

754 ד׳ רובינשטיין, ״איחוד העיר ושאלות שלא באו על פתרונן״, בתוך: אחימאיר, בר-סימן-טוב )עורכים(, 40 

שנה בירושלים, ירושלים 2008, עמ׳ 474� 
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הלאומי  הביטוח  יכיר  הכנסת,  של  והרווחה  העבודה  ועדת  שיזמה  ותקנות  העירוניים 
בזכויות 30,000 ערבים שעזבו את העיר כזכאים לקצבות״�755

לעומת זאת ציין דני רובינשטיין כי כמה משפחות מיוחסות מאזור רמאללה, כגון 

לימים  עשראווי,  חנאן  של  )אביה  מיכאיל  דאוד  ד״ר  והרופא  עזיז שחאדה  הדין  עורך 

בישראל  תושבי-קבע  של  מעמד  קיבלו  מדריד(,  בוועידת  הפלסטינית  דוברת המשלחת 

ביוזמת שר הביטחון משה דיין, כדי למנוע את הפקעת רכושם בתחומי ירושלים בידי 

עם  קשורים  ש״היו  לתושבים  גם  ניתנו  כאלו  תעודות  נפקדים�  נכסי  על  האפוטרופוס 
גורמי הביטחון ומי שהרשויות בישראל רצו ביקרם״�756

הגבול המטושטש בין תושבי מזרח-ירושלים לבין תושבי השטחים השתנה משמעותית 

בעקבות אירועי האינתיפאדה הראשונה, ויותר מכך — בעקבות מלחמת המפרץ הראשונה 

וראשית תהליך אוסלו, בהם נדון בהרחבה בפרקים הבאים� 

755 נ׳ שרגאי, ״הביטוח הלאומי החל ביישום החלטה המעודדת הגירת ערבים מירושלים לגדה״, הארץ, 24 

ביולי 1987, עמ׳ א2� ב-27 בספטמבר 1974 כתב יהושע פלמון, מרכז ועדת השרים לענייני ירושלים, במפורש, 
הדיור שלהם  מצוקת  לפתור את  יכולים  ירושלים שאינם  לתושבי  ״צדקה הממשלה שהעניקה  לדעתו  כי 
אל-  דחיית  בשכונת  למשל  ירושלים״,  גבול  על  בתים  לבנות  אותם  המעודדות  זכויות  ירושלים,  בגבולות 
בריד, א״מ א 7616/16� היועצים המשפטיים עסקו גם בשאלה אם תושבים אלה חייבים לשלם אגרת רדיו 
וטלוויזיה לרשות השידור, והיועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר פסק ״כי לא נוכל לטעון כי השטח בו נמצא 
מקום מגוריהם נמצא בשטח תחולתו של משפט מדינת ישראל ואין ספק שחובת התשלום של האגרה אינה 
צמודה להחזקה בתעודת-זהות ישראלית״, מ׳ שמגר, היועמ״ש, אל נ׳ כהן, היועץ המשפטי לרשות השידור, 
20 באוקטובר 1974, א״מ א 7616/16� במכתב אחר הדגיש פלמון כי תושבי דחיית אל-בריד ״המחזיקים 
בתעודת-זהות ישראלית, עובדים בירושלים, משלמים מס הכנסה, מלוות-חובה המתלווים למס הכנסה ומס 
עסקים״� י׳ פלמון אל מ׳ שמגר, 27 באוקטובר 1974, א״מ א 7616/16� על אי הבהירות הנמשכת עד היום 
לגבי מיקומה ומעמדה של שכונת דחיית אל-בריד, ראו: ע׳ הס, ״המשרד לביטחון פנים סגר עמותה פלסטינית 

בגדה כי סבר בטעות שהיא פועלת בשטח ירושלים״, הארץ, 21 במארס 2017� 
756 רובינשטיין, איחוד העיר, עמ׳ 475� בין מקבלי תעודות הזהות הישראליות ב-1977 היה פייסל חוסייני, 

לימים מן המנהיגים הבולטים של ערביי מזרח-ירושלים� לחוסייני, שהסתנן לגדה המערבית באוגוסט 1967, 
היו עד אז שלוש תעודות שונות: דרכון ירדני, רישיון נהיגה ישראלי ואישור על ריצוי עונש בכלא הישראלי 
)הוא נעצר באוקטובר 1968 ונכלא לשנה(� את תעודת הזהות הישראלית הוא קיבל לאחר שנעצר בטעות 
בדרך ליריחו, כששוטרים חשבוהו לאחיו עא׳זי אל חוסייני, מראשי ארגון ׳ספטמבר השחור׳ ומבוקש בכיר� 
ראו: ע׳ צדקיהו, נסיך ירושלים, פייצל אל-חוסייני והמנהיגות הלאומית בשטחים, עבודת גמר לתואר שני, 
האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ׳ 30-29 )לא פורסם(� אני מודה למחבר על שִאפשר לי להיעזר בעבודה 

זו טרם פרסומה� 
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פרק רביעי: השפעות האינתיפאדה הראשונה 

)1988-1987(

א� האינתיפאדה במזרח-ירושלים 

המזרחן עו״ד אורי שטנדל, לשעבר סגן יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, שעמד בראש 

האינתיפאדה  פרוץ  ערב   ,1987 בסוף  כתב  מזרח-ירושלים,  בענייני  שעסק  מחקר  צוות 

הראשונה, מאמר שכותרתו ״תמורות באוכלוסיה הערבית״, אותו סיכם כך:

איחוד העיר הפריד באופן פורמלי את ערביי מזרח-ירושלים מאזור יהודה ושומרון, 

אולם הם עדיין שזורים בו� האיחוד לא גרם לניתוק הקשרים עם בית לחם, חברון 

או רמאללה, להפך: ירושלים הפכה לחוליה מקשרת בין ישראל ליו״ש ]���[ בינתיים 

התרחבה העיר, כפרים ערבים חקלאיים הופכים להיות פרבריה� היא סופגת קווי 

צביון ישראלים בלי להפסיד מערביותה ]���[ 57 מח׳תארי השכונות הערביות מסייעים 

בפיתוח מואץ של העיר תוך קשר הדוק עם העירייה ]���[ המתח בין העמים עודנו 

קיים, לִעיתים מתקהה, ולִעיתים גואה� הוא קשור לסכסוך היהודי-ערבי ולא ייפתר 

מעצמו בהסדר נפרד-עירוני, אולם אין ספק שהחיים בירושלים המאוחדת הוכיחו 

שניתן לחיות בתוך ניגודים, גם אם אין להם פתרון מוחלט, שאפשרי שילוב על בסיס 

של אי הכרה הדדית, שלא תמיד יש צורך בתשובות מלאות על כל השאלות, שיש עיר 
שבה מצבות חללי שני העמים שלחמו זה בזה נושקות זו לזו ]���[�757

במאמר אחר, מאפריל 1987, העריך שטנדל כי ״גורמים קיצוניים בשני העמים מזינים 

זה את זה, תוך להיטות הדדית להצית אש בסמטאות העיר העתיקה או לחולל מלחמת 

מצווה על הר הבית, אולם עין מנוסה תבחין מיד כי הציבור הכללי, יהודי וערבי כאחד, 
שומר על פיכחון גם בעת השתוללות יצרים של קבוצות קנאיות שלוחות רסן״�758

ואז, בדצמבר 1987, פרצה האינתיפאדה והפתיעה כמעט את כל העוסקים בענייני 

מזרח-ירושלים� כפי שמציינים אהרון שריג, הלל כהן ומיכאל רומן, היתה האינתיפאדה 

757 שטנדל, ״תמורות באוכלוסיה הערבית״, בתוך: פראוור ואחימאיר )עורכים(, עשרים שנה בירושלים, 

ירושלים 1988, עמ׳ 118-117� 
סקירה חודשית, ירחון לקציני  758 א׳ שטנדל, ״יהודים וערבים בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים״, 

צה״ל, 34 )4-3(, מאי 1987, עמ׳ 78� גם טדי קולק התוודה במחצית 1988 לפני כתב של עיתון גרמני כי 
הופתע לנוכח פרוץ האינתיפאדה: ״כן הייתי מופתע� גם לא הרגשתי שמשהו עומד להתפרץ� אמנם, תמיד 
כך�  יקרה  ציפיתי שהדבר  לא  שיום אחד תרתח הקלחת, אבל  כך,  להמשיך  לעצמי שאי אפשר  אמרתי 
הייתי די מזועזע ממה שקרה״, הארץ, 5 באוגוסט 1988, מצוטט אצל: א׳ שלו, האינתיפאדה: הסיבות, 

המאפיינים וההשלכות, תל-אביב, 1990, עמ׳ 46� 
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בירושלים מורכבת יותר מזו שהתחוללה בערי הגדה המערבית, והיא חשפה את מורכבות 

זהותם של ערביי מזרח-ירושלים�759 גלי המחאה והאלימות, ההפגנות ההמוניות ושביתות 

)בעיקר בראשית האינתיפאדה(, אך הם  על העיר  המסחר הכלל-פלסטיניות לא פסחו 

ניזונו גם מגורמי-תבערה מקומיים כמו התעצמות ההתיישבות היהודית ברובע המוסלמי, 

שקיבלה ביטוי סמלי בדצמבר 1987 בהודעתו של השר אריאל שרון כי הוא רוכש דירה 

בבית ויטנברג שברובע המוסלמי� 

התסיסה במזרח-ירושלים הושפעה גם מפרסומים על תכניות להתיישבות יהודית 

נרחבת בשכונות ובמתחמים חדשים במזרח העיר — חלקן בתוך שכונות ערביות, מרצח 

תלמידי  של  הנקם  וממעשי   1986 בנובמבר  בנים״  ״שובו  ישיבת  תלמיד  אמדי  אליהו 

הישיבה שבאו בעקבותיו, מחרושת השמועות על כוונות לחפור מנהרות מתחת לרובע 

המוסלמי ולהשתלט עליו, ומניתוק השכונות היהודיות במזרח-ירושלים מחברת החשמל 
המזרח-ירושלמית — צעד שעורר שמועות על כוונת ישראל להשתלט על החברה�760

גם לאחר שהצליחו כוחות הביטחון הישראליים להפחית באופן משמעותי את מספר 

המשתתפים בהפגנות נגד הכיבוש הישראלי )בין השאר בהטלת עוצר על כמה שכונות 

במזרח העיר(,761 נמשכה המחאה במישור האישי או הקבוצתי המצומצם יותר — בעיקר 

יהודים במזרח  ואוטובוסים, הצתת מכוניות של  ביידוי אבנים לעבר מכוניות פרטיות 

ללא   — אישית  ביוזמה  כלל  בדרך  שנעשו  יהודים,  של  ודקירות  התפר  ובאזורי  העיר 

קשר לארגון כלשהו�762 אירועים אלה הרחיקו בבת אחת את המבקרים היהודיים מרוב 

שטחי מזרח-ירושלים והפחיתו משמעותית את מספר המבקרים בכותל המערבי וברובע 

הממשלתית  ברמה  המדיניות  לקובעי  הבהירה  המתמשכת  האינתיפאדה  היהודי�763 

והעירונית, ולדרגים המבצעים של כוחות הביטחון כי השקט היחסי שתושבי ירושלים 

נהנו ממנו מאז 1967 הוא נחלת העבר וכי הניסיון להפריד את מזרח-ירושלים מן הגדה 

המערבית היה מלאכותי במידה רבה� 

759 הרצאת עו״ד אהרון שריג, מנכ״ל עיריית ירושלים, ב-26 בינואר 1988, ביום עיון לזכר יהושע גוברניק 

באוניברסיטת בר-אילן, ספריית יד בן-צבי )E114 שרי ]3�329[( עמ׳ 2-1; הלל כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 
41-40; מ׳ רומן, ״השפעת האינתיפאדה על יחסי יהודים ערבים בירושלים״, בתוך: א׳ ליש )עורך(, הערבים 

בירושלים )המזרח החדש, כרך ל״ד, תשנ״ב 1992(, עמ׳ 177-162�
אינתיפאדה,  יערי,  א׳  שיף,  ז׳   ;1991 באוקטובר   4 העיר,  כל  שרון״,  של  הגדולה  ״התכנית  פוזן,  א׳   760

ירושלים ותל-אביב 1990, עמ׳ 90-87; שרגאי, הר המריבה, עמ׳ 207-190; שריג, שם, עמ׳ 3-2�
נ׳ שרגאי,  הארץ, 25 בינואר 1989;  נ׳ שרגאי, ״׳סדר חדש׳ בירושלים״,  ויערי, שם, עמ׳ 101-94;  761 שיף 

״אדמת מריבה״, הארץ, 28 ביולי 1989� 
פנים להסלמה״,  נ׳ שרגאי, ״שתי  12 בפברואר 1988;  הארץ,  ״ירושלים — שגרה חדשה״,  נ׳ שרגאי,   762

הארץ, 5 ביולי 1990; כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 40�
763 נ׳ שרגאי, ״1000 ימים לאינתיפאדה בירושלים״, הארץ, 28 בספטמבר 1990� 
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גורמי הביטחון כקשות ביותר מאז ״איחוד העיר״, הובילו  ידי  המהומות שהוגדרו על 

השתמשו  הביטחון  כוחות  המפגינים�764  לבין  הביטחון  כוחות  בין  קשים  לעימותים 

באמצעים שכמעט לא הופעלו קודם בירושלים, כמו עוצר בשכונות, הריסת בתים וירי 

כדורי-גומי�765 הופעלה גם צנזורה נוקשה יותר כלפי עיתוני מזרח-ירושלים ולִעתים נפסלו 
לפרסום מאמרים וידיעות שתורגמו מן העיתונות העברית�766

764 י׳ לוי, ״המהומות בירושלים — הקשות מאז 1967; המשטרה בגיוס כללי״, דבר, 20 בדצמבר 1987; 

התמודדות מול טרור בירושלים 2002-1967, ירושלים 2005, עמ׳ 31�  ג׳ פארן, ע׳ פדהצור וא׳ פרליגר, 
יידוי  של  1,760 מקרים  במזרח-ירושלים, מתוכם  אלימים מתועדים  אירועים  כ-3,000  היו   1988 בשנת 
אבנים, 411 מקרים של יידוי בקבוקי תבערה, 16 מקרים של ירי, דקירות סכין והשלכת רימונים� נעצרו 
2,780 מתפרעים� מספטמבר חלה ירידה בהיקף ההפגנות� מספר המפגינים ירד ממאות לעשרות, ובהמשך 

לקבוצות של 10-8 נערים� ראו: שלו, האינתיפאדה, עמ׳ 95-94� 
765 שרגאי, ״1000 ימים לאינתיפאדה״, הארץ, 28 בספטמבר 1990� 

766 ״הצנזורה על העיתונות הפלסטינית במזרח-ירושלים״, ׳בצלם׳, דף מידע, פברואר-מארס 1990, עמ׳ 10; 

הופנונג, ישראל — בטחון המדינה מול שלטון החוק, עמ׳ 181-180, 320-319�

נשים ערביות מפגינות בהר הבית, ינואר 1988
צילום: נתי הרניק, לע״מ
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מאפיינים נוספים של האינתיפאדה בירושלים היו שביתות מסחר מלאות או חלקיות 

שפקדו את מזרח העיר במשך חודשים, ופגיעות במשרדי ממשלה ו״סמלי שלטון״ כמו 

הביטוח  סניף  על  שהושלכו  תבערה  בקבוקי  העיר,  במזרח  שהוצת  הפנים  משרד  סניף 

הלאומי והלשכה העירונית לשירותי קהילה ומשפחה של עיריית ירושלים, וחבלה בכלי-

רכבם של עובדים יהודים במוסדות אלה�767 נפגעו גם משרדי עיריית ירושלים במזרח 

העיר, בהם שכנו אגפי הפיקוח, התברואה והמים� כלי רכב של העירייה הותקפו ועובדיה 

וגנים  העירונית  הביוב  במערכת  בוצעו  חבלות  תבערה�  ובקבוקי  אבנים  מיידוי  נפגעו 

ציבוריים הושחתו ללא הכר� 

מנכ״ל העירייה אהרון שריג, שהיה קודם יועץ ראש העיר לענייני ערבים, תיאר בכאב 

את אירועי ה״שבת השחורה״ של ה-19 בדצמבר שכללו התנפלות על שלושת הבנקים 

הישראליים ברחוב צלאח א-דין ועל מוסדות של עיריית ירושלים ״שהותקפו לראשונה 

ב-20 שנה״� שריג העיד כי: ״מניסיון אישי לא ראיתי חורבן כזה בירושלים״�768 ראשי 

תת- בירושלים�  הערבית  ההתנגדות  עוצמת  מול  משתאים  עמדו  בירושלים  המשטרה 

ניצב יוסף יהודאי, מפקד מרחב ירושלים, שנפטר ביוני 1989, אמר: ״אתה רואה איך 20 

נערים מצליחים לגלגל ׳צפרדע׳ ]פח אשפה גדול[ למרכז הכביש ואני עם 50 שוטרים לא 

מצליח להוריד את זה� אני עד עכשיו לא מבין� כנראה זו המוטיווציה או האידאולוגיה 

שמאחורי זה״� אמיר חשין, יועץ ראש העיר לענייני מזרח-ירושלים, אמר ״כרגע יש שם 
ברחוב הערבי שלטון, אבל לא שלנו, אלא של כנופיות״�769

כתוצאה מפעולות אלו הפסיקו מחלקות עירוניות שונות את פעילותן במזרח העיר, 

העירייה  עובדי  של  חששם  מסוכנים�  שנחשבו  באזורים  פעילותן  את  צמצמו  ואחרות 

היהודים לביטחונם הביא לכך שהעירייה שכרה חברות אבטחה לשמירה על משרדיה 

מנהיגי  ניסיון  על  אלו  פעולות  הצביעו  הפלסטינית  המבט  מנקודת  העיר�770  במזרח 

האינתיפאדה לסמן את מזרח העיר כטריטוריה פלסטינית נפרדת, ועל רצון לנתק את 

בגדה  שהתרחש  הכולל  לתהליך  בדומה   — הישראלי  השלטון  מוסדות  עם  הקשרים 
המערבית וברצועת עזה�771

767 נ׳ שרגאי, ״חלוקת ירושלים״, הארץ 31 בינואר 1988; נ׳ שרגאי, ״יומן האינתיפאדה של יוסף יהודאי״, 

הארץ, 25 ביוני 1989; רמון, סקר שירותים עירוניים במזרח-ירושלים — פעולות המחלקה לשירותי 
קהילה ומשפחה, עמ׳ 10, 16; רמון, פעולות משרד הפנים במזרח-ירושלים, אוקטובר 1992, עמ׳ 5� 

768 הרצאת עו״ד אהרון שריג, שם, עמ׳ 4�

769 נ׳ שרגאי, ״1000 ימים לאינתיפאדה״, הארץ, 28 בספטמבר 1990�

770 י׳ קמחי וא׳ רמון, ״שירותים עירוניים לתושבי מזרח-ירושלים״, בתוך: א׳ אחימאיר )עורכת(, ירושלים: 

תמונת מצב, תל-אביב 1994, עמ׳ 154-145�
771 בנבנשתי, מקום של אש, עמ׳ 158�
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אירועי האינתיפאדה הביאו לירידה נוספת ברמת אכיפת החוק הישראלי במזרח-

פלסטינית  מנהיגות  ולהתגבשות  הערבים  לתושבים  השירותים  לצמצום  ירושלים, 

מקומית בראשותו של פייסל חוסייני וה׳אוריינט האוס׳, שנסגר אמנם בצו ישראלי, אך 

מחלקותיו השונות המשיכו לפעול במבנים חלופיים� כך למשל הוקמו ברוב שכונות מזרח 

העיר ׳ועדות סולחה׳ שפעלו בחסות הארגונים הפלסטיניים, טיפלו בסכסוכים מקומיים 
והפחיתו את ההזדקקות למשטרת ישראל�772

מאידך גיסא, מציאות החיים ומעמדם המשפטי הייחודי של הפלסטינים בירושלים, 

כמו משרד  ישראליים  מוסדות שלטון  עם  לגמרי את הקשרים  לנתק  להם  לא אפשרו 

הפנים, הביטוח הלאומי ועיריית ירושלים� יתרה מזאת, הידרדרות המצב הכלכלי במזרח-

ירושלים מאז שפרצה האינתיפאדה, הגבירה את תלותם של חלקים ניכרים מן הציבור 

משמעותית  ירידה  של  קצרה  תקופה  לאחר  למשל,  כך  הישראליים�  הרווחה  בשירותי 

הסעד׳(,  ׳לשכת  )לשעבר  ומשפחה  קהילה  לשירותי  העירונית  ללשכה  הפונים  במספר 

החלה להסתמן עלייה במספר הפונים לעומת התקופה שקדמה לאינתיפאדה, והתגבשו 

הבנות בלתי רשמיות שאפשרו את המשך מתן השירותים החברתיים העירוניים במזרח-

ירושלים גם בתקופת האינתיפאדה�773 כך גם בנושא קצבאות הביטוח הלאומי: החרפת 

הלאומי�  הביטוח  בקצבאות  האוכלוסייה  של  התלות  להגברת  הביאה  הכלכלי  המצב 

מספר המובטלים עלה )אם כי רק מעטים זכו לתשלום דמי-אבטלה(� 

עלייה משמעותית חלה גם בשיעורי הילודה, ובעקבותיה גם גידול במספר הפניות 

לקצבאות אימהות וילדים�774 רוב השוטרים תושבי מזרח העיר המשיכו לשרת במשטרת 

ישראל )בעוד שרוב עמיתיהם בשטחים התפטרו באופן קולקטיבי והנותרים היו בסכנת 

ובסקטור  הממשלה  במשרדי  ירושלים,  בעיריית  הערבים  העובדים  רוב  גם  כך  חיים(� 
היהודי הפרטי, המשיכו בעבודתם�775

״האינתיפאדה  בקביעה:  בעיר  שנוצרה  המורכבת  התמונה  את  מסכם  כהן  הלל 

העלתה את רמת המתח והאלימות בין היהודים בעיר לפלסטינים שחיים בה, אך בה 

יתר  ובין  בינה  והדגישה את ההבדלים  הייחודיות של מזרח-ירושלים  בעת חשפה את 

772 כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 41-40� 

773 רמון, סקר פעולות המחלקה לשירותי קהילה ומשפחה במזרח-ירושלים, עמ׳ 16�

774 רמון, סקר שירותים חברתיים במזרח-ירושלים — פעולות הביטוח הלאומי, עמ׳ 10� 

775 רק שמונה מתוך 130 שוטרים ערבים מקומיים ששירתו בירושלים התפטרו, לאחר שכולם נתבעו להתפטר 

ימים� שלו,  כעבור כמה  לעבודה במשטרה  חזרו  כרוזים� ארבעה מתוך השמונה  גבי  מספר פעמים מעל 
האינתיפאדה, עמ׳ 96; ראו גם: שטרן, שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה, עמ׳ 20-19�
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האזורים שכבשה ישראל ב-1967״�776 מיכאל רומן הדגיש את העובדה שממדי האלימות 

בירושלים היו קטנים בהשוואה לשטחים בגלל ״ההרכב השונה של האוכלוסייה בעיר, 

שייצוג בעלי המעמד הבינוני גדול בה באופן יחסי; החלת המשפט הישראלי על מזרח-

ירושלים, שאפשרה פעולות מגוונות יותר של מוסדות ערבים עצמאיים בחסותו, וגרמה 

לכך ששמירת הסדר הופעלה על ידי המשטרה ולא על ידי הצבא; וכן המדיניות הליברלית 

יחסית של עיריית ירושלים כלפי האוכלוסייה הערבית� אולם בה במידה יתכן שקרבתו 

וגודלו של הרוב היהודי, המידה היתרה והישירה של יחסי שליטה ותלות ואמצעי אכיפה 
יעילים תרמו גם הם לתופעה האמורה״�777

המשבר ביחסי יהודים-ערבים בירושלים בא לידי ביטוי גם במישור הפוליטי-עירוני� 

בבחירות לעירייה שהתקיימו בפברואר 1989 השתתפו רק 3,500 מצביעים ערבים )כ-4%( 

מאמצים  ב-1983(�   18%  —  11,000 לעומת  )וזאת  הבחירה  זכות  בעלי  אלף   80 מתוך 

רבים נעשו להביא את התושבים הערבים להצביע� קלפיות הוצבו על קו התפר ובמערב 

העיר — אך לא במזרחה כפי שהיה נהוג עד אז� ואולם רוב התושבים הערבים צייתו 

בבחירות�  להשתתף  עליהם  שאסרה  האינתיפאדה,  של  המאוחדת  המפקדה  להוראות 

היעדרות המצביעים הערבים היתה אחד הגורמים העיקריים לירידת כוחה של ׳ירושלים 

אחת׳, רשימתו של קולק, שאיבדה שישה מושבים והפסידה את הרוב שהיה לה במועצת 
העירייה�778

אחת ההפתעות במערכת בחירות זו היתה הצהרתו של חנא סניורה, רוקח ופוליטיקאי 

זו  העיר� הצהרה  ראש  על משרת  הוא מתמודד  כי  ׳אלפג׳ר׳,  היומון  ועורך  ערבי-נוצרי 

קיבלה כנראה את הסכמת אש״ף ומנהיגו יאסר ערפאת, אלא שהמועמדות ירדה מן הפרק 

לאחר ששתיים ממכוניותיו של סניורה הועלו באש� בהמשך טען סניורה כי הכרזתו לא 

היתה אלא מהתלה, אבל מאוחר יותר נכלל שמו ברשימת החיסול של התארגנות טרור 
פלסטינית שנחשפה במזרח-ירושלים�779

בקרב ראשי הממסד הישראלי העירוני עוררה האינתיפאדה הרגשה שהציבור הערבי 

נהג ״כפיּות תודה״ כלפי העירייה בראשותו של קולק, וניכרה תחושה של ייאוש והאשמת 

ערבים  יהודים  יחסי  על  ״השפעת האינתיפאדה  רומן,  מ׳  גם:  ראו   �41 עמ׳  ריקה,  כיכר השוק  כהן,   776

בירושלים״, בתוך: א׳ ליש )עורך(, הערבים בירושלים )המזרח החדש, כרך ל״ד, תשנ״ב 1992(, עמ׳ 177-162; 
חשין, ״מזרח-ירושלים — מדיניות מול מציאות״, שם, עמ׳ 192-178; בנבנשתי, מקום של אש, עמ׳ 158� 

 A. Ashkenazi, Israeli Policies and Palestinian גם:  וראו   �177 השפעת האינתיפאדה, עמ׳  רומן,   777

�Fragmentation: Political and Social Impact in Israel and Jerusalem (Jerusalem 1998)
778 שרגאי, ״1000 ימים לאינתיפאדה״, הארץ, 28 בספטמבר 1990� 

נגד  אזרחי  מרי  לקדם  גם  ניסה  סניורה   �180 עמ׳  מציאות,  מול  מדיניות  מזרח-ירושלים —  חשין,   779

השלטון הישראלי במזרח-ירושלים ובשטחים� ראו: שלו, האינתיפאדה, עמ׳ 100-98� 
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הממשלה בהזנחת הטיפול בערביי מזרח-ירושלים�780 בישיבת מועצת העיר ב-27 בדצמבר 

1987 אמר קולק את הדברים הבאים: 

אז אני כבר לא רוצה לתת להם הרגשה של שוויון� אני יודע שאנחנו לא יכולים לתת 

להם הרגשה של שוויון� אבל אני רוצה פה ושם, שזה לא עולה לנו כל-כך הרבה, ושזה 

רק מאמץ, אולי כספי או אחר, בכל זאת לתת להם הרגשה שהם יכולים לחיות כאן� 
אם אני לא נותן להם את ההרגשה הזאת, אנחנו נסבול�781

אשר לנושא התכנון והבנייה אמר קולק: 

מי שחושב שלערבים כל כך טוב כאן הוא אינו אלא טועה ]���[ תקחו את בית צפאפא 

לדוגמה� חלק של הקרקע שלהם לקחו בשביל קטמון ]הכוונה לשכונות קטמון ח׳ 

ו-ט, שהיו סמכות לקו הגבול עד 1967� א�ר[� חלק של הקרקע שלהם לקחו בשביל 

גילה, חלק של הקרקע שלהם  ]ישיבת איתרי[, חלק שלהם לקחו בשביל  ״איתרי״ 

בשביל הכביש שחוצה את זה ]לגילה[ ובשביל פת ]שכונת פת[ ]���[ אני יכול לתת לכם 
סיפור כזה על כל כפר וכפר�782

ל׳מעריב׳ תמונה קשה  בריאיון  1990, תיאר קולק  שלוש שנים לאחר מכן, באוקטובר 

התשתיות  ומצב  והממשלתיים  העירוניים  השירותים  בנושא  הישראלית  הפעילות  של 

במזרח-ירושלים: 

אמרנו דברים בהבל פה ולא קיימנו, אמרנו שוב ושוב שנשווה את זכויותיהם של 

הערבים לזכויות היהודים בעיר — דיבור ריק מתוכן ]���[ גם לוי אשכול וגם מנחם 

בגין הבטיחו להם זכויות שוות — שניהם הפרו את ההבטחה� מעולם לא הענקנו 

 ]���[ ושלישית  שנייה  מדרגה  אזרחים  ונשארו  היו  הם  שוויון-החוק�  תחושת  להם 

מזרח- בשביל  האחרונות�  בשנים  ב-25  משהו  עשיתי  היהודית  ירושלים  בשביל 

תרבות?  בתי  כלום�  מדרכות?  דבר�  שום  ספר?  בתי  עשיתי?  מה  כלום!  ירושלים? 

מאומה� כן עשינו להם ביוב ושיפרנו את אספקת המים� אתה יודע למה? אתה חושב 

שלטובתם? לרווחת חייהם? איפה! היו שם כמה מקרי כולירה, והיהודים נבהלו שזה 
יגיע אליהם� אז עשו ביוב ורשת מים נגד הכולירה�783

780 בנבנשתי, מחול החרדות, עמ׳ 29� 

781 דברי טדי קולק בישיבת מועצת עיריית ירושלים, 27 בדצמבר 1987, מצוטט אצל: א׳ פלנר, ״מדיניות של 

אפליה: הפקעת קרקעות, תכנון ובנייה במזרח-ירושלים״, ירושלים: ׳בצלם׳, עמ׳ 7� 
782 פלנר, שם, עמ׳ 51�

783 מעריב, 10 באוקטובר 1990; פלנר, שם, עמ׳ 50� למרות פעילות העירייה בתחום הביוב, חלק ניכר מן 

הבתים במזרח-ירושלים )בעיקר בדרום העיר( אינו מחובר עד היום למערכת הביוב העירונית�
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שנתיים לאחר מכן, באוגוסט 1992, שלח קולק מכתב אל אליהו סוויסה, הממונה על 

מחוז ירושלים במשרד הפנים, בו הדגיש את המגבלות הקשות שמטיל השלטון הישראלי 

על הבנייה הערבית במזרח-ירושלים� הוא הזכיר את העיכובים ואת הסחבת הארוכה 

תכנית  )במסגרת  העיר  בצפון  לבנייה  מפורטות  תכניות  באישור  הפנים  משרד  שנוקט 

3000ב׳(, באזור ראס אל עמוד )במסגרת תכנית 2668( ובאזור ערב אל סוואחרה )במסגרת 

תכנית 2663(� במענה לתביעת סוויסה שהעירייה תפעל בתקיפות נגד הבנייה המתבצעת 

ללא היתר במזרח-ירושלים, טען קולק כי ״אכיפת חוקי התכנון והבנייה לא מתחילה 

ומסתכמת בפיקוח יעיל והריסת בתים בלתי חוקיים� היא מתחילה באפשרויות שאנחנו 

מעניקים לאוכלוסייה בירושלים לבנות על פי צרכיה ובאדמותיה כחוק — ואת זה אנו 
כמעט ולא עושים במגזר הערבי בעיר״�784

ביולי 1992 שלח קולק מכתב אל ראש הממשלה יצחק רבין, ובו הדגיש כי ״בעבר 

הכרזנו בתכניות מתאר על שטחים בבעלות ערבית כשטחים ירוקים על מנת להגביל את 

הבנייה במגזר הערבי״, אבל עתה ״יש להגדיר שטחים לבנייה למגורים כחוק כדי למנוע 
גלישה מחריפה לבנייה בלתי חוקית״�785

ב� שירותי הביטוח הלאומי 

הבעיה הקשה ביותר שהחריפה עם פרוץ האינתיפאדה, היתה בעיית הזכויות הסוציאליות 

ומתן קצבאות ביטוח לאומי לאלפי תושבי מזרח-ירושלים שנשאו תעודות-זהות ישראליות 

ועברו להתגורר מחוץ לגבולות העיר, בעקבות הקושי הרב לבנות בתחומה, מחירי הקרקע 

הזולים בשטחים, והעלמת העין שנהג הִמנהל האזרחי ביהודה ושומרון בבנייה ערבית 

מחוץ לגבולות העיר�786 לעניין זה היו השלכות מרחיקות-לכת הן על מעמד התֹושבּות והן 

על קבלת הקצבאות והגמלאות מן הביטוח הלאומי� 

וא-רם(  בריד  אל  )דחיית  לירושלים  שמצפון  הערביות  בשכונות  התמקדה  הבעיה 

ובכפרים שממזרח לירושלים )אל-זעיים, אל עזרייה ואבו דיס(� על פי ההערכות התגוררו 

בשכונות הצפוניות כ-40,000 תושבים מזרח-ירושלמים, ובכפרים שממזרח לירושלים — 

784 ט׳ קולק אל א׳ סוויסה, הממונה על המחוז במשרד הפנים, 3 באוגוסט 1992, ארכיון מכון ירושלים 

למחקרי מדיניות� 
785 ט׳ קולק אל יצחק רבין, מזכר לראש הממשלה המיועד, 5 ביולי 1992, ארכיון מכון ירושלים למחקרי 

מדיניות� 
786 חשין, מזרח-ירושלים — מדיניות מול מציאות, עמ׳ 184�
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כ-5,000 תושבים נוספים�787 בנסיבות בלתי ברורות — ובניגוד למדיניות שנהגה קודם 

לכן — אימץ הביטוח הלאומי לאחר פרוץ האינתיפאדה עמדה נוקשה, לפיה מי שעבר 

להתגורר מחוץ לגבולות העיר איבד את מעמדו כ״תושב״, היות שמקום מגוריו החדש 

הביטוח  קצבאות  את  לקבל  להמשיך  זכאי  אינו  ולכן  המדינה,  לגבולות  מחוץ  נמצא 

הלאומי� 

לעומת זאת טענו התושבים )שנתמכו על ידי עיריית ירושלים וראש העיר(, שהמעבר 

שעשו אל מחוץ לגבולות העיר נבע מחוסר אפשרות למצוא מגורים בגבולותיה, ולִעתים 

האוכלוסייה  את  לדלל  שביקשו  הישראליות  השלטון  רשויות  על-ידי  נתמך  אף  הוא 

באזור העיר העתיקה� אותם תושבים טענו גם שאינם יכולים לקבל שירותים כלשהם 

ל״תושבי  רק  שירותים  מעניק  שהוא  היות  המערבית,  בגדה  האזרחי  המנהל  מן 

השטחים״�

המבחן החשוב בשאלה זו היה מעמד התושבים בפרויקטים שהוזכרו לעיל, שיזמו 

עיריית ירושלים ומשרד השיכון בשנות ה-70 וה-80 להקמת שתי שכונות קטנות לתושבי 

מזרח-ירושלים )חלקם מפוני הרובע היהודי ושכונת המוגרבים( בשולי הכפר אל עזרייה 

על  שהתבססה  מפורשת,  הבטחה  קיבלו  לפרויקט  המצטרפים  העיר�  לגבולות  שמחוץ 

החלטת ועדת השרים לענייני ירושלים מ-1973, שהמוסד לביטוח לאומי ימשיך לשלם 

להם את אותן קצבאות שקיבלו בהיותם תושבי מזרח-ירושלים�788 אולם המוסד לביטוח 

לאומי קבע שלא ישולמו קצבאות עבור תביעות חדשות שעילתן נוצרה לאחר המעבר 

לאל-עזרייה״�789 עניין זה לא הוסבר לתושבים ויצר חוסר אמון בשלטונות� 

מדיניות המוסד לביטוח לאומי בנושא זה נכנסה לתוקף בראשית אפריל 1987, שמונה 

חודשים לפני פרוץ האינתיפאדה, עם פרסום ״תקנות הביטוח הלאומי )זכויות וחובות 

787 רמון, סקר שירותים חברתיים במזרח-ירושלים — פעולות הביטוח הלאומי, עמ׳ 5� על פי הערכת 

בנבנשתי הוכפלה אוכלוסיית הפלסטינים בין השנים 1967 ל-1987 באזור שסביב גבולות הסיפוח, ו-20 
אלף בתים נבנו על ידי תושבי מזרח-ירושלים מחוץ לגבולות העיר, בנבנשתי, מחול החרדות, עמ׳ 42�

788 ההחלטה קובעת כי ״מי שבידו תעודת-זהות ישראלית בזכות היותו תושב ירושלים והמשיך בקביעות 

את תשלומיו לביטוח הלאומי — ימשיך ליהנות מזכויות הבטוח הלאומי גם אם העתיק את מקום מגוריו 
לשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה״, החלטת ועדת השרים לענייני ירושלים מיום 1973�2�13 )החלטה 
המוסד  של  המשפטי  וליועץ  שמגר  מאיר  לממשלה  המשפטי  ליועץ  קולק  בין  תכתובת  ים/15(;  מספר 
לביטוח לאומי בעניין זכויות תושבי מזרח-ירושלים שעברו ל״שיכון אל-עזרייה״, אפריל-מאי 1975, א״מ א 
7616/16� קולק כתב לשמגר כי ״אם נוכל להבטיח שהמפונים ימשיכו להחזיק בתעודת הזהות הישראלית 
וליהנות מהזכות לביטוח לאומי, הם ייאותו ביתר קלות לעבור לאל-עזרייה או לכל מקום אחר באזור 
יו״ש, ט׳ קולק אל מ׳ שמגר, 7 במאי 1975, א״מ א 7616/16� להרחבה ראו: לפידות, ״מעמד הערבים תושבי 

מזרח-ירושלים״, עמ׳ 399� 
789 ראו מסמך שכתב גבי פדון, היועץ המדיני של ראש עיריית ירושלים, ב-1991, תחת הכותרת ״אפשר היה 

אחרת״, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות�
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מיסדו  התקנות  תשמ״ז-1987״�790  ישראל(,  תושבי  לשאינם  הלאומי  הביטוח  חוק  לפי 

לתביעות  להיענות  שלא  לאומי  לביטוח  המוסד  של  העקרונית  המדיניות  את  למעשה 

אלו  תקנות  השטחים�  תוך  אל  מזרח-ירושלים  תושב  של  הגירה  לאחר  נוצרה  שעילתן 

פגעו במיוחד במשפחות מרובות-ילדים שחלק מילדיהן נולדו לאחר ההגירה� אולם נראה 

שהתקנות החדשות לא נאכפו במלואן כלפי התושבים המזרח-ירושלמים שעברו להתגורר 

מחוץ לעיר� 

ברם, בתחילת 1988 — שבועות אחדים לאחר פרוץ האינתיפאדה — החל המוסד 

לביטוח לאומי במבצע חקירות לאימות פרטיהם של מקבלי הקצבאות במזרח-ירושלים� 

הבדיקות נעשו עקב גילויים על דיווחים שקריים ומסירת נתונים כוזבים, וייתכן שהיה 

מנהל  קיסרא,  יוסף  לטענת  הפלסטינית�791  האוכלוסייה  כלפי  ענישה  של  מרכיב  בהן 

סניף ירושלים של הביטוח הלאומי, העלתה בדיקה מדגמית שיעורים גבוהים של דיווחי 

שקר לביטוח לאומי )כ-40% ממקבלי קצבאות הילדים וכ-8% ממקבלי קצבאות הזקנה 

במזרח- לקצבאות  הזכאים  של  מחודשת  לבדיקה  הביאו  אלה  ממצאים  והשארים(� 

ירושלים� אל מקבלי קצבאות הזקנה נשלחו הודעות כי עליהם להתייצב פיזית במשרדי 

הביטוח הלאומי ולהוכיח מחדש את זכאותם� רק חלק קטן מן הקשישים התייצבו במשרדי 

הביטוח הלאומי וזה מִצדו חדל באורח חד-צדדי לשלם את תשלום הקצבאות למאות 

קשישים במזרח-ירושלים )כולל קשישים רבים שהיה זה מקור הכנסתם העיקרי(� 

לחצו  נוספים(  וגופים  ההסתדרות  נציגי  עם  )בשיתוף  העיר  וראש  העירייה  נציגי 

לשירותי  המחלקה  שנציגי  הוסכם  ולבסוף  מהחלטתו,  בו  לחזור  הלאומי  הביטוח  על 

קהילה ומשפחה של העירייה יאמתו את פרטי המגורים של הקשישים, ואלה לא יידרשו 

להתייצב פיזית במשרדי הביטוח הלאומי� אחרי אימות פרטי המגורים של רובם המכריע 
של הקשישים, חודש תשלום הקצבאות כסדרו�792

בדיקה  על  להתעקש  הלאומי  הביטוח  המשיך  האחרים  הקצבאות  בסעיפי  אולם 

מחודשת של הזכאות לקצבאות בהתאם לדרישות היבשות של החוק והתקנות� בדיקה זו 

ִהצריכה חקירה מקפת של פרטים כמו מקום מגוריהם ״האמיתי״ של התובעים, תאריכי 

ונכסיה  המשפחה  הכנסות  אחריה(,  או  ה״הגירה״  לפני  נולדו  )אם  הילדים  של  לידה 

)לחישוב הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה( ועוד� חקירות אלו ארכו זמן רב ולא תמיד עלה 

790 קובץ התקנות תשמ״ז, מס׳ 5022, עמ׳ 747� התקנות נכנסו לתוקף ב-1 באפריל 1987� ההקלות בוטלו 

ב-1998 במסגרת ״החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998״, ספר 
החוקים התשנ״ח, עמ׳ 48� על הרקע לביטולן ראו בהמשך� 

791 חשין, מזרח-ירושלים — מדיניות מול מציאות, עמ׳ 185�

792 רמון, סקר שירותים חברתיים במזרח-ירושלים — פעולות הביטוח הלאומי, עמ׳ 6� 
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בידי החוקרים להגיע לתוצאות שאפשרו הכרעה ברורה� אירועי האינתיפאדה היקשו עוד 

יותר על עבודת החוקרים, וחלקים מאוכלוסיית מזרח-ירושלים לא שיתפו עמם פעולה� 

בנוסף נבדקה כל תביעה חדשה בקפידה והתובע נדרש להוכיח את ״תֹושבּותו״ באמצעות 

מסמכים שונים, חלקם קשים להשגה במזרח-ירושלים עקב הכאוס השורר שם בתחום 

ארנונה  תשלומי  על  אישור  שכירות,  חוזי  כגון:  השחורה״,  וה״כלכלה  והבנייה  התכנון 

וחשבונות מים, חשמל וטלפון, תעודות מבתי ספר ועוד� 

חודשים  שמונה  עד  כחמישה  להמתין  התובעים  נדרשו  המסמכים,  שהוגשו  לאחר 

עד שהחוקרים יאמתו את הצהרותיהם, וזאת לעומת המצב במגזר היהודי בו מועברת 

התביעה בתחומים מסוימים )למשל בקצבאות אימהות וילדים לאחר לידה( כמעט באורח 

אוטומטי מבית החולים למשרדי הביטוח הלאומי, ובדיקת ההצהרות מצומצמת�

נציגי הביטוח הלאומי טענו כי החוק מחייבם לקיים בדיקות אלו והם אינם יכולים 

להסתמך על בדיקות של גופים אחרים� התושבים ונציגי העירייה טענו שהחקירה מפלה 

את הציבור הערבי וגם אם הביטוח הלאומי מחויב לחקור, אין הצדקה לעיכוב תשלום 

לִעתים בשיתוף  כלשהי,  ללא חקירה  דמי הביטוח  גובה את  גם שהוא  הקצבאות, מה 
משמר הגבול ותחת עוצר�793

החקירות שעשה הביטוח הלאומי במזרח-ירושלים מראשית 1988 השפיעו עד מהרה 

על חיי התושבים ואלפים חזרו להתגורר בתחומי העיר� רבים שכרו דירות קטנות או 

)לִעתים  חדרים עלובים בעיר העתיקה ובסביבותיה, כדי שתהיה להם כתובת מגורים 

וברובע  המוסלמי  ברובע  בעיקר  העתיקה,  בעיר  הצפיפות  העיר�  בתחומי  פיקטיבית( 

הנוצרי, גדלה מאוד וכך גם העומס על התשתיות העירוניות� שכר הדירה עלה והבנייה 

ומצוקת הבנייה בתחומי העיר הביאו  ללא היתר התרחבה�794 בעיות הביטוח הלאומי 

לגידול מסוים במספר בקשות ההתאזרחות במזרח-ירושלים, מאחר שמי שקיבל אזרחות 

זכה בכל היתרונות המוקנים לאזרחי ישראל — כולל מגורים מחוץ לירושלים וקבלת 
זכויות סוציאליות מלאות�795

עם  שהיטיב  ישראלי  שלטוני  לגוף   1967 לאחר  שנחשב  לאומי,  לביטוח  המוסד 

הלאומי  הביטוח  חוקרי  במזרח-ירושלים�  השנואים  הגופים  לאחד  הפך  האוכלוסייה, 

נתקלו בקשיים גוברים בשטח עקב חוסר שיתוף-פעולה מצד האוכלוסייה� באזורים כמו 

ומקום  בנושאי התֹושבּות  יכלו לפעול כלל� החקירה  מחנה הפליטים שועפאט הם לא 

793 ריאיון המחבר עם אמיר חשין, יועץ ראש העירייה לענייני ערבים, שם, עמ׳ 7� לדיון מקיף בנושא זה ראו 

פרוטוקול ישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, 12 ביולי 1988, א״מ כ 304/10�
794 רמון, שם, עמ׳ 8�

795 חשין, מזרח-ירושלים — מדיניות מול מציאות, עמ׳ 186�
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מגוריהם של תושבי מזרח-ירושלים הצריכה מאמצים גדולים ואמצעים מרובים, ויצרה 

מצב אנומלי שאין לו מקבילה בשום מקום אחר בארץ� למעשה נדרש הביטוח הלאומי 

להתמודד עם חוסר יכולתו של הדרג הפוליטי והמקצועי במשרד הפנים להכריע בשאלת 

בעיות  ועם שורה של  לעיר,  להתגורר מחוץ  מזרח-ירושלים שעברו  מעמדם של תושבי 

הילדים  רישום  מזרח-ירושלים,  תושבי  עם  השטחים  תושבי  של  נישואין  כמו  נוספות 

שנולדו מנישואין כאלה, הגירה של תושבי השטחים אל מזרח-ירושלים, תושבים שחזרו 

העירה לאחר הִמפקדים של 1967 מבלי שהיו בידיהם תעודות רשמיות כלשהן )למעשה 

הם ״אינם קיימים״ מבחינת משרד הפנים( ועוד�796 תופעות ובעיות אלו, שהתגלו מסוף 

שנות ה-80, חזרו על עצמן ביתר-ֹשאת, כפי שנראה בהמשך, בעקבות בניית גדר ההפרדה, 

החל משנת 2002� 

גבול  גם לכך שלראשונה מאז 1967 התהווה ב-1989  אירועי האינתיפאדה הביאו 

פיזי בכמה מקומות בין מזרח-ירושלים לשטחי הגדה המערבית הסמוכים לה� בתגובה 

לאירועים האלימים הקימה המשטרה תלוליות עפר בכניסות אחדות למזרח-ירושלים, 

וכך נחסמה דרכם של תושבי-קבע שהתגוררו מחוץ לעיר� הם נאלצו לעבור בדרך עקלקלה 

להיכנס  שביקשו  שטחים  תושבי  היו  כאילו  במחסומים  לירושלים  ולהיכנס  וארוכה 

בני-משפחה של ערביי מזרח- )ובהם  לישראל� תושבי שטחים שהתגוררו במזרח העיר 

ירושלים( גורשו ליישובים בהם היו רשומים, ולא יכלו להתגורר עוד בתחומי העיר עם 

בני-זוגם וילדיהם�797 היה זה הניסיון הראשון שעשתה ישראל )בהיקף מצומצם( להפריד 

באמצעות מכשול פיזי את מזרח-ירושלים משטחי הגדה המערבית — ניסיון שהתעצם 

במחצית השנייה של שנות ה-90 ובראשית שנות ה-2000, עם בניית גדר ההפרדה� 

ג� פרשת מוּבארק עוואד ופסק הדין של השופט אהרן ברק 

המזרח- התֹושבּות  של  ההיסטוריה  על  מרחיקות-לכת  השלכות  בעל  נוסף  ציון-דרך 

ירושלמית, היה פסק-דינו של שופט בית המשפט העליון אהרן ברק, שניתן ב-5 ביוני 

)בג״ץ 282/88  1988, בתקופת האינתיפאדה הראשונה, 21 שנים לאחר ״איחוד העיר״ 

מובראק עוואד נ׳ יצחק שמיר, ראש הממשלה ושר הפנים ואחרים(�798 העותר, ד״ר מוּבארק 

 — מזרח-ירושלים  חשין,   ;5 עמ׳   ,1992 אוקטובר  במזרח-ירושלים,  הפנים  משרד  פעולות  רמון,   796

מדיניות מול מציאות, עמ׳ 185� 
797 בנבנשתי, מחול החרדות, עמ׳ 42�

798 בג״ץ 282/88 מובראק עוואד נ׳ יצחק שמיר, ראש הממשלה ושר הפנים ואחרים, פ״ד מ״ב )2(, 424� 

פסק הדין מופיע במלואו באתר המוקד להגנת הפרט: http://www.hamoked.org.il/items/1430.pdf� בגלל 
חשיבותו של פסק הדין לנושא התושבות נרחיב את הדיון בעתירה ובהשלכותיה�
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עוואד, פסיכולוג ופעיל פוליטי שקידם את רעיון ההתנגדות הבלתי-אלימה כנגד הכיבוש 

הישראלי בשטחים, נולד ב-1943 למשפחה ערבית-נוצרית אורתודוקסית בירושלים� אביו 

נהרג במלחמת 1948 ומשפחתו נאלצה לעזוב את שכונת מוסררה, שנותרה ברוּבה בצד 

לאזרחים  והפכו  העתיקה  בעיר  להתגורר  עברו  ומשפחתו  עוואד  הגבול�  של  הישראלי 

ירדנים� מוּבארק למד בבית הספר שליד בית היתומים דאר אל-אוולאד, שייסדה אשת 

החברה הפלסטינית הידועה קטי אנטוניוס, שם הצטיין בלימודיו� על פי עדותו הוא הושפע 

מנעוריו מרעיונות של מנוניטים וקווייקרים, שהטיפו לרעיונות של פציפיזם והתנגדות לא 

אלימה בירושלים� ב-1967, לאחר מלחמת ששת הימים, התפקד עוואד בִמפקד של משרד 

הפנים וקיבל תֹושבּות ותעודת-זהות ישראלית�799 כמו רובם המכריע של תושבי מזרח-

ירושלים הערבים, הוא לא פנה למשרד הפנים בבקשה לקבל אזרחות ישראלית� ב-1970 

 )laissez passer ֶסה׳,  )׳לֶֶסה-פָּ מעבר״  ״תעודת  שקיבל  לאחר  בארה״ב  ללמוד  נסע  הוא 

ממשרד הפנים הישראלי� ב-1973 סיים עוואד את לימודיו לתואר ראשון וקיבל אישור 

לימודי  את  סיים  הוא  ב-1978  קארד׳(�  )׳גרין  עבודה  לצורכי  הברית  בארצות  שהייה 

התואר השני וקיבל אזרחות אמריקאית� ב-1982 הוא סיים את עבודת הדוקטורט שלו 

וב-1984 פרסם מאמר בערבית ובאנגלית בשם ״התנגדות בלתי-אלימה — אסטרטגיה 

עבור השטחים הכבושים״�800 במהלך לימודיו נסע להודו כדי ללמוד את תורת ההתנגדות 

ג׳אפר חאן,  גנדי� עוואד התעניין במיוחד בתורתו של עבדול  הלא-אלימה של מהטמה 
חברו המוסלמי של גנדי, שתרגם את כתביו לערבית�801

נכנס  הוא  פעמים�  ארבע  או  שלוש  בישראל  עוואד  ביקר   1983-1970 השנים  בין 

כך  ואחר   Reentry Permit )תחילה  אמריקאים  נסיעה  מסמכי  נושא  כשהוא  לישראל 

עוואד  ביקר   1987 ועד   1983 משנת  תייר�  כשל  היה  בארץ  ומעמדו  אמריקאי(  דרכון 

שלושה  )עד  שבועות  לכמה  ולִעתים  ספורים  לימים  לִעתים  פעמים,  כ-15  בישראל 

ונשא  בירושלים  חודשים( ללא כל הפרעה מצד השלטון הישראלי� ב-1984 הוא ביקר 

לאישה אזרחית ארצות הברית� בראשית 1985 הקים עוואד בירושלים את המכון לחקר 

האי-אלימות� הוא ניסה להציג ולהנחיל לציבור הפלסטיני בשטחים את רעיונותיו על 

התנגדות בלתי-אלימה, מרי אזרחי וניתוק הקשרים עם הממשל הישראלי� תחילה לא 

הגלויה למרי אזרחי בשטחים, החל מנובמבר  רב, אולם קריאתו  לעניין  רעיונותיו  זכו 

1986, עוררה עניין רב יותר ועשתה נפשות בשלב הראשון של האינתיפאדה� החוברות 

799 שם� בפסק הדין נכתב בטעות שהִמפקד התקיים ב-19 ביוני� המפקד של משרד הפנים במזרח-ירושלים 

התקיים ב-25 ביוני 1967� 
�http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/38891 :800 ראו

ינביטו את  ״נביא המרי הערבי מקווה שהזרעים שטמן  ע׳ אלדר,   ;248 אינתיפאדה, עמ׳  יערי,  801 שיף, 

האביב הפלסטיני״, הארץ, 8 ביולי 2011�



204205205

שהדפיס עוואד הפכו למצרך מבוקש ומנהיגים מקומיים שהתעלמו ממנו בעבר, ביקשו 
את ִקרבתו�802

 במבט לאחור, בריאיון לעקיבא אלדר בשנת 2011, טען מובארק עוואד כי ״היו כאלה 

שקיבלו את הרעיון, אבל רוב האנשים דחו אותי� הם חשבו שאני משוגע� אחרים ראו 

בכך התנגדות חריפה לאש״ף״�803 בקיץ 1987, חודשים ספורים לפני פרוץ האינתיפאדה, 

הוא השתתף בצעדה שקטה שיצאה משער שכם תחת הסיסמה ״די לכיבוש״ והסתיימה 

בנטיעת עצים בכפר קָטנה הסמוך לקיבוץ מעלה החמישה� הוא כתב גם סדרת מאמרים 
בהם קרא לפלסטינים להידבר עם הישראלים ״מאחר שהם הפרטנרים שלנו לשלום״�804

הזהות  תעודת  את  להחליף  וביקש  הפנים  למשרד  עוואד  פנה   1987 במאי  ב-18 

הישראלית הבלויה שלו בתעודת-זהות חדשה� כעבור שלושה חודשים, ב-20 ביולי, דחה 

רישיון  תוקף  וכי  ישראל  תושב  להיות  חדל  שהוא  בנימוק  בקשתו  את  הפנים  משרד 

השהייה שלו — מכוח אשרת התייר שבידו — יפוג ב-20 בנובמבר 1987�805 כחודש לפני 

המועד הנקוב פנה עוואד למשרד הפנים בבקשה להאריך את תוקף רישיון השהייה שלו 

בחצי שנה� בקשתו סורבה ושוב נאמר לו כי עליו לעזוב את הארץ לא יאוחר מן ה-20 

בנובמבר, אך עוואד לא ציית� 

ב-5 במאי 1988, כחצי שנה לאחר פרוץ האינתיפאדה, הוציא ראש הממשלה יצחק 

שמיר )שהיה אז גם שר הפנים( צו לגירושו של עוואד מישראל� לאחר שנעצר, עתר עוואד 

לבג״ץ נגד צו המעצר ונגד צו הגירוש באמצעות באי-כוחו עורכי הדין אברהם גל וג׳ונתן 

ּכותאּב� נציגי המדינה, עורכי הדין נילי ארד ומלכיאל בלס, מבכירי פרקליטות המדינה, 

הזכירו אמנם כי עוואד שהה בישראל שלא כדין, אך הנימוק המרכזי לגירושו היה שהוא 

פעל ״בגלוי ובאופן אינטנסיבי נגד שליטת ישראל באזורי יהודה ושומרון וחבל עזה״ וכי 

יצא ״בקריאה גלויה לתושבי האזורים למרי אזרחי המתבטא, בין השאר, בהפרת החוק, 

הפנים,  שר  המשיב,  הממשל״�806  עם  פעולה  שיתוף  ובאי  הממשל  להוראות  ציות  באי 

טען כי ״פעילותו של עוואד חורגת אף מעבר לכך� על כל פנים, די בפעולותיו הגלויות 

ההתרחשויות  רקע  על  נעשות  שאלו  ובמיוחד   — ידו  על  מוכחשות  שאינן  העותר,  של 

רישיון  אי-מתן  להצדיק  כדי  א�ר[  האינתיפאדה,  לאירועי  ]הכוונה  האחרונה  בתקופה 
ישיבה והוצאת צו לגירוש העותר מישראל״�807

802 שיף, יערי, שם, עמ׳ 250; שלו, האינתיפאדה, עמ׳ 99-98�

803 אלדר, שם�

804 אלדר, שם�

805 פסק הדין )ראה לעיל הערה 798(, עמ׳ 427�

806 פסק הדין, שם�

807 פסק הדין, שם� 
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ישראל  לשליטת  בלתי-אלימה  בהתנגדות  מצדד  הוא  כי  עוואד  הדגיש  בתשובתו 

בשטחים, וזאת בדרכים שונות כגון החרמת מוצרים, סירוב לעבוד במסגרות ישראליות, 

סירוב לשלם ִמסים ועוד� הוא טען כי הוא מתנגד לכל צורה של אלימות פיזית )כולל 

זריקת אבנים ובקבוקי תבערה, שהפכו לביטוי מרכזי של ההתנגדות הפלסטינית בתקופת 

האינתיפאדה( וכי הוא דוגל בפתרון של שתי מדינות שאמורות לחיות זו לצד זו בשלום 

ובהשלמה� בריאיון לטלוויזיה הישראלית הוא אף טען כי ״יש להגיע להשלמה מלאה ]עם 

ישראל[, לרבות מו״מ עם הפליטים לגבי מתן פיצויים על רכושם הנטוש ופתיחת דף חדש 
ביחסים בין העם היהודי והעם הפלסטיני״�808

בתשובה לטענותיו של עוואד הוגש לבית המשפט תצהירו של ״יוסי״, מן המחלקה 

בשירות  והשומרון  יהודה  ירושלים,  באזור  עוינת  חבלנית  ופעילות  חתרנות  לסיכול 

הביטחון הכללי, שטען כי ״הדימוי המתון לכאורה אשר העותר מנסה ליצור לעצמו הינו 

אך כסות שאינה עולה בקנה אחד עם מגמותיו האמיתיות ]���[ — שחרורם של האזורים 

משלטון ישראל ואחר כך הקמה מדינה פלסטינית ישראלית דו-לאומית האמורה לשאת 

אופי פלסטיני״�809 ״יוסי״ הוסיף בתצהירו כי תחילה לא זכו רעיונותיו של עוואד להד 

ברחוב הערבי, אבל ״החל מתחילת ההתקוממות באזורים בדצמבר 1987, החלו רעיונותיו 

וכתוצאה  ההתקוממות  מפקדת  ידי  על  שהוצאו  בכרוזים  ממש  של  ביטוי  לידי  באים 

מכך בפעולות מעשיות שבוצעו על ידי התושבים בשטח״�810 על רקע זה, לדעת ״יוסי״, 

״פעילותו של העותר בעצם ימים אלה יש בה משום פגיעה של ממש בביטחון ובסדר 

הציבורי ולרעיונותיו ומגמותיו השלכה מידית על הנעשה באזורים� המשך שהייתו של 

העותר בישראל מהווה פגיעה של ממש בביטחון ובסדר הציבורי ]���[ חוות דעת זו, של 

אותו ״יוסי״, עמדה לנגד עיניו של המשיב ]שר הפנים, א�ר�[, שעה שהורה על גירושו של 
העותר מישראל״�811

יצוין כי השופט ברק לא הזכיר בפסק דינו את הנסיבות הפוליטיות והביטחוניות שהוזכרו 

לעיל על ידי המשיבים, אולם יש להניח שלנסיבות אלו היתה השפעה על פסק הדין� ברק 

הציג את טיעוני באי-כוחו של העותר כך: 

״עם החלת המשפט, השיפוט והִמנהל של ישראל על מזרח-ירושלים וסביבותיה הפכו  א�  

תושבי מזרח-ירושלים והעותר ביניהם לבעלי סטטוס מיוחד� סטטוס זה מעניק לו 

808 פסק הדין, שם� 

809 שם, עמ׳ 428�

810 שם, שם�

811 שם, שם�
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רשאי  הפנים  אין שר  זה  קונסטיטוציונית״� סטטוס  ״תֹושבּות  או  אזרחות״  ״מעין 

ליטול מתושבי מזרח-ירושלים״� 

״חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952, אינו חל כלל במקרה זה שכן הסטטוס המיוחד  ב�  

ואין סמכות  לישראל,  חוק הכניסה  לא בא להם מכוח  של תושבי מזרח-ירושלים 

מכוחו של חוק זה יכולה ליטול סטטוס זה� נמצא כי העותר היה והינו תושב ישראל, 
ואין לגרשו ממנה״�812

לטענתם העקרונית על אופייה המיוחד של התֹושבּות של ערביי מזרח-ירושלים מוסיפים 

באי-כוח העותר טענות חלופיות שהם בבחינת שלושה ״קווי הגנה״ נוספים: 

מזרח-ירושלים,  לתושבי  שיש  המיוחד  הסטטוס  את  ליטול  ניתן  אפילו  ״לחלופין,  א�  

או  האנגלי  במשפט המקובל  מקורם  אלה  תנאים  לכך�  התנאים  נתקיימו  לא  הרי 

במשפט הבין-לאומי המנהגי, ועל פיהם העותר ממשיך להיות תושב ישראל לכל דבר 

ועניין״� 

מקום  אין  לישראל  הכניסה  חוק  לפי  כי  העותר  בא-כוח  טוען  חילופין  ״לחילופי  ב�  

לגרש את העותר, שכן על-פי נסיבות העניין הוא לא איבד את תֹושבּותו וזו ממשיכה 

לעמוד בעינה� על כל פנים, שר הפנים לא שקל את עניינו של העותר ולא שמע את 

טענותיו� אמת הדבר, על-פי תקנות הכניסה לישראל, תשל״ד-1974, פג תוקפו של 

והתקנות  לישראל,  מחוץ  במדינה  השתקע  הרישיון  בעל  אם  לישיבת-קבע,  רישיון 

קובעות השתקעות במדינה מחוץ לישראל מהי )תקנות 11)ג( ו-11א(, אך לדעת בא-

כוח העותר, תקנות אלה בטלות הן, שכן הן חורגות מסמכות התקנת חקיקת משנה, 

הנתונה לשר הפנים על פי חוק הכניסה לישראל״� 

״לבסוף צו הגירוש פסול שכן הוא ניתן מנימוקים פוליטיים פסולים ומתוך הפליית  ג�  
העותר� צו הגירוש נגוע בחוסר סבירות קיצונית, ועל כן דינו להתבטל״�813

בשלב הבא הציג ברק את תשובת המדינה:

מזרח-ירושלים  תושבי  הפכו  ישראל  של  והִמנהל  השיפוט  המשפט,  החלת  ״עם  א�  

הכניסה  חוק  פי  על  ישיבת-קבע  בישראל  יושבים  והריהם  קבועים814  לתושבים 

לישראל״�

812 פסק הדין, שם, עמ׳ 428�

813 שם עמ׳ 429-428�

814 נראה שמכאן השתרש המונח ״תושבי-קבע״ או ״תושבות-קבע״� 
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״מכוח תקנות 11)ג( ו-11)א( לתקנות הכניסה לישראל פג תוקף רישיון ישיבת הקבע  ב�  

של העותר, משעזב את ישראל והשתקע בארצות הברית״� 

״נמצא כי מאז פג תוקף הישיבה של העותר )נובמבר 1987( שוהה העותר בישראל  ג�  

בלי רישיון ישיבה״� 

״בנסיבות אלה, קמה סמכותו של שר הפנים לגרשו מישראל� השימוש בסמכות זו  ד�  
נעשה, בנסיבות העניין, כדין, וזאת לאור פעילותו של העותר״�815

השופט ברק דן בטענות באי-כוח העותרים ופוסק לגביהן שלב אחר שלב:

חוק הכניסה לישראל, שהוחל על מזרח-ירושלים כמו שאר חוקי המדינה ב-1967, 

באנשים  מדובר  אומנם  מזרח-ירושלים�  תושבי  של  מעמדם  את  המסדיר  החוק  הוא 

שמעולם לא נכנסו לישראל — ישראל היא שנכנסה למקום מגוריהם במזרח-ירושלים,816 

ישראל  אזרח  שאינו  ״מי  כי  לישראל״  הכניסה  לשאלת  קשר  ׳בלא  קבע  החוק  אולם 

ישיבה  רישיון  פי  על  בישראל  ישיבתו  תהיה  עולה  תעודת  או  עולה  אשרת  בעל  או 

לפי חוק זה״� כך למשל, החוק חל על ילדים שנולדו בישראל למי שאינם אזרחים או 

עולים�817 מכאן נקבע שתושבי מזרח-ירושלים נכללים בקטגוריה זו� חוק הכניסה לישראל 

מבחין בין אשרה )שעניינה היתר כניסה לישראל( לבין רישיון )שעניינו הישיבה — השהות 

והמרחיק-לכת  שונות,  לתקופות  הפנים  שר  ידי  על  ניתנים  הקבע  רישיונות  בישראל(� 
מכולם הוא רישיון לישיבת-קבע )סעיף 2 )א( )4((�818

השופט ברק דחה את הטענה של באי-כוח העותר כי תושבי מזרח-ירושלים נהנים 

מסטטוס מיוחד של ״מעין אזרחות״ או ״תֹושבּות קונסטיטוציונית״ כי אפשר ללא קושי 

לעגן את מעמדם ב״חוק הכניסה לישראל״ ולראותם כמי שקיבלו ״רישיון לישיבת-קבע״ 

קיבלו  הם  ב-1967,  כאלה  רישיונות  אמנם  קיבלו  לא  מזרח-ירושלים  תושבי  בישראל� 

ניתן  כלל  ״בדרך  אם  שגם  הבהיר  ברק  השופט  אולם  בלבד,  ישראליות  תעודות-זהות 

הרישיון במסמך פורמלי, אין זה הכרחי� יכול רישיון להינתן ללא מסמך פורמלי ומתן 
הרישיון יכול להשתמע מנסיבות העניין״�819

815 שם, עמ׳ 429�

http://www.hamoked. :816 ראו ביקורתו של עו״ד יוסי וולפסון על פסק הדין, באתר המוקד להגנת הפרט

�org.il/Document.aspx?dID=Documents1317
817 פסק הדין, שם, עמ׳ 429�

818 שם, עמ׳ 429�

819 שם, עמ׳ 430�
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ברק התייחס גם לכך שתושבי מזרח-ירושלים יכלו לבקש אזרחות ישראלית, אבל 

להם  הוענקה  לא  מזרח-ירושלים  תושבי  של  באינטרסים  הקשורים  מטעמים  ״כידוע, 

ולקבל את האזרחות  וניתנה לכל אחד מהם האפשרות לפנות  אזרחות ללא הסכמתם 

הישראלית� היו שּפנו, וקיבלו את האזרחות הישראלית� העותר ורבים שכמותו, לא עשו 

כן״� ברק אף טען שאם היו תושבי מזרח-ירושלים מקבלים מעמד של ״מעין אזרחות 

שיש עמה זכויות ולא חובות״ ושאינה ניתנת לביטול, היתה נוצרת כאן העדפה לטובה 

של תושבי מזרח-ירושלים לעומת מי שהתאזרח וניתן לבטל אזרחותו בתנאים מסוימים 

)סעיף 11)א( לחוק האזרחות, תשי״ב-1952(� 

ברק  השופט  התעלם  המשפטיים,  להיבטים  ומעֵבר  יותר,  רחבה  מנקודת-מבט 

מזרח-ירושלים  לתושבי  ישראלית  אזרחות  מתן  אי  על  הישראלית  ההחלטה  מנסיבות 

אשר בהן עסקנו לעיל, ומן ההסדרים שִאפשרו לתושבים להמשיך להחזיק באזרחותם 

בעידודו� במבט לאחור —  גם  רבה  ובמידה  הירדנית בהסכמתו של הממשל הישראלי 

ישראלית  אזרחות  להעניק  ״התאמצה״  לא  לגמרי שישראל  ברור  לעיל —  כפי שראינו 

אולי לתקופה קצרה לאחר מלחמת  )למעט  עודדה אותם  ולא  לתושבי מזרח-ירושלים 

ששת הימים( להגיש בקשות התאזרחות� ניתן גם להניח כי המדינה לא היתה מאפשרת 

לכל תושבי מזרח-ירושלים לקבל אזרחות ישראלית בתהליך של התאזרחות, ולו מטעמים 

ביטחוניים ודמוגרפיים� ההתאזרחות טעונה אישור מן השב״כ והמשטרה, ועל מבקשי 

האזרחות לוותר על אזרחותם הירדנית ולעבור שורה ארוכה של מכשולים, בהם נעסוק 

בהרחבה בחלקו השני של הספר� 

קביעה חשובה אחרת של השופט ברק, שמקרבת אותו מעט לאבחנה שמעמדם של 

תושבי מזרח-ירושלים הוא בכל זאת ייחודי ונתון להגנה מיוחדת, היתה שסמכותו של שר 

הפנים לבטל רישיון לישיבת הקבע אינה הופכת אותה ל״ישיבה בחסד״, ו״רק שיקולים 

ענייניים יש בכוחם להפעיל את סמכותו של שר הפנים״ ו״למותר לציין כי הפעלתה של 
סמכות זו, הלכה למעשה, נתונה לביקורת שיפוטית״�820

אולם מצד שני — על פי התקנות שהתקין שר הפנים — יכול הרישיון לישיבת-קבע 

לפקוע, אם בעליו עזב את הארץ והשתקע במדינה אחרת, והוא אף יוכל להתבטל מעצמו, 

בלא כל צורך במעשה ביטול פורמלי של שר הפנים� ״רישיון לישיבת-קבע״ — קבע השופט 

ברק — ״נסמך על מציאות של ישיבת-קבע� כאשר מציאות זו שוב אינה קיימת, פוקע 

הרישיון מתוכו הוא� אכן רישיון לישיבת-קבע — להבדיל ממעשה ההתאזרחות — הוא 

יצור כלאיים, מחד גיסא הוא בעל אופי קונסטיטוטיבי, המעמיד את הזכות לישיבת-

820 שם, עמ׳ 431�
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קבע; מאידך גיסא הוא בעל אופי דקלראטיבי, המבטא את המציאות של ישיבת הקבע� 

זו נעלמת, אין עוד לרישיון במה לתפוס, והריהו מתבטל מעצמו, בלא  כאשר מציאות 
צורך במעשה ביטול פורמלי״�821

״ישיבת- בו מסתיימת  בהגדרת המועד  לקשיים הכרוכים  מודע  היה  ברק  השופט 

קבע״ בעולם המודרני, בו בני-אדם רבים מעתיקים את מקום מגוריהם לצורכי לימודים 

או עבודה, אך מעוניינים לשמור על זיקתם למולדתם, ועל כך הוא התעכב: 

הביטוי ׳ישיבת-קבע׳ — שאותו עלינו לפרש — הוא ביטוי ׳עמום׳, אשר היקפו צריך 

להיקבע לפי תכלית החקיקה ומטרותיה״ ו״למותר לציין כי לִעתים קרובות קשה 

וכי  במדינה,  ישיבת-קבע  לשבת  אדם  חדל  שבה  מסוימת,  זמן  נקודת  על  להצביע 

מקומו  בין  מרחף  כאילו  האדם  של  חייו  מרכז  שבו  זמן,  של  מרחב  בוודאי  קיים 

הקודם למקומו החדש� ]אך[ זה אינו המקרה שלפנינו� בהתנהגותו גילה העותר את 

ואמיץ —  וליצור קשר חדש  ישיבת הקבע שלו עם המדינה  לנתק את קשר  רצונו 

ישיבת-קבע בתחילה ואזרחות בסופה — עם ארצות הברית ]���[ יתכן שבלבו פנימה 

שאף לשוב למדינה� אך המבחן המכריע הינו מציאות החיים, כפי שהתרחשה הלכה 

למעשה� על פי מבחן זה העתיק העותר בשלב מסוים את מרכז חייו לארצות הברית 
ושוב אין לראותו כמי שיושב קבע בישראל�822

ביחס לצעדי שר הפנים קבע השופט ברק כי אין אי-חוקיות בעמדת השר ״הגורסת שמי 

המדינה  של  האינטרסים  כנגד  והפועל  כדין  שלא  בה  מצוי  והוא  ישראל  אזרח  שאינו 

לגרשו  הוא  הראוי  מן   — א�ר�[  לגירוש,  הביטחוני-פוליטי  הרקע  ביטוי  לידי  בא  ]כאן 
מישראל�״823

עוואד גורש מישראל חרף ניסיונם של שר החוץ האמריקאי והבית הלבן למנוע את 

חוקי  את  הפר  עוואד  שאם  וטען  הישראלי  הצעד  על  מחה  הלבן  הבית  דובר  הגירוש� 

המדינה צריך היה להעמידו לדין, ולא לגרשו� בתצהיר לבית המשפט כתב עוואד: ״הקרבן 

שלי קטן מזה של הצעירים שמסרו את חייהם במהלך האינתיפאדה״�824 הוא חזר לארצות 

הברית, לימד במוסדות שונים להשכלה גבוהה והמשיך לפעול להפצת רעיונות ההתנגדות 
הבלתי-אלימה�825

821 שם, עמ׳ 433�

822 שם, עמ׳ 433�

823 שם, עמ׳ 434�

824 שיף, יערי, אינתיפאדה, עמ׳ 250� 

825 ע׳ אלדר, ״נביא המרי הערבי מקווה שהזרעים שטמן ינביטו את האביב הפלסטיני״, הארץ, 8 ביולי 2011�
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בפסק-דינו בנה השופט ברק קונסטרוקציה משפטית לוגית מרשימה, אולם ניתן לטעון 

שהיא מנותקת במידה רבה מן המציאות ההיסטורית בה התפתחה התֹושבּות של ערביי 

מזרח-ירושלים מאז 1967� 

כפי שראינו לעיל, תעודות הזהות חולקו לתושבי מזרח-ירושלים ב-1967 לאחר שני 

כל  את  כללו  ולא  בחיפזון  שנערכו  ירושלים(  עיריית  ושל  הפנים  משרד  )של  ִמפקדים 

תושבי מזרח-ירושלים הירדנית� בחודשים הראשונים שלאחר המלחמה לא היו כוונותיה 

של ממשלת ישראל ברורות, ומקבלי ההחלטות בישראל התלבטו בשאלה אם לעודד את 

תושבי מזרח-ירושלים לבקש אזרחות ישראלית� לבסוף הותר להם להחזיק באזרחותם 

הירדנית ואף לחדש אותה בלשכת המסחר במזרח-ירושלים, והדבר תאם במידה רבה 

לישיבת-קבע  רשמי  רישיון  הוענק  לא  שלתושבים  מובן  הישראליים�  האינטרסים  את 

ואיש לא הודיע להם שאם ישתקעו במדינה אחרת יפקע תוקף רישיון זה מעצמו ללא כל 

הודעה מראש� יתרה מזאת, מנקודת המבט של רבים מתושבי מזרח-ירושלים, ובכללם 

גם מוּבארק עוואד, זיקתם לירושלים חזקה ובלתי ניתנת לערעור: הם התגוררו בירושלים 

לפני 1948 והיו נתינים של ממשלת המנדט הבריטי וממלכת ירדן� נתינות זו לא היתה 

מותנית בתנאים כלשהם, ותוקפה לא פקע גם אם עזבו את העיר לשנים אחדות� הם לא 

נכנסו לישראל, אלא המשיכו להתגורר בעירם ירושלים� ישראל היא זו שבאה לגבולם 

ולמעשה רק 20 שנה לאחר 1967 מיסד השלטון הישראלי בדרך של מעין ״ברירת מחדל״ 

את מעמדם באמצעות הקונסטרוקציה המשפטית שבנה השופט ברק בפסק-דינו� 

מעבר לביקורת זו עוררה הפסיקה שתי טענות מרכזיות נוספות של שני ארגוני זכויות 

האדם: המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל: 

תושבי  רק  אינם  מזרח-ירושלים  תושבי  הבין-לאומי,  המשפט  של  המבט  א� מנקודת 

ישראל )כפי שקובע הדין הישראלי הפנימי( אלא הם גם ״מוגנים״ על פי סעיף 47 

לאמנת ז׳נבה הרביעית, הקובע ששום שינוי במעמדו של שטח כבוש, שהתרחש עקב 

השינויים  בין  האמנה�  לפי  המוגנים  התושבים  בזכויות  לפגוע  יכול  אינו  הכיבוש, 

שאינם פוגעים בזכויות התושבים המוגנים, מונה סעיף 47 במפורש את סיפוח השטח 

ל״מעצמה כובשת״� אחת הזכויות החשובות של התושבים היא הזכות שלא להיות 

לימודים  לצורכי  בחו״ל  ארוכה  תקופה  שהו  אם  גם  הכבוש  השטח  מן  מגורשים 

או פרנסה�826 נציגי שני הארגונים גם מציינים בעתירה לבג״ץ מאפריל 2011 )בג״ץ 

826 וולפסון, ״הפקעת מעמד הקבע מתושבי מזרח-ירושלים״, עמ׳ 3-2� כאן עולה כמובן סתירה בין נקודת 

של  נקודת-מבטה  לבין  ישראל,  ממדינת  נפרד  בלתי  חלק  במזרח-ירושלים  הרואה  הישראלית,  המבט 
הקהילה הבין-לאומית הרואה בה ״שטח כבוש״ עליו חלה אמנת ז׳נבה הרביעית� 
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297/11( כי על פי ״נורמה של משפט זכויות האדם הבין-לאומי ]���[ כל אדם זכאי 
לשוב לארצו״�827

פסק הדין אינו מתיישב עם מציאות החיים המודרנית בראשית המאה ה-21, בה  ב�  

אנשים עוזבים את מולדתם לשנים ארוכות לצורכי לימודים ועבודה בלי לוותר על 

זיקתם למולדתם� בניגוד לאזרח ישראלי, שיכול לשהות שנים רבות בחו״ל ולחזור 

חוזרים(, תושבי מזרח- ליהנות מהטבות שמעניקה המדינה לתושבים  )ואף  ארצה 

לא  או  בחו״ל  שנים  משבע  יותר  שהו  אם  תֹושבּותם  את  לאבד  יכולים  ירושלים 

הקפידו לשמור על זיקתם לירושלים באמצעות ביקורים תכופים והסדרת מעמדם 

משרד  של  הנוכחית  המדיניות  כי  מדגישים  האדם  זכויות  ארגוני  הפנים�  במשרד 

הפנים, המבוססת על פסק הדין של השופט ברק, מציבה את ״התושבים הפלסטינים 

של מזרח-ירושלים בין הפטיש לסדן: זכותם לעזוב את ביתם לתקופה מוגבלת לצורך 

מימוש עצמי, השכלה, פרנסה והשתתפות בחיים המודרניים הועמדה כנגד זכותם 

לבית ולמולדת� מכאן שהלכת עוואד הפכה כלוב משפטי הכולא את תושבי מזרח-

ירושלים, אינו מאפשר להם להיות ניידים כאחד האדם, וכובל אותם למרחב הצר 

והמוזנח בו נולדו� הסנקציה בגין עזיבת העיר לתקופה מוגבלת, אף לצורכי השכלה 

במחוזות  מעמד  רכישת  בגין  כמו  בעירם(,  התושבים  עבור  זמינות  )שאינן  ופרנסה 

אחרים, היא אבדן הבית ואבדן היכולת לשוב למולדת� חמורה ביותר היא השפעת 

מדיניות זו על נשים תֹושבות מזרח-ירושלים״�828 נשים אלה נפגעות במיוחד במקרים 

)כפי שהיה  בגדה המערבית  עוברות להתגורר  לתושבי השטחים,  נישאות  הן  בהם 

מקובל בחברה הפלסטינית המזרח-ירושלמית(, מאבדות את תֹושבּותן הישראלית 

גדולים  נתקלות בקשיים  הן  וכד׳(  )גירושין  פירוק הקשר המשפחתי  ובמקרים של 
לשוב ולהתגורר בירושלים ולקבל בחזרה את התֹושבּות הישראלית�829

פסק דינו של השופט ברק, שניתן על רקע קונקרטי מאוד — ראשית האינתיפאדה 

הראשונה — הפך באמצע שנות ה-90 בסיס משפטי מרכזי למדיניות משרד הפנים 

בבואו לשלול )או להפקיע — לפי המינוח של משרד הפנים( תֹושבּות מתושבי מזרח-

והשלכותיו  הרבה  חשיבותו  ומכאן  בשטחים,  או  בחו״ל  להתגורר  שעברו  ירושלים 

מרחיקות הלכת בהן נעסוק בהמשך� 

827 בג״ץ http://www.hamoked.org.il/files/2012/115441.pdf ,2797/11, עמ׳ 5� 

828 שם, עמ׳ 2, 22-21� 

829 להרחבה בנושא זה של הפגיעה בנשים תֹושבות מזרח-ירושלים, ראו בחלקו השני של הספר� 
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ד� השפעת התנתקות ירדן מן הגדה המערבית )1988( 

שתי התפתחויות חשובות שאירעו ב-1988, בעקבות פרוץ האינתיפאדה הראשונה, היו 

החלטתו של המלך חוסיין לנתק את הזיקות המשפטיות והִמנהליות בין הגדה המערבית 

לבין ממלכתו )ביולי 1988( והכרזת המועצה הלאומית הפלסטינית של אש״ף על הקמת 

משורת  נבעה  המלך  החלטת   830�)1988 )בנובמבר  ירושלים  שבירתה  פלסטינית  מדינה 

גורמים: ההבנה שההתקוממות הפלסטינית מכוונת גם נגד ירדן וסותמת את הגולל על 

הירדן  של  המזרחית  הגדה  אל  האינתיפאדה  מגלישת  החשש  המערבית;  לגדה  חזרתה 

וערעור יציבות משטרו; הקיפאון המדיני שנוצר בעקבות אי-מימושו של הסכם לונדון 

ונכונותו של  והבין-לאומית  ובזירה הערבית  1987(; התחזקות אש״ף בשטחים  )אפריל 
הארגון לדון בהסדר מדיני עם ישראל�831

בגדה  כלכלי  לפיתוח  יומרנית  חומש  תכנית  ביטל  חוסיין  המלך  המעשי  במישור 

הבית  את  פיזר  הוא   ;)1988 יולי  )בסוף  דולר  מיליארד   1�1 של  בהיקף  עזה  וברצועת 

התחתון של הפרלמנט הירדני, שמחצית ציריו היו נציגי הגדה המערבית ומחנות הפליטים 

בגדה המזרחית;832 הוא סגר את ״המיניסטריון לענייני השטחים הכבושים״; ביטל את 

המועצה הירדנית העליונה לענייני הגדה המערבית והעביר את עובדי שני הגופים למשרד 

למעט  בגדה,  ירדנים  ממשלה  עובדי  אלף   18 של  עבודתם  גם  הופסקה  בעמאן�  החוץ 

3,000 עובדי המחלקות הקשורות למשרד הדתות ומנהל ההקדשים )הוואקף(, המקומות 

מנהל  פקידי  בכאלף  הכספית  התמיכה  גם  הופסקה  השרעיים�  הדין  ובתי  הקדושים 

בשטחים )שהגיעה בממוצע לכחמישית ממשכורותיהם(� כ-5,400 מקבלי משכורות מירדן 

הוצאו לגמלאות, ונלוו לכך גם צעדים הפגנתיים רשמיים כמו ביטול שידור תחזית מזג 

האוויר לערי השטחים בערוץ הרשמי של הטלוויזיה הירדנית והוצאת אטלס רשמי חדש 
של ממלכת ירדן, בו מופיע נהר הירדן כגבולה המערבי�833

החלטתו של המלך היתה דרמטית ובעלת השלכות מרחיקות-לכת� לאחר 21 שנה 

 ,1967 במלחמת  שאיבד  השטחים  את  לידיו  להחזיר  שנועדה  אינטנסיבית  פעילות  של 

 U.N Doc. A\43\827-S\202278 of 18 November ;27 International Legal Materials (1988), p. 1637 830

1988; ר׳ לפידות, ירושלים — היבטים משפטיים, ירושלים 1999, עמ׳ 10�
831 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 75-73; א׳ ססר, ״ירדן, האינתיפאדה והפלסטינים — ניתוק?״ בתוך: ג׳ 

גילבר וא׳ ססר )עורכים(, בעין הסכסוך: האינתיפאדה, תל-אביב, תשנ״ב, עמ׳ 130-128; ר׳ מרחב ור׳ גלעדי, 
הממלכה ההאשמית הירדנית ותפקידה בהסדר עתידי בירושלים, עמ׳ 14; מ׳ שמש, ״אש״ף: הדרך לאוסלו — 
שנת 1988 כמפנה בתולדות התנועה הלאומית הפלסטינית״, עיונים בתקומת ישראל, 9 )1999(, עמ׳ 188, 222�

832 בבחירות לפרלמנט הירדני שהתקיימו בנובמבר 1989 לא שותפו נציגי הגדה המערבית לראשונה מאז 

האיחוד בין שתי הגדות ב-1950�
833 שיף, יערי, אינתיפאדה, עמ׳ 282� 
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שינה המלך חוסיין את מדיניותו ומכאן ואילך ראה באש״ף את הגורם האחראי לנעשה 

ישראל�834  ממנה  תיסוג  וכאשר  אם  עליה  השלטון  את  לקבל  והעתיד  המערבית  בגדה 

אחריות  לקבל  וערפאת  אש״ף  את  למעשה  חייבו  חוסיין,  של  והחלטתו  האינתיפאדה 

הועברו  בהמשך  מזרח-ירושלים�  תושבי  על  זה  ובכלל  בשטחים,  התושבים  על  כלשהי 

הבנקים  דרך  בשטחים,  הפלסטינים  האזרחי  הִמנהל  לפקידי  אש״ף  מקופת  תמיכות 
הירדניים�835

מעתה היו הזיקות בין ירדן לתושבי הגדה ומזרח-ירושלים תלויות ברצונו ובחסדו 

של הממשל הירדני� אזרחי ירדן שהתגוררו בגדה המערבית ובמזרח-ירושלים לפני ה-31 

ביולי 1988 איבדו את אזרחותם הירדנית אך הורשו להמשיך ולהחזיק ״דרכונים״ ירדניים, 

שהפכו למעין תעודות מסע, לתקופה של שנתיים )עם אפשרות הארכה(�836 ירדן המשיכה 

ופטירות,  לידות  )רישום  והגדה שירותי מרשם תושבים  לספק לתושבי מזרח-ירושלים 

נישואין וגירושין( בבית הדין השרעי�837 כך גם לאחר חתימת הסכם הביניים בין ישראל 

לפלסטינים )ב-1995( המשיכה ירדן לספק לתושבי הגדה ומזרח-ירושלים תעודות מסע 

עם  ירדני  ״דרכון״  בעלי  הם  מזרח-ירושלים  חלק מתושבי  היום,  קצובות�838  לתקופות 

מספר זהות )כנראה מדובר באלה שהיו אזרחים בעבר( וחלקם בעלי ״דרכון״ ירדני ללא 

מספר זהות�839 לתעודות אלו נודעת עד היום חשיבות רבה עבור תושבי מזרח-ירושלים, 

בכך שהן מאפשרות לבעליהן לעבור את הגשרים לירדן ולמדינות-ערב האחרות� 

ואכן חרף התנתקותה הרשמית מן הגדה המערבית, המשיכה ירדן לשמור על מידה 

הקשרים  מקצת  והפולחן�  הדת  לתחומי  מעבר  גם  למזרח-ירושלים,  זיקות  של  כלשהי 

הכלכליים נמשכו: חלק מן התקציבים והתכניות שבוטלו לא היו קיימים או מתוקצבים 

נותרו  הבגרות  ובחינות  שונתה  לא  ובמזרח-ירושלים  בגדה  הלימודים  תכנית  ממילא� 

ירדן עם אש״ף לאחר  באחריות משרד החינוך הירדני� במסגרת המשא ומתן שקיימה 

834 י׳ נבו, ירדן: החיפוש אחרי זהות, רעננה 2005, עמ׳ 220� 

835 שיף, יערי, שם, עמ׳ 284� 

הגדה  תושבי  ירדן  ממלכת  אזרחי  שנושאים  הרגילים  הדרכונים  מן  בצבעם  שונים  אלה  ״דרכונים״   836

המזרחית� ראו: מרחב וגלעדי, הממלכה ההאשמית הירדנית, עמ׳ 15-14, 30; ססר, ירדן, האינתיפאדה 
ניתוק? עמ׳ 133-132; תצהיר של אמיר חשין, לשעבר ראש ענף ממשל צבאי במטכ״ל  והפלסטינים — 
ויועץ ראש עיריית ירושלים לענייני ערבים, 1997�3�23; בג״ץ 2227/98, המוקד להגנת הפרט נגד שר הפנים, 

1998�4�6, ע/6, עמ׳ 4�
837 השירותים ניתנו עד 1992 בלשכת המסחר במזרח-ירושלים ומאז ואילך על ידי פקיד ירדני היושב בבית 

הדין השרעי במזרח העיר� ראו: מרחב וגלעדי, הממלכה ההאשמית, עמ׳ 30� 
838 מרחב וגלעדי, שם, עמ׳ 30; ח׳ אבו-טועמה, ״תושבי מזרח-ירושלים מעדיפים אזרחות ישראלית״, עיתון 

ירושלים, 17 ביוני 1994, עמ׳ 26�
839 ראו: א׳ מימון, ת׳ לוסטר, ״להיות תושב/ת בירושלים ולא אזרח/ית״, בתוך: זמניים קבועים, מסמך של 

עמותת ׳עיר עמים׳, ירושלים, מאי 2012, עמ׳ 34� בנושא זה נרחיב בחלקו השני של הספר�
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ההתנתקות, הבהירה ירדן כי גשרי הירדן יישארו פתוחים והסכימה להקלות אחדות על 
תושבי הגדה�840

רוב  נותרו   1988 היתה שבקיץ  הסופית של תהליך ההתנתקות  התוצאה  אולם 

ללא אזרחות כלשהי�  ולמעשה  ירדנית מלאה,  ללא אזרחות  תושבי מזרח-ירושלים 

בין  ב-1967  שנרקח  לצירוף  מתחת  הקרקע  את  שמטה  הירדנית  אזרחותם  שלילת 

אזרחות ירדנית לתושבות ישראלית, אולם המדיניות הישראלית לא הגיבה לשינוי 

זה וגם המערכת המשפטית לא סטתה מן העקרונות שקבע השופט ברק בפסק-דינו 

בעניין עוואד� כמו כן, ובמבט לאחור, נראה שצמצום השפעת ירדן במזרח-ירושלים 

ישראל  בעיני  ונחשבה  ב-1994  שנוסדה  הפלסטינית,  הרשות  השפעת  את  הגביר 

בעייתית ומאיימת יותר מירדן�

 A. Garfinkle, Israel and Jordan in the Shadow of the War: Functional Ties and Futile Diplomacy 840

in a Small Place, New York 1992, pp. 149-145; מרחב וגלעדי, שם עמ׳ 15�

שוטר משמר הגבול עורך חיפוש על גופו של צעיר ערבי בשער הר הבית, מארס 1994
צילום: אבי אוחיון, לע״מ
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פרק חמישי: ערביי מזרח-ירושלים ותהליך השלום 

)2000-1988(

המגעים על השתתפות ערביי מזרח-ירושלים בבחירות לנציגות  א� 

פלסטינית בשטחים 

אירועי האינתיפאדה, ההכרזה על ״מדינת פלסטין שבירתה ירושלים״ בנובמבר 1988, 

הכרזותיו של ערפאת באלג׳יר בסוף 1988 כי אש״ף מקבל את החלטות מועצת הביטחון 

242 ו-338, והלחץ האמריקאי על הצדדים לשוב אל שולחן המשא והמתן — הביאו את 
ממשלת יצחק שמיר להציג ב-14 במאי 1989 תכנית מדינית משלה�841

החידוש הגדול שבתכנית זו היה הנכונות הישראלית לקיים בחירות בגדה המערבית 

וברצועת עזה לבחירת נציגות שתנהל משא ומתן עם ישראל, תחילה על הסדר-ביניים 

ובהמשך על פתרון-קבע� מכאן עלתה שוב — ובהמשך לדיון על השתתפות תושבי מזרח-

לנציגות  בבחירות  השתתפותם  שאלת   — האוטונומיה  למוסדות  בבחירות  ירושלים 

הלאומית:  האחדות  ממשלת  שרי  בין  דעות  חילוקי  התגלעו  זה  בעניין  הפלסטינית�842 

ביחס  חיובית  החלטה  לקבל  לחצו  פרס  שמעון  בראשות  העבודה  מפלגת  ששרי  בעוד 

שייערכו  בבחירות  כנבחרים,  לא  כי  אף  כבוחרים,  מזרח-ירושלים  ערביי  להשתתפות 

זו תמך גם הממשל האמריקאי(, לחצו שרי הליכוד הניצים, אריאל  בשטחים )בעמדה 

שרון, יצחק מודעי ודוד לוי על ראש הממשלה יצחק שמיר, להתנגד להשתתפות כלשהי 

של תושבי מזרח-ירושלים בבחירות� שלושת השרים ראו בהשתתפות כזו הכרה בזיקה 

הפלסטינית לירושלים, שעלולה להביא בסופו של דבר לחלוקתה� שרי העבודה, לעומת 

זאת גרסו כי אין כל רע בהשתתפותם של תושבי מזרח-ירושלים בבחירות, כשם שאזרחי 

ארצות הברית הגרים מחוץ לארצם רשאים להצביע בבחירות לנשיאות במקום מגוריהם� 

כדי להבדיל את ההצבעה בירושלים משאר חלקי השטחים, הציעו שרי העבודה להוציא 

את הקלפיות אל מחוץ לתחום השיפוט של העיר� מפלגת העבודה התנגדה להשתתפות 

תושבי מזרח-ירושלים כמועמדים בבחירות, מפני שעל פי פרשנותה תהיה משמעות הדבר 
הכרה בזיקת הנציגות הנבחרת של הפלסטינים למזרח-ירושלים�843

841 ראש הממשלה יצחק שמיר נאלץ למעשה לקבל את תכניתו של שר הביטחון יצחק רבין, שהוצעה כבר 

בינואר 1989� ראו: שחם, ישראל 50 השנים, עמ׳ 499-498; שלו, האינתיפאדה, עמ׳ 196-194, 275-266�
842 לפידות, ירושלים — היבטים משפטיים, עמ׳ 11-10; א׳ בנצור, הדרך לשלום עוברת במדריד, תל-אביב 

1997, עמ׳ 32-31�
843 ד׳ קורן, זמן באפור: ממשלת האחדות הלאומית 1990-1984, תל-אביב 1994, עמ׳ 224-219; קליין, 

 D. Makovsky, Making peace with the  ;195 האינתיפאדה, עמ׳  85; שלו,  ירושלים, עמ׳  יונים בשמי 
�PLO: the Rabin government׳s road to the Oslo Accord, Washington 1996, pp. 31-32
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בסופו של דבר התקבלה עמדתם של שרי הליכוד הניצים ונושא ירושלים לא הוזכר 

כלל ביוזמת השלום הישראלית� יתרה מזאת, שרי הליכוד אף התנגדו לשיתוף פלסטינים 
מזרח-ירושלמים במשא ומתן על נוהלי הבחירות ודרך ביצוען�844

אולם במבט לאחור ניתן לראות בעמדת שרי העבודה בוויכוח זה סדק ראשון בתפיסה 

הישראלית הקונסנסואלית שניסתה להפריד מאז 1967 בין שאלת עתידה של ירושלים 

לבין עתיד השטחים ובין תושבי מזרח-ירושלים לבין תושבי הגדה המערבית, וראשיתה 

של הכרה בקשרים ההדוקים שבין שתי האוכלוסיות� כפי שנראה בהמשך, התרחב סדק 

זה בצורה משמעותית עם התקדמותו של תהליך השלום�

כעבור ארבעה חודשים, בספטמבר 1989 כשיורשו של סאדאת, חוסני מובארּכ, תיווך 

בין אש״ף, ישראל וארצות הברית, הוא גיבש תכנית בת עשר נקודות בה ניסה למצוא 

מכנה משותף בין הצדדים� הצעתו תאמה את העמדה המצרית בשיחות האוטונומיה, 

הפלסטינית  לנציגות  בבחירות  ישתתפו  במזרח-ירושלים  שהפלסטינים  בכך  ותמכה 

הנשיא  של  תכניתו  המערבית�845  הגדה  מן  חלק  היא  ירושלים  כי  ישראל  עם  לשיחות 

מובארכ תואמה עם ארצות הברית, ומזכיר המדינה האמריקאי ג׳יימס בייקר, ששקד על 

תכנית משלו, השתמש בכמה מרעיונותיו של נשיא מצרים� 

באוקטובר 1989 גיבש בייקר את תכנית חמש הנקודות שלו, שנועדה למצוא דרך 

על  בניסיון להתגבר  ישראל�  עם  לשיחות  מוסכמת להרכבת המשלחת של הפלסטינית 

המדינה  מזכיר  הגה  בשיחות,  מזרח-ירושלים  תושבי  השתתפות  בעניין  הדעות  חילוקי 

עמדתם  את  להביע  ומתן,  המשא  במסגרת  הפלסטינים,  יוכלו  לפיה  מעורפלת,  נוסחה 

נוסחה  בירושלים�  גם  יוכלו לתבוע לערוך אותן  באשר לסידורי הבחירות; כלומר, הם 

זו ניסתה להעביר את חילוקי הדעות אל שולחן הדיונים, ולא להניח להשקפות השונות 

לחסום את המשא ומתן עצמו� הצעת הפשרה לוותה בהבהרה של ארצות הברית למצרים 
ולאש״ף כי לדעתה ערביי מזרח-ירושלים צריכים להשתתף בבחירות המתוכננות�846

העמדה האמריקאית היתה למעשה המשך לעמדתו של הנשיא רייגן ביוזמת השלום 

שלו מספטמבר 1982 שקבעה כי מעמדה של ירושלים צריך להיקבע במשא ומתן, ומן 

הראוי שתושבי מזרח-ירושלים ישתתפו בבחירות למוסדות האוטונומיה, אך על העיר 
להישאר מאוחדת�847

844 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 85; שחם, ישראל 50 השנים, עמ׳ 501-498� 

845 רמון )עורך(, עיר בסבך, לקסיקון ירושלים בת זמננו, ירושלים 2003, עמ׳ 357� 

846 קליין, שם, עמ׳ 87�

847 רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 356�
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שרי  ישראל�  ממשלת  בתוך  דעות  חילוקי  שוב  בייקר  של  תכניתו  עוררה  כצפוי 

העבודה צידדו בעמדה האמריקאית ורוב שרי הליכוד התנגדו לה� ברקע עמדה הצהרת 

כמוהן  העיר  במזרח  היהודיות  שהשכונות   1990 ממארס  )האב(  בוש  ג׳ורג׳  הנשיא 

מברית  עולים  להפנות  שלא  תתחייב  שישראל  האמריקאית  והדרישה  כהתנחלויות, 

המועצות להתנחלויות, כתנאי לקבלת ערבויות אמריקאיות להלוואות שתיקח ישראל 

לצורך קליטת העולים� הנשיא ביקש להחיל סייג זה גם על השכונות היהודיות במזרח-

ירושלים — דבר שעורר זעם בישראל ובקרב הנהגת יהודי ארצות הברית והביא לכך 

שהקונגרס האמריקאי קיבל החלטה שאינה מחייבת את הנשיא, המכירה בכך שירושלים 

היא בירת ישראל�848 מחלוקת זו בין שרי הממשלה, הביאה בין השאר לפירוק ממשלת 
האחדות במארס 1990�849

בעקבות כישלון ״התרגיל המסריח״ של שמעון פרס להקים בראשותו ממשלה שתישען 

על תמיכת המפלגות החרדיות, ועל רקע הקיפאון בתהליך המדיני, גברו המתחים בין 

ארצות הברית לממשלת הימין שהוקמה בראשות יצחק שמיר, ומתחים אלה התחדדו 
ביתר-ֹשאת ערב פרוץ מלחמת המפרץ הראשונה�850

מלחמת המפרץ, שנמשכה מאוגוסט 1990 עד פברואר 1991, ותמיכת אש״ף בנשיא 

עיראק סדאם חוסיין, הביאו לתוצאות טרגיות בזירה הפלסטינית� שובה של משפחת 

המלוכה לכוויית בעקבות ניצחון הקואליציה בראשות ארצות הברית, הביאה לגירושם 

של עשרות אלפי פלסטינים שעבדו בכווית, בערב הסעודית ובשאר מדינות המפרץ וחלקם 

הגדול חזר לגדה המערבית ולמזרח-ירושלים�851 חזרתם של תושבי מזרח-ירושלים לשעבר 

שלא קיבלו מעמד קבע בארצות בהן עבדו,852 עוררה בעיות בכל הנוגע למעמד התֹושבּות 

שלהם — בעיות שהחריפו באמצע שנות ה-90 בעקבות תהליך אוסלו והקמת הרשות 

הפלסטינית� 

בין  יום   45 של  לתקופה  ראשון  סגר  הטלת  היתה  המלחמה  של  נוספת  תוצאה 

הגדה המערבית למזרח-ירושלים, בינואר 1991� לראשונה מאז 1967 שינתה ישראל את 

המדיניות בכל הנוגע לכניסת פלסטינים לשטחה� היתר היציאה הכללי לישראל מ-1972 

848 הירש והאוסן-כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 10�

849 שר החוץ, איש הליכוד משה ארנס, תמך בקבלת ההצעה האמריקאית, קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 

87� ראו גם: ד׳ האוסן-כוריאל, מ׳ הירש, מזרח-ירושלים והבחירות האמורות להיערך ביהודה, שומרון 
וחבל עזה, לפי יוזמת השלום של ממשלת ישראל, מאי 1989, ירושלים 1992, עמ׳ 10-4; בנצור, הדרך 

לירושלים עוברת במדריד, עמ׳ 51-50� 
850 שחם, ישראל 50 השנים, עמ׳ 509-503�

851 מ׳ כבהא, הפלסטינים: עם בפזורתו, רעננה 2010, עמ׳ 289�

852 בג״ץ 2227/98, המוקד להגנת הפרט נ׳ שר הפנים, 1998�4�6, עמ׳ 56� 
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בוטל, וכל תושב שטחים שרצה להיכנס לישראל נדרש להצטייד בהיתר כניסה אישי� צעד 

זה היה תקדים לסגרים נוספים שהוטלו בהמשך, בתגובה לפיגועים שביצעו פלסטינים 

בין  להפריד  שנועדה  ישראלית  ולמדיניות  ולאחריו,  אוסלו  תהליך  בתקופת  בישראל 
מזרח-ירושלים לבין הגדה המערבית, באמצעות הקמת גדר ההפרדה�853

סוגיית מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים עלתה במלוא חריפותה בשיחות על נוסח 

כתב הזימון לוועידת מדריד, שהתכנסה באוקטובר 1991 בעקבות מלחמת המפרץ� ישראל 

תבעה להוציא את ירושלים לחלוטין מהמשא ומתן על הסדר הביניים ועל הסדר הקבע, 

ולא לכלול במשלחת הפלסטינית-ירדנית נציגים מזרח-ירושלמים� ממשלת שמיר טענה 

כי עצם ההסכמה לכלול את ירושלים במשא ומתן פירושה ערעור על ריבונות ישראל 

בחלק זה של העיר ועל איחודה� לעומת זאת תבעו הפלסטינים לצרף נציגים מן העיר 

למשלחתם ולכלול את מזרח-ירושלים במסגרת השלטון העצמי שיוקם בתקופת הסדר 

הביניים� על פי תפיסתם נועדה ועידת מדריד להבטיח את יישומה המלא של החלטת 

242 של מועצת הביטחון, הכוללת לדעתם את נסיגת ישראל גם ממזרח-ירושלים� 

הפלסטינים  ניאותו  לוועידה,  הזימון  במכתב  הוזכרה  לא  שירושלים  אף  לבסוף, 

ארצות  להם  ששלחה  הביטחונות  במכתב  נדון  שהעניין  מאחר  בעיקר  בה,  להשתתף 

תחולק  לא  שירושלים  הראוי  מן  עמדתה  שלפי  וושינגטון  הדגישה  במכתב  הברית� 

ושמעמדה הסופי ייקבע בין הצדדים, אך היא אינה מכירה בסיפוח מזרח העיר לישראל 

ובהרחבת גבולותיה המוניציפליים� מכאן שתושבי מזרח-ירושלים רשאים על פי עמדת 

ארצות הברית, להשתתף בבחירות לרשות הממשל העצמי הפלסטיני שתנהל את ענייניה 

נזכרה  לא  לישראל  הברית  ארצות  ששלחה  הביטחונות  במכתב  המעבר�854  בתקופת 

ירושלים כלל, אך צוין בו כי ״שום צד אינו חייב לשבת ]במו״מ[ עם מישהו שעמו אינו 
חפץ לשבת״�855

ג׳יימס  המדינה  מזכיר  קיים   — יותר  התמונה  את  לסבך  כדי  וכאילו   — בנוסף 

בייקר את שיחותיו עם הצד הפלסטיני, ערב ועידת מדריד, דווקא בירושלים, והמשלחת 

הפלסטינית לשיחות אלו כללה שני נציגים בעלי תֹושבּות ישראלית-מזרח-ירושלמית — 

פייסל חוסייני וד״ר חנאן עשראווי, שייצגו את תושבי הגדה המערבית, וזכרייה אל אע׳א, 

שייצג את תושבי רצועת עזה� בכישרון רב הפכו חוסייני ועשראווי את מזרח-ירושלים ואת 

853 ראו: בנבנשתי, מחול החרדות, עמ׳ 103-102; ס׳ תמרי, ״ירושלים: שאלות של שלטון וכפיפות״, בתוך: 

נ׳ לוז )עורך(, אסלאם, חברה ומרחב בירושלים, עבר והווה )המזרח החדש, כרך מ״ד, תשס״ד(, עמ׳ 219; 
״ללא גבולות: פגיעה בזכויות-אדם בצל הסגר״, ׳בצלם׳, דף מידע, אפריל 1996� 

854 רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 358; קליין, ירושלים במשא ומתן לשלום, עמ׳ 22-21; בנצור, הדרך לשלום 

עוברת במדריד, עמ׳ 137�
855 הירש, האוסן-כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 10; בנצור, שם, עמ׳ 135� 
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׳האוריינט האוס׳, מרכזה של המשלחת הפלסטינית, 

שר  עם  נועדו  הם  הדיפלומטית�  פעילותם  למוקד 

בירושלים,  רובן  פגישות,  ל-18  האמריקאי  החוץ 

ותיאמו את ההכנות לוועידת מדריד הן עם ירדן והן 
עם מטה אש״ף בתוניס�856

בוועידת מדריד השתתפו הפלסטינים במשלחת ירדנית-פלסטינית משותפת בראשות ד״ר 

חיידר עבד א-שאפי מעזה� לפי דרישת ישראל היו הנציגים הפלסטינים הרשמיים לוועידה 

תושבי השטחים )באופן רשמי לא נחשבו לנציגי אש״ף, אך למעשה הם היו מתואמים 

המנהיגים  לאחד  שהפך  חוסייני,  פייסל  את  מינה  אש״ף  אולם  הארגון(�  עם  לחלוטין 

לדוברת  עשראווי  חנאן  ואת  המשלחת,  לראש  בשטחים,  הפלסטינים  של  החשובים 

המשלחת� שני אישים אלה מילאו תפקיד מרכזי מחוץ לדיונים הרשמיים, הפכו לדמויות 
מרכזיות במחנה הפלסטיני ומיקדו אליהם את הזרקורים במסדרונות הוועידה�857

במקביל לדיונים במדריד, ואחר-כך בוושינגטון, עלתה כפורחת הפעילות הפלסטינית 

המשלחת  של  ההכנה  עבודת  רוכזה  זה  בבית  שבמזרח-ירושלים�  האוס׳  ב׳אוריינט 

הפלסטינית לשיחות, וממנו הפעיל ד״ר סרי נוסייבה קבוצה של מומחים שליוותה את 

הענפה  הפעילות  את  ליוותה  והבין-לאומית  הפלסטינית  התקשורת  המשלחת�  עבודת 
הזאת והדגישה את מזרח-ירושלים כבירת המדינה הפלסטינית שבדרך�858

ולמסלול  רב-צדדי,  דיונים  למסלול  מדריד  ועידת  התפצלה  הפתיחה  מושב  לאחר 

דיוני  בנפרד�  משכנותיה  אחת  כל  עם  ומתן  משא  ישראל  קיימה  שבמסגרתו  דו-צדדי 

המשלחת  עם  רובינשטיין,  אליקים  הממשלה  מזכיר  בראשות  הישראלית,  המשלחת 

הירדנית-פלסטינית, נערכו בוושינגטון ובלטו בהם הנציגים המזרח-ירושלמים הבלתי-

רשמיים — חוסייני ועשראווי� 

במאי 1993, לאחר שיצחק רבין נבחר לראשות הממשלה, הוא אישר את השתתפותו 

הרשמית של פייסל חוסייני כחבר רשמי במשלחת הירדנית-פלסטינית שניהלה את סבב 

השיחות התשיעי עם המשלחת הישראלית בוושינגטון, וחוסייני זכה לראשונה למעמד 

856 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 95-90; מ׳ קליין, ״האוריינט האוס״, בתוך: רמון )עורך(, עיר בסבך, 

עמ׳ 380-378; כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 41-40� 
857 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 96; רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 375-374� 

858 קליין, שם, עמ׳ 96; רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 378�

פייסל חוסייני, 1994
צילום: אבי אוחיון, לע״מ
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רשמי במרכז הבמה� ישראל גם הסכימה לראשונה כי בבוא העת ישתתפו תושבי מזרח-

ירושלים בבחירות לרשות השלטון העצמי כבוחרים ולא כנבחרים� בעמדה זו ניתן לראות 

סדק נוסף בעמדה הישראלית הקונסנסואלית שגרסה כי סוגיית ירושלים ומעמד תושביה 

הערבים אינם חלק מן המשא ומתן המדיני על עתיד הגדה המערבית� 

בסבב השיחות העשירי, שהתקיים בוושינגטון הציעו האמריקאים לדחות את הדיון 

בתוקף�  זאת  דחתה  הפלסטינית  המשלחת  אך  הקבע,  שיחות  לשלב  ירושלים  בשאלת 

עמדתה היתה שכל ההסדרים שיחולו על ה״שטחים הפלסטיניים הכבושים״ בתקופת 

המעבר, צריכים לחול גם על ירושלים, וכי תושבי מזרח-ירושלים שהיו רשומים במרשם 

ולהיבחר  לבחור  יוכלו  וצאצאיהם,  העיר  כתושבי   1967 ביוני  ב-4  הירדני  התושבים 
למועצה המחוקקת של השלטון הפלסטיני בתקופת המעבר�859

בדיעבד הסתבר שבעוד הנציגים הפלסטינים דחו בוושינגטון את העמדה האמריקאית 

באוסלו  עת  באותה  שהתנהל  החשאי  ומתן  במשא  אש״ף  הנהגת  נאותה  קצף,  בשצף 
לדחות את הדיון בשאלת ירושלים למשא ומתן על הסדר הקבע�860

ב� השפעת תהליך אוסלו

במשא ומתן החשאי שהתנהל בבירת נורבגיה מינואר 1993 השתתפו נציגים ישראלים 

ונציגים רשמיים בכירים של אש״ף בראשותו של אבו-עלא )אחמד קריע(� את ישראל 

ייצגו שני אנשי אקדמיה שלא נשאו תפקיד רשמי )ד״ר יאיר הירשפלד וד״ר רון פונדק(� 

הם שאבו את סמכותם הלא-רשמית מיוסי ביילין, סגן שר החוץ, שנטל את האחריות 

להנחותם�861 בהמשך הצטרפו אליהם אורי סביר, מנכ״ל משרד החוץ, ועו״ד יואל זינגר 

)שמונה בהמשך ליועץ המשפטי של משרד החוץ(� ביילין, שר החוץ פרס וראש הממשלה 
רבין, נתנו את ברכתם להמשך המגעים�862

בשיחות אוסלו, שהביאו כידוע לפריצת הדרך הגדולה ביחסי ישראל-אש״ף, תפסה 

ירושלים מקום מרכזי, אולם הדיון בסוגיות המרכזיות היה במידה רבה המשך הדיונים 

הנושא הראשון שנקשר  ועידת מדריד�  שהחלו בשיחות האוטונומיה עם מצרים סביב 

למועצה  בבחירות  השתתפותם  שאלת  היה  מזרח-ירושלים  תושבי  למעמד  ישירות 

859 רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 358; קליין יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 98-97�

860 קליין, שם, עמ׳ 100; רמון, שם, עמ׳ 358�

861 קליין, שם, עמ׳ 101� 

לגעת בשלום, תל-אביב 1997, עמ׳  י׳ ביילין,  862 רבין אישר את המשך המגעים ב-10 ביוני 1993� ראו: 

112-107; י׳ הירשפלד, אוסלו: נוסחה לשלום, תל-אביב 2000, עמ׳ 106-92; א׳ סביר, התהליך, תל-אביב 
1998, עמ׳ 45-17; ר׳ פונדק, ערוץ חשאי: אוסלו — הסיפור המלא, תל-אביב 2013, עמ׳ 309�
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המחוקקת הפלסטינית שתיּכון בהסדר הביניים� הוויכוח נסב על השתתפותם של תושבי 

מזרח-ירושלים בבחירות, הן כבוחרים והן כנבחרים, ועל מיקום הקלפיות — בתוך העיר 

או מחוצה לה�863 מאחורי הוויכוח עמדה שוב הסוגיה הקשה של זיקת מזרח-ירושלים 

הפלסטינית  כשההנהגה  בשיחות  הושגה  גדולה  פריצת-דרך  בשטחים�  הכולל  להסדר 

הסכימה לדחות את הדיון בשאלת ירושלים למשא ומתן על הסדר הקבע, וזאת בתמורה 

בעיני  שנתפסה  הביניים,  בתקופת  הפלסטינית  הרשות  והקמת  באש״ף  ישראל  להכרת 

ערפאת ואנשיו לצעד ראשון בדרך להקמת מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת 

תפגע  שישראל  הפלסטינית,  ההנהגה  בקרב  כבדים  חששות  עוררה  זו  הסכמה  עזה�864 
בזהותה הערבית והפלסטינית של מזרח-ירושלים�865

במרכז הדיון עמדו שתי סוגיות: מעמדם של המוסדות הפלסטיניים הפועלים בעיר, 

וזיקתם לרשות הפלסטינית�866 כך למשל עלתה בשלב מוקדם של השיחות השאלה מי יהיה 

אחראי לבתי הספר במזרח-ירושלים, ומה יעלה בגורלם של המוסדות הפלסטיניים הפועלים 

במזרח העיר�867 החשש הפלסטיני, שהתגשם במידה רבה, היה שישראל תפגע במוסדות 

אלה ותפעל לצמצם את הפעילות הפלסטינית במזרח-ירושלים� הצד הישראלי חשש מאוד 
מכך שדעת הקהל בישראל תתקשה לקבל ויתורים כלשהם בסוגיית ירושלים�868

המחקר  בספרות  בהרחבה  ותואר  וסבוך  קשה  היה  אלו  בסוגיות  ומתן  המשא 

והזיכרונות�869 התוצאות, כפי שבאו לידי ביטוי בהצהרת העקרונות שנחתמה בוושינגטון 

ב-13 בספטמבר 1993 ובהסכמים שבאו אחריה, היו מרחיקות-לכת והן משפיעות במידה 

רבה על החיים במזרח-ירושלים עד היום� 

הצהרת העקרונות קבעה כי השיחות על הסדר הקבע יכללו גם את סוגיית ירושלים 

ובינתיים לא תחול על העיר סמכות המועצה הפלסטינית� בהצהרה נאמר מפורשות כי 

השלטונית  הסמכות  שהיא  הפלסטינית  הרשות  ]מועצת  המועצה  של  שיפוטה  ״תחום 

 M. Abbas, [Abu-Mazen], Through Secret ;129 ,84 863 סביר, התהליך, עמ׳ 57; ביילין, לגעת בשלום, עמ׳

Channels (Reading 1995), pp.134, 146-147 )להלן: עבאס, דרך ערוצים חשאיים(; פונדק, ערוץ חשאי, 
עמ׳ 230� 

נוסחה  אוסלו:  הירשפלד,   ;35  ,28  ,20 עמ׳  התהליך,  סביר,   ;108 עמ׳  ירושלים,  יונים בשמי  קליין,   864

לשלום, עמ׳ 52; עבאס, דרך ערוצים חשאיים, עמ׳ 221; פונדק, ערוץ חשאי, עמ׳ 358�
865 קליין, שם, עמ׳ 111�

866 קליין, שם, עמ׳ 109-108�

867 הירשפלד, אוסלו: נוסחה לשלום, עמ׳ 129, 135-134�

868 קליין, שם, עמ׳ 108�

869 ראו: ביילין, לגעת בשלום, עמ׳ 164-63; סביר, התהליך, עמ׳ 84-17; הירשפלד, אוסלו: נוסחה לשלום, 

עמ׳ 210-85; פונדק, ערוץ חשאי, עמ׳ 379-83; קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 114-100; עבאס, דרך 
ערוצים חשאיים, עמ׳ 183-111�
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למעט  עזה,  ורצועת  המערבית  הגדה  שטחי  את  יכסה  המעבר[  בתקופת  הפלסטינית 

נושאים שיידונו במסגרת המשא ומתן על מעמד הקבע: ירושלים, ההתנחלויות, אזורים 

הביניים�870  תקופת  של  השלישית  השנה  מראשית  יאוחר  לא  וישראליים״,  צבאיים 

ומתן  המשא  ״תוצאות  כי  הוסכם  הקבע,  הסדרי  על  הביניים  הסדרי  להשפעת  ביחס 

בתקופת  שיושגו  ההסכמים  ידי  על  מראש  ייפגעו  או  ייקבעו  לא  הקבע  הסדרי  על 
הביניים״�871

מוסכמת,  עקרונות  להצהרת  להגיע  המשותף  והרצון  המהותיים  הדעות  חילוקי 

הביאו את הצדדים לדחות את ההכרעה בשאלת השתתפותם של תושבי מזרח-ירושלים 

בבחירות למועצת הרשות הפלסטינית עד למשא ומתן המפורט שייוחד לנושא זה� אולם 

שני הצדדים הסכימו כי ״הפלסטינים הגרים בירושלים יהיו זכאים להשתתף בתהליך 

הבחירות לרשות הממשל העצמי הזמני בגדה המערבית וברצועת עזה בהתאם להסכם 

וההכרעה  כנבחרים,  גם  או  כבוחרים  רק  ישתתפו  אלה  אם  צוין  לא  הצדדים״�872  בין 
נותרה פתוחה למשא ומתן על תנאי הבחירות�873

הרשות  מוסדות  של  מיקומם  סוגיית  עלתה  העקרונות  הצהרת  על  החתימה  ערב 

כלל —  יוזכר  לא  או שמיקומם  בירושלים —  יפעלו  כי הם  ערפאת תבע  הפלסטינית� 

ואילו הצד הישראלי תבע כי ייכתב במפורש שהרשות תנוהל מיריחו ומעזה�874 עימות 

מכתבו  את  הולידו  בירושלים,  הפלסטיניים  במוסדות  מפגיעה  הפלסטיני  והחשש  זה, 

יורגן הולסט, מן ה-13  המפורסם של שר החוץ שמעון פרס אל עמיתו הנורווגי יוהאן 

באוקטובר 1993�875 במכתב נאמר: 

האינטרסים  וכן  במזרח-ירושלים,  הפלסטיניים  המוסדות  כי  לאשר  מבקש  הנני 

יישמרו�  והם  רבה  בעלי חשיבות  מזרח-ירושלים הם  וטובתם של הפלסטינים של 

משום כך, כל המוסדות הפלסטיניים של מזרח-ירושלים, ובהם מוסדות הכלכלה, 

870 סעיף ב�1 למסמך ״הבנות והסכמות כלליות״ בזיכרון הדברים המוסכם, המופיע בסוף הצהרת העקרונות, 

באתר הכנסת: https://knesset.gov.il/process/docs/oslo.htm; הירש והאוסן-כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 
11; קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 110-109; ל׳ להרס, משא ומתן על ירושלים, ירושלים 2011, עמ׳ 17�

871 סעיף 4�5 של הצהרת העקרונות, הירש והאוסן-כוריאל, ירושלים לאן?, עמ׳ 11�

872 נספח 1, סעיף 1 של ההצהרה, הירש, האוסן-כוריאל, שם, עמ׳ 11; ר׳ לפידות, ״ירושלים ותהליך השלום 

שהחל באוסלו״, בתוך: רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 359� 
873 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 110�

874 צוות החשיבה של מכון ירושלים לחקר ישראל, הסדרי שלום בירושלים, עמ׳ 21; קליין, שם, עמ׳ 108�

875 מכתבו של פרס להולסט נושא אמנם את התאריך 1993�9�9 )כלומר ארבעה ימים לפני החתימה על 

הצהרת העקרונות בוושינגטון(, אולם הוא לא הועבר לאש״ף בתאריך זה ואף לא נחתם בו, אלא רק ב-10 
או ב-11 באוקטובר, לאחר שהכנסת אישרה את הצהרת העקרונות ורבין הכריז כי אין כל התחייבויות 

סודיות הנלוות אליה� ראו: קליין, שם, עמ׳ 109; פונדק, ערוץ חשאי, עמ׳ 274�
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החברה, החינוך והתרבות וכן האתרים הקדושים הנוצריים והמוסלמיים — ממלאים 

תפקיד חיוני בעבור האוכלוסייה הפלסטינית� למותר לציין כי לא נפריע לפעילותם 
וכי, להפך, נעודד מילויה של משימה חשובה זו�876

ממשלת ישראל חששה מפרסום המכתב ומהשפעתו על דעת הקהל הישראלית, ודרשה 

בעניין  מכתב  כתב  כי  הכנסת  בימת  מעל  הכחיש  אף  פרס  בסוד�  יישמר  קיומו  ש�בר 

ירושלים, אך את קיומו חשף יושב ראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת בנאומו במסגד 
ביוהנסבורג, במאי 1994�877

המכתב זכה לפירושים ולהסברים רבים: היו שהטילו ספק בתוקפו המשפטי-פורמלי, 

אם בשל נוסחו הסתום, אם בשל היעדר ראיה לכך שישראל התכוונה לקבל עליה את מה 

שנכתב בו כחיוב משפטי, ואם מכיוון שאינו חלק מהצהרת העקרונות ואף אינו נזכר בה, 

והפנייתו אל צד שלישי מחזקת סברה זו� מאידך גיסא, בהסתמך על ההקשר ההיסטורי 

של הדיונים ערב הצהרת העקרונות, נראה שכוונת ישראל אכן היתה לאפשר למוסדות 

הפלסטיניים שפעלו בירושלים ערב חתימת הצהרת העקרונות, להוסיף ולפעול שם, ולכך 

נועד המכתב�878 על פי דעה זו, האיגרת אינה גורעת מן הכתוב בהצהרת העקרונות בדבר 

האיסור על הרשות הפלסטינית להקים מוסדות פוליטיים חדשים בירושלים או להכפיף 

אליה מוסדות קיימים� בחינת זיכרונותיהם של הישראלים שהיו מעורבים במשא ומתן, 

מעלה כי ישראל הסכימה אמנם במשא ומתן באוסלו שלא לסגור מוסדות פלסטיניים 

האוטונומית  הרשות  עם  או  אש״ף  מנגנון  עם  נמנים  שאינם  במזרח-ירושלים,  קיימים 

העתידה� הסכמה זו היתה תנאי להסכם וחלק מ״עסקת חבילה״ שהצהרת העקרונות היתה 

חלק ממנה� מכאן שיש לראות במכתב תמורה לוויתור הפלסטיני על סמכות בירושלים 

בתקופת הביניים ודחיית ההסדר בעיר לִשלב המשא ומתן על הסדר הקבע� יתר על כן, 

ברור כי אי-הכללת הסכמה זו בהצהרת העקרונות נבעה מחשש הצד הישראלי מתגובת 

זה� לכן הוסכם  נכונות להגיע להסכמה פורמלית בעניין  הציבור בישראל, ולא מחוסר 
לשלוח את האיגרת להולסט, והפלסטינים התחייבו לשמור על סודיות העניין�879

לאיגרת חשיבות מדינית רבה, אף שפירושה שנוי במחלוקת� ראשית, היתה זו הפעם 

הראשונה שישראל הרשמית השתמשה במונח ׳מזרח-ירושלים׳, בחריגה מהקו המסורתי 

שגרס שהעיר ׳שלמה ומאוחדת׳ ללא הבחנה בין חלקיה� שנית, מבחינה מהותית, הכרה 

876 ר׳ גלעדי, ״איגרת שר החוץ שמעון פרס לעמיתו הנורווגי יוהן י׳ הולסט״, בתוך: רמון )עורך(, עיר בסבך, 

עמ׳ 361� הניתוח להלן מסתמך בחלקו הגדול על הניתוח המשפטי של גלעדי�
877 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 112-111; 291�

878 קליין, שם, עמ׳ 108� 

879 גלעדי, שם, עמ׳ 362-361; להרס, משא ומתן על ירושלים, עמ׳ 17�
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העיר  מזרח  של  הפלסטיני׳  ב׳צביון  הכרה  משמעה  הפלסטיניים  המוסדות  בחשיבות 

ובשמירתו — גם אם מדובר במוסדות שהיו קיימים ערב הצהרת העקרונות� האיגרת 

ישראלי  תנאי  היה  זה  כי  נראה  אך  קיימים׳,  ׳מוסדות  במפורש  מזכירה  אינה  עצמה 

שהצד הפלסטיני קיבל בעת המשא ומתן� שלישית, האיגרת מכירה בזיקת האוכלוסייה 

הפלסטינית במזרח-ירושלים אל המקומות הקדושים לנצרות ולאסלאם� האיגרת אינה 

אלה  אתרים  על  אחריות  מעבירה  שאינה  וודאי  הפלסטינית,  לרשות  זו  זיקה  קושרת 

לידי הרשות, אולם היא משמשת חיזוק לתביעות פלסטיניות בעתיד על מקומות אלה, 
בשיחות על מעמד הקבע�880

בכל מקרה, מנקודת-מבט פלסטינית )ובמידה רבה מנקודת המבט של הקהילה הבין-

לאומית(, הצעדים שנקטה ישראל בשנים שלאחר מכן לסגירת מוסדות פלסטיניים )כולל 

כאלה שפעלו לפני פרסום הצהרת העקרונות(, נוגדים את מה שנאמר במכתב� התשובה 

הישראלית לכך היתה שמוסדות אלה הופעלו על ידי הרשות הפלסטינית ופעולתם נוגדת 

את הוראות הסדרי הביניים� בהמשך גם נחקק ״חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה 

ואזור יריחו )הגבלת פעילות(, התשנ״ה-1994״ המגביל את פעילות הרשות ומוסדותיה 
במזרח-ירושלים�881

חזרה  הפלסטינית  הרשות  למועצת  בבחירות  מזרח-ירושלים  ערביי  השתתפות  סוגיית 

משא  לאחר  ב-1995�  לפלסטינים  ישראל  בין  הביניים  הסכם  על  ומתן  במשא  ועלתה 

ומתן ממושך וקשה נקבע ב״הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בקשר לגדה המערבית 

סקר  לתהליך  ״בקשר  נוסף  נלווה  ובהסכם   1995 בספטמבר  ה-28  מן  עזה״  ורצועת 

הבוחרים לצורך רישומם״ מן ה-23 בספטמבר 1995 — כי תושבי מזרח-ירושלים רשאים 

להשתתף בבחירות למועצת האוטונומיה כבוחרים, למעט אם הם אזרחי ישראל� הוסכם 

בגדה  נוספת  כתובת  להם  יש  אם  למועצה  להיבחר  יוכלו  מזרח-ירושלים  שתושבי  גם 

המערבית�882 העמדה הישראלית היתה כי במקרה כזה הנבחרים ייצגו את האזור מחוץ 

לירושלים בו יש להם כתובת קבועה�883 הכתובת הנוספת לא היתה צריכה להיות כתובת 

 R. Lapidoth, “Jerusalem ;23 880 גלעדי, שם, עמ׳ 362� ראו גם: לפידות, ירושלים — היבטים משפטיים, עמ׳

�and the Peace Process”, Israel Law Review (1994), pp. 428-430
881 חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, 

תשנ״ה-1994, ס״ח תשנ״ה מס׳ 1497 מיום 1994�12�28, עמ׳ 66; קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 289� 
882 עמדה ישראלית זו נשענה למעשה על עמדת מפלגת העבודה לאחר ועידת מדריד� ראו: ביילין, לגעת 

בשלום, עמ׳ 84� 
883 צוות החשיבה של מכון ירושלים לחקר ישראל, הסדרי שלום בירושלים, עמ׳ 21; לפידות, ירושלים — 

היבטים משפטיים, עמ׳ 22�
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מגורים� המועמדים נדרשו להוכיח זיקה למקום כלשהו מחוץ לירושלים, ויהא זה מקום 
מגורים, עבודה או עסקים�884

נושא נוסף שנוי במחלוקת היה מיקום הקלפיות שבהן יצביעו תושבי מזרח-ירושלים� 

יוצבו במקומות  הדיונים בנושא זה החלו כבר בשיחות באוסלו בהן הוצע שהקלפיות 

הקדושים לאסלאם ולנצרות בירושלים�885 לבסוף נמצאה פשרה לפיה ההצבעה תתקיים 

בקלפיות באבו דיס — יישוב ערבי שנמצא מחוץ לשטחה המוניציפלי של ירושלים לפי 

גרסת ישראל, אך בתוך מחוז ירושלים לפי החלוקה למחוזות של הרשות הפלסטינית� 

שירותים  באמצעות  בבחירות  יצביעו  מירושלים  פלסטינים  ש״מספר  הוסכם  זאת  עם 
הניתנים בבתי הדואר בירושלים, בהתאם לתכולת בתי דואר כאלו״�886

בראשות  בין-לאומית  משקיפים  קבוצת  בפיקוח   1996 בינואר  ב-20  שנערכו  בבחירות 

נשיא ארה״ב לשעבר ג׳ימי קרטר, הצביעו רוב ערביי מזרח-ירושלים בקלפיות באבו-דיס 

שבמזרח-ירושלים�  הדואר  בבתי  לבחור  הורשו   — וחולים  זקנים  בעיקר   — וכ-4,500 

הרגילות�  ההצבעה  שבתחנות  מזה  במקצת  שונה  היה  הדואר  בבתי  ההצבעה  הליך 

ידי פקידי הדואר בחמישה סניפי  ובהן פתק ההצבעה, הוכנסו לתיבות על  המעטפות, 

דואר במזרח-ירושלים בהן התקיימו הבחירות� תיבות ההצבעה נקראו בשם הניטרלי: 

לתוכו  דואר״� החריץ שבתיבה,  ״תיבות  או  ״קלפיות״  ולא   )receptacles( ״כלי קיבול״ 

קלפי  התיבה  הזכירה  לא  כך  העליון�  חלקה  מזוויות  באחת  נקבע  המעטפות,  שולשלו 

לישראלים ולא דמתה לתיבת דואר בעיני הפלסטינים� כמו כן נקבע כי תעמולת בחירות 

בירושלים טעונה קבלת רישיון משלטונות ישראל� הותר להדביק כרזות תעמולה בתשלום 

רק על גבי 35 לוחות-מודעות במזרח העיר שעיריית ירושלים הציבה לשם כך במקומות 

מרכזיים� בפועל לא נשמרו הסכמות אלו, ומודעות רבות הודבקו גם על פתחי חנויות, 

על קירות ועל עמודי חשמל�887 בשונה משאר מחוזות הבחירה, פנקס הבוחרים בירושלים 

היה טעון אישור משרד הפנים הישראלי, שבדק כי אין בו כפל שמות וכי הרשימה אינה 

כוללת אזרחים ישראלים� ישראל ראתה בהסכמות אלו ביטוי סמלי לריבונותה במזרח 
העיר, ואילו הפלסטינים ראו בבדיקה צעד טכני בלבד�888

884 הארץ, 16 ביולי 1995; קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 165� 

885 ביילין, לגעת בשלום, עמ׳ 92; פונדק, ערוץ חשאי, עמ׳ 230� 

886 סעיף 6 )2( )א( לנספח II של הסכם הביניים מספטמבר 1995 מצוטט אצל לפידות, ירושלים — היבטים 

משפטיים, עמ׳ 23� 
887 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 173-172; כדי למנוע את קיום הבחירות בבתי הדואר הוגשו מספר 

עתירות לבג״ץ, אך אלו נדחו� ראו: לפידות, היבטים משפטיים, עמ׳ 23-22; 40 )הערה 108(� 
888 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 173�
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בפועל לא נרשם רוב הציבור הפלסטיני בירושלים בפנקס הבוחרים וחלק ניכר מן 

הנרשמים לא הצביעו ביום הבחירות�889 גורמי ימין בישראל הסיתו נגד ההצבעה והפיצו 

וישללו  ישראל  להיות תושב  זכאותו  תיפגע  בפנקס הבוחרים,  שיירשם  מי  כי  שמועות 

לעומת  כ-30%  היה  בירושלים  הפלסטינים  של  ההצבעה  אחוז  הסוציאליות�  זכויותיו 

ממוצע של כ-75% באזורי הבחירה האחרים�890 נראה שתושבים רבים בעיר חששו לאבד 

את מעמדם כתושבי ישראל בעקבות ההשתתפות בבחירות� אחרים החליטו ל״שבת על 

הגדר״, להמתין ולראות אם הרשות הפלסטינית תשפר את מצבם, תשמור על זכויותיהם 

ותקיים שלטון תקין�891 נתוני ההצבעה הנמוכים העידו על כך שהרשות הפלסטינית לא 

הצליחה לבסס את מעמדה בעיר ונראה שכבר בשלב ראשוני זה נוצר נתק מסוים בינה 

לבין חלק ניכר מתושבי מזרח-ירושלים� גם היחס הישראלי לבחירות היה אמביוולנטי: 

רשמי  לא  באופן  פעלה  היא  הבחירות,  קיום  את  לאפשר  התחייבה  שישראל  למרות 

לצמצום שיעור הצבעתם של תושבי מזרח-ירושלים� הלל כהן מצטט את ראובן ברקו, 

לשעבר היועץ לענייני ערבים למשטרת ישראל, שאמר לו: ״לא איימנו על אנשים כדי שלא 
יצביעו, אבל השפענו עליהם״�892

למועצת הרשות הפלסטינית, בתוספת שיעור  הנמוכים בבחירות  שיעורי ההצבעה 

של  פוליטית  אדישות  שיקפו  בישראל,  המוניציפליות  בבחירות  מאוד  הנמוך  ההצבעה 

מן  מזרח-ירושלים  של  הניתוק  תהליך  בגלל  והחריפה  שהלכה  מזרח-ירושלים  תושבי 

הגדה המערבית מאז אמצע שנות ה-90 )עם הקמת הרשות הפלסטינית( וקיבל תאוצה 
נוספת עם בניית הגדר בראשית שנות ה-2000�893

הרשות  למוסדות  בבחירות  מזרח-ירושלים  תושבי  השתתפות  בנושא  ההסכמים 

על  ומתן  במשא  שהחלה  הדיונים  סדרת  את  חתמו  וכנבחרים,  כבוחרים  הפלסטינית 

את  לראות  ניתן  לאחור  במבט  לכן�  קודם  שנים   15 למצרים  ישראל  בין  האוטונומיה 

השינוי בעמדת ישראל מסירוב תקיף של מנחם בגין ליצור זיקה כלשהי בין ההסדר בגדה 

המערבית לבין שאלת ירושלים, להכרה שהחלה לנבוט בשיחות הדו-צדדיות לאחר ועידת 

מדריד, ובהמשך בתהליך אוסלו — כי אי-אפשר להפריד בין האוכלוסיות בשני האזורים 

וכי כל הְסדר שיחול בגדה המערבית ישפיע בצורה זו או אחרת על תושבי מזרח-ירושלים 

שנותרו בלא ייצוג פוליטי� 

889 א׳ ניר, ״אזרחים ממזרח-ירושלים נמנעים מלהירשם בפנקס הבוחרים הפלשתיני״, הארץ, 22 בנובמבר 

�1995
890 כהן, כיכר השוק הריקה, עמ׳ 63�

891 י׳ זילברמן, ״תמרונים על קו התפר״, פנים: כתב עת לתרבות, חברה וחינוך 28 )אביב 2004(, עמ׳ 112�

892 כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 63� 

893 כהן, שם, עמ׳ 65� בהשפעות הקמת הגדר וניתוק מזרח-ירושלים מן הגדה המערבית נעסוק בהרחבה בהמשך�
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ניתן לומר כי שאלת מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים וזיקותיהם החזקות לגדה 

שהלכו  הסדקים  את  לפעור  החלו  ב-1994,  שקמה  הפלסטינית  ולרשות  המערבית 

המאוחדת  ישראל  בירת  השלמה,  ״ירושלים  בדבר  הישראלי  בקונסנסוס  והתרחבו 
לנצח נצחים״�894

אשר לתושבי מזרח-ירושלים, יש לא מעט אירוניה בעובדה שלאחר כל המאבקים 

על זכותם להצביע למוסדות השלטון הפלסטיניים שהיו אמורים לקום על פי התכניות 

השונות )מן המועצה המנהלית של האוטונומיה ועד למוסדות הרשות הפלסטינית( — רק 

מיעוטם בחרו לממש זכות זו בבחירות שנערכו ב-1996 ומעטים יותר עשו זאת בבחירות 

הקהילה  של  החברתי  מצבה  על  הרבה  מלמדת  זו  עובדה  וב-2006�  ב-2005  שנערכו 

הפלסטינית בירושלים ועל האדישות הפוליטית המאפיינת אותה�

ִאזכורה של שאלת המקומות הקדושים בירושלים בהסכם השלום בין ישראל לירדן 

שנחתם ב-26 באוקטובר 1994, רמזה לכך שגם הממלכה ההאשמית לא נעלמה לחלוטין 

מן התמונה בעקבות הסכמי אוסלו� בהסכם שנחתם בין ישראל לירדן נאמר שישראל 

קדושים  במקומות  ההאשמית  הממלכה  של  הקיים  המיוחד  ״תפקידה  את  מכבדת 

ישראל  תעניק  הקבע  מעמד  על  ומתן  המשא  שייערך  ו״בשעה  בירושלים״,  מוסלמיים 
עדיפות גבוהה לתפקיד הירדני ההיסטורי במקומות קדושים אלה�״895

וראש הממשלה  ידי המלך חוסיין  על  ואושרה אישית  זו, שסוכמה  נוסחה עמומה 

יצחק רבין, שיקפה את האינטרס של שני הצדדים לשמור על מעורבות ירדנית בעיקר 

בהר הבית/אל-חרם אל-שריף, אבל פתחה פתח למעורבות מחודשת של רבת-עמון בענייני 

הר הבית, במזרח-ירושלים ובחיי תושביה ככל שנחלש מעמדה של הרשות הפלסטינית 
בעיר�896

894 ראו למשל דברי חבר הכנסת אברהם הירשזון בדיון חגיגי לרגל יום ירושלים במליאת הכנסת, 9 במאי 

 http://www.knesset.gov.il/tql/knesset/knesset13/html/19940509@19940509005 ,1994, באתר הכנסת
�@005.html

�http://www.knesset.gov.il/process/docs/peace-jordan.htm :895 לנוסח העברי של ההסכם ראו אתר הכנסת

896 א׳ הלוי, ״יצחק רבין, האיש, המדינאי והאסטרטג: כפי שהכרתי״, בתוך: א׳ שפירא, נ׳ כהן-לוינובסקי 

שלוש יריות ועשרים שנה: הרהורים על הפסיפס הישראלי, תל-אביב 2015, עמ׳ 108-103�  )עורכים(, 
בעניין זה ראו ההסכם שנחתם ב-31 במארס 2013 בין המלך עבדאללה השני למוחמד עבאס )אּבו-מאזן( 
להגנת מסגד אל-אקצא� לנוסח עברי של ההסכם ודברי פרשנות, ראו: כ׳ יעקב, הסכם בין ירדן לרש״פ, מתן 
http://www.memri.org.il/ ,חסות רשמית לירדן על המקומות הקדושים בירושלים 2013�7�1 באתר ממר״י

�cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=875141_memri&act=show&dbid=articles&dataid=3425
 R. Lapidoth, “A Recent Agreement on the Holy Places in Jerusalem”, The Israel Journal :וראו גם

�of Foreign Affairs 7.3 (2013): pp. 61-70
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הּת�חרות בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית בירושלים בשנות ה-90  ג�  

והשלכותיה 

משמעותיים  לשינויים  הביאו   ,1994 במאי  הפלסטינית  הרשות  והקמת  אוסלו  תהליך 

ודרמטיים בהתפתחותה של התֹושבּות המזרח-ירושלמית� העברת הדיון בנושא ירושלים 

למשא ומתן על הסדר הקבע הביאה לתחרות שהלכה והחריפה בין ישראל לבין הרשות 

הפלסטינית על השפעה בירושלים בתקופת הביניים�

ניסו  ייסודה של הרשות  ומנגנוני הביטחון שהוקמו עם  גופי הממשל הפלסטיניים 

להשיג שליטה על האוכלוסייה הערבית במזרח-ירושלים� הם פתחו משרדים בשכונות 

ביטחון  תחומים:  של  בשורה  פעלו  ומהם  דיס,  באּבו  בעיקר  העירוני,  לגבול  הסמוכות 

אל- אל-חרם  בענייני  טיפול  ההקדשים,  מערכת  ניהול  סכסוכים,  יישוב  ציבורי,  וסדר 

שריף/הר הבית, ניהול בתי החולים ומערכת ההשכלה הגבוהה במזרח-ירושלים ועוד� כך 

למשל הפעילו בעלי תפקידים ברשות לחץ על סוחרים ובעלי עסקים בירושלים להסכים 

לבוררות במשרדי הרשות בסכסוכים שנתגלעו ביניהם, וזאת כדי ליצור תשתית להפיכת 
מזרח-ירושלים לבירת המדינה הפלסטינית בבוא העת�897

זמן קצר לאחר החתימה על הצהרת העקרונות התווה סאיב עריקאת, חבר המשלחת 

הפלסטינית לשיחות הדו-צדדיות עם ישראל, את עקרונות הפעילות הפלסטינית בירושלים 

לאחר ההסכם עם ישראל: 

ביומו  יום  מדי  בשטח  עובדות  ליצור  כדי  הכול  לעשות  עלינו  הסכם  בלי  או  עם 

ובמהירות, כדי להבטיח את עתידם של המקומות הקדושים בירושלים ואת אופיה 

הערבי של העיר� יש ועדות רבות העובדות זה שנים על העניין, כולל הוועדה העליונה 

של ירושלים שנוסדה על ידי פייצל חוסייני ]���[ כדי להבטיח כי ירושלים תישאר חלק 
בלתי נפרד מן השטחים הפלסטינים הכבושים ]���[�898

כך למשל, מערכת החינוך העירונית במזרח-ירושלים, שתכנית הלמודים שלה )ובכלל זה 

בחינות הבגרות — ה״תווג׳יהי״( התבססה על תכנית הלימודים הירדנית, שינתה בבת 

אחת את אופיה�899 בהסכמי הביניים שחתמה ישראל עם הרשות הפלסטינית בספטמבר 

1995, העבירה ישראל את הסמכויות בנושא תכנית הלימודים ובחינות הבגרות בגדה 

897 כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 62-54�

898 דברי עריקאת ברדיו קהיר ב-8 באוקטובר 1993, ובתרגום לאנגלית ב-BBC ב-11 באוקטובר 1993, 

מצוטטים אצל קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 113-112�
899 ראו מסמך רקע לדיון בוועדת השרים לענייני ירושלים, מוגש ע״י אהוד אולמרט, ראש העיר ירושלים, 

25 באוקטובר 1994, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 12-7� 
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וחשיבה  ללא הכנה  בנובמבר, במהלך חפוז,  ב-15  לידי הרשות הפלסטינית�  המערבית 

מוקדמת, הועברו לידי הרשות הפלסטינית גם הסמכויות הנוגעות לבתי הספר העירוניים 

ידי עיריית ירושלים ומשרד החינוך�900 בדיעבד עורר  במזרח-ירושלים המתוקצבים על 

ששורשיו  המציאות  מחויב  צעד  בו  לראות  ניתן  אולם  רבות,  ותהיות  שאלות  המהלך 

נעוצים בהחלטה שהתקבלה בראשית שנות ה-70 לאפשר לתלמידי בתי הספר העירוניים 

ללמוד לפי התכנית הירדנית� 

עד 1995 התנהל הקשר בין עיריית ירושלים לבין משרד החינוך הירדני באמצעות 

בגדה  הפלסטינית  החינוך  מערכת  ניהול  על  אחראי  שהיה  ביו״ש,  האזרחי  הִמנהל 

לידי הרשות  הִמנהל האזרחי בתחום החינוך  ברגע שהועברו סמכויות  וכך,  המערבית� 

הפלסטינית, הועברו אליה גם סמכויות החינוך במזרח-ירושלים, בלי יכולת להבחין בין 

מזרח-ירושלים לגדה המערבית� אהוד אולמרט, שנבחר לראשות העיר בנובמבר 1993, 
ניסה להיאבק בהחלטה זו, אך לשווא�901

בתחום הבריאות ניסתה הרשות הפלסטינית להגביר את השפעתה על בתי החולים 

מלפעול  נמנע  פוליטיים —  לחצים  למרות  הבריאות —  אולם משרד  במזרח-ירושלים, 

זו בהיעדר כלים לפיקוח ממסדי ישראלי על בתי החולים שבמזרח העיר,  נגד פעילות 

ובראשם בית החולים ׳אל מקאסד׳ שבשכונת א-טור שעל הר הזיתים� משהוברר לראשי 

המשרד כי רוב הרופאים בבית החולים עובדים ללא רישיון ישראלי וכי יש חשש שהרשות 

הפלסטינית תשתלט על בית החולים, טען ד״ר י׳ סבר, ראש אגף רפואה כללית במשרד, 

כי ״כולנו במשרד הרי יודעים מיוני 1967 ועד היום הזה שמדובר בסוגיה פוליטית רגישה 

מאוד אשר בעטיה בחרו במודע כל שרי הבריאות ומנכ״לי המשרד שלא לנקוט בפעולה 

כלשהי העלולה ללבות את הבעיה והעדיפו סטטוס קוו שקט למרות שהוא אינו עולה 

בקנה אחד עם הִמנהל התקין״�902 אפילו ביחס לתעודות הפטירה שהוצאו בבית החולים 
התגלעה מחלוקת סביב השאלה אם על הטופס להיות ישראלי או פלסטיני�903

900 מ׳ חושן, ״מערכת החינוך הייחודית של ירושלים״, בתוך: אחימאיר ובר-סימן-טוב )עורכים(, 40 שנה 

בירושלים, עמ׳ 263; ריאיון המחבר עם מאיר קראוס, מנהל מנח״י באותן שנים, מארס 2015�
901 במסמך שהגיש אולמרט לממשלה הוא טען כי ״יש חשש מפני השתלטות תכניות לימודים פלסטיניות 

לדיון  רקע  מסמך  ראו  וכד׳״,  ירושלים  מעמד  פלסטינית,  מנקודת-מבט  הסכסוך  של  ההיסטוריה  לרבות 
בוועדת השרים לענייני ירושלים, עמ׳ 10� כדי להדגיש את ה״ישראליות״ של ספרי הלימוד, הובלט בשערם 
סמל עיריית ירושלים שהודבק על סמל הרשות הפלסטינית, ואוגדן מיוחד של עיריית ירושלים ״עטף״ את 
תעודת הבגרות שהוצאה מטעם משרד החינוך של הרשות הפלסטינית, ריאיון עם מאיר קראוס, שם; קליין, 
יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 49-48� על מדיניותו הכוללת של אולמרט במזרח העיר בשנת כהונתו הראשונה, 

ראו: ה׳ כהן וא׳ הראובני, ״הם לא בחרו בו, הם לא מעניינים אותו״, כל העיר, 28 באוקטובר 1994� 
902 ד״ר י׳ סבר, ראש אגף רפואה כללית, אל ד״ר י׳ ברלוביץ, ראש ִמנהל רפואה, 30 ביוני 1997, א״מ גל 41064/10�

903 י׳ עמיקם, סמנכ״ל הסברה ויחסי ציבור, אל שר הבריאות י׳ מצא, 23 בנובמבר 1998, א״מ גל 41065/4� 



230231231

אולם למרות הנוכחות הבולטת והסמלית של הרשות הפלסטינית במזרח-ירושלים, 

כלפי  וגדלה  הולכת  חשדנות  גילו  העיר  במזרח  הפלסטיני  הציבור  מן  ניכרים  חלקים 

ניסיונות השפעה אלה ותושבים רבים העדיפו לשמור על מסגרת החיים היציבה שלהם 

ועל זיקותיהם המוגבלות לרשויות השלטון הישראליות, בעיקר לנוכח ידיעות ראשונות 

מנגנוני  של  המתנשא  יחסם  על  הפלסטינית,  הרשות  בשטחי  זכויות-אדם  הפרות  על 

הביטחון ואנשי אש״ף שהגיעו מתוניס כלפי התושבים ועל גילויי השחיתות הראשונים 
שנחשפו ברשות�904

היתה   ,1994 ביוני  ב׳  אוסלו  הסכמי  חתימת  עם  מיד  שנקבעה  הישראלית,  המדיניות 

לפעול לסגירת המוסדות שהיתה להם זיקה לרשות הפלסטינית ולאש״ף במזרח-ירושלים� 

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הגבלת פעילות( התשנ״ה — התקבל 

בכנסת ב-26 בדצמבר 1994 ובעקבותיו החלו רשויות הביטחון הישראליות לפעול כנגד 

904 זילברמן, ירושלים: שאלות של שלטון וכפיפות, עמ׳ 112; כהן, עלייתה ונפילתה של ירושלים כבירת 

פלסטין, עמ׳ 109; כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 64-63�

חברי כנסת בראשות ראש האופוזיציה 
בנימין נתניהו, מפגינים בסמוך לשער 

״אוריינט האוס״, 28 בדצמבר 1993
צילום: אבי אוחיון, לע״מ
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ה׳אוריינט  ובראשם  בעיר  והרשמיים-למחצה שפעלו  הפלסטיניים הרשמיים  המוסדות 

בתקופה  בירושלים  המדינית  הפלסטינית  הנוכחות  של  המרכזי  לִסמלה  שהפך  האוס׳, 

שבין ועידת מדריד להקמת הרשות הפלסטינית� האיש המרכזי שארגן וסימל בדמותו את 

הפעילות הפלסטינית הנרחבת ב׳אוריינט האוס׳ היה פייסל חוסייני�905 הצרת צעדיהם של 

מוסדות הרשות הפלסטינית במזרח-ירושלים, הפכה מאז סוף 1994 לקו מרכזי במדיניות 

הישראלית במזרח-ירושלים�

במקביל פעלו הרשויות בישראל נגד מנגנוני הביטחון הפלסטיניים שהחלו לפעול בעיר 

בראשות ג׳בריל רג׳וב ותופיק טיראווי� המהפך הפוליטי בעיריית ירושלים — בחירתו 

של אולמרט, איש הליכוד, לראשות עיריית ירושלים בנובמבר 1993 — לאחר 28 שנות 

כהונה של טדי קולק בלשכת ראש העיר — הפכה את העירייה לגורם פעיל במאבק נגד 

פעילות הרשות הפלסטינית בירושלים ו׳האוריינט האוס׳�906 העירייה בראשות אולמרט 

׳מעלה הזיתים׳ שבתוך שכונת  )כמו  ערביות  יהודית בתוך שכונות  סייעה להתיישבות 

ראס אל-עמוד( או בסמוך להן, ולחצה לבנות את השכונה היהודית בהר-חומה� באותה 

עת ביקשה העירייה לשפר בצורה משמעותית את מצב השירותים העירוניים לתושבים 

הערבים במזרח-ירושלים�907 בחירתו של בנימין נתניהו, שהתנגד להסכמי אוסלו, לתפקיד 

ראש הממשלה במאי 1996, והקמת ממשלת ימין בראשות הליכוד, הקשיחו עוד יותר את 

המדיניות הישראלית, ולא פעם הפכה מזרח-ירושלים לזירה מרכזית של מתח והתנגשות 

בשנים  אוסלו  תהליך  את  שליוו  הקשים  הפיגועים  הפלסטינית�908  לרשות  ישראל  בין 

1996-1994, הגבירו את המתח בין יהודים לערבים בעיר והביאו לניסיונות ישראליים 

להציב מחסומים בין מזרח-ירושלים לבין העורף הגאוגרפי שלה בשטחי הגדה המערבית 

הסמוכים לעיר� תהליכים אלה פגעו קשות בתפקוד העיר הערבית ובקשריה עם היישובים 

הערביים במטרופולין המקיפה אותה� עובדים פלסטינים מן הגדה התקשו יותר ויותר 

905 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 185; רמון )עורך(, עיר בסבך עמ׳ 380-378� 

906 ראו: מסמך רקע לדיון בוועדת השרים לענייני ירושלים, עמ׳ 13-7� 

907 אולמרט הקים ועדה לבדיקת מצב השירותים העירוניים והתשתיות במזרח-ירושלים, בה השתתפו ישראל 

המסקנה   �1994 באוקטובר  ב-25  לממשלה  הוגשו  הממצאים  עיקרי  ירושלים�  ממכון  רמון  ואמנון  קמחי 
העיקרית של הדוח היתה כי ״קיימות מספר בעיות יסוד במזרח העיר: העדר תכנון בחלק גדול מן השכונות, 
בעיות בקידום התכנון, בעיות מסיביות בתשתיות הפיזיות — כבישים, מים וביוב, בעיות אקוטיות בתשתית 
המבנים למוסדות חינוך״, וכן כי ״עיריית ירושלים אינה יכולה לשאת בנטל הכספי הכבד ]���[ ללא שיתוף 
וסיוע ממשי מצד משרדי הממשלה הנוגעים בדבר )אוצר, תחבורה, פנים, חינוך(״, מסמך רקע לדיון בוועדת 
השרים לענייני ירושלים, עמ׳ 7� ראו גם: סיכום פגישה בנושא הוועדה למזרח-ירושלים, 24 באוקטובר 1994; 
סיכום פגישה בעניין השירותים העירוניים במזרח-ירושלים בראשות ראש העיר, 16 בפברואר 1995, ארכיון 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות�
908 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 198-195; כהן, עלייתה ונפילתה של ירושלים הערבית, עמ׳ 108; 

כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 71-70� 
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לעבוד בעיר� מערך הקשרים והזיקות הכלכליות בין החברה הישראלית היהודית לבין 
החברה הפלסטינית במטרופולין ירושלים החל להתנתק�909

הישראלית  המדיניות  על  גם  מרחיקות-לכת  השלכות  היו  לעיל  שתוארו  להתפתחויות 

ועתידה  הפוליטית  הוודאות  אי  עקב  מזרח-ירושלים�  ערביי  של  תֹושבּותם  בנושא 

המעורפל של העיר, גדל מספר הפונים לקבלת אזרחות ישראלית� העיתונאי ח׳אלד אבו-

טועמה דיווח כי מינואר ועד אפריל 1994 הוגשו למעלה מ-240 בקשות של פלסטינים 

לקבל אזרחות ישראלית )לעומת 140 בקשות בשנת 1993 ו-90 בקשות בשנת 1992(� אבו-

טועמה טען כי כ-15 אלף תושבים מתכוונים להגיש בקשות לקבל אזרחות ישראלית� 

הירדנית  אזרחותם  על  ויתרו  שהפונים  לאחר  בחיוב  הבקשות  רוב  נענו  הדיווח  פי  על 

ומשרד הפנים אף הקל עליהם בצורך לשלוט בשפה העברית�910 בין מבקשי האזרחות 

בתנאי  רכושם  על  לשמור  שביקשו  כלכלית,  מבחינה  מבוססות  בני-משפחות  גם  היו 

אי הוודאות שנוצרו עם הקמת הרשות הפלסטינית� לאחר שהמבקש ומשפחתו קיבלו 

הגדה  בשטחי  להתגורר  להם  והותר  מגבלה  שום  עליהם  חלה  לא  ישראלית,  אזרחות 

המערבית שמחוץ לגבולות העיר מבלי לאבד זכות כלשהי המוקנית להם בהיותם אזרחי 
ישראל ולא רק תושביה�911

מזרח-ירושלים  מתושבי  הישראלית  התֹושבּות  את  לשלול  המגמה  גברה  שני  מצד 

שעברו להתגורר מחוץ לתחום המוניציפלי, בפרברים סמוכים לירושלים )כמו אל-עזרייה, 

אל-זעיים, אבו-דיס וא-רם( או מאלה שעזבו את הארץ והשתקעו בחו״ל� המגמה החלה 

מסתמנת ב-1995 בעקבות חקירות שיטתיות של המוסד לביטוח לאומי, שביקש לאתר 

תושבים מזרח-ירושלמים שעזבו את העיר והקימו את בתיהם בשטחי הגדה המערבית, 

בהם התבססה בהדרגה הרשות הפלסטינית� על פי הערכות ישראליות נע מספרם של 

מהם  רבים  מזרח-ירושלים�912  תושבי  אלף  כ-180  מתוך  איש  אלף  ל-80   50 בין  אלה 

המשיכו לעבוד בירושלים וילדיהם למדו בבתי הספר שבמזרח העיר� חלקם הגדול עבר 

בתיהם  את  ולבנות  בנייה  אישורי  לקבל  הגדולים  הקשיים  עקב  לעיר  מחוץ  להתגורר 

909 זילברמן, עמ׳ 112; ק׳ מיכאל, א׳ רמון, ירושלים גדר סביב לה, ירושלים 2003, עמ׳ 18-15; י׳ פולמן, 

סיפורה של גדר ההפרדה, עמ׳ 96-89; תמרי, ירושלים: שאלות של שלטון וכפיפות, עמ׳ 223-221; מ׳ 
ששון, ללא שולחן עגול, תל-אביב 2004, עמ׳ 128-127�

910 ח׳ אבו טועמה, ״תושבי מזרח העיר מעדיפים אזרחות ישראלית״, עיתון ירושלים, 17 ביוני 1994, עמ׳ 

26; רומן, הממסד הישראלי במזרח-ירושלים: הסדרים ולקחים, ירושלים, עמ׳ 3�
911 חשין, ״מזרח-ירושלים — מדיניות מול מציאות״, עמ׳ 186�

912 הארץ, 26 בינואר 1997, 17 במארס 1997; קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 203; עמירב, סינדרום 

ירושלים, עמ׳ 210�
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יותר  הנמוכים  הקרקעות  מחירי  גם  לכך  תרמו  המוניציפלי�913  הגבול  בתחומי  בהיתר 

הצפופים  האזורים  מן  ערבים  תושבים  יציאת  שעודדה  ישראל  ומדיניות  לעיר  מחוץ 

שבעיר העתיקה וסביבותיה� 

שבידו  ״מי  כי  ירושלים,  לענייני  השרים  ועדת  כאמור,  החליטה,   1973 בפברואר 

תשלומיו  את  בקביעות  והמשיך  ירושלים  תושב  היותו  בזכות  ישראלית  תעודת-זהות 

לביטוח הלאומי — ימשיך ליהנות מזכויות הביטוח הלאומי גם אם העתיק את מקום 
מגוריו לשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה״�914

זו השתנתה במשך השנים, עד שבשנת 1987 קבע שר  הפרשנות שניתנה להחלטה 

שעברו  מזרח-ירושלים  תושבי  של  זכויותיהם  את  שהסדירו  תקנות  והרווחה  העבודה 

ימשיך  לאומי  לביטוח  שהמוסד  קבעו  אלו  תקנות  המערבית�  הגדה  בשטחי  להתגורר 

לשלם לתושב מזרח-ירושלים שעבר להתגורר בשטחים את כל הגמלאות שקיבל טרם 

המעבר, אך לא ישלם לו בגין אירועים שהתרחשו לאחר המעבר, כמו למשל לידת ילדים 

נוספים�915 תקנה זו חייבה כמובן חקירה מסועפת של חוקרי הביטוח הלאומי בשאלה 

מתי והיכן נולדו ילדי משפחה מזרח-ירושלמית שעברה להתגורר בשטחים, ויצרה עומס 

ביורוקרטי רב שהכביד הן על התושבים והן על עובדי המוסד לביטוח לאומי� 

תשלום  לחסוך  נועדו  ה-90,  שנות  מאמצע  נקט  הלאומי  שהביטוח  אלה  צעדים 

גמלאות למי שכבר אינו תושב המדינה, או למי שנולד בשטחים� לפי הפרשנות הישראלית, 

התֹושבּות הנדרשת על מנת ליהנות מן הזכויות הסוציאליות — ביטוח לאומי וביטוח בריאות 

ממלכתי )החל מכניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בראשית ינואר 1995( — 

אינה רק פורמלית, אלא צריכה להיות אפקטיבית� רות לפידות מציינת שבחקיקה עצמה 

אין הגדרה של תֹושבּות לצורכי זכויות סוציאליות, אבל לפי הפסיקה מדובר באדם שיש 

לו קשר יציב עם המדינה, שמרכז-חייו בארץ, ושהוא שוהה בפועל בגבולות המדינה�916 

יתרה מזאת, הגדרת ״תושב ישראל״ בעיני המוסד לביטוח לאומי, שונה מהגדרתו בעיני 

913 חשין, שם, עמ׳ 185-182� 

914 החלטת ועדת השרים לענייני ירושלים מיום 1973�2�13; לפידות, מעמד הערבים תושבי מזרח-ירושלים, 

עמ׳ 399, הערה 23� 
915 תקנות הביטוח הלאומי )זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל(, התשמ״ז-1987, 

ק״ת 5022, תשמ״ז, עמ׳ 747, תקנות 2 ו-3; ׳בצלם׳ והמוקד להגנת הפרט, הטרנספר השקט נמשך, ירושלים, 
ספטמבר 1998, עמ׳ 22� בשנת 1993 נקבעו תקנות נוספות בנוגע לתושבי מזרח-ירושלים העוברים להתגורר 
 1987 לפני  בשטחים  להתגורר  שעברו  מזרח-ירושלים  לתושבי  התשלומים  את  להסדיר  שנועדו  בשטחים, 
ומסיבה כלשהי הפסיק המוסד לביטוח לאומי לשלם להם גמלאות� התקנות קבעו כי יש לחדש לכל אלה 
את תשלום הגמלאות� ראו: תקנות הביטוח הלאומי )תקנות לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם 

ליהודה, שומרון וחבל עזה(, התשנ״ג-1993, ק״ת תשנ״ג, עמ׳ 767� 
916 לפידות, מעמד הערבים תושבי מזרח-ירושלים, עמ׳ 398� 
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משרד הפנים� לפי משרד הפנים ״תושב ישראל״ הוא מי שניתנה לו זכות חוקית לשהות 

בישראל בתוקף אשרת-שהייה שנתן לו המשרד� לעומת זאת, כדי להיות תושב מוּכר על 

ידי המוסד לביטוח לאומי נדרשת בנוסף למעמד חוקי בישראל גם שהייה בפועל בגבולות 

המדינה ו״זיקה שלא יהיה בה מהזמניות או מהארעיות וזיקה שיש בה להוכיח ראיית 
מקום שבתחום ישראל, כמקום ש׳בו הוא חי׳ וש׳זה ביתו׳״�917

אחת השאלות המעניינות בהקשר זה היא: מה היו השיקולים שעמדו מאחורי הצעדים 

הראשונים של המוסד לביטוח הלאומי, שהשפיעו בהמשך גם על מדיניות משרד הפנים? 

האם המוטיבציה היתה בראש ובראשונה כלכלית? יש הסבורים שהביטול המדורג של 

חוק  והפעלת   1994 מינואר  החל  הרגילה  הילדים  בקצבת  ומיזוגה  יוצאי-צבא  קצבת 

בריאות ממלכתי חובה בראשית 1995 וההוצאות הרבות שנלוו ליישומו, הם שהביאו 

את המוסד לביטוח לאומי לצמצם את מספר הנהנים מן הזכויות הסוציאליות בין ערביי 

והשפעת  פוליטיים  גורמים  גם מעורבות של  כאן  ייתכן שהיתה  מזרח-ירושלים, אולם 

הנסיבות החדשות של הקמת הרשות הפלסטינית, שעל פי התפיסה הישראלית החדשה 

עו״ד אליהו  פי עדותו של  היתה אמורה לדאוג לאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים� על 

אברם, שהיה אז מנהל המחלקה המשפטית במוקד להגנת הפרט, מילא שר הפנים דאז 

בהחלטת  מרכזי  תפקיד  ממלכתי(  בריאות  ביטוח  חוק  יוזמי  עם  )שנמנה  רמון  חיים 

משרד הפנים� לטענת רמון בא השינוי בעקבות עתירה לבג״ץ של תושבת מזרח-ירושלים 

שהתגוררה שנים רבות באחת מערי הגדה� היועצת המשפטית של משרד הפנים הסבירה 

לרמון כי מעולם לא נקבעה מדיניות ברורה בנושא זה, והוא החליט ״כי בנסיבות של 

ניתוק מוחלט מירושלים במשך שנים רבות, מציאות חייה של האישה שוללת את מעמדה 

כתושבת קבע של מדינת ישראל״� החלטה זו קבעה לדברי רמון: ״מדיניות חדשה כלפי 

תושבי ירושלים המתגוררים בשטחים״� רמון הדגיש כי ״לא התכוון שהמדיניות החדשה 

תחול על תושבי ירושלים המתגוררים בפרברים הסמוכים לעיר ושומרים על קשר הדוק 
לירושלים בחייהם היום-יומיים״�918

בכל מקרה, כפי שניתן ללמוד מדוח מבקר המדינה השפיעו צעדי הביטוח הלאומי 

גם על מדיניות משרד הפנים� בדצמבר 1995 ערך היועץ המשפטי לממשלה דיון בשאלה 

917 מכתבו של ש׳ בריצמן, היועץ המשפטי למוסד לביטוח לאומי, אל עו״ד יעל שטיין מארגון ׳בצלם׳, 20 

באוגוסט 1998; הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 42-41� בריצמן מסתמך על פס״ד סנוקה נ׳ המוסד לביטוח 
לאומי )דב״ע מה/04-73 סנוקה נ׳ המוסד, פד״ע י״ז, עמ׳ 84-83(� בסוגיה זו נדון בהרחבה בחלקו השני 

של הספר� 
918 בג״ץ 2227/98 המוקד להגנת הפרט מייסודה של ד״ר לוטה זלצברגר )וארגונים נוספים( נ׳ שר הפנים 

)תאריך הגשה 98�4�6(, נספח ע/8; ריאיון המחבר עם עו״ד אליהו אברם, נובמבר 2013� 
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אם יש לראות את ״אזורי יהודה והשומרון וחבל עזה )ה״אזור״( בגדר ׳מחוץ לישראל׳״ 

לפסק- בהמשך  וזאת  לישראל,  הכניסה  תקנות  לפי  ישיבת-קבע  תוקף  פקיעת  לעניין 

לשכת  הוציאה  הדיון  בעקבות  עוואד�  מוּבארק  בפרשת  ברק  אהרון  השופט  של  דינו 

היועץ המשפטי של משרד הפנים הנחיה ללשכת המשרד במזרח-ירושלים, לפיה ״מחוץ 

ולכן מי שישב ב״אזור״ מעל שבע שנים, פקע רישיונו  לישראל״ מתייחס גם ל״אזור״, 

לישיבת-קבע, ויש לרשום אותו בקובץ מרשם האוכלוסין כמי שחדל להיות תושב� עוד 

נקבע בהנחיה כי ״ביקורים קצרים בישראל במהלך שבע השנים אינם קוטעים את הרצף 

ועדת השרים  זו ביטלה למעשה את החלטת  לעניין חלוף התקופה״�919 החלטה חדשה 

התקנות  רשמית  בוטלו   1998 שנת  בתחילת  לעיל�  שהוזכרה  מ-1973  ירושלים  לענייני 

המיוחדות בנוגע לזכויות הסוציאליות של תושבי מזרח-ירושלים המתגוררים בשטחים, 

והחל מה-1 בפברואר 1998 הופסק תשלום כל הגמלאות ששולמו לתושבי מזרח-ירושלים 
שעברו להתגורר בשטחים�920

ואין  מזרח-ירושלים921  תושבי  לידיעת  מסודרת  בצורה  הובאו  לא  אלו  החלטות 

זה מפתיע שהן עוררו קשיים גדולים ובהמשך גם מחאות ועתירות של ארגוני זכויות-

אדם לבג״ץ� במבט לאחור — 20 שנה לאחר שהתקבלו ההחלטות — ניתן לראות בהן 

צעדים ישראליים ראשונים של הדרג הפוליטי לניתוק הזיקות בין מזרח-ירושלים לבין 

שהרשות  ההנחה  בסיס  על  וזאת  הפלסטינית,  הרשות  התבססה  שם  המערבית,  הגדה 

הזכויות הסוציאליות של הפלסטינים המתגוררים בשטח  בנושא  לטפל מעתה  אמורה 

שבניהולה�922 ההחלטות בעניין זה מפְלות בין תושב לאזרח� אזרח ישראל, או אפילו מי 

שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, העובר להתגורר ביישובים היהודיים שב״אזור״ 

)יהודה ושומרון( ייהנה מכל הזכויות הסוציאליות המוענקות בישראל,923 בעוד שתושב 

מזרח-ירושלים יאבד כמעט את כל זכויותיו הסוציאליות עם מעברו ל״אזור״� 

919 דוח מבקר המדינה 47 )1996(, עמ׳ 576 )להלן: דוח מבקר המדינה(� 

920 התיקון לחוק התקבל במסגרת החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב 1998 )תיקוני 

חקיקה( התשנ״ח-1998, ס״ח 1645, התשנ״ח, מיום 1998�1�15� תקנות אלו בוטלו קודם לכן לגבי תושבי עזה 
ויריחו, לאחר החתימה על הסכם קהיר שהעביר את השליטה באזורים אלה לידי הרשות הפלסטינית ומאז 
ה-1994�12�21 הן לא חלות לגביהם� תיקון זה התקבל במסגרת חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור 

יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ״ה-1994, ס״ח תשנ״ה, עמ׳ 79� 
�http://www.hamoked.org.il/items/5580.pdf ,63-62 921 ראו: בג״ץ 2227/98, עמ׳

922 רות לפידות מציינת שעל פי תקנות הביטוח הלאומי תשמ״ז, תושב מזרח-ירושלים שעבר להתגורר בגדה 

המערבית או ברצועת עזה וחזר לירושלים באופן חוקי, יחזור ליהנות מהזכויות הסוציאליות של תושב ישראל 
כעבור שנתיים, לפידות, שם, עמ׳ 399� 

ועזרה  בעבירות  שיפוט   — והשומרון  )יהודה  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  ולהארכת  לתיקון  חוק   923

משפטית(, תשס״ז-2007, סעיף 6ב׳; הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 23-22� 
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רישום  רק  נערך   1995 עד  גם השלכות מעשיות:  כמובן  היו  מדיניות אלה  לשינויי 

מזרח-ירושלים  תושבי  פקע�  שלו  הקבע  ישיבת  רישיון  כי  שנחשד  מי  של  שיטתי  לא 

שנסעו לחו״ל שמרו בדרך כלל על מעמדם כל עוד חזרו לירושלים בתוך שלוש שנים כדי 

לחדש את רישיונות היציאה שלהם מישראל — ״כרטיס יוצא״ ביציאה דרך גשר אלנבי 

ו״תעודת מסע״ ביציאה ממעברי הגבול האחרים� רק התאזרחות, קבלת תֹושבּות במדינה 

אחרת, או שהייה רצופה מחוץ לישראל לתקופה של מעל לשבע שנים מבלי לחדש את 

ירושלמים  תושבים  התֹושבּות�  מעמד  לשלילת  להביא  עלולות  היו  היציאה,  רישיונות 

בגדה  אחרים  במקומות  או  המוניציפלי  לגבול  שמחוץ  העיר  בפרברי  להתגורר  שעברו 

המערבית, לא נדרשו כמובן לרישיונות-יציאה )הגבול בין מזרח-ירושלים לגדה המערבית 

היה פתוח לחלוטין עד לבניית הגדר בראשית שנות ה-2000(� עד מחצית שנות ה-90 הם 
יכלו להתגורר באזורים אלה בלי שהדבר ישפיע על מעמדם כתושבי ישראל�924

מתי חל השינוי? על פי דוח מבקר המדינה מ-1996, החל ִמנהל האוכלוסין במשרד 

רישיונו  שתוקף  חשש  שיהיה  מי  את  האוכלוסין  במרשם  לסמן  ב-1995  כבר  הפנים 

מי  לגבי  הגבולות  ביקורת  רישומי  על  בהסתמך  נעשו  הרישומים  פקע�  לישיבת-קבע 

שנעדרו מן הארץ יותר משבע שנים, ובהסתמך על ממצאי החקירות של המוסד לביטוח 

לאומי שהועברו למשרד הפנים� נקבע כי מי שמסומן כך במרשם האוכלוסין, אין נותנים 

לו שירותי מרשם אוכלוסין כגון החלפת תעודת-זהות בלויה או ביצוע רישומים שונים, 

כגון שינוי כתובת או רישום ילדים�925 הרשויות הישראליות לא יידעו את התושבים על 

הפנים  לשכת משרד  אל  מיוזמתם  כשפנו  רק  כך  על  ורבים התבשרו  המיוחד,  הסימון 

במזרח-ירושלים בעניין אחר כלשהו� 

החל מאמצע 1995 העביר המוסד לביטוח לאומי לִמנהל האוכלוסין במשרד הפנים 

המערבית,  בגדה  או  לישראל  מחוץ  שהשתקעו  מזרח-ירושלים  תושבי  אלפי  על  מידע 

חלקם זה שנים רבות� תחילה לא היה משרד הפנים ערוך לטפל במידע זה, וספג על כך 

ביקורת ממבקרת המדינה דאז, השופטת מרים בן-פורת�

בדוח המבקרת ננזף משרד הפנים על שלא קבע ״מבחנים המתייחסים להשתקעות 

לישראל�  ואמצעים לבדיקת השתקעות מחוץ  כלים  ״לא הכין  כי  ועל  לישראל״�  מחוץ 

כתוצאה מכך לא עודכן קובץ מרשם האוכלוסין ולא נגרעו ממנו בשיטתיות מי שתוקף 

924 דוח מבקר המדינה 47, עמ׳ 576; ׳בצלם׳ והמוקד להגנת הפרט, הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 12-11; 

מ׳ ריינפלד, ״תושב מזרח-ירושלים המאבד תעודת-זהות לא יחויב עוד להציג אישור משופט״, הארץ, 25 
בדצמבר 1996�

925 דוח מבקר המדינה 47, עמ׳ 576�
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רישיונם לישיבת-קבע פקע״�926 המבקרת מתחה ביקורת על סימון התושבים שיש חשש 

האיש  של  זכאותו  לעניין  תוקף  שום  זה  לסימון  שאין  וטענה  פקע,  רישיונם  שתוקף 

לתשלומי קצבאות הביטוח הלאומי ולזכויות נוספות כמו תנועה חופשית בישראל� היא 

גם ביקרה את ההחלטה שלא לספק שירותים לתושבים אלה, כי קיימת עדיין האפשרות 

שתוקף רישיונם לישיבת-קבע לא פג� עוד נאמר בדוח המבקרת כי משרד הפנים לא גיבש 

נהלים לעניין מתן רישיון ישיבת-קבע לבן-זוג במסגרת הליך של איחוד משפחות� המשרד 

גם לא הכין כלים לבדיקת ״מרכז חיים״ — מציאות עובדתית של ישיבת-קבע — של מי 

שביקש רישיון לישיבת-קבע לבן-זוג — מבחן שהוא תנאי לאישור בקשה כזו� כתוצאה 

מכך לא טופלו ולא ניתנו החלטות באלפי בקשות לרישיון ישיבת-קבע לבן-זוג במסגרת 
איחוד משפחות, למעט במקרים חריגים, רובם בעקבות עתירות לבג״ץ�927

אולם נראה שבעקבות הביקורת של מבקרת המדינה חל שינוי משמעותי במדיניות 

ובפעילות משרד הפנים� ב-1994 הופקעה זכות התֹושבּות של 45 תושבים ובשנת 1995 

הוכפל המספר ל-91 — ככל הנראה בעקבות קבלת תוצאות החקירות מן המוסד לביטוח 
לאומי� בשנת 1996 קפץ מספר ההפקעות ל-739 )פי שמונה( ובשנת 1997 ל-1,067 איש�928

926 דוח מבקר המדינה 47, עמ׳ 566� 

927 דוח מבקר המדינה, שם� 

http://www.btselem.org/hebrew/jerusalem/ :928 מקור הנתונים: משרד הפנים� ראו: דוח ארגון ׳בצלם׳

revocation_statistics� נתונים דומים הובאו בדוח מבקר המדינה לשנת 1996, עמ׳ 576�
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הנתונים מוכיחים כי משרד הפנים החל לאכוף את החוק באופן יזום, על פי פרשנותו 

של השופט ברק בפס״ד עוואד מ-1988, כפי שניתן ללמוד ממכתבה של דוברת משרד 

הפנים מאפריל 1997: ״תושבי מזרח-ירושלים הם תושבי-קבע של מדינת ישראל שכל 

אחד מהם רשאי היה להתאזרח� מי שבחר שלא להתאזרח נותר במעמד של תושב-קבע� 

תושבות-קבע הינה עניין של מציאות חיים ]���[ ו״כאשר מציאות זו שוב אינה קיימת — 

פוקע הרישיון מתוכו הוא״�929 יתרה מזאת, היועצת המשפטית של משרד הפנים אף טענה 

בנובמבר 1996 כי לפקיד משרד הפנים ״אין שיקול דעת בעניין הזה� הוא חייב לעשות את 
האקט שמעיד על זה שתנאי החוק התקיימו והתֹושבּות פקעה״�930

דברים דומים אמר גם שר הפנים, איש ש״ס אליהו סוויסה, בנובמבר 1996 בתשובה 

לשאילתה של ח״כ האשם מחאמיד במליאת הכנסת: 

בית המשפט קבע לא אחת בבג״ץ, כי תֹושבּות היא שאלה של מציאות ושהעתיק 

אדם את מרכז חייו אל מחוץ לישראל — פוקעת תֹושבּותו מאליה� הוראות החוק 

קיבל  שהוא  או  לפחות,  שנים  שבע  של  תקופה  לישראל  מחוץ  ששוהה  שמי  קבעו 

אתה  שלו�  הקבע  תֹושבּות  את  מאבד  אוטומטית  אחרת,  מדינה  של  תושבות-קבע 

בעצם מבקש ממני לשנות את החוק� אני לא חושב שהגיע הזמן לשנות את החוק� 
בינתיים, עד שהוא ישונה, אני פועל על-פי הוראות החוק�931

תוצאת מדיניותו החדשה של משרד הפנים היתה הפיכת התֹושבּות המזרח-ירושלמית 

למעמד רעוע ובלתי יציב שניתן לשלול אותו בקלות יחסית� מעמד זה עומד בניגוד 

בולט למעמדם של אזרחים ישראלים השומרים על מעמדם גם אם שהו בחו״ל לתקופות 

ארוכות )ואפילו לכל חייהם(, והם אף יכולים להעביר את האזרחות לילדיהם )גם אם 
מרכז חייהם בחו״ל( ללא צורך בהוכחת זיקה מיוחדת לישראל�932

929 מתוך מכתבה של טובה אלינסון, דוברת משרד הפנים, אל עו״ד יעל שטיין מארגון ׳בצלם׳, 2 באפריל 

1997: הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 33� 
ועדת הפנים של הכנסת מיום  930 דברי היועצת המשפטית של משרד הפנים, עו״ד שרית דנה, בישיבת 

1996�11�11, בעמ׳ 15 לפרוטוקול, מצוטטים בחוברת הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 15� 
931 תשובת שר הפנים אליהו סוויסה לשאילתה של ח״כ האשם מחאמיד, 27 בנובמבר 1996, מצוטטת 

כי  הובהר  ה-1997�4�2  מן  הפנים  משרד  דוברת  של  במכתב   �15 עמ׳  נמשך,  הטרנספר השקט  בחוברת 
״מדיניות שר הפנים הנוכחי, כמו שרי הפנים הקודמים, היא שיציאה לחו״ל לצורכי לימודים בלבד, אפילו 
מעל שבע שנים, אינה מביאה לפקיעת התֹושבּות״ )הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 34(, אולם נראה שבפועל 

לא נשמר כלל זה תמיד� 
932 ג׳ נועם, מעמד תושבי מזרח-ירושלים בהתאם לדין הישראלי, צוות חוקרים ממכון ירושלים, היפרדות 

משכונות ערביות בירושלים — ניירות רקע לקובעי מדיניות, ירושלים, נובמבר 2007 ]לא פורסם[, עמ׳ 1� 



239239

תושבי מזרח העיר שבאו לקבל שירותים בלשכת משרד הפנים, נדרשו לספק הוכחות 

לקיום ״מרכז חיים״ בעיר באמצעות רשימה ארוכה של מסמכים, כגון: חוזה שכירות או 

אישור על רכישת דירה; חשבונות חשמל, מים וארנונה; תעודות-לידה של הילדים; אישורי 

של  רפואיים  שירותים  קבלת  בדבר  אישורים  שש;  מגיל  לפחות  הילדים,  של  לימודים 

המבקש וילדיו )אישורי תחנת ׳טיפת חלב׳, פנקסי חיסונים וכד׳(; אישורים בדבר קבלת 

תשלומים מהביטוח הלאומי; אישורים ממקומות העבודה; תעודות נישואין ועוד�933 מי 

שלא עמד ברף הגבוה של הדרישות, קיבל מכתב על פקיעת רישיונו לישיבת-קבע, נדרש 

לעזוב את הארץ תוך 15 יום ולהחזיר את תעודת הזהות ותעודת המעבר שברשותו ללשכה 

לִמנהל אוכלוסין במזרח-ירושלים�934 בכך איבד התושב את זכותו לגור ולעבוד בירושלים 

ובישראל ונשללו זכויותיו הסוציאליות וזכויות כל משפחתו� בצד שלילת תֹושבּותו נשללה 
גם תֹושבּות ילדיו, אלא אם היה להורה השני מעמד תקף של תושב ישראל�935

משרד הפנים הפעיל את המדיניות החדשה גם נגד כ-70 אזרחי ארצות הברית שנדרשו 

לבחור בין תעודת הזהות הישראלית לבין דרכונם האמריקאי, וצעד זה גרר מחאה מצד 

הקונסול האמריקאי בירושלים�936 מי שהעדיפו את האזרחות הזרה, איבדו את מעמד 

התושב בעיר� מי שבחרו לשמור על מעמדם כתושבי ישראל, נדרשו לוותר על אזרחותם 

האמריקאית� כדי לנסוע לחו״ל דרך נמל התעופה בן גוריון נדרשו אלה שבחרו להישאר 

תושבי ישראל להצטייד בתעודת מעבר ישראלית או ב״כרטיס יוצא״, ובדרכון ירדני זמני 
כשיצאו דרך הגשרים לירדן�937

מן  חלק  מזרח-ירושלים:  בתושבי  שפגעו  נוספים  אמצעים  הפעיל  הפנים  משרד 

העוברים בגשרי הירדן הופנו על ידי עובדי המשרד לסניף במזרח-ירושלים, שם נבדקה 

תֹושבּותם מחדש;938 תושבים שביקשו תעודת-זהות חדשה במקום תעודה שאבדה, נגנבה 

או הושחתה, נדרשו להצהיר בבית המשפט על נסיבות האבדה או הגנבה ולמסור על כך 

למשטרה, ורק כעבור שבועיים לפחות ממתן ההצהרה הונפקה להם תעודת-זהות חדשה� 
הנחיה זו בוטלה בדצמבר 1996, בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט לבג״ץ�939

933 ראו: דוגמת מכתב בחוברת הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 32� 

934 שם, עמ׳ 31�

�http://www.btselem.org/hebrew/jerusalem/revocation_of_residency :935 ראו: אתר ׳בצלם׳

936 ד׳ רובינשטיין, ״הפיתוי: אזרחות אמריקאית״, הארץ, 23 באוגוסט 1996; קליין, יונים בשמי ירושלים, 

עמ׳ 205� 
937 ד׳ רובינשטיין, ״ח״י מינויים להר הבית״, הארץ, 26 בינואר 1997; קליין, שם, עמ׳ 205� 

938 קליין, שם, עמ׳ 204�

939 דוח מבקר המדינה 47 )1996(, עמ׳ 571� 
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לאמצעים אלה נוספו צעדים מחמירים נוספים: ב-1995 נכנס לתוקף הליך מדורג 

חדש ל״איחוד משפחות״ של תושבי השטחים שנישאו לתושבי מזרח-ירושלים: ההליך 

החל בקבלת אשרה מסוג ב/1 בהיתר צבאי לתקופה של 27 חודשים, ולאחר מכן בקבלת 

תֹושבּות זמנית ולבסוף בקבלת תושבות-קבע בתום חמש שנים ושלושה חודשים� בכל 

המאוחד״  המשפחתי  התא  ״המשך  של  מחודשת  בדיקה  נעשתה  ההליך  משלבי  אחד 

תינוקות  לידת  רישום  תושבות-קבע״�940  למתן  ביטחונית  או  פלילית  מניעה  ו״היעדר 

מזרח-ירושלמים במרשם התושבים התאפשר אך ורק אם הוכיחה האם כי היא או הוריה 

מתגוררים בעיר ברציפות מאז 1967�941 תושבי מזרח-ירושלים שהתגוררו בחו״ל וביקשו 

לאשר את מעמדם ולהבטיח את כניסתם לישראל, התבקשו להוכיח כי שהותם בחו״ל 

היא זמנית� כך נעשה גם לאלפי תושבים המחזיקים באזרחות נוספת )בנוסף לאזרחות 

הירדנית( — משרד הפנים סירב לרשום את ילדיהם כתושבי ישראל ודרש כי יוותרו על 

אזרחותם הזרה כתנאי להמשך תֹושבּותם בעיר�942 בקשות ל״איחוד משפחות״ במקרה 

של נישואין ״מעורבים״ בין בני-זוג מזרח-ירושלמים לבני-זוג תושבי השטחים שביקשו 

להתגורר בירושלים, נתקלו בקשיים גדולים ואושרו רק ״במקרים חריגים בהם קיימים 
שיקולים מיוחדים״�943

תושבים  אחר  וארוכות  מעמיקות  בחקירות  פתחו  לאומי  לביטוח  המוסד  חוקרי 

שהתקשו לספק את כל האישורים להוכחת זכאותם לזכויות סוציאליות� בעיות קשות 

התעוררו סביב תשלום דמי האשפוז של יולדות פלסטיניות שנחשדו כי הן או בני-זוגן אינם 

מתגוררים בפועל במזרח-ירושלים� בעוד שיולדת יהודייה ואזרחית ישראל, כל זכויותיה 

וזכויות הילד שנולד לה מוסדרות בבית החולים — נאלצה יולדת תושבת מזרח-ירושלים 

לעבור תהליך בירור שנמשך חודשים וחויבה לשלם את הוצאות האשפוז מכיסה� כמו 

במקרים אחרים הוסדר הנושא בהמשך בעקבות עתירה לבג״ץ, ובראשית 1998 הודיע 

המוסד לביטוח לאומי כי מעתה לא יחול נוהל זה על כל היולדות הפלסטיניות, אלא רק 
על מי שבן-זוגן אינו תושב העיר�944

ראו:  ב-1997�3�23(�  ניתן  )פסק הדין  ואח׳  נגד שר הפנים  ואח׳  2950/96 מוסא  בבג״ץ  940 ההליך אושר 

http://www.hamoked.org.il/files/2011/5640.pdf; לפידות, מעמד הערבים תושבי מזרח-ירושלים, עמ׳ 400�
941 הארץ, 27 בינואר 1996; עמירב, סינדרום ירושלים, עמ׳ 210�

942 הארץ, 23 באוגוסט 1996; עמירב, שם, שם� גם בעניין זה בולט ההבדל בין תושב לבין אזרח, שרשאי 

להחזיק באזרחויות שונות — תופעה נפוצה במגזר היהודי� 
לזכויות האזרח, מיום  מ׳ בקשי מן הלשכה המשפטית של משרד הפנים, אל האגודה  943 מכתב מעו״ד 

1998�1�11, הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 16� 
944 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 206-205�
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הנחת המוצא של חוקרי הביטוח הלאומי היתה שחלק מתושבי מזרח-ירושלים אינם 

מתגוררים בבתיהם, אלא אם הוכח אחרת� לטענת ארגוני זכויות האדם הפך הביטוח 

הלאומי ״מגוף שתפקידו לקדם מדיניות סוציאלית ולבטח אנשים בביטוח בריאות, לגוף 

המשרת מטרות פוליטיות בלתי לגיטימיות״ — קרי, להקשות על התושבים ככל יכולתו�945 

בתשובה לדוח הארגונים ׳בצלם׳ והמוקד להגנת הפרט, הדגיש היועץ המשפטי של המוסד 

לביטוח לאומי כי ״יש לזכור כי בחלק לא מבוטל של המקרים מתארכת החקירה בשל 

קשיים שהתובע עצמו מציב בפני חוקרי המוסד, כגון: מסירת כתובת שהתובע אינו גר 
בה בפועל, אי שיתוף פעולה וחוסר יכולת לאתר את התובע בירושלים״�946

נראה גם כי כניסתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתוקף ב-1 בינואר 1995, הגבירה 

עוד יותר את חששותיו של המוסד לביטוח לאומי מהגירת תושבי השטחים לירושלים� 

בתשובת המדינה לבית המשפט הועלה החשש מ״נהירה של תושבי השטחים וארצות-

התשלומים  ש״נטל  ומכאן  בריאות״,  בשירותי  לזכות  מנת  על  ישראל  תחומי  אל  ערב 

ולכן ״הכרחית וחיונית  יפול על כתפיהם של תושבי ישראל וקופת המדינה״,  והמימון 

בדיקה מדוקדקת של תֹושבּותם של אלו המבקשים ליהנות משירותי הבריאות״�947 ברור 

אפוא ששיקולים כלכליים ופוליטיים התערבבו במדיניות הביטוח הלאומי� 

ננקטו בדרך כלל בעקבות עתירות של ארגוני  הקלות כלפי תושבי מזרח-ירושלים 

׳בצלם׳ והמוקד להגנת הפרט לבית  זכויות האדם — בעיקר האגודה לזכויות האזרח, 

באופן  לחול  צריך  משפחות  איחוד  שהליך  נקבע  ב-1994  למשל,  כך  העליון�  המשפט 

שוויוני על גברים ונשים, ובוטל הנוהג שאישה תושבת מזרח-ירושלים הנישאת לתושב 

תושבּות-קבע  כי  נקבע  להפך�  ולא  בעלה,  בבית  לגור  לעבור  שצריכה  זו  היא  שטחים, 

מוענקת לנשים ולגברים לאחר אימות הקשר המשפחתי, וכי ילדים לאימהות ירושלמיות 

יכולים להירשם כתושבי ישראל� שינוי זה הביא לכך שאלפי בקשות לאיחוד משפחות 

הוגשו על ידי תושבֹות מזרח-ירושלים שלא יכלו להגיש בקשות כאלו קודם לכן, ומשרד 

945 הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 38�

946 מכתב מאת ש׳ בריצמן, היועץ המשפטי למוסד לביטוח לאומי, אל י׳ שטיין מארגון ׳בצלם׳, 20 באוגוסט 

1998, הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 42� המעבר של אלפי מזרח-ירושלמים לשכונות הנמצאות מחוץ לתחומי 
העיר נבע כאמור ממצוקה קשה בתחום התכנון והבנייה� הקשיים הגדולים לקבל רישיונות בנייה ואי ההודעה 
על המעבר אל מחוץ לעיר למשרד הפנים, כדי שלא לאבד את זכות התֹושבּות והזכויות הסוציאליות, אכן 
הביאו למקרים רבים של דיווחי שקר למוסד לביטוח לאומי� ראו: חשין, מזרח-ירושלים — מדיניות מול 

מציאות, עמ׳ 185� 
947 ע״ב 1591/98, אחמד פראס חדאד ואח׳ נ׳ המוסד לביטוח לאומי ואח׳, סעיפים 3 )ד( ו)ה( לתשובת 

המדינה, הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 25� ואכן חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי והתחרות בין קופות 
במזרח-ירושלים  החולים  קופות  של  רבים  סניפים  לפתיחת  הביאו  יישומו,  בעקבות  שהחלה  החולים 

ולשיפור משמעותי ברמת השירותים הרפואיים הניתנים שם� 
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הפנים התקשה לעמוד בעומס�948 ייתכן מאוד ששינוי זה תרם תרומה נוספת להקשחת 

המדיניות הישראלית — מאמצע שנות ה-90 — בנושא הענקת מעמד של תושבות-קבע 

בישראל לתושבי השטחים שהם בני-זוג של תושבי מזרח-ירושלים� כפי שראינו לעיל, 

ב-1996 החל משרד הפנים לטפל בפניות לרישום ילד, בנפרד מהליך איחוד המשפחות 

של ההורים )שיכול להימשך זמן רב(, בעקבות פעילות משפטית של המוקד להגנת הפרט 
וארגוני זכויות-אדם נוספים�949

הפנים  משרד  מדיניות  של  הרחב  המדיני  ההקשר  התגלה  המשפטי,  לצד  מעֵבר 

לאחר   ,1996 במאי  הפנים  שר  לתפקיד  ש״ס שהתמנה  נציג  סוויסה,  אליהו  בהצהרות 

נודע  סוויסה  הממשלה�  לראשות  נתניהו  בנימין  של  ובחירתו  בבחירות  הימין  ניצחון 

בקו הנוקשה שנקט כלפי תושבי מזרח-ירושלים עוד כשהיה הממונה על מחוז ירושלים 

במשרד, בתקופת כהונתו של אריה דרעי כשר הפנים� כשנה לאחר שנכנס לתפקידו הבהיר 

סוויסה לחברי חוג ׳הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי׳, באפריל 1997, כי מדיניות שלילת 

תעודות הזהות )קרי התֹושבּות( מתושבי מזרח-ירושלים, היא חלק ממדיניותה הכוללת 

של ישראל במזרח העיר� הוא טען כי ״הנהירה של ערבים מהגדה לתוך ירושלים היא 

חלק מהמאבק שמנהלים הפלסטינים נגד ישראל על עתיד העיר, ונטילת תעודות הזהות 

הירושלמיות מפלסטינים המחזיקים בהן בניגוד לחוק, היא תשובתנו לפעולה יזומה זו 
של הפלסטינים״�950

והמוקד  ׳בצלם׳  הארגונים  של  הראשון  הדוח  פרסום  לאחר   ,1997 מאי  בתחילת 

להגנת הפרט על מה שהם כינו ״הטרנספר השקט — שלילת מעמד התֹושבּות מפלסטינים 

במזרח-ירושלים״, ועקב הלחץ התקשורתי והבין-לאומי שעוררו צעדי משרד הפנים,951 

948 הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 17-16; ריאיון המחבר עם חגית וייס )צור(, מנהלת לשכת רשות האוכלוסין 

וההגירה במזרח-ירושלים, 6 בספטמבר 2016� 
http://www.hamoked. ,1994 949 הודעת פרקליטות המדינה בעניין בג״ץ גרבית נ׳ שר הפנים, מן ה-23 ביוני

org.il/files/2012/1157211.pdf. ב-1998 חדל משרד הפנים להעניק תושבות-קבע אוטומטית לילדיהן של 
ילדים שנולדו בירושלים או בחו״ל� תחת זאת  אימהות פלסטיניות מזרח-ירושלמיות� ההוראה חלה לגבי 
קיבלו ילדים אלה תֹושבּות זמנית לשנה� ההליך גרם בלבול רב כי הורים רבים לא הבינו שילדיהם לא קיבלו 
מעמד של תושבות-קבע ולכן לא ידעו שקיימת בעיה, וילדים רבים נותרו בלי מעמד בתום השנה� ב-1999, 
בעקבות פעילות משפטית של ארגוני זכויות-אדם, בוטלה הוראה זו, אך לטענת המוקד להגנת הפרט חלק 
http://www.hamoked.org.il/ :מן הילדים נותרו מחוסרי מעמד עד היום� ראו באתר המוקד להגנת הפרט

�Timeline.aspx?pageID=timeLineNews&templateName=CleanTemplate&sLanguage=he-IL
950 הארץ, 17 באפריל 1997, מצוטט בחוברת: הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 6� דוברת משרד הפנים כתבה 

רק  התעורר  שהנושא  לכך  ״הסיבה  ׳בצלם׳:  לארגון   1997 באפריל  ב-2  ששלחה  במכתב  דומים  דברים 
לאחרונה היא כי מאז הסכמי השלום קיימת נהירה חזרה לישראל של אנשים שעזבו אותה לפני שנים 

רבות, תופעה שלא היתה קיימת עד להסכמים אלה״, הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 34� 
951 הדוח התפרסם באפריל 1997� 
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פורסם  במאי  ב-4  הפנים�  משרד  מדיניות  למיתון  פעל  הממשלה  ראש  שמשרד  נראה 

ב׳הארץ׳ כי ״בנימין נתניהו מתכוון לפעול לשינוי החוק, באופן שיבטיח כי פלסטיני בעל 

מעמד של תושב-קבע בירושלים לא יאבד את זכויותיו״� למחרת פורסם ב׳ג׳רוזלם פוסט׳ 

התקשורת  יועץ  בר-אילן,  דוד  התֹושבּות�  שלילות  את  לצמצם  מתכוונת  הממשלה  כי 

של ראש הממשלה, אף אפיין את מעמדם המיוחד של תושבי מזרח-ירושלים והדגיש: 

״התושבים אינם בדיוק מהגרים, אלא אנשים שנולדו כאן עם שורשים עמוקים בעיר, 
ואנחנו רוצים להסיר את מה שנראה כפרוצדורות בירוקרטיות מסוימות״�952

ביוני 1997, בעקבות הגשת מספר עתירות של ארגוני זכויות האדם לבג״ץ, הודיע 

משרד  החלטת  על  לערער  יוכל  פקע,  שלו  הקבע  שרישיון  תושב  כל  כי  הפנים  משרד 

הפנים, וזכות זו אף צוינה בהודעה שקיבלו האנשים שתֹושבּותם נשללה� ארגוני זכויות 

האדם טענו כי מדובר בהליך פורמלי בלבד וכי משרד הפנים אינו מתייחס לערעורים 

ברצינות�953 לטענת דוברת משרד הפנים )במכתב מספטמבר 1998( ״אף שהקביעה לגבי 

פקיעת תֹושבּות היא קביעה עובדתית, להבדיל מהחלטה ִמנהלית על ביטול התֹושבּות, 

זכות הערר הניתנת כיום היא כללית וניתנת בכל מקרה ]ההדגשה במקור, א�ר[ בו עולה 

פורמלית,  אינה  הערעור  זכות  פקעה�  התֹושבּות  כי  הפנים  משרד  שבידי  העובדות  מן 
והמקרים בהם נטען כי היו ליקויים בבחינת הערר — ייּבדקו״�954

השינוי במדיניות משרד הפנים בא ככל הנראה לא רק כתוצאה מלחץ של ארגוני 

בשטח�  ההתפתחויות  מן  כתוצאה  גם  אלא  אחרים,  חיצוניים  וגורמים  האדם  זכויות 

משה עמירב טען שתוצאות ההקשחה במדיניות הישראלית לא עמדו בציפיות, וקובעי 

המדיניות והפקידים הבכירים בממשלה ובעירייה נוכחו כי המשך המדיניות לא יביא 

לצמצום משמעותי של האוכלוסייה הערבית בעיר�955 יתרה מכך, בעקבות צעדי ישראל 

לגבול  שמחוץ  בשכונות  שהתגוררו  מזרח-ירושלמים  תושבים  של  הגירה  תנועת  החלה 

העירוני )כמו א-רם, אבו-דיס ואל-עזרייה( אל תוך העיר פנימה� לפי הערכות שונות חזרו 

דיור קשים,  בתנאי  לִעתים  ירושלים,  בתוך  לגור  הפרברים  אלף מתושבי  ל-30   20 בין 

ובלבד שלא יאבדו את תעודת הזהות הישראלית ואת זכויות התושב שלהם� הביקוש 

לדירות בתחום העיר גדל ומחירי השכירות עלו�956 עמירב מציין כי פייסל חוסייני ״היה 

מרוצה מאוד מתוצאות המדיניות הממשלתית שהביאה לחיזוק הקשר בין אלפי ערבים 

952 מצוטט בחוברת הטרנספר השקט נמשך, עמ׳ 10�

953 שם, עמ׳ 11-10�

954 מכתב מאת דוברת משרד הפנים אל י׳ שטיין מארגון ׳בצלם׳, 8 בספטמבר 1988, הטרנספר השקט, עמ׳ 

�40-39
955 עמירב, סינדרום ירושלים, עמ׳ 211-210�

956 הארץ, 2 ביוני 1997, 10 ביוני 1997, 17 ביוני 1998; קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 206� 
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בשנים האחרונות לבירתם ירושלים ]והוא[ התבטא בהומור ]���[ שכאשר תהיה לנו מדינה 

ניתן לשר הפנים ]אלי סוויסה[ את התואר ״יקיר אל קודס״ על פעולתו החשובה לחיזוק 
מדיניות הצומוד שלנו״�957

בשנת 1998 ירד מספר הפלסטינים שתֹושבּותם הופקעה ל-788 )לעומת השיא של 

ו-207  1,067 בשנת 1997(� מגמת הירידה נמשכה גם בשנים הבאות: 411 בשנת 1999 

ורק  בשנת 2000� בשנים אלו נשללה התֹושבּות ברוב המקרים בגין השתקעות בחו״ל, 
במקרים מעטים-יחסית היתה עילת שלילת התֹושבּות ַמעבר לשטחי הגדה המערבית�958

ואולם, צעדים אלה של משרד הפנים לא מנעו מן הביטוח הלאומי להמשיך במדיניות 

בבתי  בריאות  שירותי  לקבל  שפנו  מזרח-ירושלים  ותושבי  במשנה-מרץ  שלו  החקירות 

החולים, או שפנו לביטוח הלאומי כדי לכסות הוצאות בריאות, נדרשו להוכיח כי הם 

זו  בסוגיה  הדיון  את  סיכם  קליין  מנחם  כדין�959  שלהם  הזהות  תעודות  את  נושאים 

בקביעה ש״הבעיות הרבות שהתעוררו הביאו את שלטונות ישראל להשתמש באמצעים 

אחרים כדי להטות את המאזן הדמוגרפי בירושלים לטובתה, כגון בנייה אינטנסיבית 

ליהודים )דוגמת הבנייה הנרחבת בהר-חומה(, הרס מבנים פלסטיניים שנבנו ללא היתר, 
ויצירת ״ירושלים רבתי״, שייכללו בה בעיקר יישובים יהודיים�960

תפנית משמעותית יותר במדיניות משרד הפנים התרחשה בקיץ 1999, לאחר ניצחונם 

של אהוד ברק ומפלגת העבודה בבחירות� ב-20 ביולי 1999, כשבועיים לאחר שהוקמה 

הממשלה החדשה, ביקר שר הפנים החדש נתן שרנסקי, מנהיג מפלגת העולים ׳ישראל 

ִמנהל האוכלוסין הצפופה בדרך שכם, והכריז כי ״הגיע הזמן לשנות  בעלייה׳, בלשכת 

כמה דברים במדיניות שלנו״� הוא הוסיף כי ״יש להכיר בכך שהמצב במזרח-ירושלים 

הוא מצב מיוחד״, וכי ״אי אפשר לשמור על אחדותה של ירושלים אם לא ניתן גישה 
שוויונית לכל תושבי העיר במתן שירותים ויצירת הזדמנויות״�961

957 עמירב, סינדרום ירושלים, עמ׳ 211� עמירב מציין בטעות כי שר הפנים היה אז אלי ישי� 

http://www.btselem.org/hebrew/jerusalem/revocation_ :958 נתוני משרד הפנים המופיעים באתר ׳בצלם׳

statistics� כך למשל, בשנת 1997 העילה לשלילת התֹושבּות של 94% מתוך 1,067 הפלסטינים המזרח-
ירושלמים שהופקעה תֹושבּותם, היתה השתקעות בחו״ל� ב-1998 היה שיעורם 78%� 

959 ד׳ רובינשטיין, ״הכנות למאבק על תעודות הזהות״, הארץ, 3 בפברואר 1997; ע׳ הס, ״כמה צעדים רחוק 

יונים בשמי  הארץ, 6 באפריל 2000; קליין,  הארץ, 25 במארס 1998; ע׳ הס, ״חמלה נקודתית״,  מדי״, 
ירושלים, עמ׳ 207� 

960 קליין, יונים בשמי ירושלים, עמ׳ 207; ראו גם: נ׳ שרגאי, ״שר הפנים: תוך כמה שבועות יחלו העבודות 

בשכונת הר-חומה״, הארץ, 25 ביוני 1996; נ׳ שרגאי, ״ועדת השרים אישרה פה אחד את תכנית הר-חומה״, 
במזרח-ירושלים  בית  הרס  הפנים  משרד  האזרח:  לזכויות  ״האגודה  הס,  ע׳   ;1997 בפברואר   27 הארץ, 

בניגוד להסכם״, הארץ, 23 ביוני 1999�
961 ע׳ הס, ״שרנסקי יפעל לשינוי המדיניות כלפי תושבי מזרח-ירושלים״, הארץ, 21 ביולי 1999� 
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פעולות  על  המצטברות  ולתלונות  הקשים  לתנאים  שרנסקי  נחשף  ביקור  באותו 

לשכת ִמנהל האוכלוסין של משרד הפנים במזרח-ירושלים� תושבי מזרח העיר הנזקקים 

נאלצו  העיר(  שבמערב  ׳ג׳נרלי׳  בבניין  ללשכה  לפנות  עליהם  )נאסר  הלשכה  לשירותי 

שלהם�  היום-יום  לחיי  חיוניים  בשירותים  לזכות  כדי  הלילה  בשעות  תור״  ״לתפוס 

כדי ל״תפוס מקום״ בתור� בשעות הפתיחה  ללון בפתח הלשכה  נהגו  עשרות תושבים 

שלפני הצהריים הם נדחסו בין גדרות הברזל התוחמות את התור והופכות את המדרכה 

עם  פעולה  משתפי  התושבים  לטענת  או  נרקומנים,  לִעתים   — ״מאכערים״  למכלאה� 

המשטרה והשב״כ — קנו ומכרו מקום בתור תמורת 100 עד 300 שקל� אנשים נדרשו 

קללות  דחיפות,  קטטות,  מחדש�  בתור  ולעמוד  ולחזור  שנים  מלפני  מסמכים  להמציא 
וצעקות הפכו למחזה יום-יומי בתור ללשכה זו�962

לאחר הביקור הודה שר הפנים ״שמבחינת לשכת משרד הּפְנים, אנחנו ׳על הּפָנים׳״� 

שרנסקי ציין שהוא מדבר כפעיל זכויות-אדם לשעבר, כציוני וכמי שראה תורים דומים 

ברוסיה� הוא הבטיח לטפל בדחיפות במציאת חלופה מתאימה יותר לבניין הבלתי מתאים 

בדרך שכם, והעריך כי שינוי המדיניות יסייע בקיצור התור ובהמעטת הבדיקות�963 שר 

הפנים הקודם, אלי סוויסה, שכיהן בממשלת ברק כשר לתשתיות הלאומיות, תקף את 

הודעת שרנסקי וטען כי ״שינוי המדיניות בנוגע למעמד תושבי מזרח-ירושלים שאינם 

בירושלים  מעמדנו  את  יסכן  אחראי׳,  ׳בלתי  הוא  שנים,  שבע  במשך  בעיר  מתגוררים 

את  חשף  השרים  בין  הוויכוח  ירושלים״�964  בעניין  הממשלה  לעמדת  בסתירה  ועומד 

962 ח׳ אבו-טועמה, ״תושבי מזרח העיר מעדיפים אזרחות ישראלית״, עיתון ירושלים, 17 ביוני 1994, עמ׳ 26; 

מ׳ ריינפלד, ״עתירה לקצר את התור ללשכת ִמנהל האוכלוסין במזרח-ירושלים״, הארץ, 21 ביולי 1999� 
963 תלונות על התנאים הקשים, העומס הרב וה״מאכערים״ בלשכת ִמנהל האוכלוסין במזרח-ירושלים, נשמעו 

גם בשנים הבאות� בקיץ 2003 טען ח״כ יורי שטרן בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, כי ״מה 
שקורה במקום הוא בושה וחרפה למדינה״� ח״כ איתן כבל ביקר במקום וטען כי ״המקום נראה כמו כלוב 
לדבריו:  ע״י המשרד״�  גם הם מופקרים  עושים עבודת קודש, אבל  עובדי משרד הפנים  לחיות�  שמתאים 
״בתנאים הקיימים היום בלתי אפשרי לטפל באופן ראוי בעשרות אלפי הפניות המגיעות מדי יום� מצב שבו 
14 פקידים מטפלים ב-250,000 פניות, אינו מקובל על הדעת� על ועדת הפנים ללחוץ על משרד הפנים לאשר 
תקנים נוספים ותוספת תקציבית״� אבי לקח, מנהל לשכת ִמנהל האוכלוסין במזרח-ירושלים אמר בישיבה 
כי ״התנאים בלשכה גרועים״, אך מחה נגד הטענה שהפקידים מתעמרים באנשים� לדבריו, ״הפתרון יהיה 
בנושא התנהלות משרד הפנים  והגנת הסביבה של הכנסת  ועדת הפנים  בתוספת כוח-אדם״� ראו הודעת 
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/News/ ,2003 במזרח-ירושלים, 16 ביולי
Pages/pr_5546_16072003.aspx� גם היום נשמעות תלונות על העומס בלשכה השוכנת בשכונת וואדי ג׳וז 
ועל הצורך בתוספת כוח אדם שתאפשר לטפל בפונים הרבים� ראו למשל את רשימתו של ניב חכלילי, ״קצת 
תור בדרך אל החופש״, 8 באפריל 2015, המקום הכי חם בגיהנום, מגזין עיתונאי עצמאי בנושאים חברתיים,  
 http://www.ha-makom.co.il/post/niv-hachlili-misrad-hapnim?utm_source=socialplat&utm_medium

�=fbpage&utm_campaign=niv-hachlili-misrad-hapnim
964 הס, ״שרנסקי יפעל לשינוי המדיניות כלפי תושבי מזרח-ירושלים״, הארץ, 21 ביולי 1999� 



246247247

עמדתו האישית התקיפה של סוויסה שתרמה לקו הנוקשה שנקט משרד הפנים בתקופת 

ממשלת נתניהו� 

עתירה  השפעת  בתוספת  ובממשלה,  הפנים  במשרד  שנשבה  החדשה  הרוח  ואכן 

שהוגשה לבג״ץ על ידי המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח וארגוני זכויות-

הפנים  משרד  במדיניות  הדרגתי  לשינוי  הביאו   ,1998 אפריל  בראשית  נוספים  אדם 

והממשלה� במכתב מה-13 ביולי 1999 המליץ ְמנהל לשכת ִמנהל האוכלוסין בירושלים 

ומיקומו  ״המבנה  כי  חדש  למקום  הלשכה  להעברת  בדחיפות  לפעול  הִמנהל  לְמנהל 

פורמלי  בלתי  ומתן  משא  לקהל״�965  נאות  שירות  לתת  היכולת  על  מקשים  הנוכחי 

התנהל בין נציגי הממשלה לבין עורכי הדין של ארגוני זכויות האדם שפעלו הן במישור 

המשפטי והן במישור הציבורי )הישראלי והבין-לאומי( ולחצו על הממשלה לשנות את 
מדיניותה�966

במארס 2000 הגיש השר שרנסקי תצהיר לבג״ץ ובו הודיע כי לאחר מספר דיונים, 

לרבות התייעצות בין שרים, הוחלט כי ״תיערך בדיקה פרטנית לגבי כל פונה למשרד 

הפנים, ששאלת פקיעת רישיונו לישיבת-קבע התעוררה מסיבה זו או אחרת״, והוסיף כי 

״אם יסתבר בבדיקה כי הפונה האמור, הרשום במרשם האוכלוסין כתושב-קבע, המשיך 

לשמור על זיקה נאותה ]ההדגשה במקור, א�ר�[ לישראל גם בתקופה בה התגורר מחוץ 

ו/או ביטחונית —  ינקוט משרד הפנים — בכפוף להיעדר מניעה פלילית  לישראל, לא 
בצעדים למחיקתו מן המרשם״�967

בהמשך הודיע שרנסקי על גיבוש הוראות חדשות שקיבלו את אישור משרד ראש 

הממשלה לגבי מי שנגרעו ממרשם האוכלוסין משנת 1995 ואילך� לפי ההוראות החדשות 

כל תושב מזרח-ירושלים ששהה מחוץ לישראל מעל שבע שנים והקפיד לבקר בישראל, 

כרטיס היוצא שלו היה בתוקף והוא מתגורר בישראל שנתיים לפחות, ״יראה אותו שר 

הפנים כמי שקיבל רישיון קבע בישראל מיום חזרתו, וזאת במידה ויבקש לרשום אותו 

אל  חייהם  מרכז  את  העתיקו  שהוריהם  קטינים  לגבי  האוכלוסין״�968  במרשם  מחדש 

מחוץ לישראל, נקבע כי ״שאלת תֹושבּותם בישראל תיבדק מיום בגירותם, ולעניין זה לא 

תילקח בחשבון התקופה שקדמה ליום בגירותם״�969 עוד נקבע כי הנוהל החדש שקבע 

965 הס, שם�

966 ריאיון המחבר עם עו״ד אליהו אברם, בא-כוח המוקד להגנת הפרט, נובמבר 2013�

 ,http://www.hamoked.org.il/items/3055.pdf ,2000 967 ״תצהיר תשובה נוסף״ של שר הפנים לבג״ץ, מארס

עמ׳ 2� הודעת עדכון זו נמסרה לבית המשפט כבר ב-31 באוקטובר 1999� 
968 ״תצהיר תשובה נוסף״ של שר הפנים, שם, עמ׳ 2�

969 שם, שם�
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שר הפנים יחול גם על ״מי שהעתיק את מרכז חייו ]���[ אל שטחי אזור יהודה ושומרון 
ועזה״�970

השינוי במדיניות משרד הפנים, שעומד בתוקף במידה רבה עד היום, הראה לראשונה 

את כוחם של ארגוני זכויות האדם כמו המוקד להגנת הפרט, ׳בצלם׳ והאגודה לזכויות 

בלתי  ומתן  משא  בג״ץ,  באמצעות  והממשלה  המשרד  מדיניות  על  בהשפעה  האזרח, 

פורמלי עם נציגי הממשלה, ובאמצעות פעילות בתחום הציבורי� גורמים נוספים שהביאו 

לשינוי המדיניות היו הלחץ הבין-לאומי וההגירה של תושבים מזרח-ירושלמים אל העיר 

בעקבות צעדי משרד הפנים� מבחינת תושבי מזרח-ירושלים הפכו צעדי משרד הפנים 

במחצית השנייה של שנות ה-90 לטראומה שהמחישה להם עד כמה רעוע ושברירי מעמד 

ואילך לא תרד הסוגיה מסדר היום, למרות הצמצום במספר  התֹושבּות שלהם� מכאן 

שלילות התֹושבּות שחל בשנים שלאחר מכן� כך גם הבעיות שהתגלעו בתחומים אחרים 

זוגות  של  במקרים  בריאות  ושירותי  סוציאליות  לזכויות  זכאות  משפחות,  איחוד  כמו 
מעורבים של תושבי ירושלים, תושבי השטחים וילדיהם, ועוד�971

ד� בחזרה למשא ומתן המדיני: השפעת ועידת קמּפ-דייוויד )קיץ 2000( 

במאי 1996, המועד האחרון בו נועד להתחיל המשא ומתן על הסכם הקבע על פי הסכמי 

ימין בראשות  נערכו בישראל הבחירות שהביאו לעלייתה לשלטון של ממשלת  אוסלו, 

ששאלת  הקבע  סוגיות  על  ומתן  משא  נערך  לא  כהונתה  שנות  בשלוש  נתניהו�  בנימין 

ירושלים היא אחת מהן� ממשלת אהוד ברק החלה את כהונתה ביולי 1999, אך שיחות 

של ממש על הסכם-קבע ישראלי-פלסטיני החלו רק במארס 2000, לאחר כישלון המגעים 
בערוץ הישראלי-סורי�972

שהתנהל  הרשמי  הערוץ   — לפלסטינים  ישראל  בין  שנפתחו  השיחות  ערוצי  בשני 

בראשות עודד ערן ויאסר עבד רּבֹו, והערוץ החשאי שהתנהל בשוודיה בין שלמה בן-עמי 

לאבו-עלא — לא נוהל משא ומתן משמעותי בנושא ירושלים� ראש הממשלה ברק סבר 

שדיון מוקדם בשאלת ירושלים עלול לפוצץ את המשא ומתן ולכן יש לדחותו עד שתושג 

http://www.btselem.org/hebrew/jerusalem/revocation_of_ :970 שם, שם, וראו גם הסיכום באתר ׳בצלם׳

�residency
971 ראו למשל: ד׳ רובינשטיין, ״מעדיפים לאבד את הבית ולא את תעודת הזהות״, הארץ, 29 באוגוסט 1999; 

ע׳ הס, ״חמלה נקודתית״, הארץ, 6 באפריל 2000� וראו התייחסות רחבה לנושאים אלה בחלקו השני של 
ספר זה� 

972 להרס, משא ומתן על ירושלים: עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 

2011-1993, עמ׳ 18� 
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הסכמה בנושאים האחרים� הוא ִאפשר לנושאים ולנותנים ״לרמוז על פתרונות אפשריים, 

כגון הרחבת תחום ירושלים, או הקמת עיריית-על, אבל לא לקיים דיון מהותי ושיטתי 
שהיה עלול לדעתו לפוצץ את התהליך מבחינת השיח הציבורי בישראל״�973

טאבו  בצל  אפוא  עמדו   )2000 )יולי  קמּפ-דייוויד  לוועידת  הישראליות  ההכנות 

ציבורי ופוליטי לדון בשינויי גבול ב״ירושלים המאוחדת, בירת ישראל לנצח״, וחששם 

של הפוליטיקאים להיפרד מסיסמה זו�974 אנשי ִמנהלת השלום במשרד ראש הממשלה, 

בראשות השגריר ערן, לא עסקו באופן רשמי בנושא זה והסתמכו על עבודתם של גופים 

כלכלי  פעולה  לשיתוף  והקרן  ישראל  לחקר  ירושלים  מכון  ובראשם  ממשלתיים  לא 

עבודת  תוצרי  בין השאר בהשפעת  בדיונים המוקדמים —  אולם  ביילין�  יוסי  שהקים 

צוות החשיבה של מכון ירושלים שהועברו לִמנהלת השלום — עלה השיקול של ״המאזן 

משכונות  ישראלית  ״פרידה״  על  לחשיבה  שהוביל  המאוחדת  בירושלים  הדמוגרפי״ 

ירושלים״ כמו כפר עקב, שועפאט, בית חנינא, מחנה הפליטים שועפאט, ערב  ב״קצה 

אל-סוואחרה וצור באהר, בתמורה לסיפוח מעלה אדומים וגבעת זאב לתחום ישראל� 

היתרון של חילופי שטחים אלה הוצג במונחי המאזן הדמוגרפי: יצירת מאזן של 83% 

יהודים לעומת 17% ערבים — ואם תוותר ישראל גם על המעגל הפנימי של השכונות 

הערביות, יגיע המאזן ל-88% יהודים לעומת 13% ערבים� באותה עת רווחה ההנחה כי 

מבחינת מעמדם האזרחי וזיקתם הפוליטית יהיו תושבים פלסטינים אלה מחוץ למערכת 

חרו למוסדות הפלסטיניים ברמה  הישראלית� אזרחותם תהיה פלסטינית והם יבְחרו וייָבּ

העירונית והארצית�975 נראה שהרעיון של מתן ייצוג פוליטי לתושבים הערבים בירושלים 

במוסדות הרשות הפלסטינית השולטת מחוץ לאזור מגוריהם, קסם לבעלי תכניות אלה 

בהמשך לתפיסה שהתגבשה בהסכמי אוסלו� 

מנציגי  הורכב  הוא  ירושלים�  בשאלת  שעסק  צוות  בחשאי  הוקם   1999 בנובמבר 

ִמנהלת השלום לצד חוקרים ממכון ירושלים לחקר ישראל976 שאספו בין השאר נתונים 

973 ג׳ שר, במרחק נגיעה, המשא ומתן לשלום 2001-1999: עדות, תל-אביב 2001, עמ׳ 85� ראו גם, ש׳ 

בן-עמי, חזית ללא עורף, תל-אביב 2004, עמ׳ 56-55, 72�
974 קליין, שוברים טאבו, עמ׳ 32-31� 

975 קליין, שם, עמ׳ 35; שר, במרחק נגיעה, עמ׳ 104-103; בן-עמי, חזית ללא עורף, עמ׳ 113-112, ג׳ וייץ, 

http://www.haaretz.co.il/ ,18 ״רגעים אחרונים של דיאלוג: יומני דן מרידור״, הארץ, 29 ביולי 2011, עמ׳
ישראל  לחקר  ירושלים  מכון  הצעות  גם  ראו   �21 עמ׳  ירושלים,  על  ומתן  משא  להרס,   ;misc/1.1182110
שפורסמו במסמך: צוות חשיבה על סוגיית ירושלים, הסדרי שלום בירושלים, ירושלים: מכון ירושלים לחקר 

ישראל, http://www.jiis.org.il/.upload/hesder.pdf ,2000, עמ׳ 26�
976 בראש הצוות עמד ראובן מרחב, מנכ״ל משרד החוץ לשעבר ואיש מכון ירושלים לחקר ישראל, ובצוות 

נכללו פרופ׳ רות לפידות, ישראל קמחי וד״ר מאיה חושן ממכון ירושלים וישראל חסון, פיני מידן-שני וגידי 
גרינשטיין מִמנהלת השלום� 
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הסוציאליות  וזכויותיהם  התושבים  מעמד  על  העיר,  אוכלוסיית  על  רבים  דמוגרפיים 

)כולל נתונים על היקף קצבאות הביטוח הלאומי המשולמות לתושבי מזרח-ירושלים(, 

אך עבודתם הופסקה תוך זמן קצר על רקע הדלפה לתקשורת וחשש מתגובת דעת הקהל 

הישראלית� התוצאה היתה שהמשלחת הישראלית הגיעה לקמּפ-דייוויד לדיון בשאלת 

ירושלים ללא הכנה מספקת�977 אולם לעבודת הצוות היתה — כפי שנראה בהמשך — 

השפעה רבה על שינוי העמדות שחל בקרב המשלחת הישראלית תוך כדי הדיונים בקמּפ-

דייוויד� 

ב-25 ביוני 2000, ערב כינוס ועידת קמּפ-דייוויד, נפגשו שלמה בן-עמי, גלעד שר ויוסי 

גינוסר עם יאסר ערפאת ודנו גם בשאלת ירושלים� ערפאת הבהיר כי לא יסכים לדחות 

שוב את הדיון בסוגיה )כפי שהציע ברק( והדגיש את תביעתו לריבונות מלאה בכל שטחי 

מזרח-ירושלים, כולל העיר העתיקה והר הבית/אל-חרם אל-שריף, אך הוא הביע נכונות 

לקבל ריבונות ישראלית בכותל המערבי וברובע היהודי� הוא דחה בתוקף את האפשרות 

של אוטונומיה פונקציונלית פלסטינית בשכונות ערביות במזרח-ירושלים תחת ריבונות 

ישראלית )רעיון שנבחן לעומק בצוות ישראלי בהמשך לעבודת צוות החשיבה של מכון 

ירושלים(�978 בן-עמי מצטט בספרו את טענת ערפאת כי ״מצד אחד אתם אינכם מוכנים 

להכיר בזכות השיבה של הפליטים, אך מצד שני אתם מוכנים לספח 300,000 פלסטינים 

הכוזרי,  ב]ספר[  הלוי  יהודה  ר׳  אומר  היה  זה  ״על  משלו:  בהערה  וסיכם  לירושלים״, 
׳הובשתני מלך כוזר׳״�979

בוועידת קמּפ-דייוויד עלה נושא מעמד תושבי מזרח-ירושלים במסגרת הדיון בשאלה 

של מסירת שכונות במעגל החיצוני — סמוך לגבולה המוניציפלי או במעגל הפנימי )סביב 

לכך� בקרב  והמשמעויות הדמוגרפיות שנקשרו  לידי הפלסטינים,  האגן ההיסטורי( — 

לפיה  נסיגה הדרגתית מעמדתו הראשונית של ברק —  המשלחת הישראלית הסתמנה 

אבו  בכפרים  תקום  הפלסטינית  הבירה  ואילו  ישראלית,  בריבונות  תישאר  העיר  כל 

דיס וענאתא שמחוץ לגבול העירוני — וניכרה בו נכונות לעמדות פשרניות יותר� ב-15 

על  ויתור  שיכלול  אמריקאי  נייר  יוצג  אם  כי  קלינטון  הנשיא  את  ברק  הזהיר  ביולי 

ריבונות ישראלית בירושלים, הוא ייטוש את הפסגה� הוא אמר לדניס רוס כי קצה גבול 

הוויתורים שלו הוא אוטונומיה לשכונות חיצוניות בירושלים, כמו בית חנינא ושועפאט, 

977 קליין, שוברים טאבו, עמ׳ 33-32; להרס, שם, עמ׳ 21; פונדק, ערוץ חשאי, עמ׳ 464; ריאיון המחבר עם 

ד״ר מאיה חושן וישראל קמחי, חברי הצוות, נובמבר 2013� 
978 להרס, שם, עמ׳ 22�

979 בן-עמי, שם, עמ׳ 115�
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שנמצאות בתוך הגבול העירוני�980 אולם עמדה זו השתנתה ללא דיון מוקדם עוד באותו 

לילה, כשבן-עמי העלה הצעה שכללה ריבונות פלסטינית בשכונות החיצוניות, וזמן קצר 

המוסלמי  הרובע  מן  בחלקים  פלסטינית  ריבונות  גם  לשקול  ברק  הסכים  מכן  לאחר 

והרובע הנוצרי בתוך העיר העתיקה�981 לעומת זאת התעקש ברק על ריבונות ישראלית 

בשכונות הערביות הפנימיות, הסמוכות לאגן ההיסטורי )כמו שייח׳ ג׳ראח וואדי ג׳וז(� 

בן-עמי תהה על הסתירה ואמר לברק כי הפלסטינים ישאלו את עצמם: ״איך זה שברק 

מוכן לתת לנו ריבונות בעיר העתיקה ולא בוואדי ג׳וז?״982 התשובה לתהייה זו נעוצה 

בהיבט הדמוגרפי, שהפך לשיקול מרכזי בחשיבה הישראלית� 

ב-17 ביולי אחר הצהריים נערך בקרב חברי המשלחת הישראלית דיון דרמטי בן ארבע 

שעות, בו הסתמן שינוי בעמדה הישראלית והחל להישבר הטאבו בעניין ירושלים� חלק 

ניכר מן הדוברים הזכירו את ההיבט הדמוגרפי כשיקול מרכזי המחייב ויתור ישראלי 

מזרח- של  החיצוני  במעגל  כי  הזכיר  ערן  עודד  הערביות�  השכונות  מן  ניכר  חלק  על 

ירושלים מתגוררים כ-130,000 פלסטינים ו״אין לנו עניין היסטורי או דתי בגוש הצפוני 

״עלינו  כי  הוסיף  הוא  הפנימי״�  ובגוש  להר-חומה  ממזרח  הדרומי  בגוש  שועפאט;  עד 

למנוע את סיפוחם של רבבות הפלסטינים לישראל� צעד זה שקול לקבלת זכות השיבה 

980 בן-עמי, שם, עמ׳ 166; וייץ, שם, עמ׳ 20, להרס, שם, עמ׳ 33;

�D. Ross, The Missing Peace (New York 2004), pp. 667, 671-672
981 בן-עמי, שם, עמ׳ 211-210; להרס, שם, עמ׳ 33�

982 בן-עמי, שם, עמ׳ 211� 

אהוד ברק, יאסר 
ערפאת ומזכירת 

המדינה מדלן 
אולברייט בוועידת 

קמפ-דייוויד, 
20 ביולי 2000

צילום: צלמי הבית 

הלבן, לע״מ
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יש  כי  בדיון  גינוסר טען  יוסי  דולר״�983  מיליון  כ-200  לאוצר המדינה  ועלותו השנתית 

״לדרג את דרישות הריבונות שלנו לפי סדר יורד: הר הבית תחילה, העיר העתיקה, מעגל 
השכונות הקרובות ואחריהן, לבסוף, השכונות הרחוקות״�984

דן מרידור התנגד לכל ויתור על הריבונות הישראלית במזרח-ירושלים: ״אם נפרוץ 

את הקו של אי-חלוקת ירושלים על בסיס דמוגרפי, עלינו להיות בטוחים לחלוטין שיש 

בידינו הסכם-קבע; זה צריך להיות המהלך האחרון� נכשלנו בירושלים במשך 33 שנה 

לא  שליטתנו  תחת  יישארו  מקרה  בכל  א�ר[�  הערבים,  לתושבים  שירותים  ]באספקת 

מעט ערבים� לכן רצוי לפתור את רוב הבעיות באמצעות עיריית-גג, תוך מתן סמכויות 

אין  ״בירושלים  כי  הוסיף  מרידור  שכנה״�985  למדינה  לא  אך  עצמם,  לתושבים  רחבות 

מקום לפשרה בסוגיית הריבונות, ופגיעה באחדות ירושלים חמורה לא רק כלפי היהודים 
בישראל� היא נוגעת גם ליהודי בניו-יורק, במוסקבה וביוהנסבורג״�986

שלמה בן-עמי הדגיש כי ״עלינו לשנות את המאזן הדמוגרפי, לא ליפול או להשתתק 

ושבטים  פלסטיניות  על שכונות  ישראל את האמת:  לעם  לומר  ויש   ]���[ בגלל סיסמה� 

בדואים בצפון העיר ]צ״ל כנראה בדרום העיר, א�ר�[ — כדאי לוותר� בחגורה הפנימית 

ממש, צריך לפעול כך שלא נשנה את המצב הקיים לרעה מבחינתם ]של הפלסטינים, 

א�ר�[״�987 דני יתום הזכיר כי ״כולנו יודעים כיצד שורטטו הגבולות המוניציפליים של 

ירושלים� ״הם אינם קדושים לא מבחינה דתית ולא מבחינה לאומית� אלה גבולות שקיבלו 

יותר תפארת והדר מאשר תוכן״�988 אמנון שחק ביטא את הדברים בצורה הברורה ביותר: 

״חלקים גדולים של ירושלים היום, אינם ירושלים שלי� אין לי בעיה לא להיות בצור-

באהר; האינטרס הישראלי הוא להעביר כמה שיותר תושבים פלסטינים לידי הפלסטינים 

ולהישאר עם פחות ערבים תחת שלטון ישראלי״�989 אליקים רובינשטיין הדגיש כי ״צריך 

לשאוף להכליל כמה שּפחות ערבים גם בירושלים וגם בגושי ההתיישבות, שכן המצב 

עם ערביי ישראל הולך ומחמיר� המסקנה המתבקשת היא להשתחרר מכפרים ב׳עוטף 

ירושלים׳� אין כל בעיה בכך בכפוף לפתרון ביטחוני, במיוחד אם מתווכחים על כמה אלפי 

פליטים במשך עשר שנים״�990 בעקבות דברי רובינשטיין העיר ברק כי: ״אחד העוגנים של 

983 שר, שם, עמ׳ 176; בן-עמי, שם, עמ׳ 174� בן-עמי ייחס את הדברים לאלוף שלמה ינאי� 

984 שר, שם, עמ׳ 177; בן-עמי, שם, עמ׳ 174�

985 שר, שם, עמ׳ 177; בן-עמי, שם, עמ׳ 175-174� 

986 ג׳ וייץ, ״רגעים אחרונים של דיאלוג, יומני דן מרידור״, הארץ, 20 ביולי 2011, עמ׳ 18�

987 שר, שם, עמ׳ 178; בן-עמי, שם, עמ׳ 177-176�

988 שר, שם, עמ׳ 179; בן-עמי, שם, עמ׳ 175�

989 שר, שם, עמ׳ 179; בן-עמי, שם, עמ׳ 176-175�

990 שר, שם, עמ׳ 180; בן-עמי, שם, עמ׳ 176�
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ההסכם הוא ִמספר הערבים לעומת היהודים: הקו המפריד בין מדינה יהודית למדינה 
דו-לאומית הוא קו ִמספרי״�991

ישראלים  ופקידים  צבא,  אנשי  פוליטיקאים,   — בפגישה  המשתתפים  כל  כמעט 

בכירים — דיברו בדיון זה לראשונה על ההכרח לוותר על חלקים מירושלים כדי להגיע 

להסכם עם הפלסטינים� השיקול הדמוגרפי — ״להוציא החוצה 130 אלף ערבים שלא 

שייכים לירושלים״992 — היה טיעון מרכזי למען הוויתור על חלקים מן העיר, שעד אז 

נשבעו כמעט כל מנהיגי ישראל שאין לחלקה שנית� 

שלמה בן-עמי, שהכיר היטב את המציאות במזרח-ירושלים בהיותו השר לביטחון-

היתה  א�ר�[  ]במזרח-ירושלים,  ישראל  של  ״ריבונותה  נוסף:  טיעון  בספרו  מביא  ּפנים, 

יותר ויותר בבחינת סיסמת סרק, רהב של פוליטיקאים צמאי כותרות� בפועל הצליחו 

הפלסטינים לקבע, הן בדעת הקהל שלהם והן בדעת הקהל הבין-לאומית, את דמותה 

פלסטינים  מדיניים  מוסדות  שבדרך�  הפלסטינית  המדינה  כבירת  מזרח-ירושלים  של 

]���[ כאשר ישבנו בקמּפ-דייוויד לשאת ולתת מתוך חרדת קודש, אך  רבים פעלו בעיר 

ירושלים, העיר היתה כבר מחולקת  גם מתוך חרדה פוליטית, באפשרות חלוקתה של 

הלכה למעשה� מה הפלא שחבר המועצה הפלסטינית חאתם עבד-אל-קאדר עוד יתבטא 

למחרת ועידת קמפ-דייוויד כי ׳כבר היום מידת שליטתנו בעיר גדולה מזו שהוצעה לנו 
בקמפ-דייוויד���׳?״993

גלעד שר מזכיר בספרו דיון ישראלי נוסף שהתקיים ערב סיום הוועידה ב-24 ביולי, 

פלסטינים  ״240,000  כדלקמן:  הבסיס  נתוני  פי  על  הישראליים  האינטרסים  נותחו  בו 

פי הנחיות ראש הממשלה, באזורים  ירושלים, מהם 30,000 בעיר העתיקה� על  באזור 
שישראל חייבת לשמור בשליטתה יהיו לא יותר מ-12,000 פלסטינים״�994

ברק הסכים אפוא לוותר על הרובע המוסלמי ועל הרובע הנוצרי צפופי האוכלוסין 

והעדיף לשמור תחת ריבונות ישראל את השכונות ה״פנימיות״, הפחות צפופות, כמו שייח׳ 

ג׳ראח שחשובה בזכות ״נתיב הגישה שלנו למטה הארצי ולאוניברסיטה העברית בהר 

991 שר, שם, עמ׳ 180�

992 הניסוח הוא של האלוף שלמה ינאי, ראש אגף התכנון בצה״ל, שהשתתף בפגישה� ראו: שר, שם, עמ׳ 

181; בן עמי, שם, עמ׳ 176� 
הרשות  של  הפעולות  מגוון  את  בספרו  בהרחבה  פירט  בן-עמי  שלמה   �181-179 עמ׳  שם,  בן-עמי,   993

הפלסטינית ואש״ף במזרח-ירושלים בתחומי הפוליטיקה, ניהול ענייני הדת, הבריאות, התיירות, החינוך, 
ההשכלה הגבוהה והתחבורה, והדגיש את הפערים העצומים ברמת השירותים בין שני חלקי העיר, הדומים 

לפערים שבין שני חלקי ברלין לפני איחודה )שם, עמ׳ 180(� 
994 שר, שם, עמ׳ 228� 
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הצופים״�995 לקראת סוף הוועידה נסוג ברק מן ההסכמה להעניק לפלסטינים ריבונות 
בעיר העתיקה, אך הסכים לגלות גמישות לגבי שכונות פנימיות אחרות�996

המערבית  לנו,  ״מזרח-ירושלים  שקבעה:  עמדת-פתיחה  הציג  הפלסטיני  הצד 

לישראלים״� אך בהמשך הביעו הסכמה לריבונות ישראלית בשכונות היהודיות שנבנו 

במזרח העיר לאחר 1967, ברובע היהודי ובכותל המערבי� הם דחו את ההבחנה הישראלית 

בין שכונות פלסטיניות ״חיצוניות״ ל״פנימיות״, ודרשו ריבונות פלסטינית מלאה על כל 

השכונות הפלסטיניות�997 בשאלת הר הבית/אל-חרם אל-שריף הציבו הפלסטינים דרישה 

חד-משמעית לריבונות פלסטינית מלאה — דרישה שלא התקבלה על דעת אהוד ברק 
והמשלחת הישראלית והיתה כידוע אחד הגורמים המרכזיים לכישלון הוועידה�998

מאז סיום ועידת קמּפ-דייוויד נשפכו קיתונות של דיו בשאלה מה היו הגורמים 

לכישלונה, ואם היה מלכתחילה סיכוי כלשהו להגיע להסדר בנושא ירושלים,999 אולם 

מֵעבר לכל הוויכוחים נראה שבנושא עתיד מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים הערבים 

חלה התפתחות משמעותית ביותר: לראשונה שקלה המנהיגות הישראלית )בראשות 

ראש הממשלה( ברצינות ״פרידה״ משכונות ערביות ב״ירושלים המאוחדת״ ומחלק 

העלה  לא  הישראלית  המשלחת  מחברי  איש  מזרח-ירושלים�  אוכלוסיית  של  נכבד 

את השאלה מה רוצים התושבים, ולא שקל את האפשרות שתושבי מזרח-ירושלים 

יחפצו להתגורר בשכונות שיישארו בריבונות ישראל�1000 לתפנית זו תהיה, כפי שנראה 

במזרח- ואילך  מכאן  הישראליות  הרשויות  פעלו  בה  הדרך  על  השפעה  בהמשך, 

ירושלים� בין השאר תעלה השאלה: אם ישראל תוותר ממילא על חלק מן השכונות 

והתושבים הערבים ותעביר אותם לידי הרשות הפלסטינית, למה לה להשקיע במזרח 

העיר ולספק שם שירותים ברמה נאותה? 

הצדדים  בין  המגעים  נמשכו  כלום,  בלא  התפזרה  קמפ-דייוויד  שוועידת  לאחר 

בערוצים שונים� במוקד השיחות עמדה סוגיית הר הבית/אל-חרם אל-שריף והניסיונות 

995 בן-עמי, שם, עמ׳ 211�

996 בן-עמי, שם, עמ׳ 212-210; להרס, שם, עמ׳ 29�

997 בן-עמי, שם, עמ׳ 205-204�

998 להרס, שם, עמ׳ 32; שר, שם, עמ׳ 231; בן-עמי, שם, עמ׳ 226-225� 

999 ראו: ד׳ רובינשטיין ואחרים, קמּפ-דייוויד 2000: מה באמת קרה שם? תל-אביב 2003�

1000 בין המוחים הבולטים נגד התכניות לחלוקת הריבונות בעיר העתיקה היו ראשי הכנסיות בירושלים, 

ששיגרו מכתב מחאה לנשיא קלינטון, לאהוד ברק וליאסר ערפאת, בסוף יולי 2000� הם תבעו ערבויות 
בין-לאומיות שיבטיחו למאמיני שלוש הדתות חופש גישה ופולחן וביקשו להגיע לוועידת קמפ-דייוויד כדי 
להביע את עמדתם� ראו: קליין, שוברים טאבו, עמ׳ 54-53; א׳ רמון, נצרות ונוצרים במדינת היהודים, 

ירושלים 2012, עמ׳ 114� 
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הצדדים  נציגי  יצאו  בספטמבר  ב-25  הקדוש�1001  במתחם  הריבונות  את שאלת  לפתור 

לסבב שיחות נוסף בוושינגטון, אך ב-28 בספטמבר פרצה אינתיפאדת אל-אקצא שטרפה 

את כל הקלפים� 

אך  האלימות,  את  להפסיק  בניסיון  המדיניים  המאמצים  התמקדו  ראשון  בשלב 

בדצמבר, לאחר שראש הממשלה ברק הודיע על בחירות מוקדמות, התחדשו המגעים 

חיל  בבסיס  שנערכו  השיחות  במרכז  עמדה  ירושלים  שאלת  הקבע�1002  הסדר  להשגת 

האוויר האמריקאי בולינג )Bolling( שליד וושינגטון� בסוגיית השכונות הערביות במזרח-

ירושלים התגבשה למעשה בין הצדדים הסכמה על העיקרון של שכונות יהודיות בריבונות 

ישראל ושכונות ערביות בריבונות פלסטינית� חילוקי הדעות התמקדו באופן חיבורן של 

השכונות היהודיות שנבנו לאחר 1967 לירושלים היהודית )אם יחוברו לעיר ב״שרוכים 

צרים״, או שיהיה להן ״חיבור אורבני מהותי יותר״( ואיך ייעשה חישוב השטחים שיקבלו 

הפלסטינים תמורת השכונות היהודיות במזרח-ירושלים�1003 חילוקי הדעות המהותיים 
נותרו בעינם בסוגיית הריבונות בהר הבית, בעיר העתיקה ובאגן הקדוש�1004

השיחות סללו את הדרך ל״מתווה קלינטון״, שהוצג לצדדים ב-23 בדצמבר 2000� 

המתווה שהיה למעשה הצעת הפשרה עליה עמלו האמריקאים מאז סיומה של ועידת 

ערביים  ״אזורים  בוועידה:  להתגבש  שהחל  העיקרון  את  למעשה  אימץ  קמפ-דייוויד, 

על  גם  יחול  זה  ו״עיקרון  ישראליים״  הם  יהודיים  אזורים  ואילו  פלסטיניים  הם 

רציפות  שייצרו  מפות  על  יעבדו  הצדדים  ״שני  כי  המליץ  קלינטון  העתיקה״�1005  העיר 

]טריטוריאלית[ מרבית עבור שני הצדדים״ והעלה רעיונות נוספים כדי לפתור את שאלת 

מעמדו של הר הבית/חרם אל שריף�1006 לפי ניסוחו של מנחם קליין הבינו שני הצדדים 

כי ״את זהותה של האדמה קובעים בני האדם השוכנים בה וִמּבחינה זו ייתכן שהבסיס 
שהונח בקמּפ-דייוויד ישמש מסגרת דיון לכל הסכם בעתיד״�1007

ב-28 בדצמבר אישרה ממשלת ישראל ברוב של עשרה תומכים מול שני מתנגדים 

התניית  תוך  ומתן,  המשא  להמשך  כבסיס  קלינטון  הנשיא  רעיונות  את  נמנעים,  ושני 

1001 לפירוט המגעים בנושא ראו: להרס, שם, עמ׳ 38-35�

1002 להרס, שם, עמ׳ 38�

1003 בן-עמי, שם, עמ׳ 370; להרס, שם, עמ׳ 38� 

1004 בן-עמי, שם, עמ׳ 366, 379; שר, שם, עמ׳ 357; להרס, שם, עמ׳ 39� 

1005 קליין, ״ירושלים בפסגת קמפ דייוויד ובשיחות טאבה״, בתוך: רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 369� 

1006 ״מן הארכיון: מתווה קלינטון והתגובות הרשמיות של ישראל והפלסטינים״, ישראלים 6, תשע״ד )2014(, 

עמ׳ 132�
1007 קליין, שם, עמ׳ 368�
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תגובה  מסמך  קלינטון  לנשיא  העבירה  ישראל  דומה�1008  פלסטינית  בהסכמה  האישור 

ונושאים לליבון, כגון סוגיית חלוקת  שכלל את החלטת הממשלה ורשימה של הערות 

העיר העתיקה, שאלת מעמדם של הר הבית/חראם אל שריף והאתרים היהודיים שבאגן 

השכונות  בין  הישראלית  הריבונית  הרציפות  ושאלת  דוד(  ועיר  הזיתים  )הר  הקדוש 

היהודיות במזרח העיר למערב העיר�1009 ביחס לניהול העיר הדגישה העמדה הישראלית 

עניינים  כגון  הרלבנטיים  התחומים  בכל  קיימא  בני  סידורים  ב״יצירת  הצורך  את 

אזרחיים, ביטחון, שירותי דת ושירותים מוניציפאליים לכל תושבי ירושלים ]היהודית[ 
ו״אל קודס״ ]הפלסטינית[״�1010

הפלסטינים לא העבירו תשובה חד-משמעית במועד שִהקצה קלינטון� הם העבירו 

ובקשות להבהרות� הם הביעו את חששם מ״חלוקת  לאמריקאים רשימת הסתייגויות 

ירושלים הפלסטינית לכמה איים בלתי רציפים, נפרדים זה מזה ומשאר חלקי פלסטין״� 

הם הביעו הסתייגות מן הדרישה הישראלית לריבונות ישראלית בכמה ״אתרים דתיים״ 

באגן ההיסטורי, ומרעיונותיו של קלינטון בנושא הר הבית/חרם אל שריף� הם הדגישו את 

הצורך ״לשמור על מעמדה של ירושלים כעיר פתוחה שתותר בה גישה חופשית לכול״�1011 

אולם האמריקאים סירבו לנהל דיון כלשהו במסמך בטרם ייתנו להם הפלסטינים תשובה 
עקרונית ברורה של ״כן״ או ״לא״�1012

האינטנסיביות  בשיחות  נמשך  קלינטון  הנשיא  של  רעיונותיו  על  ומתן  המשא 

שהתנהלו בטאבה בשבוע האחרון של ינואר 2001, בצלן של הבחירות לראשות ממשלת 

ישראל, שנועדו ל-6 בפברואר� שני הצדדים הסכימו למעשה בשיחות על העברת השכונות 

תמורת  פלסטינית,  לריבונות  העתיקה(  לעיר  הסמוכות  השכונות  זה  )ובכלל  הערביות 

 1967 לאחר  במזרח-ירושלים  שנבנו  היהודיות  בשכונות  הישראלית  הריבונות  המשך 

)למעט הר-חומה וההתיישבות היהודית בראס אל עמוד, שהוקמו לאחר ראשית תהליך 

אוסלו(� עם זאת נותרו בעינם חילוקי הדעות ביחס לסוגיית הריבונות בחלקים שונים של 
העיר העתיקה והאגן ההיסטורי�1013

1008 בן-עמי, שם, עמ׳ 391-387; שר, שם, עמ׳ 369; להרס, שם, עמ׳ 41� 

1009 העמדה הישראלית צידדה ב״משטר עליון מיוחד בכל האגן הקדוש״� ראו: ״מן הארכיון״, עמ׳ 143; שר, 

שם, עמ׳ 364, 373-372; קליין, שוברים טאבו, עמ׳ 74; להרס, שם, עמ׳ 42-41� 
1010 מן הארכיון, עמ׳ 143�

1011 מן הארכיון, עמ׳ 154�

1012 ביילין, מדריך ליונה פצועה, עמ׳ 194; בן-עמי, שם, עמ׳ 393; להרס, שם, עמ׳ 42 ומקורות אמריקאים 

המפורטים שם� 
1013 קליין, ״ירושלים בפסגת קמפ-דייוויד ובשיחות טאבה״, בתוך: רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 372-370; 

להרס, שם, עמ׳ 46-44� 
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פרק שישי: האינתיפאדה השנייה, הקמת גדר ההפרדה, 

והשלכות הגדר על מעמד התושבים )2006-2000(

א� האינתיפאדה השנייה 

שיחות טאבה הסתיימו כידוע בלא כלום� בחירתו של אריאל שרון לראשות הממשלה 

בישראל בפברואר 2001, וכניסתו של הנשיא ג׳ורג׳ בוש הבן לבית הלבן, גרמו לממשלת 

ישראל ולממשל בארצות הברית להצהיר כי רעיונותיו של הנשיא קלינטון ודיוני טאבה 

אינם מחייבים עוד את הממשלים בישראל ובארצות הברית, מכיוון שלא הפכו למסמכים 

רשמיים ומחייבים� אולם — כפי שנראה בהמשך — השפעתם לא נעלמה והם עלו לדיון 

מחודש בשנים 2008-2006, בתקופת ממשלת אולמרט� 

ב-27  הקשים  הפיגועים  ב-23  לשיאו  שהגיע  הפלסטיני,  הטרור  גל  גאה  בינתיים 

הימים הראשונים של מארס 2002, שזכה לכינוי ״מארס השחור״� ירושלים הפכה ליעד 

מועדף לפיגועי טרור והתאבדות של ארגוני הטרור הפלסטיניים� ברוב המקרים המפגעים 

והמתאבדים לא היו תושבי מזרח-ירושלים� הם הגיעו מאזורים שונים בגדה המערבית 

ומרצועת עזה, ולִעתים נעזרו במזרח-ירושלמים כסייענים שעסקו באיסוף מידע לקראת 

לפי  הפיגוע�1014  יעדי  אל  המפגעים  מובילי  ובתפקיד  לחימה  אמצעי  ברכישת  פיגועים, 

חיפה,  באוניברסיטת  הלאומי  הביטחון  לחקר  המרכז  של  הטרור  אירועי  מאגר  נתוני 

וסביבותיה מאז ראשית האינתיפאדה השנייה, בסוף ספטמבר 2000,  נפגעו בירושלים 

ועד פברואר 2004 — 1,995 תושבים )277 הרוגים ו-1,718 פצועים(� חלקן של ירושלים 

ו-5%�2  בתל-אביב   9% )לעומת   22% היה  בישראל  הטרור  התקפות  בכלל  וסביבותיה 

בחיפה(�1015 ב-29 במארס 2002 נפתח מבצע ׳חומת מגן׳, שנמשך עד ה-10 במאי 2002� 

המבצע נועד לפגוע בתשתיות הטרור בגדה המערבית ולעצור את גל הפיגועים והוא הביא 

אכן לירידה משמעותית במספר הפיגועים� 

האינתיפאדה השנייה הביאה להחמרת המצב הכלכלי במזרח-ירושלים והיא חיזקה 

יהודים רבים הדירו את  בין המגזר היהודי למגזר הערבי בעיר�  את מגמת ההיפרדות 

רגליהם מן החנויות שבעיר המזרחית ואפילו מאתרי התיירות שבעיר העתיקה, ותושבים 

ערבים רבים חששו לבקר במערב העיר� חלה האטה ניכרת בגידול כוח העבודה של ערביי 

1014 שירות הביטחון הכללי, סקירה מיוחדת — מעורבות מזרח-ירושלמים בפעילות טרור, ספטמבר 2008, 

http://www.shabak.gov.il/publications/study/pages/east-jer-terror.aspx; כהן, ״עלייתה ונפילתה של ירושלים 
כבירת פלסטין״, בתוך: אחימאיר ובר-סימן-טוב )עורכים(, 40 שנה בירושלים, עמ׳ 111-110�

1015 ראו: מיכאל ורמון, ירושלים גדר סביב לה, עמ׳ 45; פארן, פדהצור, פרליגר, התמודדות עם טרור בירושלים, 

ירושלים 2005, עמ׳ 42-40� 
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מזרח-ירושלים במערב העיר�1016 ישראל סגרה את כל המוסדות הרשמיים של הרשות 

הפלסטינית ואש״ף במזרח-ירושלים ובראשם ה׳אוריינט האוס׳, ומרכז הכובד הפוליטי 
והכלכלי הפלסטיני עבר לרמאללה, המרכז השלטוני של הרשות הפלסטינית�1017

גל הטרור הפלסטיני ומבצע ׳חומת מגן׳, הביאו לשתי התפתחויות חשובות נוספות 

גדר  בניית  מזרח-ירושלים:  תושבי  של  מעמדם  ועל  התֹושבּות  סוגיית  על  שהשפיעו 

בין שטחי  להפריד  בין השאר  שנועדה  הישראלי(  במינוח  הביטחון׳  ׳גדר  )או  ההפרדה 

מזרח-ירושלים לגדה המערבית )ההחלטה על הקמת הקטעים הראשונים של הגדר באזור 

ירושלים נפלה ב-14 באפריל 2002 בעיצומו של מבצע ׳חומת מגן׳(1018 והקשחת המדיניות 

ישראל  ואזרחי  תושבי  בין  נישואין  של  במקרים  ״איחוד משפחות״  בנושא  הישראלית 

 2002 ב-12 במאי  היה החלטת הממשלה  זה  בעניין  לתושבי השטחים� הצעד הראשון 

בעניין  הישראלית  על הקשחת המדיניות  מגן׳(  ׳חומת  סיומו של מבצע  לאחר  )יומיים 

״איחוד משפחות״, ובהמשך חקיקת ״הוראת שעה״ ל״חוק האזרחות והכניסה לישראל״, 
שנכנסה לתוקף ב-31 ביולי 2003, בהן נעסוק בהרחבה בהמשך�1019

ב� השפעות הגדר 

ראשיתה של מלאכת התכנון והחשיבה בעניין הגדר החלה כבר בראשית 1995, בתקופת 

נים דאז, את  כהונתה של ממשלת רבין השנייה, עת הוביל משה שחל, השר לביְטחון-פְּ

ישראל  שטחי  בין  ראשונה  הפרדה  ליצור  שנועד  התפר״,  ״מרחב  של  התכנון  מלאכת 

לחץ  בהיעדר  כי  נראה  אולם  הראשונים�  צעדיה  את  אז  שעשתה  הפלסטינית,  לרשות 

ציבורי ופוליטי מסיבי לבנות את הגדר כתוצאה מהחמרה במצב הביטחוני, לא מצאו 

ממשלות ישראל מ-1995 ועד שנת 2002 הצדקה להקמת גדר הפרדה, בעיקר מחשש שזו 

תגדיר למעשה את הגבול בין ישראל הריבונית לשטחי הגדה המערבית, ותסמן מראש את 

גבול הוויתורים הטריטוריאליים הישראליים במשא ומתן עתידי� בניית הגדר, שהחלה 

בקיץ 2002, נכפתה במידה רבה על ידי דעת הקהל והתקשורת בישראל, על ממשלת שרון 

שנדרשה לספק מענה הגנתי הולם לטרור הפלסטיני הגואה ולהידרדרות שחלה במצב 
הביטחוני ובתחושת הביטחון של אזרחי ישראל�1020

1016 שטרן, שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה, עמ׳ 21-20�

1017 כהן, כיכר השוק ריקה, עמ׳ 186�

1018 מיכאל ורמון, ירושלים גדר סביב לה, עמ׳ 19� 

1019 א׳ סופר, ג׳ שלו, מימושה בפועל של ׳תביעת השיבה׳ הפלסטינית, חיפה 2004, עמ׳ 20� 

1020 מיכאל ורמון, שם, עמ׳ 19; פולמן, סיפורה של גדר ההפרדה, עמ׳ 115-114� וראו בהרחבה: ש׳ אריאלי, 

מ׳ ספרד, חומה ומחדל: גדר ההפרדה — ביטחון או חמדנות?, תל-אביב 2008� 
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כדי הקמתה,  תוך  עד מהרה,  אולם  ביטחוני״,  כ״כורח  ובנייתה החלו  הגדר  תכנון 

נדרשו מתכנניה, שבאו מתוך מערכת הביטחון, לתת את דעתם גם להיבטים ״אזרחיים״ 

רבים )ובכלל זה לחצים פוליטיים מבית ומבחוץ( המתחייבים מפרויקט עצום זה, ובתוך 

כך גם היבטים רבים הנוגעים לתושבי מזרח העיר וזיקותיהם לתושבי השטחים והאזורים 

שיימצאו מעברה השני, הפלסטיני, של הגדר� מתכנני הגדר לא יכלו כמובן לצְפות את 

כל ההשלכות, המשמעויות והתוצאות שהגדר ומשטר הפעלתה יניבו בשּורה ארוכה של 

תחומים ״אזרחיים״ וביטחוניים� לקשיים אלה נוסף לִעתים היעדר הכְוונה ברורה מצד 

הדרג המדיני, שהתקשה להכריע בשאלת תוואי הגדר מחמת הלחצים הסותרים שבאו 

מן הזירה הפוליטית הישראלית ומן הזירה הבין-לאומית� 

תכנון  מלאכת  הפכה  בעולם,  והמסובכות  המורכבות  הערים  מן  ירושלים,  באזור 

הגדר והקמתה לעניין קשה ובעייתי במיוחד� עיקר הקושי היה נעוץ בכך שגדר הפרדה 

המוקמת פחות או יותר על גבול שטח השיפוט העירוני של ירושלים )בתוספת שלושת 

גושי ההתיישבות באזור גוש עציון, מעלה אדומים ונבי-סמואל-גבעת זאב( אינה מפרידה 

ערבית  אוכלוסייה  בין  אלא  יהודית,  לאוכלוסייה  ערבית  אוכלוסייה  בין  כלל  בדרך 

בשכונות  המתגוררת  ערבית  לאוכלוסייה  שטחים(  )תושבי  המערבית  בגדה  המתגוררת 

בניית קטע חומה באזור אבו דיס, ינואר 2004
צילום: משה מילנר, לע״מ
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הערביות שבתחומי ירושלים )תושבי ישראל(� הפרדה זו בעייתית במיוחד בשל הזיקות 

המשפחתיות, החברתיות והכלכליות ההדוקות שבין שתי אוכלוסיות אלו� בניית הגדר 

סתרה למעשה את העיקרון המרכזי שנקבע לאחר מלחמת ששת הימים, של אי-ההפרדה 

בין שטחי מזרח-ירושלים לשטחי הגדה המערבית, והמשך הזיקות והקשרים בין תושבי 

מזרח-ירושלים לבין הגדה המערבית וירדן באמצעות מדיניות הגשרים הפתוחים� כפי 

שראינו לעיל, ִאפשרה מדיניות זו מעבר חופשי של בני-אדם וסחורות בין ממלכת ירדן, 

מורכב  מארג  ויצרה  הירוק,  הקו  שבתחומי  וישראל  מזרח-ירושלים  המערבית,  הגדה 

של קשרים, זיקות ואיזונים, שנפגעו מאוד עקב הקמת הגדר� לראשונה מאז יוני 1967 

נעשה ניסיון ישראלי משמעותי לחלק את המרחב, שתפקד עד לבניית הגדר כמטרופולין 

יהודית-ערבית ללא גבולות ברורים� 

הישראלי,  השלטון  שיצר  וההגבלות  המכשולים  לעיל,  שראינו  כפי  מזאת,  יתרה 

ותושבים מזרח- ירושלים,  צמצמו מאוד את הבנייה הערבית בתוך שטח השיפוט של 

)עד  בתיהם  את  להקים  בחרו  ישראליות,  תעודות-זהות  שנשאו  רבים  ירושלמים 

הממשל  הקל  שם  העירוני,  השיפוט  גבול  של  השני  מעברו  ה-2000(  שנות  ראשית 

האזרחי באישורי הבנייה ולִעתים קרובות אף העלים עין מן הבנייה הפלסטינית רחבת 

ההיקף�1021 כך נוצרו משני עברי הגבול העירוני גושים אורבניים רצופים, כשבפרוורים 

שמחוץ לגבול העירוני של ירושלים )דוגמת א-רם ואל-עזרייה( מתגוררים במעורב תושבים 

ירושלמים נושאי תעודות-זהות ישראליות ו״תושבי שטחים״ — לִעתים קרובות בני אותה 

משפחה או חמולה שחלקם מתגורר בתוך ירושלים וחלקם מחוצה לה� חיי התושבים 

בעיר:  שקיבלו  בשירותים  תלויים  נותרו  לעיר,  מחוץ  להלכה  שהתגוררו  ״הירושלמים״ 

ילדיהם למדו במערכת החינוך של מזרח-ירושלים, התושבים נזקקו לשירותים רפואיים 

בבתי החולים במזרח העיר, ורבים עבדו בשוק העבודה הישראלי )בין השאר בעיריית 

ירושלים(� כמו כן, סטודנטים ומרצים תושבי מזרח-ירושלים למדו ולימדו באוניברסיטת 

)שמחוץ לתחום השיפוט העירוני(� מרכזי  דיס  נמצא באבו  אל-קודס, שחלקה העיקרי 

הקניות הזולים באל-עזרייה, ביר נבאללה וא-רם, התבססו על קונים ירושלמים יהודים 

ירושלים  לניתוק  הביאה  היא  לקצה�  הקצה  מן  זו  מציאות  שינתה  הגדר  אך  וערבים� 

מאזורי פריפריה אלה, לסגירתם של מרכזי הקניות שצמחו מעבר לגבול העירוני� 

1021 ראו למשל את עדותו של אמיר חשין, לשעבר יועץ ראש העיר לענייני ערבים, על הקמת השכונה אל-זעיים 

ממזרח להר הזיתים, בתחילת שנות ה-80, ללא היתרי בנייה מטעם הִמנהל האזרחי ביהודה ושומרון, חשין, 
ישראל קמחי, מרכז מחקרי  ריאיון המחבר עם  עמ׳ 185-184;  מזרח-ירושלים — מדיניות מול מציאות, 

ירושלים במכון ירושלים למחקרי מדיניות, פברואר 2016�
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המציאות החדשה שיצרה הגדר הביאה לשורת בעיות שפגעו קשה במרקם החיים במזרח-

ירושלים� נציין כמה מהן: 

שיבה של אלפי תושבים מזרח-ירושלמים נושאי תעודות-זהות ישראליות, שהתגוררו  א�  

מחוץ לתחומי העיר, אל תוך ירושלים�1022 הגורם המרכזי לתהליך זה היה כאמור 

ותעסוקה  תנועה  חופש  סוציאליות,  )זכויות  כתושבים  זכויותיהם  מאבדן  החשש 

ועוד( ופגיעה בזיקתם לעיר, שהחמירה לאחר בניית הגדר� 

בעקבות תהליך זה חלה עלייה משמעותית במחירי הדירות ובשכר הדירה בתחומי  ב�  

הגבעה  כמו  יהודיות  בשכונות  להתגורר  עברו  ערבים  ותושבים  מזרח-ירושלים, 

רבים  באזורים  הצפיפות  את  העלה  המעבר  זאב�1023  ופסגת  יעקב  נווה  הצרפתית, 

במזרח העיר )ובאופן מיוחד בעיר העתיקה וסביבותיה( ויצר עומס כבד על מערכת 

השירותים הפיזיים והחברתיים, שגם קודם לבניית הגדר לא הצליחה לספק שירותים 

ברמה נאותה� 

התרופפות קשה של שלטון החוק באזורים שנותרו מעבר לגדר, אך נכללו עדיין  ג�  

וכפר עקב�1024  ירושלים, באזור מחנה הפליטים שועפאט  בתחום המוניציפלי של 

באזורים אלה מתגוררים היום לפי הערכות שונות למעלה מ-100 אלף בני-אדם — 
כשליש מאוכלוסיית מזרח-ירושלים�1025

ראויה,  וללא תשתית  ופיקוח  היתר  ללא  רבים  רבי-קומות  נבנו  בהן  אלו,  שכונות   

הפכו למוקדי פשיעה ומצוקה צפופים, בהם מתגוררים תושבי-שטחים רבים וזוגות 

ובר- זול  דיור  להם  שביקשו  מזרח-ירושלים  ותושבי  תושבי שטחים  של  מעורבים 

השגה� ניתן לראות בהן מעין תשובה פלסטינית ל״שכונות הלוויין״ היהודיות שנבנו 

1022 אין בידינו נתונים מדויקים על היקף התופעה, אולם ככל הנראה מדובר בעשרות אלפי תושבים שהיגרו 

העירה בעיקר מאל-עזרייה וא-רם� 
ראו  הצרפתית  בגבעה  ערבים  התיישבות  על  התופעה�  היקף  על  מדויקים  נתונים  אין  זה  בעניין  גם   1023

לאחרונה: ח׳ יעקבי, ו׳ פולאן, ״׳תוספת ערבי׳: על פרדוקס ההתנחלות הערבית בירושלים״, תיאוריה וביקורת 
47 )חורף 2016(, עמ׳ 132-111� 

1024 אזור כפר עקב הוצא אל מחוץ לגדר בגלל תנאי השטח וצפיפות הבנייה, שלא אפשרו את הקמת הגדר בין 

כפר עקב לשולי רמאללה� כך גם לגבי מחנה הפליטים שועפאט, שאי-אפשר היה להפרידו מן הכפר ענאתא� 
נודע גם במספר הגדול של ״שוהים בלתי חוקיים״ )שב״חים( המתגוררים  אזור מחנה הפליטים שועפאט 
בתחומו ובהיותו אזור בעייתי מאוד ללא חוק וסדר, שרשויות הביטחון הישראליות נמנעו בדרך כלל להיכנס 

אליו� נראה שגם שיקולים אלה השפיעו על החלטת ישראל להשאירו מעברה החיצוני של גדר הביטחון� 
1025 על פי הערכת ישי טחובר, האחראי על תחום מזרח-ירושלים בחברת ׳הגיחון׳, המתבססת על אומדנים 

ומחקרים שונים, מתגוררים בשני האזורים גם יחד כ-140 אלף נפש� ישנן הערכות שונות כמה מהם תושבי 
השטחים� הרצאת ישי טחובר בפני צוות החשיבה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 15 בדצמבר 2016� 
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גם  יש  שועפאט  הפליטים  מחנה  באזור  הימים�  ששת  מלחמת  לאחר  העיר  סביב 

מצבורי נשק גדולים, ומעשי אלימות הם עניין שבשגרה� שלטונות ישראל התחייבו 

בפני בג״ץ כי תושבי ישראל המתגוררים באזורים אלה יקבלו שירותים מן העירייה 

ירושלים״(  עוטף  קהילתי  )״ִמנהל  מיוחד  מנגנון  באמצעות  נאותה  ברמה  והמדינה 

לפעול  מנסה  העירייה  מומשה�  שלא  כמעט  זו  התחייבות  אך  זה,  לצורך  שיוקם 

איסוף  בתחום  )למשל  קבלני-משנה  באמצעות  יתרה,  הצלחה  ללא  אלה  באזורים 

האשפה(� באזור כפר עקב החלה הרשות הפלסטינית לפעול באופן נקודתי בניסיון 

ולכפות מעט חוק וסדר,1026 אך ישראל מנעה ממנה עד היום  להסדיר את התכנון 

לפעול באזור מחנה הפליטים שועפאט� הידיעות על תכניתו של ראש העיר ניר ברקת, 

אינה  שהעירייה  בטענה  בשטחים  האזרחי  הִמנהל  לאחריות  אלו  שכונות  להעביר 

יכולה להעניק שירותים ראויים מעברה השני של הגדר רק הגבירו את חששות תושבי 

שכונות אלו מן האפשרות כי ינותקו לחלוטין מן העיר�1027 לתכניתו של ראש העיר 

נוספו גם הדלפות בדבר הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשלול את התושבּות 
מתושבי שכונות אלו לנוכח גל הטרור שפרץ במזרח-ירושלים בסתיו 2015�1028

1026 ראו: א׳ יששכרוף וא׳ תיבון, ״באישור ישראל: כוחות פלסטינים בעוטף ירושלים״, וואללה חדשות, 10 

�http://news.walla.co.il/?w=/13/2693409&m=1 ,2013 בנובמבר
1027 נ׳ חסון, ״החלטה של היועמ״ש מחזקת את מעמד גדר ההפרדה כגבולה של ירושלים״, הארץ, 18 באפריל 

 �2013
1028 ב׳ רביד, נ׳ חסון, ״נתניהו שוקל לשלול תֹושבּות מפלסטינים המתגוררים מעבר לגדר במזרח-ירושלים״, 

הארץ, 25 באוקטובר 2015�

בניינים רבי-קומות שהוקמו ללא תשתית ראויה וללא היתרי בנייה 
באזור מחנה הפליטים שועפאט, מאי 2014

צילום: אמנון רמון
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הימצאותם של כמה אלפי תושבי-שטחים בצד ה״ישראלי״ של הגדר, אך בשטח שלא  ד�  

סופח לתחום ירושלים ב-1967, שמעמדם בישראל לא הוסדר וגישתם אל מרכזי-

תושבי  של  הימצאותם  שני  ומצד  יותר —  לקשה  הפכה  לירושלים  חייהם שמחוץ 

מזרח-ירושלים המתגוררים ב״צד הישראלי״ של הגדר, אך מחוץ לתחום המוניציפלי 

מספר  בעקבות  אלה  של  מעמדם  את  להסדיר  ניסיון  נעשה  ב-2013  העיר�1029  של 

הם  שכן  זכויותיהם,  להם  שיושבו  בדרישה  שהוגשו  הלאומי  הביטוח  נגד  תביעות 

מתגוררים מ״ִצדה הישראלי״ של הגדר )אם כי מחוץ לתחום המוניציפלי של העיר( 

והנושא הונח על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין� 

בהודעת המוסד לביטוח לאומי שהוגשה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה לבית   

ל״שטח  חדשה  הגדרה  נקבעה   ,2013 באפריל  בירושלים  לעבודה  האזורי  הדין 

מיוחד״ — הוא השטח הכלוא בין גבולה המוניציפלי של ירושלים לבין גדר ההפרדה� 

בהודעה זו מאשר הביטוח הלאומי כי מי שמתגורר בשטח זה נחשב כאילו התגורר 

בשטח ישראל, וזכויותיו לא יישללו ״כל עוד המצב המשפטי והמדיני יעמוד בתוקפו 
כפי שהוא היום״�1030

נראה שהרעיון  ובשיחות טאבה,  ומתן בקמפ-דייוויד  אשר להבנות שנידונו במשא  ה�  

להכליל שטחים במזרח-ירושלים )על כ-320 אלף תושביהם הערבים( ב״צד הישראלי״ 

של הגדר סותר למעשה את השאיפה להיפרד משכונות ערביות במזרח העיר, שקסמה 

לנציגי ישראל בשיחות אלו� חלופות אחרות, שהיו מוציאות שכונות פלסטיניות ל״צד 

הפלסטיני״ של הגדר, הוצעו בין השאר על ידי ישראל קמחי וצוות חוקרים ממכון 

ירושלים לחקר ישראל, אך נדחו�1031 נראה שתוואי הגדר המוסיף לשטחים שסופחו 

1029 אחת הדוגמאות לתופעה זו היא אזור וואדי חומוס הנמצא מזרחית לכפר צור באהר, מחוץ לתחומה 

המוניציפלי של ירושלים, אך ב״צד הישראלי״ של הגדר� באזור זה נבנו בעשור האחרון רבי-קומות רבים ללא 
תשתית וללא היתר� חלק גדול מתושבי השכונה הם תושבי צור באהר שלא יכלו לבנות לעצמם בתים בתוך 

כפרם שנמצא בתחומי ירושלים� 
1030 נ׳ חסון, ״החלטה של היועמ״ש מחזקת את מעמד גדר ההפרדה כגבולה של ירושלים״, הארץ, 18 באפריל 

�2013
הביטחון  גדר  )עורך(,  קמחי  י׳  בתוך:  בירושלים״,  הביטחון  גדר  להתוויית  ״חלופות  קמחי,  י׳  ראו:   1031

ירושלים  חוקרים ממכון  צוות   ;158-127 עמ׳   ,2006 ירושלים  ותושביה,  על העיר  בירושלים: השלכות 
הועלו  לאחרונה  פורסם(�  )לא   2007 ירושלים  בירושלים,  ערביות  משכונות  היפרדות  ישראל,  לחקר 
שוב רעיונות הדוגלים בהיפרדות ישראלית מחלק ניכר משכונות מזרח-ירושלים, גם ללא הסכם, על ידי 
ראש האופוזיציה�  הרצוג,  יצחק  ידי  על  וגם  רמון,  חיים  בראשות  היהודית״  ירושלים  להצלת  ״התנועה 
ב׳   ;7 עמ׳   ,2016 בפברואר   12 לשבת,  המוסף  אחרונות,  ידיעות  לגזרים״,  כתרים  ״בין  קדמון,  ס׳  ראו: 
רביד, ״התכנית המדינית של הרצוג, להתנתק מהכפרים הפלסטינים במזרח-ירושלים״, הארץ, 19 בינואר 
2016; ש׳ ברקוביץ, ״טרנספר לא חוקי ולא מוסרי״, הארץ, 6 באפריל 2016� ראו גם אתר ׳התנועה להצלת 

�http://www.savejewishjerusalem.org.il ,ירושלים היהודית׳
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לירושלים ב-1967 גם את שלושת הגושים של אזור מעלה אדומים-מישור אדומים, 

ונבי סמואל, מבטא קונסנסוס ישראלי נרחב  גוש עציון המורחב ואזור גבעת זאב 

המקובל על מנהיגי רוב המפלגות בישראל כמפת האינטרסים של ישראל ב״ירושלים 
רבתי״�1032

תוצאה חיובית יותר מנקודת-מבטם של תושבי מזרח-ירושלים, היתה ניסיון ישראלי  ו�  

ראשון להסדיר את התחבורה הציבורית במזרח-ירושלים וסביבותיה, בעקבות גלי 

בישראל  הביטחונית  המצוקה  הגדר�  ובניית  השנייה  האינתיפאדה  של  הפיגועים 

הביאה החל מ-2003 לפעולה ממסדית תקיפה נגד מפעילי תחבורה פרטיים בלתי 

ועולם תחתון במזרח-ירושלים,  לגורמי פשע  )״חאפרים״(, חלקם קשורים  מורשים 

שהסיעו כ-80% מן הנוסעים במזרח-ירושלים בטנדרים, מיניבוסים וכלי רכב בלתי 

תקניים, אל העיר ובתוכה, ללא פיקוח של רשויות הביטחון וִאפשרו כניסה חופשית 

האוטובוסים  חברות  ב-15  קשה  פגעו  אלה  מפעילים  העירה�  המערבית  הגדה  מן 
המזרח-ירושלמיות הוותיקות, שחלקן פעלו בעיר מאז 1967�1033

ביוזמת רשויות הביטחון, משרד התחבורה ועיריית ירושלים, ובאמצעות ״צוות תכנית   

האב לתחבורה בירושלים״ )גוף משותף למשרד התחבורה ולעיריית ירושלים(, גובשה 

רפורמה מקפת בתחום התחבורה הציבורית במזרח העיר� בשיתוף נציגי התושבים, 

הופעלו קווים חדשים לאזורים שלא זכו לשירות קודם לכן, ושודרגו קווים קיימים� 

התאגדו  במזרח-ירושלים  הציבורית  התחבורה  קווי  את  המפעילות  החברות   15

צוות  עם  שוטפים  עבודה  העיר״, שמקיימת קשרי  מזרח  ״מסיעי  עמותת  במסגרת 

בעזרתה  התחבורה,  ממשרד  כספית  תמיכה  קיבלה  ואף  לתחבורה,  האב  תכנית 

נרכשו מספר רב של אוטובוסים חדשים� במסגרת התכנית זכו האוטובוסים, מדי 

הנהגים והתחנות לעיצוב אחיד, הקווים סומנו כראוי, נקבעו לוחות זמנים, הופעלה 

מערכת כרטוס אחידה עם תעריפי נסיעה ברורים וקבועים, הוארכו שעות השירות 

יוצאת דופן  והופעלה מערכת פיקוח על הקווים� הפעילות בתחום זה היא דוגמה 

ליוזמה ממסדית ישראלית שנולדה כתוצאה מדרישות ביטחון, והתרחבה כדי לספק 
שירותים אזרחיים ברמה גבוהה יותר לאוכלוסייה הערבית�1034

1032 מושג זה מופיע למשל בכותרת ״ועדת השרים לענייני ירושלים רבתי״, שהוקמה ב-5 במאי 2013� על 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/ministersCommissions/ הממשלה:  ראש  משרד  באתר  ראו  הוועדה 
�Pages/jerusalem.aspx

1033 גם רישיונות ההפעלה של חברות אלו לא חודשו מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה, בסוף 1987, עקב 

הרצון לניתוק הקשר עם השלטון הישראלי� 
 http://www.jtmt.gov.il/?Category :1034 ראו בהרחבה באתר האינטרנט של ״תכנית אב לתחבורה ירושלים״

ID=210# תכנית אב לתחבורה מזרח העיר�
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מספר  שעלה  לאחר  החינוך�  בתחום  גם  ישראל  שלטונות  פעלו  הגדר  בניית  בעקבות 

העירה  רבות  משפחות  חזרת  בעקבות  השאר  )בין  העירוניים  הספר  בבתי  התלמידים 

בעקבות בניית הגדר ובשל המצוקה הכלכלית שפגעה בבתי הספר הפרטיים(, הסתמן 

השייכים  הספר  בתי  מספר  וגדל  העירונית  החינוך  במערכת  בכיתות  חמור  מחסור 

חלקם  תלמידים,  אלף  כ-40  היום  לומדים  בהם  רשמי״,  שאינו  ״מוּכר  של  לקטגוריה 
הגדול בכיתות לא תקניות ובמבנים שאינם מתאימים לייעודם�1035

במזרח- הישראליות  החולים  קופות  של  הפעילות  היקף  מאוד  התרחב  במקביל 

ירושלים, שהתחרו ביניהן על מספר המבוטחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי� 

על פי ניתוחו של אורן שלמה, ניתן לראות בתהליכים אלה חדירה ממסדית ישראלית 

מהוססת, ללא תכנון מקיף, שנעשתה כמעט בכורח, לתחומים שהוזנחו בעבר ולא טופלו 

כראוי על ידי השלטונות� שני הגורמים העיקריים שמאחורי תהליכים אלה הם בניית הגדר 

שניתקה את מזרח-ירושלים מן העורף החברתי והכלכלי שלה בגדה המערבית, וסגירת 

המוסדות הפלסטיניים שהיו קשורים לאש״ף ולרשות הפלסטינית במזרח-ירושלים� שני 

גורמים אלה יצרו ואקום שחייב את ישראל לפעול, אך בדרך כלל בסטנדרטים נמוכים 
מן המקובל במערב העיר ובישראל בכלל�1036

ג� איחוד משפחות והוראת השעה 

ב-31 במארס 2002, בשיאה של האינתיפאדה השנייה, ימים ספורים לאחר הפיגוע הגדול 

במלון ׳ּפארק׳ בנתניה, אירע פיגוע קשה במסעדת ׳מצה׳ בחיפה, בו נהרגו 15 בני-אדם 

ו-40 נפצעו� בחקירת האירוע התברר כי המחבל שאדי זּכרייה טובאס, שהתגורר בג׳נין, 

נג׳יה, בת הכפר מּוקּבלה שבתחום המועצה האזורית גלבוע,  היה אזרח ישראלי� אמו, 

התגוררה בג׳נין כ-30 שנה, אך שמרה על זכויותיה כאזרחית ישראל, ומתוקף נישואיה אף 

הצליחה להקנות אזרחות ישראלית וזכויות סוציאליות לבעלה, שהיה תושב השטחים, 

ולילדיה שלא התגוררו בישראל מעולם�1037 הסערה הציבורית שהתעוררה לאחר הפיגוע, 

1035 בשנת תשע״ו למדו במזרח-ירושלים 104,814 תלמידים ערבים )38% מכלל התלמידים בעיר(� 44,781 

ילדים )43% מכלל התלמידים הערבים במזרח העיר( למדו בבתי הספר של ה״חינוך העירוני הרשמי״, 
40,767 )41%( למדו בבתי הספר של ה״חינוך המוּכר שאינו רשמי״, ו-17,266 )16%( למדו בבתי הספר של 
החינוך הפרטי� הנתונים מתוך מצגת על החינוך הערבי במזרח-ירושלים שהציג משה טור-פז )קינלי(, ְמנהל 

מנח״י, בפני צוות החשיבה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות, ב-16 ביוני 2016� 
1036 על תהליכים אלה ראו בהרחבה בעבודת הדוקטורט של אורן שלמה, ִממשּולה של מזרח-ירושלים 

בתקופת פוסט-אוסלו: ניהול ושליטה בשלוש מערכות שירותים עירוניים )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
2015(� אני מודה לו על הרשות לעיין בעבודה לפני פרסומה� 

1037 מ׳ מועלם, ״ישי הקפיא איחוד משפחות של ערבים ישראלים שנישאו לתושבי רשות״, הארץ, 1 באפריל 

�http://www.haaretz.co.il/misc/1.783766 ,2002
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ולחץ של חברי כנסת לפעול להגבלת כניסתם של תושבי השטחים לישראל, הביאו את 

)אחמ״ש(  משפחות  לאיחוד  בבקשות  הטיפול  את  להקפיא  ישי,  אלי  דאז,  הפנים  שר 

שהוגשו כבר על ידי אזרחים ותושבים ישראלים עבור בני-זוגם תושבי השטחים, ולא 

לקבל בקשות חדשות,1038 וזאת חרף העובדה שאותו מפגע מתאבד היה אזרח ישראלי 
מתוקף אזרחותה של אמו, וללא קשר להליכי אחמ״ש�1039

ברקע להחלטת שר הפנים עמדו נתונים שמסר הרצל גדְז׳, ראש ִמנהל האוכלוסין 

במשרד הפנים, לשר הפנים ולממשלה, בראשית פברואר 2002� לטענתו נכנסו לישראל 

מאז הסכמי אוסלו כ-140 אלף פלסטינים תושבי ״האזור״ )הגדה המערבית( במסגרת 

לאיחוד  בקשות  אלף  מ-23  יותר  הפנים  משרד  אישר   1993 ומאז  משפחות״,  ״איחוד 

משפחות של פלסטינים שנישאו לערבים אזרחי ישראל� בעקבות האישור הם זכו בהיתרי 

ִמנהל האוכלוסין  נתוני  פי  על  והחלו בהליך התאזרחות מדורג�  ושהייה בארץ,  עבודה 

במשרד הפנים, כל אחת מּבקשות אלו כוללת בממוצע כשש נפשות שהן בני-משפחתו של 

המבקש, ובעיקר ילדים� 

מנתונים אלה עולה כי ללשכת משרד הפנים במזרח-ירושלים הוגש מספר הבקשות 

הרב ביותר: מאז 1993 טופלו בלשכה זו 11,656 בקשות לאיחוד משפחות, שהן כ-50% 

מכלל הבקשות שהוגשו למשרד הפנים� 

שר  בקשות�   3,650 הוגשו  לה  בבאר-שבע,  הלשכה  נמצאת  ברשימה  השני  במקום 

ישראל  מדינת  של  האחורית  שבדלת  לכך  הוכחה  מהווה  הזה  ״הנתון  כי  טען  הפנים 

מתממשת זכות השיבה״, וכי נתונים אלה ״מבהילים ומדאיגים, והם יסייעו לנו להעביר 

שינויי חקיקה כדי לבלום את התופעה״� בדברי ההסבר שצורפו לנתונים הסטטיסטיים 

ציין גדז׳ כי הנתונים אינם כוללים את הבקשות הפוטנציאליות לאיחוד משפחות של 

ּוויתרו  נשים ערביות ישראליות שנישאו שנים קודם לכן לפלסטינים תושבי השטחים 

ישראל  ושל תושבי  נשים המבקשות לשוב לישראל עם משפחותיהן,  על אזרחותן, של 
שנישאו בשנית לאישה שאינה ישראלית�1040

1038 מועלם, שם�

1039 י׳ שטיין, ״משפחות אסורות: איחוד משפחות ורישום ילדים במזרח-ירושלים״, דוח ׳בצלם׳ והמוקד להגנת 

�http://www.btselem.org/download/200401_forbidden_families_heb.pdf ,12 הפרט, ינואר 2004, עמ׳
1040 מ׳ מועלם, ״מ-1993 החלו להתאזרח בישראל 140 אלף פלסטינים״, הארץ, 6 בפברואר� המאמר מופיע 

באתר ׳חדשות וואללה׳ http://news.walla.co.il/item/179565 2002� בהמשך נמתחה ביקורת על הנתונים 
שהציג משרד הפנים, ונטען כי הם מנופחים, בין השאר משום שכללו כמה בקשות של אותו אדם לאיחוד 
משפחות� ראו דיווחים על הדיונים שהתקיימו בסוגיה ב׳כנס הרצלייה׳ בדצמבר 2003: ג׳ אלון, א׳ בן, ״נתניהו: 
הערבים יגיעו ל-40% והתבטלה המדינה״, הארץ, 17 בדצמבר 2003; א׳ בן, י׳ אטינגר, ג׳ אלון, ״נתניהו: ׳ערביי 

ישראל — בעיה דמוגרפית׳; א׳ טיבי: ׳נתניהו ירסס הערבים בקוטלי זרע׳״, הארץ, 18 בדצמבר 2003�
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ב-12 במאי 2002, בהמשך לעבודת המטה שנעשתה במשרד הפנים, עוגנה ההקפאה 

האמורה בהחלטת הממשלה 1813 שקבעה כי ״לנוכח המצב הביטחוני ובשל ההשלכות 

של תהליכי ההגירה וההשתקעות של זרים ממוצא פלסטיני לישראל, לרבות בדרך של 

מדיניות  יגבש  בדבר,  הנוגעים  הממשלה  משרדי  עם  בשיתוף  הפנים,  משרד  אחמ״ש, 

חדשה לטיפול בבקשות לאחמ״ש״�1041 הממשלה החליטה כי עד לגיבוש מדיניות זו ״לא 

תתקבלנה בקשות חדשות של תושבי הרשות הפלסטינית לקבלת מעמד של תושב או 

מעמד אחר; בקשה שהוגשה לא תאושר, ובן הזוג הזר יידרש לשהות מחוץ לישראל עד 

הפלסטינית( קבעה  הרשות  תושב  )שאינו  ״אחר״  תושב  לגבי  לקבלת החלטה אחרת״� 

הממשלה כי ״הבקשה תידון בשים לב למוצאו של המוזמן״� 

לגבי בקשות שהוגשו כבר לאחמ״ש ונמצאות ב״תהליך המדורג״, נקבע כי ״בתקופת 

הביניים יוארך תוקפו של היתר שניתן, וזאת בכפוף להעדר מניעה אחרת״, אך ״לא יהיה 

שדרוג למעמד גבוה יותר״� הממשלה קבעה גם עקרונות מחמירים יותר למדיניות חדשה 

לאחמ״ש, ובתוכם: ״החמרת הקריטריונים למניעת כניסה ומתן מעמד בישראל על רקע 

ביטחוני או פלילי, החמרת הכללים לשם מניעת הכניסה לישראל של בני-זוג מנישואין 

אחרים  וקרובים  קודמים  מנישואין  המוזמן  של  ילדים  וכן  פוליגמיים,  או  פיקטיביים 

שלו״ ועוד� 

החלטת הממשלה היתה תוצאה של עבודת הכנה שהחלה כמה חודשים קודם לכן, 

ונראה שהפיגוע במסעדת ׳מצה׳ זירז את החלטות שר הפנים והממשלה, שנשענו לא רק על 

שיקולים ביטחוניים, אלא גם על שיקולים דמוגרפיים וכלכליים� ההכנות הביורוקרטיות 

ביולי   �2001 בקיץ  כבר  החלו  המשפחות,  איחוד  בנושא  הישראלית  המדיניות  לשינוי 

לעובדים  השיבה  זכות  ״מימוש  בנושא  לישיבה  זרים  לעובדים  הכנסת  ועדת  התכנסה 

זרים פלשתינאים באמצעות נישואין אינטרסנטיים״�1042 בישיבה התריעו נציגי הביטוח 

הלאומי ומשרד הפנים על ״זרם אדיר של מהגרים פלשתינאים, שמצליחים לזכות בטיפול 

רפואי חינם וקצבאות מהביטוח הלאומי, תוך כדי איום על המאזן הדמוגרפי בישראל״� 

מנכ״ל המוסד לביטוח לאומי דאז, פרופ׳ יוחנן שטסמן, טען באותו דיון כי ״הכל נעשה 

בהתאם לחוק או על גבולותיו, אבל מדובר בתופעה שאם לא תיעצר עכשיו היא עלולה 

גואה של פלשתינאים שנישאו לערבים  ״זרם  להפוך לתופעה מסיווית״� הוא העיד על 

גדז׳,  הרצל  תושבים״�  היותם  בתוקף  סוציאליות  זכויות  לממש  ומבקשים  ישראלים 

ממשרד הפנים, דיבר באותו דיון על תופעה של נישואין אינטרסנטיים או פיקטיביים בין 

1041 החלטה 1813 של הממשלה, מיום 2002�5�12� ההחלטה המלאה מובאת באתר המוקד להגנת הפרט: 

http://www.hamoked.org.il/items/2960.pdf� כל הציטוטים שלהלן לקוחים ממקור זה� 
1042 ר׳ סיני, ״האם איחוד משפחות הוא ׳מימוש זכות השיבה׳?״, הארץ, 22 באוקטובר 2001� כל הציטוטים 

להלן לקוחים ממקור זה� 
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אזרחי ישראל לתושבי השטחים, וטען כי ״זו מערכת מורכבת שכולם מעורבים בה״, וכי 

״זה לא נובע מאינטרס לאומי אלא מתוך אינטרס כלכלי והוא לעשוק את המדינה בכל 

מיני דרכים״� בהצגת הנתונים הודגש גם חלקּה הגדול של אוכלוסיית מזרח-ירושלים 

בבקשות לאיחוד משפחות: 50% מן הבקשות היו לאיחוד עם ערביי הגליל והמשולש, 

זו  ִעם תושבי מזרח-ירושלים, ו-20% עם בדואים תושבי הנגב�1043 לאור מציאות   30%

נמסר כי ״צוותים של הביטוח הלאומי ומשרד הפנים יושבים יחדיו בחודשים האחרונים 

ותוהים כיצד אפשר לצמצם את מספר הפלשתינאים הזכאים להטבות מתוקף תֹושבּות 
בישראל, ולפעול כנגד התופעה של נישואין פיקטיביים ופוליגמיים״�1044

קדם  השטחים,  מן  תושבים  עם  האחמ״ש  הליכי  הקפאת  על  הממשלה  להחלטת 

דיון שהתקיים במאי 2002, בו הציג שר הפנים אלי ישי בפני הממשלה מצגת שנועדה 

להסביר את חיוניות ההקפאה� במצגת הודגש כי ״מדינת ישראל מהווה מסיבות ידועות, 

הרשות  ושטחי  השכנות  ממדינות-ערב  ובעיקר  העולם  מכל  יהודים  לא  למהגרים  יעד 

הפלסטינית״, וכי ״גל הגירה זה טומן בחובו סכנה לביטחונה הלאומי של ישראל — סיכון 

ובעיקר דמוגרפי על עתידה של מדינת ישראל״�1045  נטל כלכלי  ומדיני,  ביטחוני, פלילי 

משפחות״�  ל״איחוד  בקשות   22,414  ,2001 סוף  ועד   1993 מאז  הוגשו  המצגת  פי  על 

29% מהן נדחו, אך לטענת משרד הפנים, מרבית המשפחות שבקשותיהן נדחו ממשיכות 

״לנהל בישראל אורח חיים בלתי חוקי״, ו״במרבית המקרים לילדים מעמד של ההורה 

הישראלי״, ולכן ״כ-100,000 נפשות קיבלו מעמד בישראל )עם פוטנציאל גידול���(״� 

 5,291( כי שליש מן הבקשות לאחמ״ש שאושרו  במצגת של שר הפנים הודגש 

פניות( היו של תושבי מזרח-ירושלים )מתוך 16,007 בקשות שהוגשו למשרד הפנים(� 

על פי הערכת משרד הפנים קיבלו 32,155 נפש מעמד בישראל מהיותם בני-זוג של 
ערבים מזרח-ירושלמים, עם כחמישה ילדים למשפחה בממוצע�1046

מספר הבקשות לאיחוד משפחות עלה מ-2,068 בשנת 1993 ל-4,562 בשנת 1994, 

ול-5,431 בשנת 1995� אחר כך ירד מספרן ל-2,931 ב-1996 ול-1,315 בשנת 1997� אולם 

נזקפת להחלטת ראש הממשלה  העלייה הגדולה במספר הבקשות בשנים 1995-1994, 

1043 סיני, שם�

1044 סיני, שם�

1045 ״הגירה והשתקעות זרים בישראל״, מצגת של ִמנהל האוכלוסין במשרד הפנים מדינת ישראל, מאי 2002� 

המצגת פורסמה באתר המוקד להגנת הפרט: http://www.hamoked.org.il/items/5760.pdf� כל הציטוטים 
והנתונים שלהלן לקוחים ממקור זה�

1046 המצגת מציינת כי נתונים אלה אינם כוללים בקשות שסורבו, מקרים של פוליגמיה ובקשות שלגביהן 

הוגשו עתירות לבג״ץ� בהמשך נמתחה ביקורת על נתונים אלה ונטען שהם מנופחים, בין השאר בגלל בקשות 
חוזרות לקבלת מעמד שהוצגו כבקשות ראשונות, ריאיון המחבר עם פרופ׳ יצחק רייטר, 15 באפריל 2016� 
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עתירתה  בלחץ   1994 במארס  והתקבלה  לעיל,  שהוזכרה  רבין,  יצחק  דאז  הפנים  ושר 

של האגודה לזכויות האזרח )בג״צ 2797/93 בלינדה גרבית ואח׳ נ׳ שר הפנים( להנהיג 

מדיניות שוויונית שתאפשר גם לנשים תֹושבֹות מזרח-ירושלים לבקש איחוד משפחות עם 

בני-זוג מן השטחים� ההחלטה הביאה לעלייה תלולה במספר הבקשות שהוגשו עבור בני-

זוג, ובמספר הבקשות שאושרו�1047 אולם ההנחיה שיצאה בסוף 1995 על ביטול תושבּות 

הפנים  למשרד  אפשרה  המדינה,  לתחומי  מחוץ  ארוכה  תקופה  שהתגוררו  למי  הקבע 

לדחות על הסף את הבקשות התלויות ועומדות לאיחוד משפחות שהוגשו על ידי נשים 
ירושלמיות שמצאו עצמן משוללות תֹושבּות לאחר שהגישו בקשות לאחמ״ש�1048

המצגת של שר הפנים המחישה את העלויות העצומות של תהליך הצטרפותם של 

כ-100,000 נפש לתושבי ישראל, והעריכה את עלותן של קצבאות המוסד לביטוח לאומי 

ל-81,586 ילדים בלבד בכ-330 מיליון ש״ח בשנה, וב-3�3 מיליארד ש״ח לעשר שנים� על 

בסיס נתונים אלה, ובנימוק כי ״מדובר בסכנה מוחשית ומידית״ למדינת ישראל, המליץ 

משרד הפנים לממשלה לפעול בשני מישורים: בטווח המידי — לעשות ״שינויים מידיים 

ובטווח  וחקיקה חדשה(,  לגיבוש מדיניות  )עד  בתהליכים הקיימים של קבלת המעמד 

ושמירה על צביון  ליזום ״חקיקה שתבטא מדיניות שתסייע לבלימת התופעה  הבינוני 
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לטווח הארוך״�1049

ואכן, דיוני הממשלה, שהואצו בעקבות הפיגוע במסעדת ׳מצה׳ בחיפה, הביאו לחקיקת 

חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס״ג-2003, שאושר בכנסת ב-31 ביולי 

2003 ופורסם בספר החוקים ב-6 באוגוסט 2003�1050 בהוראת-שעה זו נקבע כי התושבים 

הפלסטינים בשטחים לא יוכלו לקבל אזרחות או תֹושבּות ישראלית במקרים של איחוד 

משפחות, למעט ילדים עד גיל 12 שאחד מהוריהם שוהה בישראל כחוק� בנוסף הם לא 

יוכלו לקבל היתר שהייה בישראל, אלא למטרה זמנית כמו עבודה או טיפול רפואי� בכך, 

נאסר למעשה על תושבי השטחים לגור עם בני-זוגם במזרח-ירושלים ובישראל� החוק 

פגע גם בילדים של תושבי ישראל )לרבות תושבי מזרח-ירושלים( שמסיבה כלשהי נרשמו 

במרשם האוכלוסין בשטחים )למשל, אם נולדו באחד מבתי החולים ברמאללה או בבית 

לחם(, ומנע את רישומם במרשם האוכלוסין הישראלי� 

1047 ראו: מכתבה של עו״ד מ׳ בקשי ממשרד הפנים, 31 במארס 1996, מצוטט מעתירת המוקד להגנת הפרט 

נ׳ שר הפנים 2227/98, עמ׳ 12-11� 
1048 ריאיון המחבר עם עו״ד אליהו אברם, לשעבר היועץ המשפטי של המוקד להגנת הפרט, נובמבר 2013�

1049 לנתוני המצגת ראו הערה 1045 לעיל� 

1050 ספר החוקים תשס״ג מס׳ 1901 מיום 2003�8�6 עמ׳ 544, החלטת הממשלה תשס״ג מס׳ 31 עמ׳ 482, 

�http://fs.knesset.gov.il//16/law/16_lsr_299811.pdf :לנוסח החוק ראו באתר הכנסת
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בהוראת השעה נקבע גם כי יידונו בקשות לאחמ״ש שהוגשו לפני שהתקבלה החלטת 

הממשלה במאי 2002, אולם אם יאושרו יוכל בן הזוג תושב השטחים לשהות בישראל 

הִמנהל  מן  לקבל  שעליו  זמניים  אישורים  מתוקף  רק  היותר  לכל  במזרח-ירושלים  או 

האזרחי, ואלה לא יקנו לו מעמד, זכויות סוציאליות או אישור עבודה בישראל� החוק 

ִאפשר לשר הפנים להעניק אזרחות או היתר שהייה בישראל לתושב השטחים ששיתף 
פעולה עם רשויות ישראל, ולבני-משפחתו�1051

הוראת השעה נחקקה כהסדר זמני לשנה, אולם הממשלה הוסמכה להאריכה באישור 

הכנסת, ומאז ועד היום האריכו אותה הממשלה והכנסת שוב ושוב� נגד הוראת השעה 

ערבים  וכן  כנסת  חברי  לזכויות-אדם,  ארגונים  מטעם  אחדות  עתירות  לבג״ץ  הוגשו 

הביקורת  בעקבות  מחקיקתה�  נפגעו  ומשפחותיהם  שהם  ישראל  תושבי  או  אזרחים 

שנמתחה על הוראת השעה במהלך הדיונים שקיים בג״ץ, הודיעה המדינה כי תעשה בה 

תיקונים, ותיקונים אלה נכנסו לתוקפם ב-1 באוגוסט 2005�1052 ההוראה המתוקנת כללה 

את השינויים הבאים:

שר הפנים רשאי לאשר, לפי שיקול דעתו, בקשה של בני-זוג מן השטחים להיתרי  	

שהייה זמניים בישראל, אם מדובר בבת-זוג בת 25 לפחות, או בן-זוג שמלאו לו 35 

שנה� ניתן לחדש היתרים אלה, אולם הם אינם מקנים זכויות סוציאליות, רישיון 

עבודה או מעמד בישראל�

ילד המוגדר כתושב השטחים, יוכל, לפי שיקול דעתו של שר הפנים, לקבל תֹושבּות  	

בישראל אם טרם מלאו לו 14, והיתרי שהייה זמניים אם הוא בן 18-14 — ״לשם 

מניעת הפרדתו מהורהו המשמורן השוהה כדין בישראל�״

בקשה לאיחוד משפחות עם תושב השטחים יכולה להידחות גם בטענה ביטחונית  	

שמופנית כנגד בני-משפחתו של התושב )בני-זוג, הורים, ילדים, אחים ובני-זוג של כל 

אלה(, ולא רק נגד התושב עצמו�

1051 פירוט השלכות החוק ראו בדוח ׳בצלם׳ והמוקד להגנת הפרט עמ׳ 10-9 )הערה 1042 לעיל(� לביקורת 

משפטית על החוק, ראו: ג׳ דוידוב, י׳ יובל, א׳ סבן, א׳ רייכמן, ״מדינה או משפחה? חוק האזרחות והכניסה 
http://weblaw.haifa. ,699-643 לישראל )הוראת שעה(, תשס״ג )2003(״, משפט וִמנהל ח׳ )תשע״ה(, עמ׳

ac.il/he/Faculty/Saban/Publications/davidof.pdf� לדעה מנוגדת ראו: א׳ בקשי, ג׳ ספיר, ״בזכות הזכות 
לישראל  והכניסה  בעניין חוק האזרחות  על חסרונו של השיקול הלאומי בפסק הדין  לאום —  למדינת 
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_ ,534-509 הוראת שעה(, התשס״ג-2003״, עיוני משפט ל״ו )2013(, עמ׳(

�Uploads/dbsAttachedFiles/Iyunei36BakshiSapir.pdf
�http://fs.knesset.gov.il//16/law/16_lsr_299977.pdf :1052 ראו באתר הכנסת
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)בין אם  ההגדרה של תושב השטחים אינה כוללת רק את מי שמתגורר בשטחים  	

היה רשום במרשם האוכלוסין של השטחים ובין אם לאו(, אלא גם את מי שרשום 

במרשם האוכלוסין הפלסטיני )ומתגורר למשל בירדן(, בלי קשר למקום מגוריו�

נגד הוראת השעה ברוב של שישה  ב-14 במאי 2006 דחה בג״ץ את העתירות שהוגשו 

שופטים נגד חמישה� חמשת שופטי המיעוט סברו כי יש לבטל את ההוראה משום שהיא 

פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויותיהם של הערבים אזרחי ישראל ותושביה לחיי משפחה 

ולשוויון� חמישה משופטי הרוב סברו שגם אם הוראת השעה פוגעת בזכויות-יסוד — 

פגיעה זו היא מידתית ביחס לתועלת שהוא משיגה, ולפיכך אין לבטלה� השופט אדמונד 

לוי, שנמנה עם שופטי הרוב, קבע אמנם שפגיעת הוראת השעה אינה מידתית, אך גרס 

שיש להותירה על כנה למשך תשעה חודשים על מנת לאפשר לכנסת להחליף את האיסור 

הגורף בחוק, בהסדר של בדיקה פרטנית�1053 הנשיא אהרן ברק קבע בדעת מיעוט, כי 

החוק פוגע בזכויות חוקתיות לחיי משפחה ולשוויון� הוא קבע כי החוק פוגע בזכותו של 

בן הזוג הישראלי לממש חיי משפחה עם בן-זוגו בישראל, ובזכותו של ההורה הישראלי 
לחיות עם ילדיו הקטינים בישראל�1054

בעקבות פסק הדין והדיון הציבורי שהתעורר בנושא, תיקנה הכנסת במארס 2007 

את הוראת השעה�1055 בתיקון נקבע כי תוקם ועדה שעל פי המלצתה רשאי שר הפנים 

בישראל  שהייה  היתר  או  ארעי  ישיבה  רישיון  חריגים,  הומניטריים  מטעמים  להעניק 

לבני-זוג או לילדים תושבי השטחים שאינם זכאים לכך מתוקף הוראת השעה� במקביל 

הורחבה תחולתה של הוראת השעה גם לבני-זוג מעיראק, לבנון, סוריה ואיראן, ונקבע כי 

ניתן לסרב לבקשה לאיחוד משפחות לבן-זוג או לילד מעל גיל 14, אם ״במדינת מושבו 

ישראל או אזרחיה״�1056  או באזור מגוריו מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון 

 ;http://www.btselem.org/hebrew/family_separation/east_jerusalem ׳בצלם׳:  אתר  לפי  הסיכום   1053

�http://www.hamoked.org.il/files/2010/4489.pdf : פסיקת בג״ץ 7052/03 באתר המוקד להגנת הפרט
�http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=4489 :1054 הסיכום לפי אתר המוקד להגנת הפרט

�http://www.hamoked.org.il/files/2010/8880.pdf :1055 ראו

1056 בסעיף 3 נאמר כי אם ״היה מבקש הרישיון תושב סוריה, ובן-זוגו הוא בן העדה הדרוזית השוהה כדין 

חוק  לפי  ישראל  מדינת  של  והִמנהל  השיפוט  המשפט,  עליו  שהוחל  הגולן  רמת  בשטח  ומתגורר  בישראל 
http://fs.knesset.gov. מיוחד״�  הומניטרי  טעם  בכך  לראות  הפנים  שר  רשאי  התשמ״ב-1981,  הגולן  רמת 

il//17/law/17_lsr_300675.pdf� סעיף זה נועד כנראה להקל על איחוד משפחות בין דרוזים תושבי סוריה 
לדרוזים תושבי רמת הגולן שהם תושבי ישראל — תופעה שהתגברה בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה� 
במארס 2016 גונתה ישראל במועצת האו״ם לזכויות האדם על התעללות והפרת זכויות האדם של הדרוזים 
המתגוררים ברמת הגולן� באותה החלטה קראה המועצה לישראל לחדול מניסיונותיה ״לכפות על תושבי 
רמת הגולן הסורים״ קבלת אזרחות ישראלית, ולאפשר להם לבקר את בני-משפחותיהם בסוריה� ראו: ב׳ 

רביד, ״גינוי לישראל על הפרת זכויות הדרוזים בגולן״, הארץ, 25 במארס 2016� 
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ביוני 2008 עשתה הממשלה שימוש בתיקון זה בהחלטתה שקבעה כי לא יאושר איחוד 
משפחות עם מי שרשום כתושב רצועת עזה ו/או מתגורר ברצועה�1057

בעקבות אישור התיקון לחוק בכנסת הגישו כמה ארגונים לזכויות-אדם וח״כ זהבה 

גלאון, מנהיגת מפלגת מרצ, סדרה נוספת של עתירות לבג״ץ בדרישה לבטל את החוק� 

נגד  שישה  של  ברוב  הפעם  וגם  הללו,  העתירות  את  בג״ץ גם  2012 דחה  בינואר  ב-11 

חמישה�1058 ששת שופטי הרוב קבעו כי אין הכרח לממש את הזכות לחיי משפחה דווקא 

זוהי פגיעה מידתית, ועל  בשטח ישראל, ואם הוראת השעה פוגעת בזכויות האדם — 

לוי — הזכירו כי העתירות  כן אין לבטלה� שופטי המיעוט — לרבות השופט אדמונד 

תיקונה  כי  וגרסו  יותר,  למידתית  השעה  הוראת  של  להפיכתה  בכפוף  נדחו  הקודמות 

בשנת 2007 לא עשה זאת ואף העמיק את הפגיעה שהיא גורמת� משום כך, לדבריהם, 

יש לבטלה� 

עשרה ימים לאחר פסיקת בג״ץ הוארך תוקפה של הוראת השעה� ההוראה הוגדרה 

נראה  אינו  וסיום תחולתה  ושוב,  2003 שוב  ״זמנית״, אולם היא הוארכה מאז  אמנם 
באופק� אף על פי כן המדינה בוחרת שלא לשלב את הוראותיה בחקיקה ראשית�1059

ד� השלכות הוראת השעה על חיי התושבים במזרח-ירושלים1060

תושבי מזרח-ירושלים, הקשורים כאמור בזיקות משפחתיות וחברתיות הדוקות לתושבי 

הגדה המערבית, נישאים לִעתים קרובות לבני-זוג תושבי ה״אזור״ ולִעתים גם לתושבי 

רצועת עזה� בדרך כלל מדובר בנישואין בתוך המשפחה המורחבת, המחולקת בין מזרח-

בשנות  מצויים  הטריים  הזוג  בני  רבים  במקרים  וירדן�1061  המערבית  הגדה  ירושלים, 

ומקימים  ומיד לאחר הנישואין הם משתקעים במקום-מגורים משותף  ה-20 לחייהם, 

משפחה� כאשר הם בוחרים לעשות זאת בעירו של בן הזוג תושב ירושלים, לצד משפחתו 

המורחבת, הוראת השעה מונעת מהם לעשות כן משום שרובם אינם עומדים בקריטריון 

�http://www.pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/06/des3598150608.htm :1057 ראו החלטת הממשלה

�http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1171 :5030/07 466/07 1058 ראו פסק הדין בבג״ץ

1059 ראו אתר ׳בצלם׳: http://www.btselem.org/hebrew/family_separation/east_jerusalem� בפעם האחרונה 

הוארכה הוראת השעה על ידי הכנסת ב-13 ביוני 2016 ברוב של 65 חברי כנסת שתמכו בהארכה מול 14 
מתנגדים ושני נמנעים� בדיון בכנסת התעורר שוב הוויכוח על מעורבותם של בני-זוג תושבי השטחים בטרור, 
ועלתה שאלת הכוונות הדמוגרפיות של מחוקקי החוק� ראו: י׳ ליס, ״החוק האוסר על איחוד משפחות הוארך 

בשנה נוספת בתמיכת המחנה הציוני״, הארץ, 13 ביוני 2016� 
1060 להרחבה בנושא זה ראו: א׳ סלצ׳אן, נ׳ קדמן, ״הוראת שעה? החיים במזרח-ירושלים בצל חוק האזרחות 

�http://www.hamoked.org.il/files/2014/1158910.pdf ,2014 והכניסה לישראל״, המוקד להגנת הפרט, ספטמבר
1061 ריאיון המחבר עם עו״ד אליהו אברם, לשעבר מנהל המחלקה המשפטית במוקד להגנת הפרט, נובמבר 2013�
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הגיל שנקבע בה )גיל מינימלי של 35 לגברים ו-25 לנשים(� זוגות אלה נאלצים להמתין 
שנים ארוכות עד שיוכלו להגשים את רצונם להתגורר יחדיו�1062

הפנים משנת  לפי נתוני משרד  הבעיה�  וחומרתה של  היקפה  על  הנתונים מלמדים 

את   ,2005 באוגוסט  השעה  הוראת  תוקנה  מאז  שנה,  מדי  הפנים  משרד  אישר   2010

בקריטריון  שעמדו  פלסטינים  בני-זוג  כ-1,000  של  ובישראל  במזרח-ירושלים  שהייתם 

הגיל�1063 בשנים 2013-2012 הוגשו ללשכת משרד הפנים במזרח-ירושלים 1,255 בקשות 

הוגשו  בקשות   3,653 הבקשות(;  מן  )כשליש   405 רק  אושרו  מתוכן  משפחות,  לאיחוד 

לרישום ילדים שאחד מהוריהם הוא תושב ישראל והשני הוא תושב שטחים, ומתוכן 

אושרו 2,444 )כ-70%(�1064 אלפים אחרים, שאינם עומדים בקריטריון הגיל, אינם מורשים 

כלל להגיש בקשה למשרד הפנים ואינם רשאים לחיות עם בני-זוגם וילדיהם בישראל� 

לדעת ארגוני זכויות-אדם כמו ׳בצלם׳, המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח, 

הוראת השעה גורמת פגיעה קשה בזכות לחיי משפחה של עשרות אלפי תושבים ואזרחים 

ישראלים, בני-זוגם תושבי השטחים ובני-משפחותיהם�1065 תושבי מזרח-ירושלים שנישאו 

לתושבי השטחים ואינם עומדים בקריטריון הגיל, אמורים לבחור בין מספר אפשרויות 

שהשלכותיהן קשות: לחיות במזרח-ירושלים עם בן-זוג תושב השטחים )ברוב המקרים 

מדובר בבת-זוג( שחי בביתו בסתר, ללא היתר וללא זכויות, בלי אפשרות חוקית לעבוד 

חיים  שבמזרח-ירושלים  היא  זו  מציאות  של  התוצאות  )אחת  מגירוש  תמידי  ובפחד 

תושבים רבים חסרי מעמד חוקי(�1066 אפשרות אחרת היא לחיות בפירוד כפוי מבן הזוג 

תוך  בשטחים,  יחדיו  לגור  לעבור  היא  שלישית  אפשרות  מהם(�  חלק  )או  הילדים  ומן 

סיכון התושבות של בן הזוג הירושלמי, וכתוצאה מכך גם סיכון האפשרות להגיש בבוא 

של  רצופה  שהייה  לאחר  רק  להגיש  רשאי  הוא  אותה  משפחות,  לאיחוד  בקשה  העת 
שנתיים בישראל, לאחר החזרת התֹושבּות שנשללה�1067

1062 אתר ׳בצלם׳, http://www.btselem.org/hebrew/family_separation/east_jerusalem� להרחבה נוספת 

ראו חלקו השני של הספר�
1063 תשובה משלימה מטעם המשיבים ראו: בבג״ץ 466/07, 544/07, 830/07, 5030/07, 13 באפריל 2010, 

�http://hamoked.org.il/files/2010/8737.PDF :עמ׳ 3, באתר המוקד להגנת הפרט
1064 על פי מכתבה של מ׳ דויאן, הממונה על חוק חופש המידע ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, 

מן ה-28 באפריל 2014 )בארכיון המחבר(�
1065 ראו למשל: האגודה לזכויות האזרח, ״חוק האזרחות: הוראת השעה ה׳זמנית׳ נכנסת לשנתה העשירית״, 

�https://www.acri.org.il/he/26605 ,2013 22 באפריל
1066 ריאיון המחבר עם עו״ד אליהו אברם, נובמבר 2013� יש המעריכים כי מדובר באלפי תושבים� חלק ניכר 

מן הזוגות המעורבים מתגוררים כנראה בשכונות שמעבר לגדר, באזור מחנה הפליטים שועפאט ובכפר עקב� 
�http://www.btselem.org/hebrew/family_separation/east_jerusalem ,1067 ראו: אתר ׳בצלם׳
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״רבים״  כי  ביטחוניים,  ממניעים  נחוצה  השעה  הוראת  כי  בבג״ץ  טענה  המדינה 

כמו  לסיוע  ידם  ״נתנו  בישראל  מבין תושבי השטחים שעבורם אושר איחוד משפחות 

גם לביצוע פיגועי טרור קטלניים״�1068 עוד טענה המדינה בפני בג״ץ כי תכליתו של החוק 

היא הגנה על שלום הציבור, אך כי ״יתכן שבבסיס החוק היתה גם תכלית דמוגרפית, אם 

כי זו אינה דומיננטית, ומכל מקום גם היא ראויה; כי הזכות לחיי משפחה אינה מטילה 

על המדינה חובה לאפשר הגירה של בן-זוג זר מכוח נישואין; כי החוק הוא אקט של 

הגנה עצמית, וגם המשפט הבין-לאומי מתיר להטיל הגבלות על נתיני מדינת אויב; כי 

הוראת השעה אמנם מונעת הטבות מבן הזוג הזר בתחום ההגירה, הנלוות להקמת התא 

המשפחתי״, אך ״אין מדובר בפגיעה בזכות לחירות בבחירת בן-זוג או בזכות לפרטיות; 

וכי ההבחנה שהחוק מבחין מתייחסת למיהּות ]זהות[ בן הזוג הזר בלבד, ואין לראות בה 
אפליה פסולה של אזרחי ישראל הערבים״�1069

ובכירים  שרים  של  פומביות  ומהתבטאויות  והממשלה,  הּכנסת  מדיוני  אולם 

למנוע את  היתה  הוראת השעה  של  כי אחת המטרות החשובות  עולה  הפנים  במשרד 

וכי  המדינה,  של  היהודי  אופייה  על  ולשמור  בישראל  הערבית  האוכלוסייה  גידול 

של  עמדתם  פי  על  לבג״ץ�1070  העתירות  הגשת  בעקבות  רק  הועלה  הביטחוני  ההסבר 

ארגוני זכויות האדם, ניסיונה של המדינה להתכחש לשיקול הדמוגרפי, נבע ככל הנראה 

רוב השופטים שצידדו  ואכן,  שיפוטית קשה�  בביקורת  ייתקל  זה  מן ההכרה ששיקול 

בדחיית העתירות נגד הוראת השעה קיבלו את גרסת המדינה לפיה תכליתה של הוראת 

השעה היא ביטחונית בלבד, והרחיבו את הדיבור על סיכוני הטרור שמפניהם היא באה 

להגן� שופטי הרוב דחו על הסף את טענות העותרים כי השיקול הדמוגרפי הוא השיקול 

העיקרי שעומד בבסיס החוק� רק שני שופטים בכל אחד מן ההרכבים שנתנו את פסקי 

הדין )פרוקצ׳יה וג׳ובראן ב-2006, לוי וג׳ובראן ב-2012( פקפקו בכך שהטיעון הביטחוני 

1068 ראו: ״סיכומים מטעם המשיבים״ )סיכומי המדינה(, מן ה-16 בדצמבר 2003, באתר המוקד להגנת 

�http://www.hamoked.org.il/items/4481.pdf :הפרט
ברור   �http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=4481 הפרט:  להגנת  המוקד  באתר  ראו   1069

שמספר הישראלים היהודים המבקשים לשאת בני-זוג תושבי הרשות הפלסטינית הוא קטן ביותר� לביקורת 
על ״התיוג האתני״ שעושה החוק לאזרחי ישראל ולתושביה הערבים, ראו: ב׳ מדינה, א׳ סבן, ״זכויות-אדם 
האזרחות  חוק  פסק-דין  )בעקבות  ההגבלה  פסיקת  ומבחני  אתני׳  ׳תיוג  דמוקרטיה,  על  סיכונים:  ונטילת 

והכניסה לישראל(״, משפטים ל״ט )תשס״ט(, עמ׳ 113-47� 
1070 בעניין זה ניכרת השפעת משנתו של פרופ׳ ארנון סופר והפולמוס שנוצר סביב אזהרותיו הדמוגרפיות� 

ראו למשל: א׳ סופר, ג׳ שלו, ״מימושה בפועל של ׳תביעת השיבה׳ הפלסטינית״, אנסמבל, המכללה לביטחון 
http://geo.haifa.ac.il/~ch-strategy/publications/books/give_back_claim/give_  ,2004 נובמבר  לאומי, 
back_palistine_claim.pdf; א׳ סופר, ״מה בין אנשי משפט, דמוגרפיה וקיומה של ישראל?״, ביטחון לאומי 
7 )תשס״ט(, עמ׳ 28-11� ראו גם: א״ע חליחל, ״פני היאנוס של חוק האזרחות: התכלית הדמוגרפית של 
החוק כנפקדת נוכחת״, בתוך: ר׳ חמאיסי )עורך(, ספר החברה הערבית בישראל 4, תשע״א, עמ׳ 46-29� 



274275275

הוא המניע היחיד והמרכזי שעומד בבסיס הוראת השעה, והצביעו על השיקול הדמוגרפי 

כבעל משקל בגיבושה�1071 עמדת ׳בצלם׳, המוקד להגנת הפרט, ׳עדאלה׳ וארגוני זכויות-

אדם נוספים היתה שעל ממשלת ישראל לנהוג שוויון בכל אזרחיה ותושביה ולבטל את 

הוראת השעה, האוסרת על איחוד משפחות של פלסטינים עם בני-משפחתם בישראל 

בשל מוצאם הלאומי� כמו כן טענו הארגונים כי על הממשלה לחדש לאלתר את הליכי 

איחוד המשפחות וליעל את הטיפול בבקשות אחמ״ש בהתבסס על ההכרה בזכותם של 

כל תושבי ישראל ואזרחיה להינשא לבחירי-לבם ולחיות עמם ועם ילדיהם במקום שבו 

יבחרו� מצד שני נשמעו פוליטיקאים ומשפטנים שהצדיקו את השיקול הדמוגרפי ככלי 

חיוני לשמירה על קיום הרוב היהודי בישראל, על זהותה היהודית של המדינה ועל עקרון 

ההגדרה העצמית של העם היהודי� לדעתם ערכים אלה גוברים על הזכות לחיי משפחה 
של אזרחי ישראל ותושביה הערבים�1072

ישראל מאז  מדינת  היסוד המלוות את  לשאלות  נוגעת  עסקנו  לסיכום: השאלה שבה 

ייסודה� היא משקפת את המתח השורר בין ערכי הדמוקרטיה והשוויון בפני החוק של 

כל אזרחי המדינה ותושביה, לבין שמירת אופייה היהודי של ישראל ובכלל זה השמירה 

זו מזרח-ירושלים היא מעין  ובירושלים בירתה� מבחינה  יהודי מוצק בישראל  רוב  על 

מנקודת-מבטם  כולה�  הישראלית  בהן מתמודדת החברה  הדילמות  מיקרוקוסמוס של 

של תושבי מזרח-ירושלים, הנושאים של איחוד משפחות, קבלת מעמד בישראל, ורישום 

ילדים שנולדו לזוגות מעורבים, הם הקשיים הבוערים ביותר המכבידים על חייהם היום-
יומיים ועל הבחירה החשובה בבני-זוגם�1073

1071 ראו אתר ׳בצלם׳: http://www.btselem.org/hebrew/family_separation/east_jerusalem� לדעה המצדיקה 

את השיקול הדמוגרפי כמגן על זהותה של ישראל כמדינת לאום יהודית, ראו: בקשי, ספיר, ״בזכות הזכות 
למדינת לאום — על חסרונו של השיקול הלאומי בפסק הדין בעניין חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת 

שעה(, התשס״ג-2003״, עיוני משפט ל״ו )2013(, עמ׳ 534-509�
1072 אתר ׳בצלם׳: http://www.btselem.org/hebrew/family_separation/east_jerusalem� לדעות המצדיקות 

את החקיקה ראו: ל׳ אורגד, ״הגירה, טרור וזכויות-אדם: מדיניות הכניסה לישראל בעתות חירום )בעקבות 
בג״ץ 7052/03 עדאלה נ׳ שר הפנים(״, מחקרי משפט כ״ה, תשע״ה-2009, עמ׳ 526-485; י׳ זילברשץ, נ׳ גורן-
גביזון(, מרכז מציל״ה  ר׳  בעריכת  )נייר עמדה  ישראל״  פלסטינים לתחומי מדינת  פליטים  ״שיבת  אמיתי, 
http://www.metzilah. :53-52 ,11 למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית, ירושלים, תש״ע-2010, עמ׳
 R. Lapidoth :על הוראת השעה והמשפט הבין-לאומי, ראו �org.il/webfiles/fck/file/plitim%20FINAL.pdf
 and O. Friesel, “Some Reflections on Israel׳s Temporary Legislation on Unification of Families”,

�Israel Law Review 43.2 (2010) pp. 457-467, http://law.huji.ac.il/upload/Lapidoth.pdf
1073 שאלה מעניינת שלא זכתה עדיין למחקר היא: עד כמה השפיעה הוראת השעה על דפוסי הנישואין של 

ערביי מזרח-ירושלים והאם גדל משמעותית שיעור הנישואין בין בני-זוג ששניהם תושבי ישראל, לעומת 
נישואין עם תושבי השטחים� להרחבה בנושא זה ראו חלקו השני של הספר� 
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פרק שביעי: ניצחון החמאס בבחירות למועצה המחוקקת 

הפלסטינית ותהליך אנאפוליס )2008-2006(

א� ניצחון חמאס בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית ב-2006 

נצחונו של אריאל שרון בבחירות שנערכו בפברואר 2001 וגל הטרור ששטף את ישראל עד 

לדעיכתו ההדרגתית בעקבות מבצע ׳חומת מגן׳ ובניית גדר ההפרדה, יצרו קיפאון בחזית 

המדינית� למעשה לא חלו בתהליך השלום ובמשא והמתן בשאלת ירושלים התפתחויות 

ועידת  בעקבות  אולמרט,  לאהוד  אבו-מאזן  בין  ומתן  המשא  שהחל  עד  משמעותיות 

אנאפוליס, בנובמבר 2007� 

ב-28 במארס 2002 נפגשה הליגה הערבית בביירות והחליטה על תכנית שלום ערבית 

)שזכתה בהמשך לאישור ארגון המדינות המוסלמיות( המציעה עקרונות ליישוב הסכסוך 

על פי מתווה שתי המדינות, בגבולות יוני 1967� על פי התכנית, שזכתה לכינוי ״היוזמה 

הערבית״, תהיה מזרח-ירושלים בירת המדינה הפלסטינית בריבונות פלסטינית מלאה, 
והתושבים הערבים במזרח-ירושלים יהיו אזרחי המדינה הפלסטינית�1074

ישראל  נדרשה   ,2003 באפריל  לצדדים  הברית  ארצות  שהגישה  הדרכים׳  ב׳מפת 

שנסגרו  נוספים  פלסטיניים  ומוסדות  הפלסטינית  המסחר  לשכת  את  מחדש  לפתוח 

במזרח-ירושלים, על בסיס ההתחייבות שמוסדות אלה יפעלו אך ורק בהתאם להסכמים 

ישראל  משטרת  השתלטות  רקע  על  באה  זו  דרישה  הצדדים�1075  בין  שהושגו  קודמים 

באוגוסט 2001 על ה״אוריינט האוס״ — המוקד החשוב של הפעילות הפלסטינית במזרח-

פלסטיניים  מוסדות  נגד  סגירה  צווי  והוציאה  סגירתו  על  הורתה  המשטרה  ירושלים� 

שהגישה  בהסתייגויות  הפלסטינית�1076  המסחר  לשכת  ובהם  במזרח-ירושלים  נוספים 

בסוגיות  עיסוק  יהיה  לא  זה  בשלב  כי  בעמדתה  דבקה  היא  הדרכים׳,  ל׳מפת  ישראל 
הקשורות להסדר הקבע, ובהן מעמד הרשות הפלסטינית ומוסדותיה בירושלים�1077

נים צחי הנגבי, על הארכת צווי הסגירה שהוטלו  באוגוסט 2003 חתם השר לביְטחון-פְּ

על ה׳אוריינט האוס׳ ועל מוסדות פלסטיניים אחרים שנסגרו במזרח-ירושלים� הדרישה 

לפתוח את המוסדות הללו שבה והועלתה על ידי הרשות הפלסטינית בדיונים במסגרת 

1074 ראו: ק׳ מיכאל )עורך(, יוזמת הליגה הערבית — האומנם הזדמנות היסטורית?, ירושלים 2007, עמ׳ 

�107-103
1075 י׳ מיטל, שלום שבור, ירושלים 2004, עמ׳ 260; להרס, משא ומתן על ירושלים, עמ׳ 49� 

1076 קליין, ״האוריינט האוס״, בתוך: רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 380�

1077 ראו הנוסח המלא של הערות ישראל ל׳מפת הדרכים׳, 25 במאי 2003, באתר הכנסת: 

�https://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap_response.htm
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תהליך אנאפוליס, ומאוחר יותר גם מצד ממשל אובמה�1078 ישראל דחתה דרישות אלו 

ואש״ף  הפלסטינית  הרשות  של  כלשהי  פעילות  שמנעה  במדיניותה  והתמידה  בתוקף 

בחסות  פלסטיני  ספרותי  פסטיבל  פתיחת  כמו  פעולות  אפילו  נאסרו  במזרח-ירושלים� 

המועצה הבריטית ואונסק״ו בתיאטרון ׳אל חכאוותי׳, וניסיונות לקיים אירועי תרבות 

בהמשך להכרזת הליגה הערבית על ירושלים ״בירת התרבות הערבית לשנת 2009״�1079 

יש הטוענים שהגבלות חמורות אלו על פעילות הרשות הפלסטינית ואש״ף בירושלים, 

המקומי  המנהיג  שהיה  חוסייני,  פייסל  של   2001 במאי  הפתאומית  לפטירתו  בנוסף 

הבולט ביותר במזרח העיר )וזוהה עם אש״ף(, סללו את הדרך להתחזקות תנועת חמאס 

במזרח-ירושלים ולניצחונה בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בינואר 2006� בכל 

מקרה, הדבקּות במניעת פעילות הרשות הפלסטינית ואש״ף במזרח-ירושלים, היא אחד 

המרכיבים הקבועים והבולטים במדיניותה של ישראל בעיר עד היום� 

הבחירות שנערכו בראשית 2006 למועצה המחוקקת הפלסטינית העמידו את ישראל 

בפני דילמה קשה יותר מזו שהציבו בפניה הבחירות שהתקיימו עשר שנים קודם לכן 

)ב-1996( והבחירות ליו״ר הרשות הפלסטינית שנערכו בינואר 2005 )לאחר מות ערפאת(, 

בהן זכה אבו-מאזן� 

החלטת תנועת חמאס — שהוגדרה בישראל ארגון טרור — להשתתף בבחירות, גרמה 

לממשלת ישראל להכריז כי לא תאפשר את קיום הבחירות במזרח-ירושלים� ראש הממשלה 

אריאל שרון איים לשבש את ההצבעה בגדה המערבית, להימנע מתיאומים עם הרשות 

התלבטה  הפלסטינית  ההנהגה  במזרח-ירושלים�  הקלפיות  את  לפתוח  ולא  הפלסטינית 

אם לדחות את הבחירות, אולם בעקבות לחץ אמריקאי כבד השתכנעה ממשלת ישראל 

בראשותו של מ״מ ראש הממשלה אהוד אולמרט )שהפך לממלא מקום ראש הממשלה עקב 

אשפוזו של שרון(, לאפשר לתושבי מזרח-ירושלים להשתתף בבחירות במתכונת שגובשה 

לקראת הבחירות ב-1996� נזכיר כי על פי הסדר זה התירה ישראל למספר מוגבל של בוחרים 

נשלחו  )6,300( להצביע בתוך העיר, אך לא בקלפיות רשמיות אלא בבתי הדואר, מהם 

המעטפות אל ועדת הבחירות הפלסטינית המרכזית ברמאללה� כך נשמר, על פי ההיגיון 
הישראלי, העיקרון של מניעת פעילות רשמית של הרשות הפלסטינית בתוך העיר�1080

הארץ, 29 במארס 2010;  1078 א׳ שביט, ״חשש שארצות הברית תפעיל לחץ על ישראל ותבודד אותה״, 

להרס, המשא ומתן על ירושלים, עמ׳ 49� 
 ;2009 25 במאי  הארץ,  ליס, ״המשטרה סגרה פסטיבל ספרותי פלסטיני במזרח-ירושלים״,  י׳  ראו:   1079

 ,2009 וואללה, 20 במארס  חדשות  בירושלים״,  א׳ חננאל, ״המשטרה מונעת אירועי פלסטינים  יהב,  נ׳ 
http://news.walla.co.il/item/1455450; ח׳ מרמרי, ״כוח התרבות, תרבות הכוח״, העין השביעית, 28 במאי 

�http://www.the7eye.org.il/42923 ,2009
1080 אלוף בן, ״אולמרט החליט ׳לרדת מהעץ׳״, הארץ, 10 בינואר 2006; כהן, כיכר העיר ריקה, עמ׳ 161-160�
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קיום  נגד  ואחרים  זאבי(  רחבעם  של  )בנו  זאבי  יפתח-פלמ״ח  של  לבג״ץ  עתירות 

זו, נדחו על ידי השופטים� נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק,  הבחירות במתכונת 

שישב אז בראש ההרכב, קבע כי הוא דבק בפסק-דינו של השופט גבריאל בך מ-1996, 

אלפי  לִמספר  המאפשר  המוצע,  ההסדר  בין  ניגוד  כל   ��� מוצאים  אנו  ״אין  כי  שקבע 

תושבים פלסטינים בירושלים למסור את פתק ההצבעה שלהם בסניפי דואר בירושלים, 

תוך ]שמירת[ הפיקוח והשליטה במקום של רשויות ישראל, ובין עובדת הריבונות של 

ישראל בירושלים ובאמור בסעיף 1 לחוק יסוד: ירושלים״�1081 נציגי המדינה הדגישו בדיון 

נמרץ על מנת למנוע מארגוני הטרור לפעול בתחומי  פועלת באופן  ישראל  כי משטרת 

ירושלים, וזאת, בין השאר, באמצעות הפסקת כנסי בחירות של החמאס וביצוע עיכובים 
ומעצרים�1082

1081 בג״ץ 550/06 יפתח פלמ״ח זאבי נ׳ ממשלת ישראל; בג״ץ 298/96 אלישע פלג נ׳ ממשלת ישראל� 

1082 בגץ 550/06, שם� 

מודעות תעמולה של מתמודדים בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, 
סמוך לשער הפרחים, ינואר 2006

צילום: משה מילנר, לע״מ
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שבוע ימים לפני הבחירות, ב-17 בינואר 2006, הבהיר ממלא מקום ראש הממשלה אהוד 

בבחירות  מזרח-ירושלים  תושבי  להשתתפות  ביחס  הישראלית  העמדה  את  אולמרט, 

למועצה המחוקקת של הרשות הפלסטינית, ואגב אורחא גם את השקפתו לגבי מעמדם 

בישראל: 

הגישה  בירושלים�  בחירות  התקיימו  ב-2005  וגם  ב-1996  שגם  להזכיר  רוצה  אני 

איננו  אנחנו  שבעוד  אמרה  ב-2005  וגם  ב-1996  גם  בה  תמכתי  שאני  האחראית 

עניין  לנו  ירושלים, בוודאי שיש  והריבונות שלנו בכל חלקי  מוותרים על הסמכות 

למדינת  ולא  פלסטינית  למדינה  במזרח-ירושלים  התושבים  של  הזיקה  על  לשמור 

מזרח- ערביי  שכל  הוא  ישראל  מדינת  של  שהאינטרס  חשבנו  לא  מעולם  ישראל� 

ירושלים יהיו אזרחיה וישתתפו בתהליכי הבחירות בה� הרי אי-אפשר לשלול מהם 

ואנחנו לא מעוניינים שהם  את הזכות לבחור בבחירות ברשות הפלסטינית� היות 

ישתתפו  שהם  להסכים  צריכים  בודאי  היינו  ישראל,  במדינת  בבחירות  ישתתפו 

בבחירות בקרב הרשות הפלסטינית ולכן ההחלטה הזו היתה נכונה אז והיא נשארה 

נכונה גם כיום ]���[ אני מניח שרוב הציבור בישראל מעדיף שערביי מזרח-ירושלים 

לא ישתתפו בבחירות בתוך מדינת ישראל אלא ישתתפו בבחירות ]של[ המדינה שהם 

מזדהים איתה שהיא המדינה הפלסטינית� מה שקשור לשכונות ]הכוונה לריבונות 

הישראלית בשכונות הערביות א�ר[, אין לזה שום קשר ושום שייכות, כפי שלא היה 
בעבר�1083

אולמרט, שעבר מהפך אידאולוגי מאז היותו ראש עיריית ירושלים, הכיר אפוא )בהמשך 

לתהליך אוסלו( באופן ברור ונחרץ בזיקתם של תושבי מזרח-ירושלים הערבים לרשות 

תוך   — בישראל  בבחירות  להשתתף  להם  לאפשר  הישראלי  הרצון  ובאי  הפלסטינית 

התעקשות על הסמכות והריבונות הישראלית המלאה בכל חלקי מזרח-ירושלים� הסתירה 

בין שני מרכיבים אלה ברורה למדי והיא מדגישה את בעיית מימוש הריבונות הישראלית 

״החלולה״ במזרח-ירושלים� 

שהוקצו  המושבים  בארבעת  חמאס  זכתה   2006 בינואר  ב-25  שנערכו  בבחירות   

למוסלמים במחוז ירושלים, אולם יש לשים לב לכך שרק 16% )כ-18 אלף איש( מתושבי 

השתתפו  איש(,  אלף  כ-114  )המונים  במזרח-ירושלים  הבחירה  זכות  בעלי  ישראל, 

בבחירות — כמחצית משיעור המצביעים שהשתתפו בבחירות ב-1996� ועדת הבחירות 

הפלסטינית טענה שהגורם המרכזי לשיעור ההצבעה הנמוך במזרח-ירושלים היה המגבלות 

�http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Events/2006/01/eventpre170106.htm :1083 אתר משרד ראש הממשלה
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שהטילה ישראל על תהליך ההצבעה, ולהסבר זה יש להוסיף — על פי הלל כהן — את 

החשש מצעדי עונשין של ישראל כלפי המשתתפים בבחירות�1084 אולם יותר מכל ביטאו 

בחירות 2006 את הפסיביות הפוליטית ואת הפיצול הפנימי הגדול שנתגלע בין המחנות 

הערבית  החברה  של  בולטים  למאפיינים  שהפכו  במזרח-ירושלים,  השונים  הפוליטיים 

בעיר� רוב מוחלט של תושבי מזרח העיר — מציין הלל כהן — ״בחרו להימנע מניסיון 

לבין הרשות  ירושלים  בין  הן בשל הנתק  על עתידה של הרשות הפלסטינית,  להשפיע 

]שהפך להיות מוחשי יותר עם בניית הגדר, א�ר[, הן בשל חוסר האמון ביכולתה לפעול 

מול ישראל, הן בשל הפחד� מנגד, לא קמה בעיר הנהגה שמצליחה לבנות קואליציה של 
הכוחות השונים הפועלים בה״�1085

1084 בהסתמך על ריאיון עם נצ״מ )בדימוס( ראובן ברקו, ששימש יועץ לענייני ערבים למפקד מחוז ירושלים 

במשטרה, טען הלל כהן כי המסר ששידרו גורמי הביטחון הישראליים לפלסטינים בעיר היה שעדיף להם 
להימנע מהצבעה� ראו: ה׳ כהן, ״עלייתה ונפילתה של ירושלים כבירת פלסטין״, בתוך: אחימאיר ובר-סימן-

טוב )עורכים(, 40 שנה בירושלים, עמ׳ 112� 
1085 כהן, שם, עמ׳ 112� אגב, שיעור ההצבעה בבחירות שהתקיימו במזרח-ירושלים בינואר 2005 לראשות 

הרשות הפלסטינית לאחר מותו של ערפאת, היה נמוך אף יותר� בבחירות אלו השתתפו רק כ-6,000 בני-
אדם מתוך כ-114,000 בעלי זכות בחירה — כלומר, פחות מ-6%� ראו: כהן, שם, עמ׳ 159�

בוחרים פלסטינים מצביעים בבית הדואר המרכזי ברחוב צלאח א-דין, 25 בינואר 2006
צילום: משה מילנר, לע״מ
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תוצאות הבחירות של ראשית 2006 יצרו תקדים נוסף: ניסיון לשלול את התֹושבּות של 

ירושלמים שזכו בבחירות�1086 שר הפנים דאז רוני בר-און, הודיע  נציגי חמאס  ארבעה 

ב-29 במאי 2006 לח׳אלד אבו ערפה, שר בממשלת הרשות הפלסטינית, ולשלושה תושבים 

שנבחרו למועצה המחוקקת הפלסטינית: מוחמד אבו-טיר, מוחמד טוטח ואחמד עטון — 

כולם אנשי חמאס תושבי מזרח-ירושלים — כי ״נוכח חברותם ופעילותם במוסדות חמאס 

המוגדר כארגון טרור״ בכוונתו לבטל את רישיון ישיבת הקבע שלהם בישראל, בהתאם 

המערבית  בגדה  נרחבת  ישראלית  לפעילות  במקביל  באה  זו  הודעה  בחוק�  לסמכותו 

למעצר ראשי החמאס )כולל שרי חמאס בממשלת הרשות הפלסטינית(, וזאת בתגובה 

לפיגוע שהתרחש סמוך לתחנה המרכזית בתל-אביב ב-17 באפריל 2006, בו נהרגו 11 

ראש  שכינס  הביטחוני  בדיון  הוחלט  הישראלית  בתקשורת  דיווחים  פי  על  בני-אדם� 

הממשלה אולמרט למחרת, כי ישראל תשלול את תעודות התושב של הארבעה� נמסר כי 

״בסביבתו של אולמרט אמרו לאחר הדיון כי למי שהוא חבר ממשלה שעוסקת בטרור, 

לא תינתן שום חסות במסגרת תעודת תושב ישראלית: לא יתאפשר להם מעבר, והיחס 
אליהם יהיה כאל פעילים בארגון טרור״�1087

של  ממשלה  חבר  ״היותך  נאמר:  אבו-ערפה,  של  לביתו  הפנים  שר  ששלח  במכתב 

רשות אחרת, ובוודאי של רשות הנמצאת בעימות עם ישראל, מטעם ארגון טרור ששם 

לו למטרה להילחם בישראל, מהווה מעשה שיש בו הפרת חובת נאמנותך למדינת ישראל 
כתושב המדינה״�1088

ב-30 ביוני 2006 שלל בר-און את תֹושבּות הקבע ותעודות הזהות הישראליות של 

יום בו הועמדה  ארבעת האישים הנ״ל� ההחלטה התקבלה בחלוף אולטימטום של 30 

בפניהם הברירה: או שיוותרו על מעמדם במועצה המחוקקת ובממשלה הפלסטינית, או 

שתישלל מהם תֹושבּות הקבע בישראל על כל הזכויות הנובעות ממנה� נמסר כי הארבעה 

יגורשו מישראל מיד לאחר שישוחררו ממעצר, מאחר שהפכו שוהים בלתי-חוקיים על 

אדמתה� המגורשים שקלו לעתור לבג״ץ נגד ההחלטה� על פי הדיווחים בתקשורת, היועץ 

החלטת  על  תגן  המשפטית  המערכת  כי  לאולמרט  מסר  מזוז,  מני  לממשלה  המשפטי 

במזרח-ירושלים,  המתגוררים  החמאס  אנשי  של  הקבע  תֹושבּות  את  לשלול  הממשלה 

1086 בראשית מאי 2005 הודיע שר הפנים אופיר פז-פינס, על החלטתו לשלול את תֹושבּות הקבע מארבעת 

המחבלים החברים בחוליית סילואן שהיתה מעורבת בביצוע חמישה פיגועים, בהם נהרגו 35 בני-אדם� 
ראו: ר׳ סער, ״שר הפנים החליט לשלול את תֹושבּותם של ארבעה מחבלים חברי חוליית סילוואן״, הארץ, 
10 במאי 2005� אולם המקרה של נבחרי החמאס היה שונה לחלוטין: הם נבחרו בבחירות שאושרו על ידי 
ישראל והתקיימו על פי החוק הישראלי בפיקוח בין-לאומי, ולא הואשמו במעורבות ישירה במעשי טרור� 

1087 מ׳ בנגל, ״ממשלת החמאס אחראית לפיגוע״, nrg מעריב, 18 באפריל 2006�

1088 ר׳ סער וא׳, רגולר, ״בר-און מאיים לשלול מעמד בכירי חמאס במזרח-ירושלים״, הארץ, 30 במאי 2006�
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והעריך כי ההחלטה תעמוד במבחן בג״ץ� הטיעון המרכזי של מזוז היה שהחוק העניק 

לשר הפנים סמכות רחבה מאוד בשלילת תֹושבּות, והעובדה שאלה שתֹושבּותם נשללת 
הם חברים מוצהרים בארגון טרור, תקל להגן על ההחלטה�1089

אולם ההחלטה עוררה ביקורת חריפה מצד ארגוני זכויות-אדם בישראל�1090 ארגון 

המשפט׳,  בית  ׳ידידי  של  במעמד  לבג״ץ,  הגישו  האזרח  לזכויות  והאגודה  ׳עדאלה׳ 

חוות דעת נגד החלטתו של שר הפנים�1091 לטענתם, הנימוק לפיו גילו הארבעה ״חוסר 

נאמנות״ בהיותם חברי ״פרלמנט זר״, אינו מצדיק את גירושם� ביטול מעמד האזרחות 

או התֹושבּות בנימוק של הפרת אמונים הוא לדעתם צעד קיצוני המנוגד לדיני הכיבוש 

הקבועים במשפט ההומניטרי בכלל ובאמנת ז׳נבה הרביעית בפרט, שחלים לפי השקפתם 
גם על מזרח-ירושלים�1092

ואכן, סעיף 49 באמנת ז׳נבה אוסר על ״המעצמה הכובשת״ לבצע כל סוג של ״העברה 

בכפייה״ של אזרחים מוגנים, לרבות העברה בכפייה בתוך השטח הכבוש, וזאת בנוסף 

לאיסור על גירוש אזרחים אל מחוץ לשטח הכבוש� איסור זה הוא מוחלט, והוא תקף 

״ללא קשר למניע״ העומד מאחורי הכוונה לבצע העברה בכפייה� סעיף 78 לאמנת ז׳נבה 

מכיר אמנם בסמכותה של המדינה הכובשת ״לייחד את מקום המגורים״ של אזרח בתוך 

השטח הכבוש, קרי: לתחום את האזור שבו מותר לאותו אדם להתגורר, אולם סמכות 

זו נתפסת באמנה כצעד חריג שמותר לנקוט רק לנוכח ״טעמי הכרח של ביטחון״� לפי 

סכנה  נשקפת  כן  אם  אלא  זה  צעד  לנקוט  ניתן  לא  העליון,  בית המשפט  של  קביעתו 

ביטחונית ישירה מהאדם שנגדו הוא ננקט� בכל מקרה, אסור לתחום את מקום מגוריו 

של אדם כאמצעי ענישה, אלא אך ורק כאמצעי מניעה� לכן קבע בית המשפט העליון כי 

לשם הפעלת סמכות זו נדרשות ״ראיות ִמנהליות��� ברורות ומשכנעות, שאם לא יינקט 

האמצעי של תיחום מקום מגורים, קיימת אפשרות סבירה כי תהא נשקפת ממנו סכנה 

ממשית לפגיעה בביטחון האזור״� 

http://news.nana10. 2006 1089 ״מזוז: נגן על שלילת התֹושבּות של אנשי החמאס״, חדשות נענע, 20 באפריל

�co.il/Article/?ArticleID=371402
http://www.nrg.co.il/ nrg  מעריב, 30 במאי 2007  1090 א׳ פורשר, ״עדאלה עלול לסכן את הביטחון״, 

online/1/ART1/588/569.html� אתר ׳בצלם׳:
�http://m.btselem.org/hebrew/jerusalem/20060703_revocation_of_residency_of_hamas_mps

1091 בג״ץ 7803/06 ח׳אלד אבו ערפה נ׳ שר הפנים�

1092 עמדה זו אינה מקובלת על ישראל, הרואה במזרח-ירושלים שטח בו חלים המשפט, השיפוט והִמנהל 

 ,4 ִמזכר היועץ המשפטי של משרד החוץ אל מנכ״ל המשרד, 12 במארס 1968, עמ׳  הישראלי� ראו גם: 
ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות�
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כי  בבירור  התקשורת  אמצעי  בכל  דיווחים  הצביעו  ׳בצלם׳,  עמדת  פי  על  אולם, 

ההחלטה לשלול את תֹושבּותם של שלושת חברי הפרלמנט הפלסטיני ממזרח-ירושלים 

לא נבעה רק מן הסכנה הנשקפת מהם באופן אישי, והיה בה גם משום צעד הפגנתי ״על 

רקע הפיגוע בתל-אביב״, וזאת בהמשך ליתר הצעדים שנקטה ישראל נגד ממשלת חמאס 

של הרשות הפלסטינית�1093 עמדת ׳בצלם׳ הדגישה גם שישראל מפרשת את ההשתתפות 

בבחירות למוסדות הלאומיים הפלסטיניים כביטוי לחוסר נאמנות למדינה, אף שבחירות 

אלו נערכו במזרח-ירושלים בהתאם להסכמי אוסלו, לפי חוק ישראלי המיישם הסכמים 

אלו, ותחת פיקוח בין-לאומי� הטלת סנקציה חמורה של העברה בכפייה בגין השתתפות 

בחיים הפוליטיים של החברה אליה אדם שייך, היא לדעת הארגון פגיעה קשה בזכויות 
האזרח שלו ושל קהילתו�1094

ב-13 במאי 2014 החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי הדיון 

בעתירה יועבר להכרעת תשעה שופטים�1095 ב-5 במאי 2015 הודיעו באי-כוח העותרים 

)שפסקה  הפלסטינית  המחוקקת  במועצה  מתפקידיהם  להתפטר  מוכנים  העותרים  כי 

לתפקד החל מ-2006( ובממשלת הרשות הפלסטינית, ושר הפנים התבקש להודיע אם 

חל שינוי כלשהו בעמדת המדינה�1096 בדיון בבג״ץ הסתבר שאין בסעיפי חוק הכניסה 

רישיון  כבעלי  מזרח-ירושלים  ערביי  של  מעמדם  נגזר  ממנו   — תשי״ב-1952  לישראל, 

לישיבת-קבע בישראל — כל הוראה המאפשרת שלילת תֹושבּות בנסיבות אלו, והחוק 
אינו קובע כל פרוצדורה לשלילתה�1097

חלפו אפוא כעשר שנים מאז שלל שר הפנים בר-און את תֹושבּותם של ארבעת 

פעילי החמאס שנבחרו, והכרעה סופית של בג״ץ בעניינם טרם התקבלה� 

1093 ראו אתר ׳בצלם׳:

�http://www.btselem.org/hebrew/jerusalem/20060703_revocation_of_residency_of_hamas_mps
1094 אתר ׳בצלם׳, שם�

http://elyon1.court.gov.il/files/06/030/078/s36/06078030.s36.htm 1095� לאחרונה, בעקבות גלי האלימות 

שאירעו במזרח-ירושלים בקיץ-סתיו 2014 ובסתיו 2015, התחדש גם הדיון סביב עונשי הריסת בתיהם של 
מחבלים, שלילת תֹושבּותם וזכויותיהם הסוציאליות, גם אם השליכו בקבוקי תבערה� ראו: י׳ ליס, ב׳ רביד, 
״נתניהו מקדם הצעת חוק לשלילת תֹושבּות וזכויות סוציאליות ממבצעי פיגועים״, הארץ, 22 בנובמבר 2014; 
י׳ ליס, ״תכנית נגד הטרור הוגשה לנתניהו: גירוש לעזה, שלילת תושבּות מזורקי בקבוק תבערה״, הארץ, 26 

בנובמבר 2014� 
�https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06078030-c37.htm 1096

1097 ראו מכתבם של עו״ד ע׳ פלר מן האגודה לזכויות האזרח ועו״ד ס׳ זהר מ׳עדאלה׳ אל שר הפנים, 13 באוקטובר 

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/10/ :2015 2015, ופרוטוקול הדיון שהתקיים ב-5 במאי
�http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/05/hit7803protocol.pdf ;EJ-Residency131015.pdf
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ב� שלילות תֹושבּות בהיקפים גדולים ב-2006 וב-2008

הרשות  למוסדות  שנבחרו  החמאס  פעילי  תֹושבּות  את  לשלול  לניסיונות  במקביל 

שעברו  מזרח-ירושלים  תושבי  של  התֹושבּות  שלילות  במספר  עלייה  חלה  הפלסטינית, 

 222 )לעומת  ל-1,363  עלה מספר השלילות   2006 או בשטחים� בשנת  בחו״ל  להתגורר 

ל-289, אולם ב-2008 הוא הגיע לשיא  ירד מספר השלילות   2007 2005(� בשנת  בשנת 

של 4,577 שלילות )כשליש ממספר השלילות שניתנו מאז 1967(�1098 ארגוני זכויות-אדם 

בישראל מתחו ביקורת חריפה על פרקטיקה זו, וכינו אותה שוב ״הטרנספר השקט״�1099 

מספרן הגדול של השלילות בשנת 2008 הוסבר על ידי משרד הפנים כ״בדיקה יזומה״, 
״עדכון טכני״, ״פעולות מחשב שלא בוצעו בשנים הקודמות״ ו״טיוב נתונים״�1100

ירושלים, הודגש כי לב הבעיה אינה  נועם עבור מכון  גיל-עד  במסמך שכתב עו״ד 

שלילת מעמד התושב ממי שפועל נגד המדינה )שלילה שניתן אולי להצדיקה במקרים 

הזכויות  בשלילת  אלא  בגירוש,  מעשית  מבחינה  מדובר  לא  אם  במיוחד  קיצוניים, 

תמימים  מתושבים  התֹושבּות  בשלילת  נעוץ  הבעיה  שעיקר  אלא  בלבד(�  הסוציאליות 

שרק בחרו לחיות בחוץ לארץ לתקופות ממושכות, או שנאלצו לבנות את בתיהם מחוץ 
לתחומי העיר והמדינה, באל עזרייה או באבו דיס�1101

משרד  נ׳  ואח׳  דארי   5829/05 )עע״מ  העליון  המשפט  בית  דחה   2007 בספטמבר 

הפנים( עתירה של תושבי מזרח-ירושלים שתֹושבּות הקבע שלהם נשללה לאחר שהות 

ארוכה והשתקעות בארצות-הברית, אולם השופטת ברלינר הותירה ב״צריך עיון״ את 

השאלה העקרונית אם יש מקום לבחון מחדש את הלכת עוואד ולהבחין בין תושבי-קבע 

״רגילים״ לתושבי מזרח-ירושלים� 

עתירה  להגנת הפרט  והמוקד  לזכויות האזרח  הגישו האגודה   2011 בפברואר  ב-7 

לבג״ץ )בג״ץ 2797/11 קרעין ואח׳ נ׳ שר הפנים( בה התבקש בית המשפט להכריע עקרונית 

בסוגיית מעמדם המיוחד של תושבי מזרח-ירושלים� הסעד המבוקש מבית המשפט היה 

צו שיורה למדינה לנמק ״מדוע לא ייקבע כי רישיונות הישיבה של תושבי מזרח-ירושלים 

אינם ניתנים להפקעה בשל ישיבה ממושכת מחוץ לישראל או בשל רכישת מעמד במדינה 

http://www.btselem.org/hebrew/jerusalem/ revocation_ :1098 אתר ׳בצלם׳, המסתמך על נתוני משרד הפנים

�statistics
�http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1483 :1099 ראו אתר המוקד להגנת הפרט

1100 בג״ץ 2797/11, שם, עמ׳ 20; ריאיון המחבר עם חגית צור )וייס(, מנהלת לשכת רשות האוכלוסין וההגירה 

במזרח-ירושלים, 6 בספטמבר 2016� 
1101 ג׳ נועם, ״הוצאת שכונות ערביות מירושלים — מעמד התושבים המקומיים וזכויותיהם בהתאם לדין 

הישראלי והבינלאומי״, בתוך: צוות חוקרים ממכון ירושלים לחקר ישראל, היפרדות משכונות ערביות 
בירושלים, ניירות רקע לקובעי המדיניות, מכון ירושלים לחקר ישראל, נובמבר 2007 )לא פורסם(, עמ׳ 25� 
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אחרת״, וכן: ״מדוע לא יתוקנו תקנות הכניסה לישראל וייקבע בהן כי לא יבוטלו אשרה 

ורישיון לישיבת-קבע שניתנו עקב סיפוח שטח למדינת-ישראל לפי סעיף 11)ב( לפקודת 

סדרי השלטון והמשפט״� העתירה נמחקה בעקבות המלצת בית המשפט, אולם הסוגיה 
לא ירדה מסדר-יומו�1102

מבחינה זו נראה כאילו חזרנו ב-2011 לנקודת ההתחלה של ספר זה: הדיון על 

טיבו ואופיו של המעמד המיוחד שניתן לתושבי מזרח-ירושלים ב-1967, והאם ובאילו 

נסיבות ניתן לשלול מעמד זה� בחלקו השני של הספר נרחיב את הדיון האקטואלי 

בסוגיה זו� 

ג� תהליך אנאפוליס ושיחות אולמרט-אבו-מאזן )2008-2007(

הקיפאון המדיני במגעים בין ישראל לפלסטינים הסתיים ב-27 בנובמבר 2007, עם כינוס 

ועידת אנאפוליס, בה הודיעו שני הצדדים קבל עם ועולם על חידוש המשא ומתן ביניהם 

מתוך שאיפה להגיע להסכם קבע עד סוף 2008� בהצהרת אנאפוליס לא נזכרה אמנם 

״כולל  הנושאים,  בכל  יעסוק  ומתן  המשא  כי  בה  צוין  אך  במפורש,  ירושלים  סוגיית 
סוגיות הליבה, ללא יוצאי דופן, כפי שנקבע בהסכמים הקודמים״�1103

http://www.hamoked.org.il/ :1102 על הדיון בבג״ץ, פסק הדין והתגובות לו, ראו באתר המוקד להגנת הפרט

�Document.aspx?dID=Documents1750
1103 להרס, משא ומתן על ירושלים, עמ׳ 53�

אהוד אולמרט 
ומחמוד עבאס 

)אבו-מאזן( 
בתום פגישה 

בבית ראש 
הממשלה 

בירושלים, 
19 בפברואר 2008
צילום: משה מילנר, 

לע״מ
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בעקבות כינוס הוועידה החלו הצדדים במשא ומתן מקיף בכל הסוגיות המרכזיות למעט 

שאלת ירושלים, ובחלקן אף הושגה התקדמות רבה�1104 נושא ירושלים לא נדון באופן 

גלוי בערוצים הרשמיים, בגלל איומה של ש״ס לפרוש מן הממשלה באם יתנהל משא 

ומתן על ירושלים�1105 דחיית הדיון בסוגיה רגישה זו התאפשרה ככל הנראה על בסיס 

הבנה שקטה בין אבו-מאזן לאולמרט לקיים את המשא ומתן בעניין ירושלים בשיחות 
סודיות ביניהם, ולהימנע מכל פרסום בעניין עד ששני הצדדים יגיעו להסכמה�1106

ב-16 בספטמבר 2008 התקיים המפגש האחרון בסדרת השיחות בין אולמרט לאבו-

כוונתו  וחצי לאחר הודעת אולמרט על  זה התקיים חודש  כי מפגש  יש להדגיש  מאזן� 

להתפטר על רקע פרשיות השחיתות שנקשרו אליו, ויום לפני הבחירות החדשות ליושב 

ראש מפלגת ״קדימה״, בהן ניצחה ציפי ליבני, שלא היתה מעורבת כלל בשיחות אולמרט-
אבו-מאזן בנושא ירושלים�1107

להסכם-קבע,  עקרונות  מסמך  המופתע  אבו-מאזן  בפני  אולמרט  הציג  במפגש 

בליווי מפה ועליה הצעתו לקו הגבול בין שתי המדינות — כולל באזור ירושלים� תכנית 

אולמרט התבססה על עבודה של צוות מצומצם שכלל את תא״ל )מיל( אודי דקל, ראש 

בפיקוד  צבעים״  ״קשת  ִמנהלת  ראש  לשעבר  ִתרזה,  דני  )מיל(  ואל״מ  השלום,  ִמנהלת 

מרכז, וממתכנני גדר ההפרדה� 

)׳האגן  ההיסטורי  האגן  סוגיית  להסדר  שונים  מרעיונות  הושפעה  הצוות  עבודת 

הקדוש׳( הכולל את העיר העתיקה וסביבותיה, שגובשו במכון ירושלים לחקר ישראל 

מתווה  של  לאלה  דומים  היו  אולמרט  שהציע  התכנית  עקרונות  נוספים�1108  ובצוותים 

קלינטון, למעט הצעתו בנושא ׳האגן הקדוש׳� 

ראש הממשלה הציע שכל השכונות היהודיות שנבנו בירושלים לאחר 1967 יישארו 

של  לבירתה  ויהיו  פלסטינית  לריבונות  יעברו  הערביות  ושהשכונות  ישראל,  בריבונות 

המדינה  ישראל,  מדינות:  חמש  לנאמנות  יימסר  הקדוש׳  ׳האגן  הפלסטינית�  המדינה 

1104 על התהליך בכללותו ראו: ע׳ צנעני, תהליך אנאפוליס )2008-2007( ״נווה מדבר״ או ״פאטה מורגנה״?, 

תל-אביב 2015� 
1105 נ׳ שרגאי, מ׳ מועלם, ״אין שיחות על חלוקת ירושלים״, הארץ, 12 בפברואר 2008�

1106 להרס, שם, עמ׳ 55�

1107 ב-30 ביולי הודיע אולמרט במסיבת עיתונאים כי הוא אינו מתכוון להתמודד בבחירות המקדימות 

של מפלגתו ׳קדימה׳, וכי לאחר שייבחר יושב-ראש חדש למפלגה, בכוונתו להגיש את התפטרותו מתפקיד 
 ,2008 ביולי   31  ,ynet קדימה״,  יו״ר  בחירת  עם  אתפטר  ״אולמרט:  שומפלבי,  א׳  ראו:  הממשלה�  ראש 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3575600,00.html; להרס, שם, עמ׳ 57-56� 
1108 הרצאות אודי דקל ודני תרזה במכון ירושלים לחקר ישראל, 10 באוגוסט 2010; א׳ רמון )עורך(, האגן 

ההיסטורי של ירושלים: בעיות וחלופות לפתרונן, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל 2007� 
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חופשית  כניסה  תתאפשר  האגן  אל  הברית�  וארצות  הסעודית  ערב  ירדן,  הפלסטינית, 

למאמיני כל הדתות, וחמש המדינות הנאמנות יקבעו את הסדרים שיחולו על התושבים 

והנחת  ב׳אגן הקדוש׳,  הריבונות  לא התייחסה לשאלת  בו� הצעת ההסכם  והמבקרים 

העבודה היתה כי כל צד ישמור על תביעותיו בנושא, תוך הסכמה על העברת סמכויות 
הניהול למשטר בין-לאומי�1109

הצעה מרחיקת-לכת זו של אולמרט לא זכתה לתשובה ברורה ורשמית של ההנהגה 

של  הרעוע  הפוליטי  למעמדו  מודעת  כמובן  שהיתה  אבו-מאזן,  בראשות  הפלסטינית 

אולמרט, שהיה באותו שלב חסר סמכויות ממשיות� בכל מקרה, להצעה לא היה המשך 
והיא לא הובילה להמשך המשא ומתן ולהסדר מוסכם�1110

שאלת מעמדם ומצבם של תושבי מזרח-ירושלים הערבים לא נזכרה בתכניתו של 

אולמרט, אבל היא נזכרת בהסברים שנתן למהפך שחל בעמדותיו� בריאיון לעיתונאים 

נחום ברנע ושמעון שיפר, שנערך בסוף ספטמבר 2008, כשבועיים לאחר פגישתו האחרונה 

שמאחורי  המרכזי  כשיקול  הדמוגרפי  השיקול  על  אולמרט  הצביע  אּבו-מאזן,  עם 

הצעתו:

לתוך  ערבים  אלף   270 להכניס  יצטרך  העיר  של  השטח  בכל  להחזיק  שרוצה  מי 

גדרות בישראל הריבונית� זה לא ילך� צריכים להכריע� ההכרעה הזאת קשה, נוראה, 

הכרעה שעומדת בניגוד לאינסטינקטים הטבעיים שלנו, בניגוד להמיית הלב שלנו, 

לאכוף את  אני הראשון שרצה  שנה�   2000 ישראל במשך  עם  לתפילות של  בניגוד 

הריבונות הישראלית על כל העיר� אני מודה� אני לא בא להצדיק רטרואקטיבית את 

מה שעשיתי 35 שנה� חלק ניכר מן השנים הללו לא הייתי מוכן להתבונן במציאות 
בכל עומקה�1111

כשנתיים לאחר מכן התייחס אולמרט גם לפערים העצומים בין מזרח העיר למערבה:

לאט לאט התחלתי להרגיש כי הסיסמאות על אחדותה של ירושלים אינן מתיישבות 

עם מציאות החיים בעיר, אותה למדתי להכיר בדרך שרק ראש עיר יכול� הפער בין 

להשאיר  עלינו   ]���[ נסבל  בלתי  היה  המזרחי  וחלקה  ירושלים  של  המערבי  החלק 

תהליך  עברתי   ]���[ הכל  נאבד  אחרת  נמנע,  ובלתי  שחיוני  מה  את  רק  בשליטתנו 

ממושך של חיבוטי נפש, שגרמו לי משבר רגשי ואידיאולוגי לא קל, אבל לא יכולתי 

1109 להרס, משא ומתן על ירושלים, עמ׳ 58� 

1110 להרס, שם, עמ׳ 62-59� 

1111 נ׳ ברנע, ש׳ שיפר, ״שגיתי� אני לא בא להצדיק מה שעשיתי במשך 35 שנה״, ידיעות אחרונות — מוסף 

ראש השנה, 29 בספטמבר 2008; להרס, שם, עמ׳ 62� 



287287

שנאבקתי  מה  מכל  לגמרי  שונות  היו  בשטח  העובדות  עצמי�  את  לרמות  להמשיך 
בשמו ולמענו במשך שנים והפער הלך וגדל�1112

ערב יום ירושלים, במאי 2012, כבר חזר אולמרט כמעט במדויק על דברים שאמר טדי 

קולק בראשית שנות ה-90:

אף ממשלה ישראלית מאז 1967 לא עשתה אפילו אפס קצהו של מה שנדרש כדי 

לוויתורים  זו טרגדיה שתוביל אותנו, בלית ברירה,  לאחד את העיר באופן מעשי� 

פוליטיים בלתי נמנעים� אגב, שלא יהיה פה ספק, ואני לא אומר את זה באיזשהו 

גלגול עיניים: גם הממשלה שאני עמדתי בראשה לא עשתה את כל מה שהיה צריך 

במודע  אבל  בירושלים,  השקענו  אמנם  מאוחדת�  לעיר  ירושלים  את  להפוך  כדי 

השקענו בעיקר במערב העיר ובשכונות החדשות כמו הר-חומה, פסגת זאב, רמות 

מירושלים  חלק  יהיו  לא  שבעתיד  חושב  שאני  באזורים  מלהשקיע  ונמנענו  וגילה, 

שתהיה בריבונות מדינת ישראל�1113 

נראה אפוא שאולמרט אימץ את הלך המחשבה של רוב המשתתפים במשלחת הישראלית 

לוועידת קמפ-דייוויד מיולי 2000� השיקול הדמוגרפי נתפס בעיניו כהצדקה מרכזית 

הוא  ב-2008�  העיר  במזרח  שהתגוררו  הערבים  התושבים  אלף  מ-270  ל״היפרדות״ 

הדגיש גם את בעיית הפערים העצומים בין מזרח העיר למערבה, שממשלות ישראל לא 

ניסו לגשר עליהם באמת ובתמים� הלך מחשבה זה פגע פגיעה קשה בנכונות להשקעה 

הישראלית במזרח-ירושלים, בשל ההנחה שישראל תעביר ממילא את רוב השכונות 

הערביות לידי הרשות/המדינה הפלסטינית� אולם, כידוע, הצעתו של אולמרט משנת 

2008 נותרה על הנייר והאתגרים העצומים שמציבים התושבים הערבים בפני ממשלות 

ישראל בראשות יורשו של אולמרט, בנימין נתניהו )שמתנגד לכל חלוקה של העיר(,1114 

לא נעלמו כלל ועיקר� להפך, הם מחריפים ככל שחולפות השנים — ויעידו על כך שני 

גלי האלימות שפרצו במזרח-ירושלים בקיץ-סתיו 2014 ובספטמבר 2015, שהובלו 

לראשונה מאז 1967 על ידי תושבי מזרח העיר� סוגיות סבוכות אלו, והקשר בינן לבין 
מעמד התֹושבּות, יידונו בהרחבה בחלקו השני של הספר�1115

1112 ״אולמרט, ׳איך כמעט הבאתי שלום׳״, ידיעות אחרונות — מוסף 7 ימים, 28 בינואר 2011, עמ׳ 25; 

להרס, שם, עמ׳ 63� 
1113 י׳ אלי, ״אולמרט: נצטרך להגיע להסדר בירושלים, כולל הר הבית״, nrg, 20 במאי 2012, 

�http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/369/704.html?hp=1&cat=404&loc=1
1114 להרס, שם, עמ׳ 67-63�

1115 ראו בהרחבה: רמון ולהרס, מזרח-ירושלים, קיץ 2014: מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית, 

�http://www.jiis.org.il/?cmd=publication.156&act=read&id=717
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פרק שמיני: סיכום

צה״ל  ניצחון  לאחר  הראשונה  לישיבתה  ישראל  ממשלת  התכנסה   1967 ביוני  ב-11 

בניגוד  ישראל�  לתחומי  מזרח-ירושלים  את  לצרף  והחליטה  הימים,  ששת  במלחמת 

לסוגיות הקשורות בעתידה של הגדה המערבית, התקבלה ההחלטה להחיל את המשפט, 

השיפוט והִמנהל הישראליים על מזרח-ירושלים )שפירושה למעשה היה סיפוח( בתמימות 

דעים של כל שרי הממשלה� 

יש  משפטי  הליך  איזה  כמו  פרוצדוראליות,  שאלות  על  ביניהם  התווכחו  השרים 

לנקוט כדי להחיל את הריבונות הישראלית במזרח העיר, אולם איש מהם לא ערער על 

עצם ״מעשה האיחוד״�

באותו דיון עלתה לראשונה לסדר היום סוגיית מעמדם של ערביי מזרח-ירושלים� 

בהערתו של מנחם בגין על כך שתהליך ההתאזרחות של תושבי מזרח-ירושלים לא ייעשה 

הישראלית  ההחלטה  של  הראשון  הגרעין  את  לראות  לדעתי  ניתן  אוטומטי״,  ״באופן 

בדבר הפיכתם של ערביי מזרח-ירושלים לתושבים, ולא לאזרחי ישראל� 

בשבועיים שלאחר מכן דנה הממשלה כמה פעמים במהלכי ״איחוד העיר״ ובהשפעת 

סיפוחה של מזרח-ירושלים על שאלת עתיד הגדה המערבית� כמה שרים חששו שההחלטות 

על גבולות השטח שיסופח לישראל ומעמד התושבים במזרח-ירושלים, ילמדו על כוונות 

ישראל לגבי הגדה המערבית� 

ב-25 ביוני עמדה הממשלה לאשר את הצעת האלוף רחבעם זאבי )גנדי( — שהיה 

הדמות המרכזית בוועדת הפקידים ואנשי הצבא שקבעה את גבולות העיר — ולספח אל 

העיר שטח נרחב של כ-200 קמ״ר ובו 22 שכונות וכפרים שחלקם הגדול לא נכלל מעולם 

בתחומי העיר, וכ-100 אלף תושבים ערבים� 

רק התערבותו של שר הביטחון משה דיין ברגע האחרון, הביאה לצמצום משמעותי 

הטיעונים  שני  ערבים�  תושבים  אלף  ולכ-70  קמ״ר  ל-70  המסופח  השטח  גבולות  של 

 — דהיינו  הדמוגרפי,  השיקול  היו  זאבי  להצעת  בהתנגדותו  דיין  שהעלה  המרכזיים 

צמצום מספר התושבים הערבים שייוותרו בשטח המסופח — והתנגדותו לתקיעת טריז 

בין דרום הגדה המערבית לצפונה — דבר שיקשה על כל פתרון מדיני בעתיד� 

ביוני  ב-21  המסופח�  בשטח  הערבים  התושבים  מעמד  על  דיון  התנהל  במקביל 

התכנסה ועדת השרים לענייני ירושלים ודנה בבעיות הצפויות עם ׳איחוד העיר׳� בישיבה 

העלה אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס, את השאלה המרכזית: ״מי יהיה אזרח במזרח-
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אזרחות  אין  הקיים  החוק  ״לפי  כי  לו  השיב  שפירא,  י״ש  המשפטים  שר  ירושלים?״ 

אוטומטית״� עו״ד צבי טרלו, ששימש עוזר ליועץ המשפטי במפקדת כוחות צה״ל בגדה 

דיברו  זו  ברוח  ישראל״�  לערביי  אוטומטית  אזרחות  עשינו  ״לא  כי  הסביר  המערבית, 

גם היועץ המשפטי לממשלה משה בן-זאב, וסגן שר הפנים ישראל בן מאיר� מחילופי 

דברים אלה ניתן ללמוד כי כבר באותו שלב, עשרה ימים לאחר סיום המלחמה, התגבשה 

במשרד המשפטים התפיסה שערביי מזרח-ירושלים לא יקבלו אזרחות ישראלית באופן 

אוטומטי, אלא ייהנו בשלב ראשון ממעמד של תושבים בלבד� 

שר המשפטים ואנשי משרדו השתמשו בתקדים של כ-100 אלף ערביי ישראל שלא 

מלחמת  לאחר   1948 בנובמבר  ב-8  המדינה  בתחומי  שנערך  הקובע  במרשם  נרשמו 

העצמאות, ונאלצו להגיש בקשה רשמית לאזרחות ולעמוד במספר תנאים, שאחד מהם 

היה ׳ידיעת-מה של השפה העברית׳� ההחלטה היתה תלויה לחלוטין בשיקול דעתו של 

שר הפנים, והמבקש נדרש להצהיר שיהיה אזרח נאמן למדינת ישראל�

מצב דברים זה נכון במידה רבה גם לגבי ערביי מזרח-ירושלים� על פי תפיסתם הם 

תושבי העיר מימים ימימה — ולכן גם תושבי ישראל, מאחר שישראל החילה נגד רצונם 

את המשפט, השיפוט והִמנהל הישראלי על מזרח-ירושלים� אולם מנקודת-מבט משפטית 

ישראלית, על פי קביעת בית המשפט העליון מ-1988 )בג״ץ 282/88 מוּבארק עוואד נ׳ 

ראש הממשלה ושר הפנים(, יש לראות את תושבי מזרח-ירושלים כמי שקיבלו רישיון 

)למרות שלא הם באו לישראל,  לישיבת-קבע בארץ מכוח חוק הכניסה לישראל-1952 

אלא ישראל באה אליהם���(� תֹושבּותם יכולה להישלל מהם בקלות יחסית אם השתקעו 

בחוץ לארץ )התאזרחו במדינה כלשהי, או קיבלו רישיון לשבת בה באורח-קבע( או אם 

שהו בחו״ל )בכלל זה גם בפרברים אל עזרייה ואבו דיס שבגדה המערבית( מעל שבע 

שנים מבלי לבקר בישראל ולהסדיר את מעמדם� 

ידי  על  ובראשונה  בראש  ישראלית  אזרחות  לרכוש  יכול  מזרח-ירושלים  תושב 

התאזרחות )naturalization(, דהיינו: אם יגיש בקשה למשרד הפנים וימלא אחר התנאים 

שהוזכרו לעיל, ובתוכם ידיעת-מה של השפה העברית� הדרך לקבלת אזרחות אינה קלה, 

חלקים  כי  לחלוטין  ברור  ישראל�1116  למדינת  אמונים  להישבע  נדרש  המבקש  ובסופה 

)למשל,  שונים  מטעמים  אזרחות  לרכוש  יכולים  אינם  מזרח-ירושלים  מתושבי  ניכרים 

חוקתיים  מכשולים  וקיימים  פלילית(  מניעה  או  ביטחונית״  ״מניעה  תושבים  לאלפי 

לאזרוח בני-זוגם שהם תושבי השטחים� לא בכדי בחר עד היום רק מיעוט קטן )כ-20,000 

1116 ראו בהרחבה בחלקו השני של הספר�
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איש — 6% מערביי מזרח-ירושלים(1117 לבקש אזרחות ישראלית ולהתגבר על המכשולים 

שהזכרנו� 

מזרח- לערביי  להעניק  קבע(  של  למצב   1968 בסוף  )שהפכה  ה״זמנית״  להחלטה 

ירושלים מעמד של תושבים, ולא של אזרחים בישראל, היו וישנן השלכות מרחיקות-

לכת המשפיעות עד היום על כל תחומי החיים במזרח העיר� את מקומה של האזרחות 

הישראלית תפסה עד 1988 האזרחות הירדנית שערביי מזרח-ירושלים הורשו להמשיך 

ולהחזיק בה בדומה לתושבי הגדה המערבית, באישורה ובעידודה של ממשלת ישראל� כך 

נשמרה זיקתם של ערביי מזרח-ירושלים לגדה המערבית, לירדן ולארצות-ערב, בהמשך 

אף  במזרח-ירושלים  המסחר  בלשכת  דיין�  משה  שפיתח  הפתוחים  הגשרים  למדיניות 

פעל סניף בלתי-רשמי של משרד הפנים הירדני, בו ניתן היה להאריך את תוקף הדרכון 

הירדני — אף שמנקודת-מבט ישראלית נחשבה ירדן עד 1994 מדינת אויב� 

בבתי  נוספים:  בתחומים  גם  ניכרו  במזרח-ירושלים  ירדן  ממלכת  של  ההשפעות 

הספר העירוניים במזרח-ירושלים למדו מאז מחצית שנות ה-70 על פי תכנית הלימודים 

הירדנית, לאחר שכשל הניסיון הישראלי להחיל עליהם את תכנית הלימודים הישראלית 

)קשה להאמין שמצב זה היה יכול להתקיים אילו היו ערביי מזרח-ירושלים בעלי אזרחות 

ישראלית(; בית הדין השרעי הירדני, שדן בנושאים הקשורים למעמד האישי )נישואין, 

הוואקף  ושומרי  לפעול במזרח-ירושלים,  הוואקף(, המשיך  ענייני  וגם  ירושות  גירושין, 

בהר-הבית/אל-חרם אל-שריף המשיכו לקבל את שכרם ִמממשלת ירדן� 

נראה שהפתרון של תֹושבּות ישראלית לצד אזרחות ירדנית היה נוח לכל הצדדים: 

רוב תושבי מזרח-ירושלים ביקשו לשמור על אזרחותם הירדנית ולא יכלו, או לא רצו 

לנקוט צעד אקטיבי של בקשת אזרחות ישראלית, שקבלתה היתה כרוכה בוויתור על 

אזרחותם הירדנית, שכן צעד זה היה מנתק אותם מירדן ומן העולם הערבי� הממלכה 

לחזור  למזרח-ירושלים, בתקווה שתוכל  זיקותיה  על  לשמור  מִצדה, שאפה  ההאשמית 

ולשלוט בה באחד הימים לאחר שישראל תיסוג ממנה� 

וראתה  הישראלי  בסיפוח  הכירה  לא  ארה״ב,  ובתוכה  הבין-לאומית,  הקהילה 

בעמדת  תמכה  ולכן  תושביו,  מעמד  את  לשנות  שאין  כבוש  שטח  במזרח-ירושלים 

בכפיית  עניין  גילתה  לא  ישראל  הירדנית�  אזרחותם  על  לשמור  שביקשו  התושבים 

אישים  ובמדינה�  בירושלים  הערבים  האזרחים  מספר  ובהגדלת  הישראלית  האזרחות 

1117 הנתונים נמסרו לי מפי חגית צור )וייס(, ְמנהלת לשכת רשות האוכלוסין וההגירה במזרח-ירושלים, ב-13 

בספטמבר 2016� נתונים אלה אינם כוללים את תושבי החלק הישראלי של הכפר בית צפאפה, שהיו אזרחי 
לירושלים לאחר מלחמת ששת הימים, שמספרם  ישראל שהיגרו  ואת הערבים אזרחי  לפני 1967,  ישראל 

מוערך בכ-5,000� 
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כמו שר המשפטים י״ש שפירא, טדי קולק ומירון בנבנשתי הדגישו שאי-כפיית האזרחות 

הישראלית היא חלק ממדיניות סובלנית כלפי תושבי מזרח-ירושלים� אולם ככל שחלפו 

השנים התברר שמעמדם כתושבים, ולא כאזרחים הנוטלים חלק פעיל בעיצוב עתידה 

של העיר והחברה הישראלית בכלל, מקבע נחיתות ושוליּות מובְנות בהשוואה לתושביה 

היהודים של ירושלים� 

על  ירדן  ממלכת  והחלטת   ,1987 בסוף  הראשונה,  האינתיפאדה  פרוץ  אולם 

התנתקותה מן הגדה המערבית בקיץ 1988, יצרו מצב חדש� רוב תושבי מזרח-ירושלים 

איבדו בהדרגה את אזרחותם הירדנית המלאה, ורובם מחזיקים היום בדרכונים ירדניים 

לתקופה מוגבלת, שהם למעשה מעין תעודות ַמעבר )Laissez Passer(� כך נוצרה מציאות 

שבה לרוב הגדול של תושבי מזרח-ירושלים הערבים, שהם היום כ-40% מתושבי בירת 

ישראל, אין אזרחות כלשהי, שכן המרכיב הירדני בזהותם הלך ונחלש )אם כי לא נעלם 

לחלוטין( וזהותם הפלסטינית הלכה והתחזקה מאז 1994, בעקבות תהליך אוסלו והקמת 

הרשות הפלסטינית� 

מצב של היעדר אזרחות לאורך זמן, מקשה על הבטחת זכויות האדם שנחשבות על 

פי המשפט הבין-לאומי בראשיתה של המאה ה-21 לזכויות בסיסיות, ובראשן זכותו של 

אדם להיכנס למדינה, ומכאן גם לגור בה� אזרחות נחוצה לאדם גם כדי לנוע בחופשיות 

ברחבי העולם, כי מדינות רבות מהססות להכניס לשטחן אנשים חסרי אזרחות, שמן 

הבין-לאומי  במשפט  מקובל  תנאי  גם  היא  אזרחות  להרחיקם�  עליהן  יקשה  הסתם 

מרבית  לחפיפה  להגיע  הדמוקרטית  השאיפה  ומכאן  מדינתיות,  בבחירות  להשתתפות 

בין תֹושבּות לאזרחות, על מנת שהחלטות בעלות השפעות כלל-מדינתיות תתקבלנה על 

ידי כלל האוכלוסייה� יתר על כן, אף שבמשפט הבין-לאומי הּכְניסה לִמדינה וההצבעה 

במשפט   — באזרחות  במישרין  שמותנות  היחידות  הזכויות  הן  מדינתיות,  בבחירות 

המדינתי האזרחות היא לא פעם תנאי לִמגוון זכויות נוספות, וכך גם במקרה הישראלי — 
כפי שנראה בחלקו השני של הספר�1118

מנקודת המבט הישראלית התאפיינו עשר השנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת 

הימים בקונסנסוס מוצק בדרג הפוליטי ובדעת הקהל, על כך שירושלים השלמה תישאר 

בריבונות ישראל בכל הְסדר עתידי בין ישראל לשכנותיה, והיא אינה נושא למשא ומתן 

והליכוד בבחירות  בגין  ניצְחון מנחם  ישראלי כלשהו� אולם מתברר שדווקא  ולוויתור 

1977, ביקורו של הנשיא סאדאת בירושלים, המשא ומתן הישראלי-מצרי על אוטונומיה 

לערביי יהודה ושומרון, והוויכוח שניטש בו על השתתפותם של תושבי מזרח-ירושלים 

1118 להרחבה בנושא זה, ראו מאמרה של יעל רונן בחלקו השלישי של הספר� 
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בבחירות למוסדות השלטון העצמי הפלסטיני — הם שיצרו את הסדק הראשון בקונסנסוס 

הישראלי בשאלת ירושלים� 

בגדה  אפשרי  הְסדר  לכל  וזיקותיהם  מזרח-ירושלים  תושבי  של  מעמדם  לסוגיית 

ואחריה  ב-1991,  מדריד  לוועידת  שקדמו  בדיונים  גם  מרכזי  תפקיד  היה  המערבית 

הירדנית-פלסטינית  המשלחת  לבין  ישראל  משלחת  בין  בוושינגטון  שהתנהלו  בשיחות 

שהונהגה מאחורי הקלעים על ידי פייסל חוסייני, שהיה מנהיגם הבולט של ערביי מזרח-

ירושלים�

מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים הסתבך עוד יותר בעקבות הצהרת העקרונות בין 

ישראל לאש״ף שנחתמה בוושינגטון ב-13 בספטמבר 1993� להסתבכות זו תרמה שורה 

של תהליכים ואירועים: תהליך אוסלו והקמתה של הרשות הפלסטינית ב-1994, מתן 

זכות ההצבעה לערביי מזרח-ירושלים ב-1996 בבחירות למוסדות הרשות הפלסטינית 

שמושבם ברמאללה, החלת תכנית הלימודים הפלסטינית בבתי הספר העירוניים במזרח-

עם  להתמודד  הישראלי  הקושי  ההפרדה�  גדר  ובניית  השנייה  האינתיפאדה  ירושלים, 

פעילות הרשות הפלסטינית במזרח-ירושלים, שנתפסה יותר ויותר כגורם עוין לישראל 

)בהשוואה לירדן(, הביא לכך שחלקים ניכרים מן החברה היהודית וההנהגה הישראלית 
החלו לראות בתושביה הערבים של ירושלים נטל וגורם זר לחברה הישראלית�1119

ישראל  כתושבי  זהותם  בין  קרועים  מזרח-ירושלים  תושבי  עצמם  את  מצאו  כך 

זהותם הפלסטינית, שעה  לבין  מוגבלת,  ירדניים התקפים לתקופה  דרכונים  הנושאים 

שגדר הביטחון מפרידה ביניהם לבין הגדה המערבית� 

הישראלי  והִמנהל  השיפוט  שהמשפט,  לכך  הביאה  זו  וייחודית  מורכבת  מציאות 

אינם חלים למעשה על תחומים רחבים בחיי היום-יום של התושבים הערבים במזרח-

ירושלים, כמו החינוך, המעמד האישי )פעילות בתי הדין השרעיים( והבריאות )רופאים 

ואחיות שעובדים ללא רישיון ישראלי(, המתנהלים בחלקם בחסות פלסטינית-ירדנית�1120 

ניתן לטעון אפוא שהסיפוח הישראלי של מזרח-ירושלים הוא במידה רבה ״חלול״, כי 

הוא מתייחס בעיקר לשטח, ולא לבני האדם החיים בו� 

1119 ביטוי מובהק לכך ניתן למצוא בפעילות ״התנועה להצלת ירושלים היהודית״ בראשותו של חיים רמון, 

האגן  )למעט  במזרח-ירושלים  הערביות  השכונות  מכל  ישראלית  להתנתקות  האחרונות  בשנים  הפועלת 
ההיסטורי( ולהוצאת 200 אלף פלסטינים מתחומי העיר� ראו בהרחבה באתר התנועה:

�http://www.savejewishjerusalem.org.il/ 
1120 לפידות, ״מעמדם של התושבים הערבים במזרח-ירושלים״, בתוך: אחימאיר ובר-סימן-טוב )עורכים(, 

40 שנה בירושלים, עמ׳ 396�
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וראיית  הישראלי  בסיפוח  ההכרה  אי  הבין-לאומית,  הקהילה  של  המבט  מנקודת 

מזרח-ירושלים כשטח כבוש שעל פי החוק הבין-לאומי אין לשנות את מעמד תושביו — 

בתחום  )למשל  במזרח-ירושלים  וכוונותיה  ישראל  פעולות  סביב  מתמיד  מתח  יוצרים 

הרשמית  לעמדתה  הקרובה  הבין-לאומית,  הקהילה  של  זו  עמדה  והבנייה(�  התכנון 

בחברה  מזרח-ירושלים  תושבי  של  השתלבות  מעודדת  אינה  הפלסטינית,  הרשות  של 

הישראלית� יתרה מזאת, הקהילה הבין-לאומית ומוסדות האו״ם פועלים להגן על תושבי 
מזרח-ירושלים, מבלי להתייחס לשאלת מעמדם המשפטי בישראל� 1121

אי השוויון הבסיסי והמובְנה בין אזרחי ירושלים היהודים לתושביה הערבים, מקשה 

גם על יצירת מסגרות חברתיות, כלכליות ותרבותיות משותפות� למעשה, חלקים ניכרים 

הפלסטינים,  לחלוטין משכניהם  בירושלים מתעלמים  החיה  היהודית  האוכלוסייה  מן 

גם ההנהגה הישראלית  כך  לניהול העיר�  רואים בהם שותפים שווים  ובוודאי שאינם 

תושביה  צורכי  על  ולענות  במזרח-ירושלים  לפעול  שמיעטה  והעירונית,  הממשלתית 

ייצוג במוסדות  הערבים, שאינם משתתפים בבחירות העירוניות והארציות, ואין להם 

הפוליטיים המנהלים את העיר והמדינה� היעדר הייצוג מקשה מאוד על ניסיונות הממסד 

קרובות  לִעתים  מתלבט  השלטון  במזרח-ירושלים�  האחרונות  בשנים  לפעול  הישראלי 

בשאלה כיצד ליישם צעדים לשיפור איכות החיים במזרח-ירושלים ללא גופים יציגים — 
ואפילו ברמת השכונה והִמנהל הקהילתי�1122

1121 בהקשר זה יש להזכיר את החלטת מועצת הביטחון 2334 של מועצת הביטחון מן ה-23 בדצמבר 2016, 

הכורכת יחד את ההתנחלויות בגדה המערבית ואת השכונות היהודיות במזרח-ירושלים� בסעיף הראשון 
להחלטה, המועצה ״חוזרת ומאשרת כי להקמת ההתנחלויות על ידי ישראל בשטח הפלסטיני הכבוש מאז 
1967, כולל מזרח-ירושלים, אין כל תוקף חוקי וכי היא מהווה הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי ומכשול 
עיקרי להשגת פתרון שתי המדינות ושלום צודק, כולל ובר-קיימא״� בהקדמה להחלטה נאמר כי המועצה 
הפלסטיני  השטח  של  והמעמד  האופי  הדמוגרפי,  ההרכב  את  לשנות  שמטרתם  הצעדים  כל  את  ״מגנה 
שנכבש ב-1967, כולל מזרח-ירושלים, כולל בין היתר את בנייתן והרחבתן של התנחלויות, הבאת מתנחלים 
ישראלים, הפקעת קרקעות, הריסת בתים ועקירת אזרחים פלסטינים, תוך הפרה של החוק ההומניטרי הבין-
 �http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf וההחלטות הרלבנטיות״, אתר האו״ם:  לאומי 
לתרגומה העברי ראו: ״הנוסח המלא של החלטה 2334 שהתקבלה במועצת הביטחון של האו״ם, הארץ, 

�http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.3170580 ,2016 24 בדצמבר
האישי  הביטחון  ״להגברת  תכנית  על   )1775 )מס׳  החלטה  נתניהו  ממשלת  אישרה   2014 ביוני  ב-29   1122

ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה )עם דגש על האוכלוסייה המזרח-ירושלמית(״� 200 
בנושאים האזרחיים-כלכליים� אולם קשיים התגלעו  מיליון ש״ח הוקצו לתקופה של חמש שנים לטיפול 
ההחלטה  את  לבצע  ו״פרטנרים״  כלים  היעדר  בגלל  השאר  בין  ההחלטה,  וביישום  התקציבים  בהעברת 
בקיץ  במזרח-ירושלים  שפרצו  האלימות  גלי  שני  לאחר  בעיקר   — המורכבת  המזרח-ירושלמית  במציאות 
2014 ובספטמבר 2015� ראו: רמון ולהרס, מזרח-ירושלים, קיץ 2014, עמ׳ 33-32, 45-44, החלטת הממשלה 
מס׳ 397 מ-5 באוגוסט 2015 על ״פריסה מחודשת של יישום החלטת הממשלה מס׳ 1775 באתר משרד ראש 

�http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec397.aspx :הממשלה
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שניתן  כפי  ומסובכת,  מורכבת  היא  העיר  מזרח  ערביי  של  העצמית  תפיסתם  גם 

ללמוד מדבריו הכנים ויוצאי הדופן של ד״ר טארק אבו חאמד, תושב הכפר צור באהר 

במזרח-ירושלים, שהתמנה לתפקיד בכיר במשרד המדע והטכנולוגיה הישראלי, בריאיון 

לעיתונאי ולסופר אליעזר יערי: 

אני רוצה לומר כמה מלים על הסכיזופרניה שלי: לערביי מזרח-ירושלים יש כמה 

יתרונות: בעולם אתה נוסע עם דרכון ירדני, אתה יכול להיכנס למדינות-ערב ולכל 

מקום אחר בעולם בלי שום בעיה� אתה יוצא מישראל עם תעודת מסע ישראלית, וזה 

גם מאפשר תנועה בעולם� העניין של הדרכונים הוא ראי למצב הסכיזופרני הכללי: 
לא רוצים את ישראל ורוצים אותה���1123

50 שנה לאחר מלחמת ששת הימים ולאחר ״איחוד העיר״, נותרה אפוא סוגיית מעמדם 

הממסד  יחס  על  מרחיקות-לכת  השלכות  לה  ויש  פתוחה,  מזרח-ירושלים  ערביי  של 

מצב  תמונת  נפרוס  הספר  של  השני  בחלקו  בכלל�  העיר  מעמד  ועל  כלפיהם  הישראלי 

התושבים,  של  היום-יום  חיי  על  והשלכותיה  המזרח-ירושלמית  התֹושבּות  של  עדכנית 

ונדון בחלופות השונות למעמדם בתרחישים שונים של הסדר מדיני, ובמצב בו לא יושג 

הסדר כלשהו� 

1123 א׳ יערי, מעבר להרי החושך, ]הרצליה[: מכון ירושלים לחקר ישראל והוצאת אלבטרוס 2015, עמ׳ 

55-54� מינוי של תושב מזרח-ירושלים לתפקיד כה בכיר בשירות המדינה הוא תופעה נדירה ביותר� 
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חלק שני: מעמד התושבות 
של ערביי מזרח-ירושלים והשלכותיו — 

תמונת-מצב )2017-2010( 

א. מבוא

חרף העובדה שערביי מזרח-ירושלים מנו בסוף 2015 על פי האומדן הרשמי 323,700 נפש, 

וזכויותיהם  זכתה כמעט סוגיית מעמדם  ישראל,1 לא  שהם 37.4% מאוכלוסיית בירת 

לבדיקה מחקרית. בספר היסוד של אמנון רובינשטיין וברק מדינה, ׳המשפט החוקתי של 

מדינת-ישראל׳, הוקדשה לכך רק פסקה אחת, במסגרת הדיון ב״רכישת אזרחות מכוח 

ישיבה בישראל״,2 ואילו בפרק על המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל אין כלל 

התייחסות לנושא.3 ב׳לקסיקון המדינה׳ )1998( — ספר מקיף העוסק באזרחות, חברה 
וכלכלה בישראל — לא נזכר כלל מעמדם המיוחד של תושבי מזרח-ירושלים הערבים.4

בקרב מקבלי ההחלטות והדרג הפקידותי הבכיר בישראל נדחק נושא מעמד תושבי 

לעתים  נופל  שהוא  ונראה  העדיפויות,  בסולם  נמוך  למקום  הערבים  מזרח-ירושלים 

הממשלתיים  הגופים  ידי  על  כמעט  מטופל  אינו  גם  הנושא  הכיסאות.  בין  קרובות 

העוסקים במיעוט הערבי בישראל ובקידום מצבו הכלכלי. גם רשויות הצבא ומערכת 

הביטחון המטפלות בענייני תושבי השטחים נמנעות בדרך כלל מעיסוק בנושא זה, כי 

לפי המשפט הישראלי מזרח-ירושלים היא חלק ממדינת-ישראל. שני הגופים השלטוניים 

היחידים שעוסקים במישרין ובחשיבה כוללנית בתושביה הערבים של מזרח-ירושלים, 

יזמות  ועידוד  לפיתוח  ו׳היחידה  ומזרח-ירושלים5  ערבים  לענייני  העיר  ראש  יועץ  הם 

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_  :2015 לסוף  לסטטיסטיקה  נתוני הלשכה המרכזית  ראו   1

shnaton.html?num_tab=st02_14&CYear=2016http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.
html?num_tab=st02_14&CYear=2016. מזרח-ירושלים הערבית לבדה היא העיר השלישית בגודלה בישראל 
)אחרי ירושלים היהודית ותל-אביב(. על-פי נתונים שאסף החוקר מריק שטרן ממכון ירושלים למחקרי 
מדיניות, סניף הביטוח הלאומי במזרח-ירושלים טיפל באפריל 2016 ב-333,050 תושבים ערבים במזרח-

ירושלים )כולל אזרחים ותושבים ארעים(. 
2 א׳ רובינשטיין, ב׳ מדינה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל )מהדורה שישית(, תל-אביב 2005, כרך ב׳, 

עמ׳ 1103-1102.
3 רובינשטיין ומדינה, שם, כרך א, עמ׳ 466-414.

4 י׳ שץ, ש׳ אריאל, לקסיקון המדינה: אזרחות, חברה, כלכלה, תל-אביב 1998 )מהדורה מתוקנת ומעודכנת(. 

5 בלשכת היועץ, ד״ר דוד קורן, עובדים בעת כתיבת שורות אלו פחות מעשרה עובדים )שש משרות מלאות 

ושלושה מתמחים(. באגפי העירייה העוסקים בחינוך, בשירותי הרווחה ובתחומים אחרים, מועסקים כמה 
וליישם  להציע  גופים שתפקידם  בהם  אין  אך  מזרח-ירושלים,  לתושבי  שירותים  במתן  עובדים  עשרות 

מדיניות כוללנית כלפי תושבי מזרח-ירושלים ובעיותיהם. 
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במזרח-ירושלים׳ שהוקמה ב-2013 ביוזמת המשרד לירושלים, ומתמקדת בעיקר בתחום 

הכלכלי.6 לגופים אלה יש חשיבות רבה, אולם תקציביהם ומשאביהם מוגבלים לנוכח 

המשימות האדירות הניצבות בפניהם, ובראשן קידום מצבם של תושבי מזרח-ירושלים 

מבחינה כלכלית וחברתית, שיפור רמת השירותים והתשתיות וצמצום הפערים העצומים 

בהשוואה לשירותים הניתנים במערב העיר ובשאר חלקי ישראל. היעדרו של גוף ממשלתי 

רם-דרג שיעסוק בחשיבה כוללנית בנושאים הנוגעים לתושבי מזרח-ירושלים, בא לידי 

ביטוי בשנת 2016 בהחלטה להטיל את גיבוש המדיניות הממשלתית והעירונית בסוגיית 

אספקת המים לאזור מחנה הפליטים שועפאט על סגנית ראש המטה לביטחון לאומי 

במשרד ראש הממשלה, העומדת בראש האגף למדיניות חוץ.7 ניסיון ליצור פורום מתאם 

וקבוע של היחידות הממשלתיות והעירוניות העוסקות בתושבי מזרח-ירושלים לא צלח 

עד כה. 

אחת הבעיות הקשות בהן עסקנו בהרחבה בחלקו הראשון של הספר היא היעדר 

ייצוג לערביי מזרח-ירושלים בעיריית ירושלים ובמוסדות השלטון המרכזי — מה שיוצר 

קשיים רבים בכל פעולה שלטונית במזרח העיר. רשויות השלטון הישראליות מחפשות 

היעדר  אולם  במזרח-ירושלים,  ולפעילות  להשקעה  ״פרטנרים״  או  ״כתובת״  לעתים 

על כל צעד שלטוני במזרח העיר.  פנימיים, מקשים מאוד  וחיכוכים  מנהיגות מקומית 

ערביי מזרח-ירושלים גם אינם מיוצגים במוסדות הבלתי רשמיים של הערבים אזרחי 

ישראל, כמו ׳ועדת המעקב העליונה׳ של הציבור הערבי בישראל וועדות המשנה שהוקמו 
מטעמה בתחומי החינוך, הבריאות וכד׳.8

ירושלים  ״אזרחי  את  לעתים  מזכירים  ישראלים  תקשורת  ואנשי  פוליטיקאים 

של  המורכב  למעמדם  מודעים  ואינם  הכחולות״,  הזהות  תעודות  ״בעלי  או  הערבים״ 

6 בראש היחידה עומד עופר אור והיא פועלת במסגרת החברה לפיתוח מזרח-ירושלים. הקמתה מסמלת 

ניצנים ראשונים של מודעות בקרב מקבלי ההחלטות בממשלה והדרג הפקידותי הגבוה למצב הכלכלי 
הקשה במזרח-ירושלים ולצורך לפעול שם באמצעות יחידה ייעודית. 

7 תשתיות אספקת המים הנוכחיות לאזור מחנה פליטים שועפאט מתאימות לאספקת מים למספר קטן של 

תושבים המשלמים עבור צריכת המים שלהם, ומכאן הקושי לספק מים לכ-70 אלף התושבים המתגוררים 
היום במחנה הפליטים ובשכונות הצפופות המקיפות אותו. רוב התושבים מתגוררים בבתים שנבנו ללא 
היתר, הם התחברו לרשת המים באופן פיראטי ואינם משלמים חשבונות מים. נציגי התושבים שמשלמים 
נמסר  המשפט  ולבית  לבג״ץ  עתירה  כך  על  הגישו  האזרח  לזכויות  והאגודה  שלהם  המים  צריכת  עבור 
והממשלתיות העוסקות  בין הרשויות העירוניות  שהסוגיה הועברה למטה לביטחון לאומי כדי שיתאם 
בנושא. ראו תשובת המדינה בבג״ץ 2235/14, 16 בפברואר 2016, עמ׳ 7-6 באתר האגודה לזכויות האזרח, 

.http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/02/hit2235meshivim1-2-0216.pdf
8 ראשי גופים אלה רואים במזרח-ירושלים שטח כבוש ולכן נמנעים בדרך כלל מפעילות בחלק זה של העיר, 

למעט בנושא הר הבית/אל-חרם אל-שריף, שבענייניו עוסקים חברי הכנסת הערבים לעתים קרובות. ראו 
למשל: ג׳ חורי, י׳ ליס, ״המשטרה מנעה מח״כ ג׳מאל זחאלקה להיכנס להר הבית״, הארץ, 8 באוקטובר 2015. 
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תושבי מזרח-ירושלים הערבים.9 אפילו עיריית ירושלים פונה לעתים אל תושבי העיר 
במילים ״אזרח יקר״.10

גם ההגדרות המילוניות של המונחים ׳תושב׳ ו׳אזרח׳ אינן ברורות די הצורך ותורמות 

קבע  ישיבת  היושב  ״אדם  כך:  ׳תושב׳  מגדיר  שושן  אבן  מילון  ולאי-בהירות.  לערפול 

״יליד הארץ, או תושב קבוע במדינה,  ׳אזרח׳ הוא מגדיר:  במקום, אזרח״. את המונח 

שהוא בעל זכויות מלאות בה להבדיל מ׳גֵר׳: ״תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם״ 

)שמות י״ב מ״ט(.11 המילה הלועזית ״citizen״ — הנגזרת משם העצם city — מצביעה 

על כך שהגדרתו של אדם כאזרח תלויה בזיקתו לטריטוריה )בהמשך לזיקת האזרח לעיר 

המדינה, ה׳פוליס׳ היוונית הקדומה(. לעומת זאת, המילה העברית ׳אזרח׳, במשמעותה 

המקראית, מתארת את מי שנמנה עם בני ישראל, כלומר: משתייך לעם ישראל.12 שני 

מובנים שונים אלה של המילה, מרמזים על שני המקורות הידועים להענקת אזרחות: 

עקרון הקרקע )jus soli( ועקרון הדם )ההשתייכות האתנית — jus sanguinis(.13 מושג 

הלכתי נוסף התורם לבלבול המושגי הוא ״גר תושב״: נוכרי החי בקרב עם ישראל ומקבל 

עליו את שבע מצוות בני נח ואת מרות השלטון היהודי בארץ ישראל, אשר מחויב מצדו 

לדאוג לשלום הגר ורווחתו )בבלי, עבודה זרה, ס״ד, עמ׳ ב(.

אי המודעות של חלק ממקבלי ההחלטות בישראל לייחודה של התושבות המזרח-

ירושלמית, באה לידי ביטוי בדברי הביקורת של השופט אליקים רובינשטיין בדיון שנערך 

בבג״ץ בדצמבר 2013 בעתירה נגד שחרור אסירים מזרח-ירושלמים במסגרת התחייבויות 

9 ראו למשל התבטאותו של שר הפנים אברהם פורז בנובמבר 2003 על לשכת מנהל האוכלוסין במזרח-

ירושלים, ה״משרתת את כלל אזרחי ירושלים המתגוררים במזרח העיר״, ה׳ פרבר, ״השר פורז: ׳יש להפסיק 
את העיצומים בלשכת מנהל האוכלוסין במזרח-ירושלים׳״, News1 מחלקה ראשונה, 16 בנובמבר 2003, 
תעודות-זהות  בעלי  המחבלים  ״רוב  אלי,  י׳   ;http://www.news1.co.il/Archive/001-D-34080-00.html
http://news.walla.co.il/  ,2015 14 באוקטובר  וואללה חדשות,  במזרח-ירושלים״,  כחולות: תאי חמאס 

.item/2897112
10 הודעה שנשלחה אל המחבר מן האגף לשיפור פני העיר בקשר להסרת מפגע, אוגוסט 2015. 

11 א׳ אבן שושן, המילון החדש, הערך ׳אזרח׳, כרך א׳ עמ׳ 28; הערך ׳תושב׳ כרך ג׳ עמ׳ 1442.

אזרח  שפת  )עורך(,  אבנון  ד׳  בישראל״,  היהודי  האזרח  בתודעת  כמסד  במקרא  ״ה׳אזרח׳  אבנון,  ד׳   12

בישראל, ירושלים 2006, עמ׳ 43-23. 
13 רות לפידות מביאה את תרגומו לעברית של נסים בר-יעקב לשני המושגים: ״דין מולדת״ ו״דין צאצא״, 

האגן ההיסטורי  )עורך(,  ר׳ לפידות, ״לסוגיית המשפט והשיפוט באגן ההיסטורי״, בתוך: א׳ רמון  ראו: 
של ירושלים, ירושלים 2007, עמ׳ 288-287. מדיניות ההגירה וההתאזרחות הנוהגת בישראל מתאפיינת 
)למשל,  ליהודים  אזרחות  הענקת  על  מאוד  מקלה  שהיא  בכך  צאצא״  ״דין  או  הדם״  ״עקרון  בהעדפת 
מכוח חוק השבות(. סיכויי מי שאינו יהודי )או אינו קרוב משפחה של יהודי( לזכות באזרחות מוגבלים 
מאוד ותלויים בשיקול דעתו של שר הפנים. סיכויי פלסטינים תושבי השטחים לקבל אזרחות או תושבות 
ישראלית, מוגבלים עוד יותר, כפי שנראה בהמשך. ראו: רובינשטיין ומדינה, המשפט החוקתי של מדינת 

ישראל, כרך ב׳, עמ׳ 1072. 
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ישראל לרשות הפלסטינית.14 השופט רובינשטיין סבר בדעת מיעוט, שהיה מקום לתת צו 

על תנאי בעתירה, שכן על הממשלה היה לשקול בנפרד את סוגיית השחרור של תושבי 

מזרח-ירושלים נוכח מעמדם המיוחד )לעומת תושבי השטחים והערבים אזרחי ישראל(, 

ודבר זה לא נעשה. השופט רובינשטיין העיר כי: ״גם בדיון בפנינו, נשאלה פעם ופעמיים 

ושלוש השאלה ]כלפי אנשי הפרקליטות — נציגי המדינה א.ר.[, האם קוים דיון, והמענה 

שניתן היה כי הובאה עובדת היותם של חלק מן המשוחררים, חמישה במספר, תושבי 

מזרח-ירושלים לידיעת צוות השרים — אך הדיון התמקד במסוכנות הביטחונית; ממה 

שלא נאמר לנו, חרף שאלות חוזרות דעת לנבון נקל, כי דיון בסוגיות רחבות יותר שעשוי 
להעלות שחרורם של תושבי מזרח-ירושלים לא קוים״.15

הן  מזרח-ירושלים,  תושבי  של  הייחודי  מעמדם  את  הדגיש  רובינשטיין  השופט 

בהשוואה לערבים אזרחי ישראל והן בהשוואה לתושבי ה״אזור״ )הגדה המערבית(:

במזרח-ירושלים חל חוק ישראל, על-פי חקיקה מ-1967, וכל עוד כזה הוא המצב 

המשפטי יש לתושבי מזרח-ירושלים זכויות רבות בישראל — ובהן תיעוד, תנועה, 

עבודה, ביטוח לאומי ובריאות. על כן גם אם קיים הבדל בינם לאזרחים, מעמדם 
משמעותי דיו כדי לקיים בו דיון מעמיק. 16

בביצוע  חשודים  או  מחבלים,  של  גופות  להחזרת  הסמכות   — אחר  בנושא  שני,  מצד 

פיגועים — התגבשה במדיניות הרשויות הישראליות הפרדה ברורה בין תושבי מזרח-

ירושלים לבין תושבי השטחים. החזרת גופות תושבי השטחים למשפחות נעשית על-פי 

החלטות שר הביטחון וצה״ל, ואילו החזרת גופות תושבי מזרח-ירושלים נעשית על-פי 
החלטות השר לביטחון הפנים והמשטרה.17

בחלק זה של הספר נשרטט תמונת-מצב מפורטת ועדכנית של מעמד התושבות 

האחרון  בפרק   .2010 מאז  האחרונות,  השנים  בשבע  והשלכותיו  המזרח-ירושלמית 

נציע חלופות שונות למעמדם העתידי של תושבי מזרח-ירושלים בתרחישים שונים.

14 בג״ץ 8854/13 אלמגור, ארגון נפגעי טרור נ׳ ועדת השרים — ממשלת ישראל, מפקד מחוז ירושלים — 

משטרת ישראל.
http://elyon2.court.gov.il/files/13/540/088/L03/13088540. העליון,  המשפט  בית  באתר  הדין  פסק   15

L03.htm, תודתי נתונה לעו״ד גיל-עד נועם שהפנה אותי אל פסק הדין.
16 פסק הדין, שם.

17 ראו: בג״ץ 2204/16, מוחמד עליאן נ׳ משטרת ישראל; ב׳ רביד, י׳ ליס, ״לשכת ראש הממשלה: בוטלה 

ההחלטה להחזיק בגופות באופן גורף״, הארץ, 4 במאי 2016. 
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ב. בעיית ההגדרות: מיהו תושב? 

ל״ישיבת  הרישיון  בעלי  מעמד  דיוק:  וליתר  במדינת-ישראל,  התושבים  מעמד  הגדרות 

נמנים  עמם  )״תושבי-קבע״,  לישיבת קבע״  רישיון  ו״בעלי  ארעיים״(  )״תושבים  ארעי״ 

תשי״ב-1952 —  לישראל,  הכניסה  חוק  מתייחס  שאליהן  מזרח-ירושלים(18  ערביי  רוב 

אינן תמיד ברורות ועקביות.19 חוק מרשם האוכלוסין תשכ״ה-1965, מגדיר בסעיף 1א כי 

׳תושב׳ הוא ״מי שנמצא בישראל כאזרח ישראלי או על-פי אשרת עלייה או תעודת עולה, 

או על-פי רישיון לישיבת קבע״. בחוקים רבים ובפסיקה אין הבחנה ברורה בין ׳תושב׳ 

ל׳תושב-קבע׳. 

יותר הוא מעמדם של ערביי מזרח-ירושלים, שכאמור בחלקו הראשון של  מסובך 

הספר, לא נכנסו לישראל כמהגרים על פי חוק הכניסה לישראל, אלא צורפו אליה בעל 

כורחם מכוח החלת המשפט, השיפוט והמנהל של ישראל על שטחי מזרח-ירושלים. נראה 

כי תושבי מזרח העיר נתונים למעשה בסבך משפטי וביורוקרטי מורכב שיוצר אי-

שוויון מובנה בינם לבין אזרחי ישראל. 

״אדם שכתובתו הקבועה  כך:  בישראל  הגדירה את מעמדו של תושב-קבע  גביזון  רות 

בישראל והוא רשום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים״.20 רות לפידות הדגישה כי 

והן  באופיו  הן  האזרחות  מן  שונה   )permanent residence( ׳תושבות-קבע׳  ״המושג 

בדינים החלים עליו. התושבות היא מצב עובדתי שהמדינה מכירה בו ומקנה לו תוצאות 

משפטיות. תושב הקבע רשאי לשבת במדינה כל עוד אין ראיות לכך שהתיישב במדינה 

אחרת״.21 לפידות מציינת כי ״אין בנמצא הגדרה אחידה של תושבות-קבע. יש הרואים 

את חזות הכול בסוג אשרת הכניסה שבעזרתה הגיע למדינה ]עניין שאינו רלבנטי לתושבי 

המשפחתיים  החברתיים,  חייו  מרכז  אכן  אם  הבודקים  ויש  א.ר.[,  מזרח-ירושלים. 

והכלכליים הוא במדינה המארחת אותו כתושב. יתרה מזאת, לעתים אבן הבוחן לקיום 

18 בתעודות הזהות החדשות של תושבי מזרח-ירושלים נכתב בסעיף המעמד )שהחליף את סעיף הלאום(: 

״בעל רישיון לישיבת קבע״. 
19 ראו: ש׳ דריישפיץ, ״מיהו אזרח בישראל״, פרלמנט, גיליון 67 )דצמבר 2010(, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7
%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0

.%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-67/
אזרחות ושבות, חומר רקע המוגש לוועדת החוקה, ספטמבר  י׳ חשין וט׳ בבלפור(,  20 ר׳ גביזון )בעזרת 

.http://www.metzilah.org.il/webfiles/fck/file/ezrachut_vashvot.pdf ,18 2005, מרכז מציל״ה, עמ׳
21 ר׳ לפידות, ״אזרחות ותושבות״, בתוך: א׳ רמון )עורך(, האגן ההיסטורי של ירושלים: בעיות וחלופות 

לפתרונן, ירושלים 2007, עמ׳ 285.



300301301

מעמד התושבות אינה אחידה וקיימים הבדלים בין חוקים שונים באותה המדינה. כך 

למשל אין זהות בחקיקה הישראלית בין הדרישות לפי חוק מרשם האוכלוסין תשכ״ה-
1965 מחד גיסא לבין חוק הביטוח הלאומי תשי״ד-1954 מאידך גיסא״.22

״לקסיקון המדינה״ קובע כי באופן פורמלי תושב בישראל ״הוא מי שקיבל רישיון 

לישיבת קבע במדינה״ ו״באופן מעשי תושב הוא מי שהעובדות מראות שהשתקע בארץ״ 

והוא ״חייב להירשם במרשם האוכלוסין״.23 מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

ל״מי  הניתן  כמעמד  קבע  ישיבת  מתאר  הפנים,  ממשרד  שהתקבל  מידע  על  המסתמך 

שזכאי לקבל אזרחות ישראלית וסירב לקבלה או שבעיה כלשהי אינה מאפשרת לתת 

לוותר על אזרחותו הכפולה כדי לקבל אזרחות  ]...[ למשל מי שאינו מוכן  לו אזרחות 

ישראלית. ]...[ הרישיון לישיבת קבע אינו מוגבל בזמן, אך יפקע אם בעל הרישיון השתקע 

במדינה אחרת״.24 בקביעה זו ניכרת התפיסה של התושבות כהיעדר אזרחות. 

התושבים  מעמד  את  לעיל,  שנזכר  בספרם  מסכמים  מדינה  וברק  רובינשטיין  אמנון 

באזורים שצורפו לישראל לאחר 1967 )מזרח-ירושלים ורמת הגולן( בפסקה אחת: 

מוחל  עליהם  שטחים  של  לתושבים  אזרחות  הענקת  מסדיר  אינו  האזרחות  חוק 

המשפט הישראלי. משום כך תושבי מזרח-ירושלים, עליה הוחל המשפט הישראלי 

לאחר מלחמת ששת הימים, לא זכו לאזרחות ישראלית. התוצאה היא אפליה חמורה 

של התושבים באזורים מסוג זה. בית המשפט דחה טענה, שלתושבי מזרח-ירושלים 

לישראל,  הכניסה  חוק  מתחולת  אותם  הפוטר  אזרחות״,  ״מעין  של  מיוחד  מעמד 

המחייב קבלת רישיון לישיבה בישראל; אולם נקבע כי ״]יש[ לראות בתושבי מזרח-

ירושלים כמי שקיבלו רישיון לישיבת קבע... מתן הרישיון יכול להשתמע מנסיבות 

האוכלוסין  במרשם  התפקדו  מזרח-ירושלים אשר  בתושבי  ההכרה  מכוח  העניין... 

שנערך ב-1967 כמי שיושבים בה כדין ישיבת קבע הם נרשמו במרשם האוכלוסין, 

הדרוזים  התושבים  על  גם  חל  דומה  דין  כי  נראה  תעודות-זהות״.  להם  וניתנו 

22 לפידות, ״אזרחות ותושבות״, עמ׳ 286-285. בנושא זה נעסוק בהרחבה בהמשך.

23 שץ ואריאל, לקסיקון המדינה, כרך שני, עמ׳ 1185.

24 ר׳ בריטברד, סקירת ההסדרים לשהייה חוקית בישראל שלא מכוח שבות, 12 במאי 2003, הכנסת — 

.http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m00642.pdf ,4 מרכז מחקר ומידע, עמ׳
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ברמת הגולן ]בג״צ 282/88 עוואד נ׳ ראש הממשלה, פ״ד מ״ב )2( 424, 431 )השופט 
ברק([.25

רובינשטיין ומדינה מציינים אמנם את ה״אפליה החמורה״ של תושבי מזרח-ירושלים 

ומדגישים את ״הלכת עוואד״ כדי להסביר שבית משפט דחה את הטענה לפיה יש לתושבי 

מזרח-ירושלים ״מעין אזרחות״. אולם הם אינם עומדים על הקשיים והבעיות שהתעוררו 

בעקבות שני מפקדי התושבים שנערכו בקרב תושבי מזרח-ירושלים ב-1967, בהם עסקנו 

בהרחבה בחלקו הראשון של הספר.26 גם מנחם הופנונג — בדומה לרובינשטיין ומדינה — 

קובע כי שאלת מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים לא זכתה עד היום להתייחסות נאותה 

רוכשת  מדינה  כאשר  הבינלאומי  המשפט  כללי  ש״על-פי  ומזכיר  הישראלי  במשפט 

טריטוריה לרבות בדרך של סיפוח, לרוב מוקנית אזרחותה באופן אוטומטי לתושבים 

החיים בה״, אולם המשפט הישראלי אינו כולל הוראות בדבר אזרוחם של תושבים לא 
יהודים בשטח שסופח לישראל.27

גם הגדרות התושבות לצורך תשלום מס הכנסה והזכויות הסוציאליות המוענקות 

והחובות הקבועות  הזכויות  מן  רבות  ברורות.  או  אינן עקביות, אחידות  לתושבים — 

בחוק הביטוח הלאומי ובפקודת מס הכנסה ניתנות רק ל״תושב ישראל״. הגדרה סתומה 

של מושג זה בפקודת מס הכנסה, הוחלפה בהגדרה מפורטת במסגרת תיקון מס׳ 132 

)בעקבות הרפורמה של ועדת רבינוביץ׳ משנת 2002(. עד הרפורמה הוגדר אדם ״תושב 

ורחבה  כללית  הגדרה  ארעי.  היעדר  אלא  ממנה  נעדר  ולא  בישראל  ישב  אם  ישראל״ 

לא  היא  כן  כמו  בתי המשפט.  מבחינת  והן  הנישומים  מבחינת  הן  אי-ודאות  יצרה  זו 

25 רובינשטיין, מדינה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל, כרך ב׳, עמ׳ 1103-1102. חוק הגולן שאושר על 

ידי הכנסת בדצמבר 1981 הפך את מעמדם של הדרוזים ברמת הגולן למעמד המזכיר מאוד את מעמדם 
של תושבי מזרח-ירושלים. גם על הדרוזים נכפתה תושבות ישראלית ועל-פי נתונים שנאספו על ידי המרכז 
למחקר ומידע של הכנסת בסוף 2009, רובם הגדול )92%( לא ביקשו אזרחות ישראלית והמשיכו להחזיק 
נתונים  על  )הנסמך  הכנסת  של  ומידע  למחקר  המרכז  מן  רונן  יניב  של  מכתבו  ראו  הסורית.  באזרחותם 
בדצמבר   23 הכנסת,  של  והגנת הסביבה  הפנים  ועדת  יו״ר  אזולאי,  דוד  ח״כ  אל  הפנים(  שקיבל ממשרד 
מלחמת  בעקבות  האחרונות,  בשנים   .https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02360.pdf  ,2009
האזרחים בסוריה, גדל מספר הפונים לקבלת אזרחות ישראלית, אולם עדיין קשה להעריך אם מדובר בשינוי 
משמעותי בדפוסי ההתנהגות של האוכלוסייה הדרוזית ברמת הגולן. ראו: ע׳ חשמונאי, ״׳סוריה מתמוטטת׳: 
http://news.walla.co.il/ ,2016 הדרוזים בגולן ממשיכים להתנתק מן המולדת״, וואללה חדשות, 14 ביולי

ע׳ג׳ר שלמרגלות  העלווי  הכפר  תושבי  הוא הסכמת  מיוחד  למחקר  הראוי  מעניין  item/2977946. תקדים 
החרמון לקבל אזרחות ישראלית והפיכתם לאזרחים לאחר אישור חוק הגולן ב-1981. ראו א׳ פוהורילס, 
http://www.nrg.co.il/online/1/  ,2010 בנובמבר   13  ,nrg שלמה״,  משפט  בפני  עומדים  התושבים  ״רג׳ר: 

.ART2/177/331.html
26 ראו לעיל עמ׳ 68.

27 הופנונג, ישראל, ביטחון המדינה מול שלטון החוק, עמ׳ 148.
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התיישבה עם שיטת המיסוי הפרסונלית, על-פיה מוטל מס על מי שנחשב תושב ישראל 

בגין הכנסותיו בחו״ל. במסגרת הרפורמה הוחלפה ההגדרה בהגדרה חדשה המאמצת את 

מבחן ״מרכז החיים״ לקביעת תושבותו של אדם, כפי שנקבע בשורה ארוכה של פסקי-דין 

בארץ ובחו״ל. לפי מבחן זה, אדם נחשב תושב ישראל, אם ״מרכז חייו״ נמצא בישראל. 

ההגדרה החדשה קובעת כי לשם קביעת ״מרכז החיים״ של יחיד יובא בחשבון מכלול 

קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר: מקום ביתו הקבוע, מקום 

המגורים שלו ושל בני משפחתו, מקום עיסוקיו הרגילים ומקום העסקתו הקבוע, מקום 

האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו, ומקום פעילותו בארגונים, איגודים 
ומוסדות שונים.28

אשר לזכויות הסוציאליות, חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר במדויק מיהו תושב 

ישראל לצורך קבלת מרבית הגמלאות ולעניין ביטוח בריאות. סעיף 2א לחוק מגדיר מי 

אינו נחשב תושב ישראל: מי שאינו שוהה כדין בישראל; מי שאינו אזרח ישראלי והוא 

תושב השטחים; מי ששוהה בישראל מכוח אשרה ורישיון לישיבת ביקור )אשרת תייר( 

מסוג ב/1, ב/2, ב/3, ב/4; מי ששוהה בישראל מכוח רישיון לישיבת ארעי )״תושבות 

זמנית״( באשרה א/1, א/2 או א/5 פחות מ-183 ימים בשנה; ומי ששוהה בישראל מכוח 
אשרת שהייה של איש דת )א/3(.29

בתי הדין לעבודה שדנו רבות בסוגיה זו קבעו שתושב ישראל נחשב כמי ש״מרכז חייו״ 

נמצא בישראל, הוא שוהה במדינה ויש לו עמה קשר יציב. שיקולים בהקשר זה כוללים 

בין היתר מגורים בישראל, עבודה בה ובעלות על רכוש בה.30 על-פי אתר האינטרנט של 

המוסד לביטוח לאומי, ״מרכז החיים״ של האדם נבדק על-פי שני מבחנים מצטברים: 

מבחן אובייקטיבי — האם מקום המגורים בפועל הוא בישראל; ומבחן סובייקטיבי — 

על פי ראייתו של האדם את המקום שעומד במרכז חייו. ככל שיש לאדם יותר קשרים 

משמעותיים לישראל, כן רב הסיכוי שהוא אכן יוכר כתושב ישראל. אדם יכול להמשיך 

זמנית  היא  בחו״ל  ובלבד ששהותו  בחו״ל,  הוא שוהה  גם אם  ישראל  ולהיחשב תושב 

להיות  ממשיך  חייו  מרכז  עוד  וכל  וכו׳(,  זמנית  עבודה  טיול,  לימודים,  לצורך  )למשל 

בישראל. בפסק הדין סנוקה נ׳ המוסד לביטוח לאומי, שנתן בית הדין הארצי לעבודה 

ב-1985, נקבע:

http://www.ynet. ,10.12.2003 ,ynet ,28 ראו בהרחבה: א׳ אלתר, א׳ כליף, ״שינויים בהגדרות תושב ישראל״

co.il/articles/1,7340,L-2033094,00.html. ההגדרה המפורטת מלמדת על הקושי בקביעת מרכז חייהם של 
אנשים המתגוררים או עובדים בשתי ארצות או יותר ב״עולם הגלובלי״ בן-זמננו.

 https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_ התשנ״ה-1995,  משולב[  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  ראו   29

.000000.pdf
30 ר׳ לפידות, ״זכויות סוציאליות״, בתוך: רמון )עורך(, עיר בסבך, עמ׳ 267.
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כל  על  לענות  בהם  יהא  אשר  כולל  ומרשם  כוללת  נוסחה  לקבוע  נכון  זה  יהא  לא 

המצבים שבהם מתעוררת השאלה אם פלוני הוא תושב ישראל, אם רכש מעמד כזה או 

אם הפסיד מעמד כזה. התשובה תבוא ממכלול הנסיבות ]...[ נדגיש רק זאת, שבחשבון 

הסופי תקבע הזיקה למעשה, זיקה שלא יהא בה מהזמניות או מהארעיות וזיקה שיש 
בה להוכיח ראיית מקום שבתחום ישראל כמקום שבו הוא חי, שזה ביתו.31

מהגדרות אלו עולה החשיבות של המושג ׳מרכז החיים׳ כמבחן עיקרי לקביעת היותו של 

אדם תושב ישראל על-פי הגדרת המוסד לביטוח לאומי. אולם גם הגדרה זו אינה פשוטה 

תמיד במציאות של זמננו, כשאנשים יוצאים ללמוד או לעבוד בחוץ לארץ למשך תקופה 

שעורך  המבחן  זה  בעניין  מדינות.  כמה  או  שתיים  בין  הקו״  על  ״נמצאים  או  ארוכה 

שאדם  ייתכן  כלומר,  המסים;  לרשות  בהשוואה  יותר  מחמיר  לאומי  לביטוח  המוסד 

שהיגר לישראל יוכר כתושב ישראל על-ידי רשות המסים ולא יוכר ככזה על-ידי המוסד 

לביטוח לאומי. על ריבוי ההגדרות למעמד התושב עמד בית המשפט המחוזי בתל אביב 

במילים אלו:

זה מכבר לימדנו המחוקק כי ״התושבות״ שונה היא מחוק אחד למשנהו. ישנו תושב 

של  לענייניו  הון;  השקעות  עידוד  לעניין  הכנסה;  מס  לעניין  לאומי;  ביטוח  לעניין 
משרד הפנים ועוד כהנה וכהנה ״תושבים״ לעניינים שונים.32

נראה אפוא שההגדרות של ׳תושב׳ ושל ׳תושב-קבע׳ אינן אחידות והן משתנות מתחום 

לתחום. אף אחת מהן אינה מגדירה פוזיטיבית מיהו תושב ומהי זיקתו למדינה אשר 

מקנה לו מעמד זה. החקיקה והפסיקה בנושא זה דומות לשמיכת טלאים. בכל מקרה 

עמדו לנגד עיניהם של מנסחי ההגדרות לא תושבי מזרח-ירושלים, אלא בעיקר אנשים 
המבקשים להגר לישראל, או אזרחי ישראל המתגוררים תקופות קצובות בחוץ לארץ.33

הטענה  את  מ-1988  עוואד  הדין  בפסק  העליון  המשפט  בית  דחה  שראינו  כפי 

״תושבות  של  או  אזרחות״  ״מעין  של  ממעמד-ביניים  נהנים  מזרח-ירושלים  ערביי  כי 

קונסטיטוציונית״. אולם חשוב לציין כי חרף פסיקה זו, שלילת המעמד של תושבי-קבע 

מתושבים ערבים המתגוררים דרך קבע במזרח-ירושלים )להבדיל מתושבים שהעתיקו את 

מקום מגוריהם אל השטחים או לחוץ לארץ(, היא צעד נדיר וקשה ליישום. כאמור, ניסיון 

31 דב״ע מ״ה /04-73 סנוקה נ׳ המוסד לביטוח לאומי, פד״ע י״ז 79, 83, מול האות ז׳.

32 עמ״ה 1061/07 טלרום משאבי אנוש בע״מ נ׳ פקיד שומה תל-אביב-יפו 5. ראו הערך ׳תושב ישראל׳ 

http://www.hilan.co.il/calc/lexicon.aspx?Phrase=%D7%AA% :במילון חילן טק לשכר ולתנאי עבודה
.D7%95%D7%A9%D7%91+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

33 רות לפידות מציינת כי למרבית הפלא יש מדינות המכירות בכך שאדם יכול להיות תושב-קבע בשתי 

מדינות. ראו: ר׳ לפידות, ״אזרחות ותושבות״, עמ׳ 289.
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לשלול תושבות-קבע ממי שמתגוררים דרך קבע במזרח-ירושלים נעשה ב-2006 כשהחליט 

בישראל של ארבעה תושבי  ישיבת הקבע  רישיונות  לבטל את  בר-און  רוני  הפנים  שר 

הפלסטינית  הרשות  בממשלת  וחברותם  חמאס  בארגון  פעילותם  עקב  מזרח-ירושלים 

זו טרם הוכרעה.34 לדעת  נגד החלטה  מטעם ארגון זה. אולם העתירה שהוגשה לבג״ץ 

גיל-עד נועם, שלילת התושבות מתושב מזרח-ירושלים המתגורר בה באורח קבע, ראוי 

שבהם  החריגים  למקרים  במהותם  הדומים  וקיצוניים  חריגים  במקרים  רק  שתיעשה 

עומדת לשר הפנים הסמכות לבטל את אזרחותו של אדם.35 על רקע גל האלימות שפרץ 

במזרח-ירושלים באוקטובר 2015, רבו קריאות של פוליטיקאים )ובכללם ראש הממשלה 

בנימין נתניהו והשר לביטחון פנים גלעד ארדן( לשלול את התושבות הישראלית ואת 

הזכויות הסוציאליות מתושבי מזרח-ירושלים ובני משפחותיהם החשודים בפיגועים,36 

הקבינט,  בישיבת  הממשלה  ראש  שהעלה  רעיון  על  ידיעות  התפרסמו  אף  ובתקשורת 

לשלול באופן קולקטיבי את התושבות של מי שמתגוררים בשכונות הנמצאות בתחום 

העיר מעבר לגדר ההפרדה — אזור מחנה הפליטים שועפאט וכפר עקב.37 לנושא זה נחזור 

בהרחבה בפרק האחרון של הספר. 

34 בג״ץ 7803/06 ח׳אלד אבו ערפה נ׳ שר הפנים. וראו לאחרונה גם הצעות שונות לשלול תושבות וזכויות 

סוציאליות ממפגעים ומבני משפחותיהם: א׳ כהנא, ״הצעת נתניהו: שלילת תושבות למחבלים ומשפחותיהם״, 
nrg, 22 בנובמבר http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/648/582.html ,2014; נ׳ חסון, א׳ ליאור, ״12 מבני 

משפחתו של המחבל מירושלים קיבלו זימון לקראת שלילת תושבות״, הארץ, 10 בינואר 2017. 
35 ג׳ נועם, ״הוצאת שכונות ערביות מירושלים — מעמד התושבים המקומיים וזכויותיהם בהתאם לדין 

ערביות  משכונות  היפרדות  ישראל,  לחקר  ירושלים  ממכון  חוקרים  צוות  בתוך:  והבינלאומי״,  הישראלי 
בירושלים )ניירות-רקע לקובעי מדיניות(, מכון ירושלים לחקר ישראל, נובמבר 2007 )לא פורסם(, עמ׳ 25; על 
התנאים לאיבוד אזרחות בישראל, ראו: רובינשטיין ומדינה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל, כרך ב׳, עמ׳ 
1113-1106. באוגוסט 2008 אישרה הכנסת תיקון לחוק האזרחות, אשר מעביר את הסמכות הסופית לשלילת 
אזרחות משר הפנים לבית המשפט לעניינים מנהליים )חוק האזרחות ]תיקון מס׳ 9[, התשס״ח-2008(. לפי 
תיקון זה יכול שר הפנים להגיש את בקשת השלילה לבית המשפט לעניינים מנהליים, באישורו של היועץ 
המשפטי לממשלה. לשר הפנים נותרה סמכות מצומצמת לשלול אזרחות, רק במקרה שזו הושגה במרמה, תוך 
מסירת פרטים כוזבים. ראו: ל׳ סאבא, ט׳ שטייר, ״אזרחות על תנאי או אזרחים על תנאי: שלילת אזרחות 
בישראל״, פרלמנט 67, המכון הישראלי לדמוקרטיה )יולי 2012(. במארס 2011 אישרה הכנסת תיקון נוסף 
לחוק, המאפשר לשר הפנים להגיש לבית המשפט לעניינים מנהליים בקשה לשלול אזרחות ממי שהורשע 
בעבירת טרור, ריגול או פגיעה בריבונות המדינה, וזאת באישור היועץ המשפטי לממשלה )חוק האזרחות 
 ,ynet ,תיקון מס׳ 10[, התשע״א-2011(. ראו: ר׳ סופר, ״הכנסת אישרה שלילת אזרחות ממורשעים בטרור״[

.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4048963,00.html ,2011 29 במארס
http://www.pmo.gov.il/ ,2015 36 ראו הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 18 באוקטובר

.MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes181015.aspx
37 ראו: ב׳ רביד, נ׳ חסון, ״נתניהו שוקל לשלול תושבות מפלסטינים המתגוררים מחוץ לגדר במזרח-ירושלים, 

הארץ, 25 באוקטובר 2015; ג׳ שר, ״סיכוי קלוש ביותר ליישום היוזמה לשלילת תושבות מפלסטינים תושבי 
http://heb.inss. ,2015 מזרח-ירושלים״, מבט על, גיליון 759, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 26 באוקטובר

.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=10860
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ג. זכויותיו וחובותיו של תושב-קבע

היותם של ערביי מזרח-ירושלים תושבי-קבע בישראל, מקנה להם את הזכות לתעודת-

בבחירות  ולהשתתף  הארץ38  רחבי  בכל  לעבוד  לזכות  תנועה,  לחופש  ישראלית,  זהות 

המוניציפליות. הם יכולים לבחור ולהיבחר לרשויות המקומיות, אולם המבקש להיבחר 
לראשות רשות מקומית )ובכלל זה עיריית ירושלים( חייב להיות אזרח המדינה.39

תושבות הקבע מטילה כמובן גם חובות כמו תשלום מסים ושירות ביטחון.40 תושבי 

מזרח-ירושלים זכאים לכל הזכויות הסוציאליות שהמדינה מעניקה, כולל קצבאות ביטוח 

אולם  ממלכתי.42  בריאות  ביטוח  חוק  על-פי  החולים  מקופות  בריאות  ושירותי  לאומי41 

נמצא בתחום  חייהם״  ״מרכז  כי  להוכיח  קרובות  לעתים  נדרשים  מזרח-ירושלים  ערביי 

המוניציפאלי של ירושלים שסופח לישראל ב-1967, ואין די בכך שהם מחזיקים בתעודת-

כך, למשל, מעסיקו של תושב מזרח- זהות המעידה שהם רשומים במרשם האוכלוסין. 

ירושלים העובד במקום-עבודה ״מסודר״ במערב העיר, המשלם מסים כחוק, יפריש משכר 

העובד תשלומים חודשיים לביטוח לאומי, אך על מנת לקבל דמי אבטלה וקצבאות אחרות 

יידרש העובד להציג ״הוכחת מרכז חיים״ — קרי: חוזה, אישורי תשלום של שכר דירה, 

תלושי משכורת, אישור על תשלום ארנונה, חשבונות חשמל, מים וכו׳, ולעתים יהיה עליו 

להמתין לתום חקירת המוסד לביטוח לאומי, הכוללת ביקור חוקרים בבית המשפחה.

שאלת מיקומו של בית המגורים הופכת לפעמים לעניין קריטי לקביעת זכאות בני 

המשפחה לגמלאות הביטוח הלאומי. כך למשל, הובאה בראשית 2007 בפני בית הדין 

האזורי לעבודה בירושלים השאלה האם משפחת בדראן, אשר ביתה נמצא בכפר עקב על 

הגבול המוניציפאלי הצפוני של ירושלים, זכאית לגמלאות הביטוח הלאומי. בית הדין 

נדרש לקבוע אם הבית שבו מתגוררים התובעים נמצא ״בתוך תחום ישראל או מחוץ 

לתחום״.43 מודד מוסמך שנשלח לקבוע את מיקומו המדויק, קבע כי 54.2% מן הנכס 

נמצאים מחוץ לתחום השיפוט של ירושלים וכי 45.8% ממנו נמצאים בתחום השיפוט של 

העיר. בני המשפחה טענו כי ״אמנם יותר מ-50% מן הנכס נמצאים מחוץ לתחום, אולם 

38 מספר לא מבוטל של תושבי מזרח-ירושלים עברו להתגורר בתחומי ישראל בגבולות הקו הירוק, במקומות 

כמו אילת ואזור המשולש. אין נתונים מדויקים על היקף התופעה. 
39 חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ״ה-1965, ס״ח 465 )תשכ״ה(, עמ׳ 248 )סעיף 7א(.

40 אולם כידוע, ערביי מזרח-ירושלים פטורים מן הגיוס כמו הערבים בישראל. ראו: רובינשטיין ומדינה, 

המשפט החוקתי של מדינת-ישראל, כרך א׳, עמ׳ 455-452. 
41 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ״ה-1995, ס״ח 1522 )תשנ״ה(, עמ׳ 210.

42 חוק ביטוח ממלכתי, תשנ״ד-1994, ס״ה 1469 )תשנ״ד(, עמ׳ 230, סעיף 3 )א( )א(. 

43 בדראן )דענא( סמר נ׳ המוסד לביטוח לאומי בל 010607/04, בל 10085/05 )פסק-דין מן ה-4.1.2007(, עמ׳ 

2. כל הציטוטים להלן לקוחים ממקור זה. אני מודה לעיתונאי ניר חסון על שהפנה אותי אל מקור זה. 
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הפסיקה התייחסה לעניין תושבות למרכז החיים של התובעים, אשר מהווה למעשה את 

מרכז חייהם, ולפיכך יש חשיבות לשאלה באיזה חדר בדיוק ישנים בני המשפחה״. עוד 

טענו בני המשפחה כי ״התובע ובני ביתו ישנים בחדרי שינה בתוך התחום, ולכן לא ניתן 

ידי המודד, מה גם שהמודד  זו ולהתייחס רק לאחוזים שנקבעו על  להתעלם מעובדה 

לאומי  לביטוח  המוסד  כוח  בא  טען  זאת  לעומת  זה״.  חשוב  לנתון  התייחס  לא  כלל 

כי ״המיקום הפיזי בו ישן האדם בתוך ביתו אינו בהכרח מלמד על מרכז חייו )שיכול 

להיות גם בסלון, במטבח וכו׳(. מה גם שניתן בקלות לשנות את ייעודו של כל חדר, בכל 

זמן, ולא יתכן שעניין זה — שיכול להשתנות בנקל על ידי התובעים יהווה את הבסיס 

לתושבות״. השופטים קיבלו טענה זו וקבעו כי אין מנוס מקביעה ברורה וחד-משמעית 

דין   — זאת  ו״לאור  ישראלית,  תושבות  לקבלת  בדרישות  עמדו  לא  המשפחה  בני  כי 

 2009 ביולי  ב-26  לעבודה  הארצי  הדין  בבית  אושר  זה  פסק-דין  להידחות״.  התביעה 

אשר ציטט את הנחיות המוסד לביטוח לאומי מן ה-19 במארס 2001 כי ״כדי לפתור את 

בעייתם של תושבים אלה סוכם, כי מי שלפחות 50% משטח ביתו הבנוי )לעניין זה ״שטח 

הבית הבנוי״ הוא רק שטח הקרקע שעליו נבנה מבנה בהיתר-בנייה כדין. בנייה לגובה 

לא תילקח בחשבון( נמצא בתחום המוניציפלי של העיר ירושלים יוכר כתושב ירושלים 

על כל המשתמע מכך, לעניין תשלום גמלאות, תשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות״.44 

פרשה זו מדגימה היטב את הסבך הביורוקראטי והמשפטי האופף את מעמדם של 

ערביי מזרח-ירושלים בכל הנוגע לזכויותיהם הסוציאליות.

לתושבי  ביותר  חשובות  במלואן(  מומשו  לא  אם  )גם  כה  עד  שצוינו  הזכויות  כל 

ציפיותיהם  ועל  זהותם  על  שלהם,  היום-יום  חיי  על  מאוד  ומשפיעות  מזרח-ירושלים 

לעתיד. מצד שני, שתי זכויות חשובות מוקנות לאזרחים בלבד: הצבעה לכנסת ואחזקת 

דרכון ישראלי. היעדר זכות הצבעה לכנסת מונע מתושבי מזרח-ירושלים להשפיע ברמה 

ברמה  נקבעים  שלו  רבים  עירם, שתחומים  ענייני  ניהול  על  ביותר  הגבוהה  הפוליטית 

הארצית ולא המקומית.45 זכותם הפוליטית להצביע למוסדות הרשות הפלסטינית )על-

פי הסכם הביניים עם אש״ף משנת 1995( היא חסרת משמעות לגבי חייהם בירושלים, 
כי על-פי החוק הישראלי הרשות הפלסטינית מנועה מלפעול בתחומי העיר.46

 http://www.psakdin.co.il/Court/%D7%A4%D7%A1%D7 ,)3.3.2008-44 עב״ל 130-07 )פסק-דין מן ה

 %A7-%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A2%D7
.%91%D7%9C-130-07#.VYPpq_lViko

45 סמכויות רחבות ותקציבים בענייני ירושלים נמצאים בידי גופים ממשלתיים או ממשלתיים-עירוניים 

כמו המשרד לירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים )הרל״י(, החברה לפיתוח מזרח-ירושלים, ועוד. 
הפלסטינית  הרשות  עם  המזוהה  פעולה  כל  נגד  לפעול  ממשיכים  והמשטרה  לביטחון-פנים  המשרד   46

בשטחי מזרח-ירושלים. ראו למשל: י׳ קובוביץ, ג׳ חורי, ״ארדן מונע מופע ליום האשה במזרח-ירושלים: 
הרשות ארגנה אותו. לא אתן יד לערעור הריבונות״, הארץ, 8 במארס 2017.
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בנוסף — ואולי חשוב יותר לחיי התושבים — הדרכון הוא המסמך המרכזי המסמל 

אזרחות, ואי-קבלתו מקשה על חופש התנועה של תושבי מזרח-ירושלים מחוץ לישראל. 

ֶסה״ —  כדי לצאת את הארץ ולחזור אליה הם נזקקים לתעודת-מעבר )תעודת ״לֶֶסה-פָּ

בצרפתית: ״הניחו לעבור״(, שמעמדה נחות בהשוואה לדרכון: תוקפה הוא חמש שנים 

והחוק מקנה למשרד הפנים שיקול דעת נרחב ביותר בסרבו ליתן אותה, לבטל אותה 

או לקבוע תנאים להנפקתה )אף כי ניתן לערער על החלטות אלו לבית משפט מחוזי(.47 

המחזיק בתעודת-מעבר נדרש להצטייד באשרת כניסה )ויזה( למדינות רבות, כי הסכמי 

פטור מאשרות שחתמה ישראל עם מדינות שונות אינם חלים על תעודות מעבר.48 מעמדה 

הנחות של תעודת המעבר ניכר בכך שהיא ניתנת לאזרח ישראלי שאיבד או השחית את 
דרכונו שלוש פעמים בזו אחר זו.49

נוספות( דרך גשר אלנבי, תושב מזרח-ירושלים  )וממנה למדינות  כדי לצאת לירדן 

חוזר״  ול״אשרת  ולילדיו  לו  חד-פעמית  תעודת-מעבר  שהוא  יוצא״  ל״כרטיס  נזקק 

שתוקפה שלוש שנים.50 בנוסף למסמכים הישראליים הוא נזקק גם לדרכון ירדני. אולם 

משותפת  כניסה  בדבר  לאש״ף  ירדן  בין  השיחות  כישלון  בעקבות   —  1983 קיץ  מאז 

לתהליך מדיני עם ישראל על בסיס ״תכנית רייגן״ — ויותר מכך בעקבות ההתנתקות 

הירדנית מן הגדה המערבית בקיץ 1988 — החלה ממשלת ירדן להנפיק לתושבי הגדה 

המערבית ומזרח-ירושלים דרכונים בצבע ירוק, בעוד שתושבי הגדה המזרחית מחזיקים 

בדרכונים שצבעם צהוב. על-פי הסיווג החדש נהנים האחרונים מאזרחות ירדנית מלאה, 

בעוד שתושבי הגדה המערבית ומזרח-ירושלים איבדו את זכותם לגור באופן קבוע בירדן 

ותוקף דרכוניהם קוצר. הדרכון הירוק גם חדל להעיד על אזרחות ירדנית מלאה, ולשם 

כך נדרשים תושבי הגדה ומזרח-ירושלים להשיג ״תעודת משפחה״ ולאחר מכן ״מספר 

לאומי״ ירדני.51 

47 לאחרונה הוארך תוקפה של תעודת המעבר משנתיים לחמש שנים. ראו: חוק הדרכונים, תשי״ב-1952 

מן  הפנים  משרד  והודעת   http://www.nevo.co.il/law_html/law01/075_001.htm נבו,  באתר   )5 )סעיף 
.www.gov.il/he/Departments/news/pass_extension_notice ,2016 ה-18 באוגוסט

48 ראו: המדריך להנפקת תעודות ודרכונים, תעודת-מעבר בפורטל השירותים והמידע הממשלתי: 

.http://147.237.72.168/FirstGov/TopNav/Situations/SCertificateGuides/SCertificates/SCPass/
.http://www.advrosen.co.il/HE/articles/?cat=14&ID=175 :49 ראו

50 עלותו הכוללת של המסמך החד-פעמי הוא 230 ש״ח לעומת תעודת-מעבר רב-פעמית שעלותה 365 ש״ח. ראו 

.http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1249 ,העדכון באתר המוקד להגנת הפרט
51 ראו בהרחבה: א׳ ססר, ״ירדן, האינתיפאדה והפלסטינים — ניתוק?״, בתוך: ג׳ גילבר וא׳ ססר )עורכים(, 

הפלסטינים  הפליטים  ״ירדן,  דוד,  א׳   ;130-128 עמ׳  תשנ״ב,  תל-אביב,  האינתיפאדה,  הסכסוך:  בעין 
ותכנית קרי: להוציא מתוק מעז״, 21 בינואר 2014, עמ׳ 3, אתר מולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה, 

.http://www.regthink.org/about/author.php?id=61&page=3
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היציאה מישראל והכניסה אליה )עניין פשוט לאזרח הנושא דרכון ישראלי( הן 

אפוא הליך מסובך בהרבה לתושבי מזרח-ירושלים. 

מעבר לסוגיות הדרכון וזכות ההצבעה לכנסת, ישראל מטילה הגבלות על תושבים 

שאינם אזרחים גם בתחום חופש העיסוק. תושב-קבע יכול אמנם להיות מועסק בשירות 

ולכל  ומעלה,  בכיר  אגף  מנהל  בכיר,  סמנכ״ל  ברמת  בכירות  למשרות  אולם  המדינה, 

תפקיד דיפלומטי או קונסולרי בחו״ל הטעון אישור ממשלה, יכול להתמנות רק אזרח.52 

בכנסת  נשיאות המדינה,53 ראשות הממשלה, חברות  כמו  ציבוריים  גם בתפקידים  כך 

מבקר  לכהונת  במפלגה,56  לחברות  תנאי  גם  היא  אזרחות  ושיפוט.55  שרים(54  )לרבות 

המדינה,57 רב ראשי,58 דיינים בבתי-דין יהודיים, מוסלמיים ודרוזיים,59 למועצת מנהל 

מקרקעי ישראל, הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח — תפקידים בעלי משמעות רבה 

גם לתושבי מזרח-ירושלים.60 חוק הרשות לפיתוח ירושלים קובע כי ״מי שאינו אזרח 

ישראל״ אינו יכול לשמש חבר המנהלה של הרשות לפיתוח ירושלים )הרל״י(, שהיא אחד 

נכבדים.61  מתקציבים  ונהנית  ירושלים  ובתכנון  בפיתוח  העוסקים  המרכזיים  הגופים 

כך למשל, על-פי החלטת הממשלה קיבלה הרל״י 50 מיליון ש״ח מדי שנה )בין 2006 
ל-2013( לפיתוח אגן העיר העתיקה, המאוכלס רובו בתושבי מזרח-ירושלים הערבים.62

הדרישה שחברי מפלגה יהיו אזרחי ישראל, עלתה ב-2013 בבחירות הפנימיות של 

רשימת מר״צ לעיריית ירושלים, כשהתברר שחברי המפלגה הבוחרים במועמדים לרשימת 

להיות  יכולים  העיר  למועצת  אף שהמועמדים  ישראל,  אזרחי  להיות  חייבים  העירייה 

http://www.nevo.co.il/Law_word/  ,1930 עמ׳   6.3.2005 מיום   5376 מס׳  תשס״ה  פרסומים  ילקוט   52

.law10/YALKUT-5376.pdf
53 סעיף 4 לחוק יסוד: נשיא המדינה; גביזון, אזרחות ושבות, עמ׳ 20. 

54 סעיף 5 ו-6 לחוק יסוד: הכנסת; גביזון, שם.

55 סעיף 5 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ״ד-1984; גביזון, שם. 

56 חוק המפלגות, התשנ״ב-1992, סעיף 2, 20. 

57 סעיף 8 לחוק יסוד: מבקר המדינה; גביזון, עמ׳ 20. 

58 סעיף 23 )א׳( לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש״ם-1980; גביזון, שם. 

59 סעיף 3א לחוק הדיינים התשט״ו, סעיף 2א לחוק הקאדים, התשכ״א-1961 וסעיף 9 לחוק בתי הדין 

הדתיים הדרוזים, התשכ״ג-1962, כפי שהוספו בתשכ״ד; גביזון, אזרחות ושבות, עמ׳ 20. תנאי זה מונע 
מינוי של תושבי מזרח-ירושלים לדיינים בבית הדין השרעי הישראלי הפועל בירושלים. 

60 סעיף 4ג לחוק רשות מקרקעי ישראל, תש״ך-1960. 

61 סעיף 11 לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, תשמ״ח-1988.

62 החלטת ממשלה 4090 מיום 9.8.2005; א׳ מימון, ת׳ לוסטר, ״להיות תושב/ת ולא אזרח/ית״, בתוך זמניים 

http://www.ir-amim.org.il/he/report/%D7%96% ,31 קבועים, עמותת עיר עמים, ירושלים, מאי 2012, עמ׳
D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%

.D7%9D-0
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תושבי-קבע.63 רות גביזון טוענת כי הגבלות אלו מוצדקות בדרך כלל, כי יש קשר בין 

נאמנות, הקיימת רק בין אזרח למדינתו, לבין מילוי טוב של תפקידים אלה.64 בהקשר זה 

יש מקום לציין את הצעת החוק שהגישו ב-2010 שמונה חברי-כנסת בראשות ח״כ גדעון 

עזרא ז״ל, לפיה גופים המארגנים סיורים בארץ לקבוצות של תושבי חוץ )תיירים( יחויבו 

ישראלי.65 בדברי  ידי מורה-דרך מורשה שהוא אזרח  על  ילווו  להבטיח שסיורים אלה 

ההסבר להצעה נאמר כי ״לחלק מתושבי מדינת-ישראל, דוגמת תושבי מזרח-ירושלים, 

ישנה פעמים רבות ׳נאמנות כפולה׳, כי הם מצביעים לרשות הפלסטינית: תושבים אלה 

מדריכים״,  הם  אותן  תיירים  קבוצות  בפני  אנטי-ישראליות  עמדות  לעתים  מציגים 

ולכן יש לחייב את מארגני הסיורים לדאוג כי הם ״ילוו על ידי מורה-דרך שהוא אזרח 

ישראלי, אשר יש לו נאמנות מוסדית למדינת-ישראל״.66 ועדת השרים לענייני חקיקה לא 

דחתה את הצעת החוק, והציעה לח״כ עזרא ״לבוא בדברים עם נציגי משרד התיירות 

על מנת להגיע עמם להסכמה״. ההצעה הוגשה שוב על ידי ח״כ אברהם מיכאלי מסיעת 

ש״ס בנובמבר 2013 67 ושוב, בשינויים קלים, בפברואר 2014 על ידי קבוצת חברי כנסת 

בראשות יריב לוין )אשר מונה מאוחר יותר לשר התיירות(68 ותוקפה פקע עם התפזרות 
הכנסת ה-69.19

תושבי  של  את השתתפותם  אישרה  שישראל  העובדה  מן  מתעלמות  כאלו  הצעות 

במשפט  אותה  הסדירה  ואף  הפלסטינית,  הרשות  למוסדות  בבחירות  מזרח-ירושלים 

הישראלי.70 כלומר, ההצעות מבקשות לשלול זכות יסוד )חופש העיסוק( מבני-אדם, תוך 

הסתמכות על מצב )״נאמנות כפולה״( שהמשפט הישראלי נתן לו גושפנקה משפטית.

גביזון מדגישה שכאשר המדינה אינה מאפשרת לאדם להתאזרח, ומגבילה בה בעת 

סבירות  חוסר  ״על  להצביע  בכך  שיש  ייתכן  בלבד,  לאזרחים  מסוימים  עיסוק  תחומי 

של המצב המשפטי״.71 העמדה הממסדית הישראלית מאז 1967, כפי שהיא באה לידי 

http://www.knesset.gov.il/elections16/heb/laws/party_law. ,20 63 חוק המפלגות התשנ״ב-1992, סעיף

htm; נ׳ חסון, ״מרץ ביטלה את הפריימריס בסניף ירושלים״, הארץ, 19 ביוני 2013. 
64 גביזון, אזרחות ושבות, עמ׳ 20, הערה 59.

65 הצעת-חוק שירותי-תיירות )תיקון — מורי-דרך(, התש״ע-2010, פ/2195/18.

66 דברי הסבר להצעת החוק, שם.

67 הצעת-חוק שירותי-תיירות )תיקון — מורה-דרך מורשה(, התשע״ד–2013, פ/1901/19. הצעת החוק הוגשה 

.www.knesset.gov.il/plenum/data/19_ptm_262855.doc :ב-25 בנובמבר 2013. ראו
68 הצעת-חוק שירותי-תיירות )תיקון — מורה-דרך מורשה(, התשע״ד–2014, 10.2.2014, פ/2181/19.

69 חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ״ג-1993, מאפשר רציפות רק להצעות שעברו קריאה ראשונה.

70 חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, סמכויות שיפוט והוראות אחרות )תיקוני 

חקיקה(, תשנ״ו-1996, ס׳ 14.
71 גביזון, שם, עמ׳ 20, הערה 59. הדברים נאמרו שם באופן עקרוני ולא בהקשר הספציפי של תושבי מזרח-

ירושלים. 
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ביטוי בדברי השופטת דבורה ברלינר בפסק הדין סאלח דארי ואח׳ נ׳ משרד הפנים,72 

היא שהיעדר האזרחות הוא בחירה שעשו תושבי מזרח-ירושלים, ועל כן הגבלת תחומי 

העיסוק לאזרחים אינה פוגעת בזכויותיהם:

אין חולק, כי אזרחות עשויה להוות בנושאים מסוימים בסיס כשר להבחנה, מבלי 

לעיל —  לענייננו, האמור  בנסיבות הספציפיות   ]...[ הפליה אסורה  ייחשב  שהדבר 

הוא בבחינת על אחת כמה וכמה. זאת, שכן לתושבי מזרח-ירושלים ניתנה הזדמנות 

לפנות ולקבל אזרחות, כל אחד — על-פי רצונו. משבחרו שלא לעשות זאת, הדרישה 
לזיקת תושבות — מתבקשת וחיונית.73

קביעות אלו מעוררות את השאלה בה נדון להלן בהרחבה: האומנם פתוחה הדרך לכל 

תושבי מזרח-ירושלים הערבים לרכוש אזרחות ישראלית הלכה למעשה?

http://elyon2.court.gov. ,20.9.2007 72 עע״ם 5829/05 סאלח דארי ואח׳ נ׳ משרד הפנים, פסק-דין מיום

.il/files/05/290/058/Z19/05058290.Z19.htm
73 שם, פסקה 10 לפסק הדין.
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ד. בקשות ההתאזרחות במזרח-ירושלים

סעיף 5 לחוק האזרחות מאפשר רכישת אזרחות על-פי בקשה, מכוח התאזרחות. התנאים 

לפתיחת הליך כזה כוללים: נוכחות בישראל ותושבות בה כדין במשך שלוש שנים מתוך 

ידיעת-מה של השפה  ליום הגשת הבקשה להתאזרחות,  תקופת חמש השנים שקדמה 

העברית, ויתור על אזרחות קודמת )או הוכחה על אבדן צפוי של אזרחות זו כתוצאה מן 

ההתאזרחות בישראל( והצהרת נאמנות. מתן אזרחות מכוח התאזרחות היא עניין הנתון 
לשיקול דעתו של שר הפנים.74

סעיף 4א, שנוסף לחוק האזרחות ב-1968, מאפשר רכישת אזרחות מכוח לידה וישיבה. 

הוא קובע כי ״מי שנולד אחרי הקמת המדינה במקום שהיה שטח ישראל ביום לידתו, 

ולא היתה לו מעולם שום אזרחות, יהיה לאזרח ישראלי אם ביקש זאת בתקופה שבין יום 

הולדתו ה-18 לבין יום הולדתו ה-21 ואם היה תושב ישראל חמש שנים רצופות בתכוף 

לפני יום הגשת בקשתו״. רכישת אזרחות כזו אינה כפופה לשיקול דעתו של שר הפנים.75 

זו נחוצה לשם הענקת אזרחות לתושבי ישראל  רובינשטיין ומדינה מדגישים כי ״דרך 

שנולדו בה שאינם יהודים, ואשר הוריהם לא היו רשומים ב-1952 במרשם התושבים״.76 

לכאורה, תושבי מזרח-ירושלים הערבים רשאים לרכוש אזרחות מכוח סעיף זה בהגיעם 

לגיל 18 ובטרם מלאו להם 21, אולם סעיף זה אינו מיושם על ידי משרד הפנים לגבי 

תושבי מזרח-ירושלים, אף שהיום אין לרובם אזרחות ירדנית מלאה. 

עו״ד רמי יובל עתר לבג״ץ נגד שר הפנים בשמה של נדאל רשאק, צעירה שנולדה 

הפנים  משרד  אולם  4א,  בסעיף  המנויים  התנאים  כל  את  המקיימת  במזרח-ירושלים, 

וכך  העדיף להעניק לה אזרחות בדרך של התאזרחות לפי סעיף 5 של חוק האזרחות, 

להתאזרח  רשאים  שהתאזרח  מי  של  קטינים  וילדים  בני-זוג  תשי״ב-1952.  האזרחות,  לחוק   5 סעיף   74

בתנאים מקלים, ראו סעיף 7 ו-8 לחוק.
75 חוק האזרחות )תיקון מ׳ 2(, תשכ״ח-1968, ס״ח 538, עמ׳ 12. הסעיף נחקק ביוזמת הממשלה בעקבות 

חתימת ישראל בראשי תיבות על טיוטת אמנה בין-לאומית מ-1961 ״בדבר חיסול המעמד של חוסר נתינות 
או צמצומו״, ראו הצעות-חוק 707, כ״ח בחשון תשכ״ז, 8.11.1966, עמ׳ 17-16. בדיון בכנסת בהצעת החוק 
עיוות  לתקן  באה  החוק  ״הצעת  כי  שפירא  מ״ח  הפנים  שר  הדגיש   1966 בנובמבר  ב-8  ראשונה  בקריאה 
]במעמד[ תושבי ישראל בקרב בני המיעוטים והיא מאמצת בזה מעקרונות האמנה הבין-לאומית מ-1961״, 
והשלישית  השנייה  בקריאות  בדיון   .474 עמ׳   ,)1966 בדצמבר   5( קי״ח  ישיבה  ח׳,  חוברת  הכנסת,  דברי 
הסתייג ח״כ שמואל תמיר מן החוק, בטענה ש״הוא לא מתייחס לתושבים המצויים בשטחי מדינת-ישראל 
אפילו לתושבי מזרח-ירושלים״ )דברי הכנסת, חוברת ל״ז, ישיבה ש״כ )7 באוגוסט 1968(. בסעיף 4א )ב( 
לחוק נקבע כי הענקת האזרחות מכוח סעיף 4א כפופה לסמכותו של שר הפנים שלא לאשר את הבקשה, אם 
המבקש הורשע בעבירה על ביטחון המדינה או שנידון למאסר של חמש שנים או יותר בשל כל עבירה אחרת. 
76 רובינשטיין ומדינה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל, כרך ב׳, עמ׳ 1102. ראו גם: הופנונג, ישראל — 

ביטחון המדינה מול שלטון החוק, עמ׳ 147. 
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נמנע מהתמודדות ישירה עם הסוגיה.77 מן המקרה עולה שהמדיניות הנוכחית של משרד 

הפנים והרשויות הישראליות היא ככל הנראה שלא לפתוח לצעירי מזרח-ירושלים פתח 

נוסף לבקשות אזרחות לפי סעיף 4א. 

גם דרכו של תושב מזרח-ירושלים לרכישת אזרחות ישראלית על-פי סעיף 5 לחוק 

קבע  דרך  בישראל  להתגורר  זכאי  שהוא  להוכיח  עליו  וקשה:78  ארוכה  היא  האזרחות 

ושאכן שהה בישראל שלוש מתוך חמש השנים שקדמו לבקשה; תנועותיו במעברי הגבול, 

בגשרים ובנמל התעופה בן-גוריון נבדקות באמצעות תעודת המעבר וכרטיס היוצא שלו; 

לירושלים,  ומתמדת״  חזקה  ״זיקה  לו  יש  וכי  בישראל  הוא  חייו  להוכיח שמרכז  עליו 

וזאת באמצעות אישורים על תשלומי חשבונות הקשורים למקום מגוריו, תעודות מבתי 

הספר של ילדיו, אישורים מקופת החולים ומביטוח לאומי ואישורי עבודה.79 יש לציין 

כי אישורים הקשורים לבית המגורים, כמו חשבונות מים, חשמל וארנונה, אינם קלים 

להשגה במזרח-ירושלים היות שבתי מגורים רבים נבנו ללא היתר ולכן אינם מחוברים 

לתשתיות באופן חוקי ואינם מקבלים חשבונות סדירים. על-פי הנוהל של משרד הפנים, 

במקרים בהם יש למבקש האזרחות ״זיקה לאזור יש״ע״ ]יהודה, שומרון ועזה[ נקבע כי 

יש לבצע גם בדיקה מקדמית במערכת ״אבן מתגלגלת״ )של הצבא ורשויות הביטחון( 
הבודקת ״מניעה ביטחונית המוזנת על ידי השב״כ״.80

מבקש האזרחות נדרש להוכיח כי הוא ״יודע ידיעת מה את השפה העברית״ באמצעות 

״שיחת חולין קצרה, תוך כדי קבלת הבקשה״. למעשה נדרשת ידיעת עברית בסיסית — 

שיחה קלה, קריאת קטע מעיתון וכתיבת כמה מילים. אולם גם תנאי זה מציב קשיים, 

בעיקר לנשים מזרח-ירושלמיות שאינן עובדות מחוץ לבית ורמת העברית שלהן נמוכה 

בסיסית.81  עברית  ללמוד  נדרשים  האזרחות  ומבקשי  לעתים  נדחית  הבקשה  מאוד. 

77 ראו: בג״ץ 8904/12 נדאל ראשק נ׳ שר הפנים, 17.1.2013. עו״ד רמי יובל אף פנה בעניין זה ב-16 בספטמבר 

וב-15 באוקטובר 2015 במכתבים רשמיים אל שר הפנים ואל היועץ המשפטי של משרד הפנים )בהתאמה(, אך 
לא נענה. אני מודה לעו״ד יובל על שהפנה את תשומת לבי לנושא והעביר לידיי את העתירה ואת מכתביו.

האזרחות(,  )לחוק   8-5 סעיפים  לפי  ההתאזרחות  בבקשת  הטיפול  נוהל  וההגירה,  האוכלוסין  רשות   78

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/citizenship_request_procedure/ ,)4.4.0001 26.12.2016 )מס׳ נוהל
he/4.4.0001_1.pdf וקביעת מרכז חיים של רשות האוכלוסין וההגירה, 1.12.2008 )מס׳ נוהל 1.13.0001(, 
http://piba.gov.il/Regulations/222.pdf, ריאיון עם עו״ד קיבורק נלבאנדיאן, 22.11.13, ריאיון עם חגית וייס 

)צור( מנהלת לשכת משרד הפנים במזרח-ירושלים, 1.1.2014, ריאיון עם עו״ד עדי לוסטיגמן, 10.1.2014.
79 נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות, שם, ס׳ ג 14.1.1.

80 נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות, שם, ס׳ ג.8.2.2, המנהל האזרחי איו״ש, נוהל הסרת מניעה ביטחונית, 

.http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/8/3418.pdf ,2012 מאי
81 ריאיון עם חגית וייס )צור(, 1.1.2014.
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מבקשי אזרחות שגילם עולה על 60 זכאים לפטור מתנאי זה.82 תנאי זה נתון במידה רבה 

לשיקול דעתו של פקיד משרד הפנים, ולעתים הוא מרתיע תושבים מלהתחיל בתהליך 

ההתאזרחות.83 מכשול זה יוצר לעתים מצב בו הגבר מקבל אזרחות, בעוד שאשתו נותרת 
במעמד של תושב-קבע.84

מניעה  ״בדיקת  לעבור  עליו  אלו,  משוכות  לעבור  האזרחות  מבקש  הצליח  אם 

)כדי  ולשב״כ  ישראל  למשטרת  שאילתות  לגביו  ונשלחות  נוספת  פלילית/ביטחונית״ 

פלילית  בדיקה  לצורך  מודיעיניים״(  ״מידעים  וכן  פלילי  רישום  על  אינפורמציה  לקבל 

של  חיובית  תשובה  ותוקף  שנה  הוא  המשטרה  של  חיובית  תשובה  תוקף  וביטחונית. 

השב״כ הוא שנתיים. על תשובה שלילית ניתן לערער בפני גורמי הביטחון תוך 30 יום.85 
הבדיקות נעשות גם לגבי קטינים שגילם מעל 14 שנה.86

בסוף התהליך נדרש המבקש לוותר אל אזרחותו הקודמת. אם הוא ״בחזקת אזרח 

אזרחותו  על  ויתר  כי  אישור  להמציא  עליו  מזרח-ירושלים(  תושבי  רוב  )כמו  ירדני״ 

על המבקש  כאלה,  אישורים  מעניק  אינו  הירדני  הפנים  היות שמשרד  ברם,  הירדנית. 

להביא תצהיר שנערך בפני עורך דין על כך שהוא החזיק באזרחות ירדנית ו״הביע נכונות 

על  ויתור  על  הודעה  משלוח  לכך:  בקשר  צעדים  ידו  על  וננקטו  זו  אזרחות  על  לוותר 

על  ירדן, קבלה  ידי רשות הדואר לשגרירות  על  ירדנית בצורת מברק מאושר  אזרחות 

הגשת בקשה, פנייה למשרד הפנים הירדני וכו׳״. מבקשי האזרחות נדרשים להחזיר את 

הדרכונים הירדניים שברשותם לשגרירות ירדן בתל-אביב ולהתחייב שלא ייזמו בעתיד 

בקשה ״להפעלת האזרחות הירדנית או דרכון ירדני מכל סוג״.87 

תנאי זה — הוויתור הבלתי-הפיך על הדרכון הירדני — הוא עדיין מכשול משמעותי 

לרבים מתושבי מזרח-ירושלים החוששים לאבד את זיקתם אל בני משפחתם בירדן 

ובמדינות ערב. 

בשלב האחרון נדרש המועמד להצהיר הצהרת אמונים למדינה בפני מנהל/ת הלשכה 

או נציג מוסמך מטעמה, לפני דגל ישראל, סמל המדינה ותמונת נשיא המדינה, בנוסח 

82 נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות, ס׳ ב.8.5. ההקלות לתושבי מזרח-ירושלים בעניין זה קשורות כנראה 

גם בהקלות שניתנו לבני הפלאשמורה, ריאיון עם חגית וייס )צור(, שם. 
83 ריאיון עם עו״ד אליאס ח׳ורי, 18.3.2014.

84 ריאיון עם עו״ד עדי לוסטיגמן, 10.1.2014.

85 נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות, שם, ס׳ ג.9.7.

86 נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות, ס׳ ג.13.3. 

87 נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות, שם, נספח ה.20. נ׳ חסון, ״3,374 מתושבי מזרח-ירושלים קיבלו אזרחות 

בעשור האחרון״, הארץ, 20 באוקטובר 2012.
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לחתום  גם  נדרש  המצהיר  למדינת-ישראל״.88  נאמן  אזרח  שאהיה  מצהיר  ״אני  הבא: 

על הצהרת האמונים. בסופו של התהליך נמסרת למתאזרח תעודת האזרחות, בתוספת 

המנון המדינה.89 יש במזרח-ירושלים מבקשי אזרחות שנרתעים ברגע האחרון מהצהרת 

האמונים ואינם משלימים את תהליך ההתאזרחות.90 יש הטוענים שהליך זה מתאים יותר 

לסיום תהליך ההתאזרחות של מהגרים המבקשים להתגורר במדינה ומזדהים במידה זו 
או אחרת עם מטרותיה, ולא של תושבים ״ילידים״ שצורפו למדינה בעל כורחם.91

במקרה של התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק האזרחות, בני הזוג נדרשים להוכיח כי 

נישואיהם הם ״נישואי אמת ולא נערכו לצורך קבלת מעמד בישראל״ ואין להם בני-זוג 
אחרים.92

הפנים  משרד  עם  במגעיהם  אותם  המייצגים  בעורכי-דין  נעזרים  הפונים  מן  חלק 

בין  שנע  שכר-טרחה  תמורת  הביורוקרטיים  המכשולים  על  לגבור  להם  ומסייעים 

5,000 ל-20,000 ש״ח.93 ניר חסון, כתב ׳הארץ׳ בירושלים, ציטט עורכי-דין הטוענים כי 

כמה  אזרחות״.94  בן אדם מלקבל  לפסול  כדי  ופסיק  תג  כל  למצוא  מנסים  ״הפקידים 

מן הארגונים שמטרתם לסייע לתושבי מזרח-ירושלים אינם עוזרים למבקשי האזרחות 

מזרח-ירושלים,  סיפוח  עם  פעולה  שיתוף  בכך  רואים  הם   — אידיאולוגיות  מסיבות 

שאינו מוכר על ידי הקהילה הבין-לאומית. לאה צמל, עורכת-דין ופעילת שמאל ידועה 

וותיקה, הצהירה באוזני חסון כי ״מבחינה פוליטית אני לא מקבלת תיקים כאלו. כל עוד 

הבעיה של פלסטין לא נפתרה, הבעיה שלהם לא יכולה להיפתר״. לעומתה טענה עו״ד 

עדי לוסטיגמן, המייצגת פלסטינים בנושא קבלת אזרחות ובנושאים אחרים, כי בקשת 

88 חוק האזרחות, תשי״ב-1952, סעיף 5)ג(. באוקטובר 2010 אישרה הממשלה תיקון לסעיף זה על ידי הוספת 

המילים ״כמדינה יהודית ודמוקרטית״ ואת ההתחייבות ״לכבד את חוקי המדינה״ להצהרת האמונים. ראו 
החלטת ממשלה 2313 מיום 10 באוקטובר 2010. ברם, החלטה זו לא הגיעה לכלל חקיקה. בטופס ההצהרה 
הנלווה לבקשת ההתאזרחות, המבקש נדרש גם להצהיר שלא פעל נגד העם היהודי וביטחון מדינת-ישראל 
ושלא היה ״חבר/ה או תומך/ת במישרין או בעקיפין, לרבות דרך של תמיכה כספית — בגוף ארגון או תנועה 

ו/או פעולה נגד מדינת-ישראל, תושביה או אזרחיה״. נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות, נספח ה.19.
http://archive.piba.gov.il/ ,1.1.2008 89 משרד הפנים, נוהל הטיפול בהצהרת אמונים, נוהל 4.4.0006, עדכון

.Regulations/149.pdf
90 ריאיון המחבר עם חגית וייס )צור(, מנהלת לשכת משרד הפנים במזרח-ירושלים, 1.1.14; ריאיון המחבר 

עם עו״ד עדי לוסטיגמן, 10.1.2014. 
91 שם, ריאיון המחבר עם עו״ד עדי לוסטיגמן.

92 נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות, נספח ה.19.

93 העיתונאית עמירה הס מספרת על סטודנט מזרח-ירושלמי שהגיש פעמיים בקשה לקבלת אזרחות וסורב 

ו״רק כששכר עורך דין ושילם לו סכום כסף מכובד שהכניס אותו לחובות, התקבלה בקשתו״. ראו: ע׳ הס, 
״צפיפות, אבטלה וגזענות: תושבי מזרח-ירושלים חשים שאין להם מה להפסיד״, הארץ, 25 בספטמבר 2015. 

94 נ׳ חסון, ״3,374 מתושבי מזרח-ירושלים קיבלו אזרחות בעשור האחרון״, הארץ, 20 באוקטובר 2012. 
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והזכויות  האדמה  על  ״לשמור  הפלסטינים  לתושבים  מאפשרת  הישראלית  האזרחות 

אזרחות  מבקשים  לא  שהפלסטינים  העובדה  ו״דווקא  בו״  גרים  שהם  במקום  שלהם 

מאפשרת לישראל לסלק אותם באלפיהם כמו זבובים״.95 בתי המשפט ממעטים יחסית 

ואינם  להיחשף  חוששים  מזרח-ירושלים  תושבי  רבים  במקרים  כי  זו,  בסוגיה  לעסוק 

מגישים עתירות בנושא.96 לעתים נתקלים מבקשי האזרחות בתגובות קשות מצד קרובי 

לרשות  הקשורים  כאלה  ביניהם  המזרח-ירושלמית,  בחברה  שונים  וגורמים  משפחה 

הפלסטינית.

הטיפול בבקשת התאזרחות עשוי להימשך זמן רב. בשנים האחרונות גדל מספרם 

של ערביי מזרח-ירושלים המבקשים אזרחות ישראלית ורבים ממתינים בתור רק כדי 

במשרד  הבקשה  להגשת  ההמתנה  לה.97  הנלווים  המסמכים  ואת  הבקשה  את  להגיש 

הפנים נמשכת כחמישה עד שמונה חודשים ולעיתים אף יותר מזה. התהליך לאחר הגשת 

על-פי  המרכזית,  הסיבה  משנתיים.98  יותר  אף  ולעתים  כשנה,  להימשך  יכול  הבקשה 

הגרסה הרשמית הישראלית, היא מצוקת כוח האדם בלשכה. הלשכה מקבלת רק חמש 

עד שמונה בקשות התאזרחות ביום ולאחרונה נוצר בה עומס גדול עוד יותר בגלל הצורך 

בהחלפת תעודות הזהות הרגילות של התושבים בתעודות זהות ביומטריות.

מורכב  בירוקרטי  הליך  היא  מזרח-ירושלים  תושב  של  אזרחות  שבקשת  מכאן 

ומצריך  ניכרות  כספיות  בהוצאות  לעתים  כרוך  הוא  רב.  מאמץ  המחייב  וממושך 

נחישות ודבקות במטרה והתמודדות עם לחצים מצד נציגי הרשות הפלסטינית וגורמים 

פלסטיניים שונים הנאבקים בתופעה. ברור לחלוטין שהדרך לאזרחות ישראלית אינה 

בדרישות  לעמוד  יוכל  לא  מהם  ניכר  חלק  מזרח-ירושלים.  תושבי  כל  בפני  פתוחה 

החוק הישראלי ובנוהלי משרד הפנים, ובכלל זה בולט הצורך באישורים של גורמי 

השטחים  תושבי  בהתאזרחות  הכרוכים  הקשיים  נוספים  לכך  והמשטרה.  הביטחון 

שנישאו לתושבי מזרח-ירושלים אשר קיבלו אזרחות ישראלית עקב הוראת השעה 
לחוק האזרחות והכניסה לישראל מ-99.2003

95 נ׳ חסון, שם.

96 ניתן להגיש את הבקשה בחדר צדדי בלשכת משרד הפנים במזרח-ירושלים, וזאת על מנת שלא לחשוף את 

מבקש האזרחות. ריאיון עם חגית וייס, 1.1.2014.
97 יש הטוענים שמספר הממתינים מגיע לאלפים. ריאיון המחבר עם עו״ד אליאס ח׳ורי, מעורכי הדין הבולטים 

במזרח-ירושלים, המסתמך על שיחות עם פקידי משרד הפנים בלשכה במזרח-ירושלים, 18.3.2014.
98 ריאיון המחבר עם האדריכל טארק נסאר שערך מחקר בנושא ההתאזרחות במזרח-ירושלים, 11.4.14.

99 ראו בפירוט בחלק הראשון של הספר, ולהלן.
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הגידול במספר הפונים להתאזרחות 

כאמור, חרף כל הקשיים שנזכרו לעיל, חל בעשור האחרון גידול ניכר במספר הבקשות 

להתאזרחות של תושבי מזרח-ירושלים שהוגשו למשרד הפנים.100 רוב הבקשות הן לפי 

סעיף 5 לחוק האזרחות; קרי, בקשות של תושבי-קבע; ומיעוטן של בני-זוג של אזרחים 

המבקשים להתאזרח )לפי סעיף 7(. 

מספר הבקשות )לא כולל ילדים נלווים( עלה מ-69 בקשות ב-2003 ל-201 ב-2004 

ול-334 בקשות ב-2005. ב-2008 הוגשו 547 בקשות וב-2009 הוגשו 900 בקשות. מ-2009 

הוגשו  השיא,  שנת   ,2016 בשנת  בשנה.  בקשות   900 עד  כ-700  הוגשו   2015 סוף  ועד 

לאלה  8,556 בקשות התאזרחות.  הכול  הוגשו בסך   2016-2003 בשנים  1,081 בקשות. 

יש להוסיף לפחות ילד נלווה אחד בממוצע לכל בקשה, ולכן עמד מספר הבקשות, כולל 

לריאיון  לזימון  המחכים  פונים  מאות  להוסיף  יש  לאלו   101.12,700 על  נלווים,  ילדים 

ראשוני, שרק בעקבותיו מתחיל תהליך הבדיקה של בקשת ההתאזרחות. 

100 הנתונים נמסרו לי מפי חגית וייס )צור(, מנהלת לשכת משרד הפנים במזרח-ירושלים, בראיונות ב-1.1.14, 

6.9.16 וב-6.4.17.
101 הילדים מקבלים אזרחות רק אם לשני ההורים יש אזרחות ישראלית. כשלאחד ההורים יש אזרחות 

ישראלית ולשני אין כזו — נדרשת הסכמת ההורה השני. לעתים, במקרה של נישואין מעורבים בין מזרח-
ירושלמים לתושבי השטחים, מוגשת במקביל לבקשת ההתאזרחות של תושב מזרח-ירושלים גם בקשה 

לאיחוד משפחות עם תושב השטחים. ריאיון עם חגית וייס )צור(, 6.9.16. 
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מן הנתונים שנמסרו לי על ידי משרד הפנים עולה כי בין השנים 2003 ל-2016 אושרו 

3,362 בקשות )כ-5,000, כולל ילדים נלווים(. לאור נתונים אלה ברור שחלה עלייה תלולה 

במספר מבקשי ההתאזרחות ב-12 השנים האחרונות, אך במשרד הפנים לא ניכרת נטייה 
להגדיל את מספר האישורים בצורה משמעותית.102

 ,2016 בספטמבר  לי  שנמסרו  הפנים,  במשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות  נתוני  על-פי 

מספרם של ״אזרחי ישראל בעלי לאום ערבי״ במזרח-ירושלים עומד על כ-24,000 איש.103 

אולם מספר זה כולל גם את תושבי ה״חלק הישראלי״ של הכפר בית צפאפה ואזרחים 

ערבים שהיגרו העירה מצפון הארץ ורשומים במרשם התושבים כתושבי ירושלים.104 אם 

נפחית את מספרם של אלה, המוערך בכ-5,000 נפש, הרי שמספרם של האזרחים הערבים 

102 יש לזכור שהטיפול בכל בקשה נמשך בדרך כלל יותר משנה )לעתים עד שלוש שנים( ולכן אי-אפשר 

ראו  זה  לחשב את שיעור האישורים מתוך מספר בקשות ההתאזרחות המוגשות באותה שנה. בהקשר 
 D. Lieber, “Israel almost entirely halts citizenship approvals for East :הכותרת המוטעית של המאמר
Jerusalemites”, Times of Israel, 26.9.2016,http://www.timesofisrael.com/israel-almost-entirely-

.halts-citizenship-approvals-for-east-jerusalemites/
103 ריאיון המחבר עם חגית וייס )צור(, 6.9.2016.

במרשם  מגוריהם  כתובת  את  שינו  לא  הארץ  מצפון  לירושלים  שהיגרו  הערבים  האזרחים  מן  חלק   104

התושבים כדי שיוכלו להמשיך להצביע בבחירות המקומיות ביישוב המוצא שלהם. חלקם מחזיקים דירה 
או בית גם ביישוב המוצא וגם במזרח-ירושלים. ראו: א׳ מסרי-חרזאללה, ע׳ רזין, מ׳ חושן, ירושלים כיעד 

להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות ישראליות, ירושלים 2011, עמ׳ 29. 
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לנתונים  זהה  זו  הערכה  נפש.105  אלף  לכ-19   2016 בספטמבר  הגיע  המזרח-ירושלמים 

שנמסרו לחוקר מריק שטרן באפריל 2016 מפי עו״ד אתי עזר-רענן, מנהלת סניף הביטוח 

הלאומי במזרח-ירושלים. על-פי נתונים אלה, הביטוח הלאומי מטפל ב-23,930 אזרחים 
ערבים במזרח-ירושלים מתוך אוכלוסייה של 330,050 )7.2%(.106

הגורמים לגידול במספר מבקשי האזרחות במזרח-ירושלים 

ומאפייניהם החברתיים-כלכליים

מזרח-ירושלים  תושבי  של  ההתאזרחות  בקשות  ב-1967,  שנקבעה  למדיניות  בהמשך 

של  שיקולים  מאחוריהן  עומדים  המקרים  במרבית  כי  ונראה  אישי  בסיס  על  מוגשות 

תועלת אישית. העיתונאי ניר חסון מצטט את טלאל טוויל, תושב א-טור בן 37, שהחליט 

לבקש אזרחות כי לדבריו: ״אנחנו חיים פה, ולא במקום אחר״, ו״חוץ מזה, מי שיש לו 

]לו[ הקלות בנסיעה לחוץ לארץ״. האיש טען כי ״כל מי שסיפרתי לו  אזרחות, אז יש 

]שקיבלתי אזרחות[ אמר לי שעשיתי בשכל וכמה הלכו ועשו זאת בעצמם״.107 העיתונאית 

עמירה הס ריאיינה סטודנט בשנות ה-20 לחייו שביקש אזרחות ישראלית ״כדי שיוכל 

ללמוד ולשהות בחו״ל בלי לחשוש שלא יורשה לחזור לעירו ולביתו״. הוא טען באוזניה כי 

״הקיום שלנו בירושלים ]כתושבים[ מאוים כל הזמן״ בגלל החשש משלילת התושבות.108 

רויטר מפי  דומות הובאו בראשית אוגוסט 2015 בכתבה של סוכנות הידיעות  עדויות 

תושבת שועפאט, מורה ורקדנית מזרח-ירושלמית.109 מבקש אזרחות אחר הצדיק באוזניי 

לאחר  למכה,  לרגל  לעלות  ולמשפחתו  לו  אפשר  הישראלי  שהדרכון  בכך  פנייתו  את 

שהירדנים הערימו על דרכו קשיים בקבלת הדרכון הירדני לו ולבני משפחתו.110 סופיאן 

105 על-פי ניתוח נתוני ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-20 שנערכו במארס 

2015, מספר בעלי זכות הבחירה הערבים במזרח-ירושלים מוערך בכ-10,000, 30% מהם )כ-3,000 איש( 
למחקרי  ירושלים  במכון  שנעשה  נתונים  עיבוד  מתוך  צפאפה.  בית  הכפר  של  הישראלי  החלק  תושבי 

מדיניות, יולי 2015. תודתי למיכל קורח שניתחה אתי את הנתונים. 
106 על-פי מכתבה של עו״ד אתי עזר-רענן למריק שטרן ממכון ירושלים למחקרי מדיניות , מן ה-21 באפריל 

2016. אני מודה למריק שטרן שהעביר לי נתונים אלה. 
107 נ׳ חסון, ״3,374 מתושבי מזרח-ירושלים קיבלו אזרחות בעשור האחרון״, הארץ, 20 באוקטובר 2012.

הארץ, 25  וגזענות: תושבי מזרח-ירושלים חשים שאין להם מה להפסיד״,  ע׳ הס, ״צפיפות אבטלה   108

בספטמבר 2015. 
 J. Dolsten, “Seeking stability, more East Jerusalemites become Israeli Citizens”, Jerusalem  109

Times, 5.8.15, http://www.timesofisrael.com/seeking-stability-more-east-jerusalemites-become-israeli-
 .citizens/

http://www.reuters.com/article/ :ראו גם דברי המרואיינים בכתבה של מעין לובל מן ה-3.8.15 באתר רויטרס
.us-israel-palestinians-jerusalem-insight-idUSKCN0Q81HP20150803#95miBpT1U4jyhof4.97

110 ריאיון המחבר עם תושב מזרח-ירושלים שביקש שלא לחשוף את שמו, דצמבר 2013.
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דבאש מצור באהר טען בספטמבר 2016 באוזני העיתונאי דב ליבר כי אין לו אזרחות 

אחרת וכי אינו רוצה להיות אזרח מדרגה שנייה. הוא הדגיש שאין מדובר בצעד פוליטי, 
אלא ברצון להבטיח את עתיד ילדיו, שלא יחוו את האפליה שהיא מנת חלקו.111

ניר חסון ציטט את עורך הדין אמנון מזר המטפל בבקשות התאזרחות של תושבים 

אותם  תושיע  לא  הפלסטינית  שהרשות  למסקנה  הגיעו  ״אנשים  מזרח-ירושלמים: 

ושישראל נותנת להם כל טוב, אז הם הולכים ועושים לביתם. מחסום הבושה נשבר. מי 

שמקבל היום אזרחות כבר אינו נתפס כבוגד בעמו. זה הטרנד. הם לא מרגישים שהם 

צריכים להתבייש״. על-פי אבחנתו של מזר, הפלסטינים המבקשים אזרחות הם לרוב 

צעירים, משכילים ותושבי השכונות המבוססות יותר.112 ואכן, לאלה קל יותר לספק את 

האישורים הרבים הנדרשים על מגורים ו״מרכז חיים״ בירושלים, לעומת מי שמתגוררים 

בבתים שנבנו ללא היתר — דוגמת רבי הקומות שנבנו במחנה הפליטים שועפאט ובכפר 
עקב שבצפון העיר, בהם מתגוררים כשליש מתושבי מזרח העיר.113

האזרחות הישראלית מאפשרת גם לשמור ביתר קלות על הרכוש הנדל״ני המשפחתי 

במזרח-ירושלים ומחוצה לה מפני הפקעה. היא מאפשרת גם מגורים זולים יותר בתחומי 

זה  שבעניין  נראה  התושבות.  משלילת  חשש  בלי  לירושלים,  שמחוץ  המערבית  הגדה 

השפיעה מאוד, מאז 2002, הקמת הגדר שגרמה לתושבים )בניסוחו של מירון בנבנשתי( 

״להפנות את מבטם מערבה״114 — קרי, לראות את שלטון ישראל במזרח-ירושלים כמצב 

של קבע, לפחות בעתיד הנראה לעין. 

האיום  על  לגבור  המאפשרת  כתעודת-ביטוח  אפוא  נתפסת  הישראלית  האזרחות 

של שלילת התושבות, ומקלה מאוד על מי שמעוניינים ללמוד או לעבוד בחו״ל תקופה 

משכילים,  לצעירים  המוגבלות  התעסוקה  אפשרויות  נוכח  נפוצה  העדפה   — ארוכה 

הנגישות  על  גם  מקלה  האזרחות  במזרח-ירושלים.  והבינוני-גבוה  הבינוני  המעמד  בני 

לחלק מן השירותים הסוציאליים שמעניקה ישראל, ובראשם שירותי הבריאות וקבלת 

הפוליטיות  הזכויות  את  לממש  שהרצון  נראה  הלאומי.115  הביטוח  וגמלאות  קצבאות 

 D. Lieber, “Israel almost entirely halts citizenship approvals for East Jerusalemites”, Times of 111

Israel, 26.9.2016,http://www.timesofisrael.com/israel-almost-entirely-halts-citizenship-approvals-
.for-east-jerusalemites/

112 נ׳ חסון, ״3,374 מתושבי מזרח-ירושלים קיבלו אזרחות בעשור האחרון״, הארץ, 20 באוקטובר 2012. 

113 ריאיון המחבר עם תושב מחנה הפליטים שועפאט שביקש שלא לחשוף את שמו, ינואר 2014. 

114 חסון, שם. 

115 אם כי אזרחי ישראל הערבים המתגוררים בשטחים, אינם מוגדרים אוטומטית תושבי ישראל ואינם 

למעשה  להם  מאפשר  הלאומי  הביטוח  חוק  של   378 סעיף  הלאומי.  הביטוח  מגמלאות  ליהנות  זכאים 
ליהנות מזכויותיהם הסוציאליות רק אם הם עובדים שכירים בישראל. 
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של האזרח )ובראשן ההצבעה לכנסת( אינו מניע מרכזי לבקשת האזרחות.116 בבחירות 

במזרח-ירושלים  שהוצבו  בקלפיות  הצביעו   ,2015 במארס  שנערכו  לכנסת,  האחרונות 

כ-2,300 ערבים. כ-60% מהם )1,380( הם תושבי החלק הישראלי של הכפר בית צפאפה, 

ואליהם יש להוסיף מאות אזרחים ערבים שהיגרו מצפון הארץ. מספר האזרחים הערבים 
המזרח-ירושלמים שהצביעו בבחירות מוערך אפוא בכ-700 איש בלבד.117

החיסרון הבולט מבחינת המתאזרחים הוא החשש מן הצעדים הננקטים נגדם על ידי 

הרשות הפלסטינית, כולל מניעת הלוואות לרכישת דירה מבנקים וקרנות ערביות שיש 

לה השפעה עליהם,118 והאיסור שהטילו רשויות הביטחון הישראליות מאז שנת 2000, על 
119.B ולחלק מאזורי A כניסת ישראלים לאזורי

בקרב המתאזרחים רב כנראה משקלם של הנוצרים, ובעיקר של העדות הנוצריות 

הלא-ערביות, כמו הארמנים והסיריאנים )העדה הסורית אורתודוקסית(.120 כמו כן רב 

כמו  הישראליות,  ברשויות  לפרנסתו  שתלוי  מי  בקרב  המתאזרחים  של  מספרם  יותר 

של  נוספת  קבוצה  נוספים.  שלטוניים  וגופים  ישראל  משטרת  העירייה,  עובדי  מורים, 

זו של משתפי הפעולה עם רשויות הביטחון, שהמדינה העניקה להם  מתאזרחים היא 
אזרחות ישראלית על מנת שתוכל להעניק להם הגנה משפטית ופיזית במקרה הצורך.121

גם  עולה  במזרח-ירושלים  הישראלית  האזרחות  מבקשי  במספר  הגידול  מגמת 

מתוצאות מחקר דעת קהל שערך החוקר האמריקאי דיוויד פולוק )Pollock( בקיץ 2015 

על  הראה  המחקר  סחור(.  בבית  היושב  קהל  דעת  למחקרי  פלסטיני  מכון  )באמצעות 

פני  על  ישראלית  אזרחות  המעדיפים  מזרח-ירושלים  תושבי  בשיעור  משמעותי  גידול 

116 ריאיון המחבר עם האדריכל טארק נסאר שערך מחקר בנושא ההתאזרחות במזרח-ירושלים, 11.4.2014; 

ריאיון המחבר עם העיתונאי דני רובינשטיין, 6.7.2015.
117 נתונים של ועדת הבחירות המרכזית שעובדו במכון ירושלים לחקר ישראל ביולי 2015. תודתי למיכל 

קורח שניתחה אתי את הנתונים.
118 ריאיון המחבר עם אחמד סוב-לבן, רכז שטח בארגון ׳עיר עמים׳, 19.2.2014. 

119 אם כי הפרקטיקה היא שהאיסור לא נאכף בדרך כלל על ערבים. ראו: פ׳ וולף, ״צה״ל מודה: ערבים 

 ,http://news.walla.co.il/item/1831456 ,2016 יהודים לא״, וואללה, 12 ביוני ,A נכנסים חופשי לשטחי
ח׳ לוינסון, ״בית המשפט: איסור כניסת יהודים לשטח A — אפליה״, הארץ, 21 בדצמבר 2024. מצד שני, 
ישראלים ערבים לאזור  בתקופות מתיחות מנעו החיילים הבודקים במעבר קלנדיה מעבר של אזרחים 

רמאללה. ריאיון המחבר עם חוסאם מחסין, עובד סוציאלי בלשכת הרווחה בבית חנינא, 10.4.14.
120 ריאיון המחבר עם עו״ד קיבורק נלבנדיאן, באפריל 2013; ריאיון המחבר עם הבישוף הסיריאני וראשי 

המועדון הסיריאני, 3.3.2009; ריאיון המחבר עם עו״ד אליאס ח׳ורי, 18.3.2014. 
 International ,135 121 ראו: ״שינוי מוחלט?״, בתוך: קמילתה של ירושלים הערבית, דו״ח המזרח התיכון מס׳

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel- Crisis Group, דצמבר 2012, 
palestine/135-extreme-makeover-ii-the-withering-of-arab-jerusalem.aspx?alt_lang=he, עמ׳ 20-19.
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אזרחות פלסטינית.122 בסקר דעת-קהל שערך פולוק במזרח-ירושלים ביוני 2015 בקרב 

500 נשאלים, נמצא כי 52% מן התושבים הערבים מעדיפים אזרחות ישראלית וזכויות-

אזרח מלאות הכרוכות בה, בעוד שרק 42% מעדיפים אזרחות פלסטינית מלאה במסגרת 

מדינה פלסטינית. זאת בהשוואה לסקר דומה שנערך בספטמבר 2011, בו הביעו 40% 

אחוז מן הנסקרים במזרח-ירושלים רצון להפוך לאזרחים ישראלים, ובהשוואה לסקר 

שנעשה ב-2010 בו הביעו רק כשליש מן הנשאלים העדפה לאזרחות ישראלית. המחקר 

מזרח-ירושלים,  בענייני  העוסקים  חוקרים  בקרב  ביקורת  מעט  לא  עוררו  ותוצאותיו 

וב-2015,  ב-2011  ב-2010,  במשאלים  בניסוח השאלות שהוצגו  בגין ההבדלים  בעיקר 

בגין הנסיבות השונות בהן נערכו המשאלים ובגין הפער העצום בין האפשרות הראלית 

)הכרוכה אמנם בקשיים רבים( של תושבי מזרח-ירושלים לקבל אזרחות ישראלית לבין 

ובת- דמוקרטית  פלסטינית  במדינה  מלאות(  )וזכויות-אזרח  אזרחות  לקבל  האפשרות 

נראה שמחקרו של פולוק מצביע  קיימא, שנראתה קלושה מאוד בקיץ 123.2015 אולם 

הערבית  החברה  של  חלקים  בקרב  יותר  רבה  נכונות  של  נמשכת  מגמה  על  זאת  בכל 

המזרח-ירושלמית לבקש אזרחות ישראלית מסיבות פרקטיות ופרגמטיות, על רקע אי-

אמון הולך וגובר ברשות הפלסטינית וספקות בכך שאכן תקום מדינה פלסטינית יציבה 

שתכבד את זכויות האדם והאזרח.

בשנים  גובר  במזרח-ירושלים  המוגשות  ההתאזרחות  בקשות  שזרם  נראה  לסיכום: 

האחרונות, אולם מקבלי ההחלטות בישראל אינם פועלים כדי להתמודד עם השינוי.124 

ניתן היה  זו בחיוב,  אפשר להניח שאילו נטתה המדיניות הישראלית להיענות למגמה 

להרחיב את מצבת כוח האדם של הפקידים העוסקים בכך בלשכת רשות האוכלוסין 

וההגירה במזרח-ירושלים, ולזרז את ההליכים בדרך הארוכה לקבלת האזרחות. מצד שני 

 D. Pollock,  :Fikra Forum-ו  Washington Institute של  באתר  המחקר  תוצאות  על  דיווח  ראו   122

 “Half of Jerusalem’s Palestinians Would Prefer Israeli to Palestinian Citizenship”, 21.8.2015,
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/half-of-jerusalems-palestinians-would-

.prefer-israeli-to-palestinian-citizen; http://fikraforum.org/?p=7496#.VmGjGtIrJkh
123 ראו מאמר ביקורת של ערן צדקיהו, ״מה רוצה דייויד פולוק״, מן ה-30 בספטמבר 2015 באתר מולד,

http://canthink.molad.org/articles/%D7%9E%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-% D
 7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%99%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%

.D7%A7
124 סילבן שלום, שהיה בשעתו שר הפנים והאחראי למשא ומתן עם הפלסטינים, הגיב רשמית לכתבה 

של מעיין לובל מסוכנות הידיעות רויטרס מן ה-3 באוגוסט 2015 בעניין העלייה במספר המבקשים של 
אזרחות ישראלית, כי הוא אינו סבור שמגמה זו תשפיע על המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, שמקיף 
http://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-jerusalem- ראו:  יותר.  וגדולים  נושאים רחבים 

.insight-idUSKCN0Q81HP20150803#7IDthpwiULs2Krbv.97



322323323

נראה שהסטיגמה שנקשרה במזרח-ירושלים למתאזרחים היטשטשה במידת-מה בשנים 

האחרונות בקרב חלקים מן החברה המזרח-ירושלמית. חלק מן המתאזרחים כבר אינם 

מתביישים בכך וטוענים שהדבר מבטיח את מעמדם, עתידם ורכושם על רקע חולשת 

הרשות הפלסטינית במזרח-ירושלים וניסיונות השלטון הישראלי לשלול את התושבות 

ולפגוע בזכויות התושבים.125 עם זאת יש לזכור כי עדיין אין מדובר במסות גדולות של 

וגורמים פלסטיניים אחרים לוחצים על  ונראה שהרשות הפלסטינית  מבקשי אזרחות, 

התושבים להימנע מבקשת אזרחות ישראלית ואף נוקטים לעתים איומים ואלימות כלפי 

לירדן  זיקותיהם  ואת  גם חוששים לאבד את הדרכון הירדני  רבים  מבקשי האזרחות. 

ישראלי״  נקרא תהליך ההתאזרחות ״בקשת דרכון  ולמדינות ערב. בפי תושבים רבים 

ונראה שיש כאן עידון או הדחקה כלשהם של משמעותו המלאה של ההליך. 

125 ריאיון המחבר עם עו״ד אליאס ח׳ורי, 18.3.2014; ריאיון המחבר עם עו״ד עדי לוסטיגמן, 10.1.2014.

התור הארוך לפני הכניסה ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה )משרד הפנים( 
במזרח ירושלים )2016(

צילום: עיתון אלבלד, רשת הון
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ז. שלילת תושבות במזרח-ירושלים בשנים 2016-2010

כאמור בחלק הראשון של הספר, רוב מקרי שלילת התושבות )״הפקעת התושבות״ על-פי 

המינוח של משרד הפנים( במזרח-ירושלים, אירעו בשנים 1999-1996 בעקבות השינוי 

במדיניות משרד הפנים בו עסקנו בהרחבה. תצהיר שר הפנים נתן שרנסקי, שניתן ב-15 

ניכרת במספר שלילות התושבות במזרח-ירושלים. בשנת  במארס 2000, הביא לירידה 

1998. בשלוש  ו-788 בשנת   1999 411 בשנת  לעומת  ל-207  ירד מספר השלילות   2000

השנים שבין 2003 ל-2005 יחדיו, נשללה התושבות מ-510 תושבים בלבד. אולם בשנת 

2006 זינק מספר השלילות ל-1,363 )יותר מפי שישה ביחס לשנת 2005(. במכתב לארגון 

׳בצלם׳ הסביר משרד הפנים עלייה זו ב״שיפור תהליכי עבודה ובקרה של המשרד, לרבות 

במעברי הגבול של ישראל״.126 בשנה שלאחר מכן )2007( ירד שוב מספר השלילות ל-289, 

אבל ב-2008 הוא זינק שוב ל-4,577 )פי 15 לעומת השנה הקודמת(. המספר הגדול של 

טכני״,  ״עדכון  יזומה״,  כ״בדיקה  הפנים  משרד  ידי  על  הוסבר   2008 בשנת  השלילות 
״פעולות מחשב שלא בוצעו בשנים הקודמות״, ו״טיוב נתונים״.127

ואכן משנת 2008 חלה ירידה משמעותית במספר שלילות התושבות במזרח-ירושלים. 

ל-101. מאז   2011 ובשנת  ל-191   2010 ל-725, בשנת  ירד מספר השלילות   2009 בשנת 

126 בג״ץ 2797/11 קרעין ואח׳ נ׳ שר הפנים, עתירה למתן צו על תנאי, 7 באפריל 2011, עמ׳ 20,

.http://www.hamoked.org.il/files/2011/114270.pdf
127 בג״ץ 2797/11, שם, עמ׳ 20.
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עומד מספר השלילות על כ-100 בשנה ובשנת 2015 הוא אף ירד ל-84 שלילות )מתוכן: 

עלה   2016 בשנת  בשטחים(.128  התגוררו  ו-46  בחו״ל  שהו   38 קטינים,  ושני  נשים   33

מספר השלילות ל-95. בשנים 2012-2003 אף הוחזרה התושבות הישראלית לכמה עשרות 

תושבים בשנה )בארבע השנים שבין 2009 ל-2012 הושבה התושבות ל-179 תושבים(. 

בשנת 2015 הושבה התושבות ל-109 מזרח-ירושלמים. רובם )75%( הגישו את הבקשות 
להשבת המעמד בשנים 129.2015-2013

אולם, מנקודת-מבטם של תושבי מזרח-ירושלים, הקפיצות הללו משקפות את 

חוסר יציבותה של התושבות המזרח-ירושלמית — בעיקר לגבי תושבים המבקשים 

ללמוד או לעבוד תקופות ארוכות בחו״ל. נראה שהעלייה במספר השלילות שחלה 

בשנים  השלילות שחל  במספר  הדרמטי  והזינוק  ה-90,  שנות  של  השנייה  במחצית 

2006 ו-2009, יצרו אצל תושבי מזרח-ירושלים טראומה שהדגישה את חוסר-יציבותו 

של מעמד התושבות שלהם. תרמו לכך הידיעות שהתפרסמו בשנים 2017-2015 על 

כוונה לשלול את התושבות ואת הזכויות הסוציאליות מחשודים המעורבים במעשי 

טרור ומבני משפחותיהם, ואף מתושבי מחנה הפליטים שועפאט והשכונות הסמוכות 
לו שמעבר לגדר.130

ועד סוף 2016 התושבות מ-14,595  נתוני משרד הפנים נשללה משנת 1967  על-פי 

ערבים מזרח-ירושלמים. 58% מן השלילות נעשו בשנים 2016-2000 — רובן הגדול עקב 

לעתים  מדובר  כי  בחשבון  לוקחים  שם.131 אם  או התאזרחות  בחו״ל  שהייה ממושכת 

לא  במספר  מדובר  פקעה״,  ש״תושבותם  מי  ילדי  של  התושבות  בשלילת  גם  קרובות 

http://www.btselem. :128 נתוני משרד הפנים שנמסרו לארגונים ׳בצלם׳ והמוקד להגנת הפרט, ראו: אתר ׳בצלם׳

http://www.hamoked.org.il/ :ואתר המוקד להגנת הפרט org/hebrew/jerusalem/revocation_statistics
.Document.aspx?dID=Documents3113

129 הנתונים מופיעים במכתבה של מלי דודיאן לעו״ד בנימין אחסתריבה מן המוקד להגנת הפרט, מן ה-28 

.http://www.hamoked.org.il/files/2016/1160430.pdf ,2016 בפברואר
130 ראו: ד׳ סוסברג, ״הקבינט צפוי לאשר שלילת אזרחות או תושבות ממחבלים ובני משפחותיהם״, מעריב, 

״נתניהו  נ׳ חסון,  רביד,  ב׳   ;http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-502440 14 באוקטובר 2015; 
שוקל לשלול תושבות מפלסטינים המתגוררים מעבר לגדר במזרח-ירושלים״, הארץ, 25 באוקטובר 2015; 
נ׳ חסון, א׳ ליאור, ״12 בני משפחתו של המחבל מירושלים קיבלו זימון לקראת שלילת תושבותם״, הארץ, 10 
בינואר 2017. על הקשיים המשפטיים הגדולים הכרוכים בשלילת תושבות בהיקף גדול, ראו: ג׳ שר, ״סיכוי 
קלוש ליישום היוזמה לשלילת תושבות מפלסטינים תושבי מזרח-ירושלים״, מבט על, המכון למחקרי ביטחון 
 .http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=10860  ,2015 באוקטובר   26  ,759 גיליון  לאומי, 
על הוויכוח המתנהל בצרפת סביב שלילת אזרחות מטרוריסטים, ראו: א׳ נוסיטר, ״ממשלת צרפת דוחפת 

לשלילת אזרחות מטרוריסטים״, הארץ, 10 בינואר 2016 )מאמר מתורגם מן העיתון ניו-יורק טיימס(. 
אתר  ראו:  הפרט.  להגנת  והמוקד  מ-27.5.2015(  )עדכון  ׳בצלם׳  לארגון  הפנים  משרד  שמסר  נתונים   131

http://www.btselem.org/hebrew/jerusalem/revocation_statistics ואתר המוקד להגנת הפרט:  ׳בצלם׳: 
.http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Documents3114
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מבוטל. נראה כי חלקם הגדול של אלה שתושבותם נשללה נמנה עם המעמד הבינוני או 

הבינוני-גבוה במזרח-ירושלים, שיש לו אפשרות ללמוד, לעבוד או לשהות בחו״ל תקופות 

ארוכות. בהקשר זה עולה השאלה: האם יש אינטרס ישראלי לפגוע דווקא באוכלוסייה 

זו, שיכולה להרים תרומה משמעותית לכלכלת מזרח-ירושלים והעיר כולה?

)למעט ה״קפיצות״ שהזכרנו( משקפת  הירידה במספר שלילות התושבות היזומות 

לכך  מרכזית  סיבה  במספר השלילות.  להפחית  שרנסקי,  בתצהיר  את המגמה שהחלה 

היא ככל הנראה ההכרה ששלילה מסיבית של מעמד התושבות, ביחד עם בניית הגדר, 

הביאה לתוצאות בלתי רצויות מנקודת-מבטו של הממסד הישראלי: חזרתם העירה של 

תושבים מזרח-ירושלמים רבים שהתגוררו מחוץ לתחום המוניציפלי. תרם לכך גם הלחץ 

של ארגוני זכויות האדם, בין היתר בפנייה לערכאות משפטיות, ופסיקת בתי המשפט 

בעתירות שהוגשו בנושא )ראו פירוט בהמשך(. נראה גם שהתושבים למדו להתמודד עם 

המציאות החדשה ורבים מהם עברו להתגורר בתוך השטח המוניציפלי של העיר, בעיקר 

של  מעורבים  לזוגות  מקלט״  ״ערי  שהפכו  עקב,  וכפר  שועפאט  פליטים  מחנה  באזורי 

תושבי-ירושלים עם תושבי-שטחים. 

היום במקרים של  נעשות  היא שעיקר שלילות התושבות  זה  התוצאה של תהליך 

יותר משבע שנים, או כאלה שהתאזרחו או  תושבים מזרח-ירושלמים השוהים בחו״ל 

קיבלו רישיון לישיבת-קבע במדינות אחרות. לטענת משרד הפנים, המדיניות הישראלית 

בפועל היא לשלול תושבות בבדיקה יזומה רק למי ששהה יותר מ-10 שנים בחו״ל, לא 

ביקר בארץ אפילו פעם אחת, ולא יצר קשר עם הנציגויות הישראליות בחו״ל. במקרים 

כאלה עלולה התושבות לפקוע גם ללא הודעה רשמית ממשרד הפנים. מאידך גיסא, אשר 

לתושבים מזרח-ירושלמים המתגוררים בגדה המערבית שמחוץ לתחום המוניציפלי, יש 

הנחיה שלא לשלול את תושבותם בצורה יזומה,132 אבל לעתים קרובות נבדק מהו ״מרכז 

תעודת- הארכת  חדשה,  תעודת-זהות  כהנפקת  שירותים  להם  מעניקים  ואין  חייהם״, 

מעבר וזכויות סוציאליות.133 תופעה זו, בנוסף להקמת הגדר, הביאה, כאמור לעיל, לחזרת 

תושבים מזרח-ירושלמים שהתגוררו מחוץ לגבול העירוני, אל תוך התחום המוניציפלי 

ולעתים לשכירת חדר או דירה קטנה בתוך העיר בנוסף לבית המגורים שהם מחזיקים 

בפרוורים כמו א-רם ואל-עזרייה — מה שהביא גם לעליית שכר הדירה במזרח העיר. 

132 למעט כמה עשרות מקרים בשנה — בעיקר של נשים שנישאו לתושבי השטחים ונרשמו כתושבות הגדה 

המערבית. חשוב להזכיר שגם מרשם התושבים בגדה המערבית נתון למעשה בידי ישראל והיא פעלה מאז 
1967 לצמצום מספר התושבים הפלסטינים גם שם. ראו: ע׳ אלדר, ״ישראל שללה תושבות מ-140 אלף 

פלסטינים״, הארץ, 11 במאי 2011. 
133 במזרח-ירושלים נוצר ״בלאי״ גבוה יותר של התעודה, וזאת מפאת הצורך להשתמש בה לעתים קרובות 

לצורכי זיהוי וכד׳.
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לטענת אנשי משרד הפנים יש מסה גדולה של תושבים מזרח-ירושלמים שמתגוררת היום 

מחוץ לתחום השיפוט העירוני ומחזיקה בעיר כתובות פיקטיביות למקרה של בדיקות 

עם התופעה  להתמודד  מנסים  גורמים אלה  והביטוח הלאומי.134  הפנים  מטעם משרד 

באמצעות בדיקת ״מרכז החיים״ של התושבים הנזקקים לשירותיהם. הגוף הדומיננטי 

מיוחד  חקירות  מערך  במזרח-ירושלים  שמפעיל  הלאומי,  הביטוח  הוא  אלו  בחקירות 

המעביר את תוצאות חקירותיו למשרד הפנים, שנעזר גם בשב״כ ולעתים גם בנתונים 

המתקבלים מן המעברים שבגדר ההפרדה. כדי לקבל שירותים ממשרד הפנים והביטוח 

הלאומי, התושבים נדרשים להוכיח כי מרכז חייהם נמצא בתחומי העיר באמצעות שורה 

היתר  ללא  הבנייה  של  הרחב  היקפה  עקב  להשגה  של מסמכים, חלקם קשים  ארוכה 
במזרח-ירושלים.135

כל  בודקים  הם  מזרח-ירושלים,  בלשכת  וההגירה  האוכלוסין  רשות  אנשי  לטענת 

והביטוח הלאומי  כי בעיני משרד הפנים  זכויות האדם מדגישים  לגופו. ארגוני  מקרה 

חלק ניכר מתושבי מזרח-ירושלים הם ״תושבים בספק״ וחובת ההוכחה חלה עליהם. 

הם צריכים לשמור על ״זיקת מרכז חיים״ ולהביא את שורת המסמכים המוכיחים כי 

מרכז חייהם בירושלים.136 אנשי משרד הפנים מדגישים שהמדיניות היום היא להקל מעל 

ניתן להשיב את מעמד  בוחנים אם  ובמקרים מסוימים הם  ל׳תצהיר שרנסקי׳  ומעבר 

להסתגל  למדו  מזרח-ירושלים  מתושבי  שרבים  נראה  לעיל.137  שראינו  כפי  התושבות, 

ובעיקר אל השכונות  גבולות העיר,  מגוריהם אל תוך  והעתיקו את  למציאות החדשה 

וכפר עקב, שנמצאות בתחום העיר, אך  יותר באזור מחנה הפליטים שועפאט  הזולות 

מעבר לגדר ההפרדה. 

בין עורכי הדין העוסקים בנושא התושבות יש הסבורים שבשנים האחרונות מסתמן 

״איפוק יחסי״ מצד משרד הפנים בנושא שלילת התושבות.138 הם תולים זאת בין השאר 

בפסקי-דין של בג״ץ ושל בתי המשפט לעניינים ִמנהליים, המדגישים את מעמדם הייחודי 

של תושבי מזרח-ירושלים לעומת מי שמבקש להיכנס לישראל כ״מהגר״ לפי חוק הכניסה 

לישראל, תשי״ב-1952. כך למשל במקרה של מוחמד קרעין מ-2011 עתרו המוקד להגנת 

הפרט והאגודה לזכויות האזרח לבג״ץ בבקשה לקבוע כי ״רישיונות הישיבה של תושבי 

134 ריאיון המחבר עם חגית וייס )צור( ב-1.1.2014.

135 ראו: נוהל 1.13.0001 לבדיקה וקביעת מרכז חיים של רשות האוכלוסין וההגירה )1.12.2008(,

.http://piba.gov.il/Regulations/222.pdf
http://www.btselem.org/hebrew/ ,136 ראו אתר ׳בצלם׳ בעניין שלילת מעמד התושבות במזרח-ירושלים

.jerusalem/revocation_of_residency
137 ריאיון המחבר עם חגית וייס )צור( ב-1.1.2014.

138 ריאיון המחבר עם עו״ד עדי לוסטיגמן ב-10.1.2014; ריאיון המחבר עם עו״ד אליאס ח׳ורי ב-18.3.2014.
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ירושלים המזרחית אינם ניתנים להפקעה בשל ישיבה ממושכת מחוץ לישראל או בשל 

קרעין  של  תושבותו  את  מלהפקיע  נמנע  הפנים  משרד  אחרת״.  במדינה  מעמד  רכישת 

)אולי כדי לחסוך מעצמו פסיקה עקרונית של בג״ץ( והעתירה נמחקה בהמלצת השופטים.139 

העותרים ציטטו את השופטת דבורה ברלינר בפרשת דארי נ׳ משרד הפנים — פסק-דין 

מ-2007 140 שהדגישה כי הלכת עוואד מ-1988 תקפה, אולם: 

אין במסקנה זו כדי לחתום בהכרח את הגולל על הטענה שיש להבחין בין מי שקיבל 

מעמד של תושב-קבע מכיוון שנולד בישראל )או בשטח שהפך להיות חלק מישראל( 

וגדל בה, לבין מי שקיבל מעמד של תושב-קבע לאחר שהיגר לישראל. על העתקת 

מרכז חיים ניתן ללמוד ממכלול זיקות וקשרים, שאף אחד מהם אינו מהווה מבחן 

ממצה. ההבחנה בין מצב בו תושב ישראל מקיים זיקה כלשהי למדינת אחרת לבין 

מצב בו הגיעה זיקה זו לרמה של ניתוק קשר התושבות עם ישראל אינה תמיד פשוטה 

]...[ במסגרת השקילה והאיזון בין הנתונים והזיקות השונות, אפשר ויש משקל גם 
לשאלה מהו הבסיס שעליו נשען הרישיון לישיבת קבע ]ההדגשה שלי. א.ר[.141

זו, המייחדת את מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים בהשוואה למהגרים  ניצני תפיסה 

בפסק  ביטוי  לידי  באה  תשי״ב-1952,  לישראל,  הכניסה  חוק  לפי  לישראל  הנכנסים 

הדין של השופטת נאוה בן-אור בבית המשפט המחוזי בירושלים )בשבתו כבית משפט 

 .2013 בדצמבר  ה-26  מן  הפנים  שר  נגד  נבולסי  מוחמד  בעתירת  ִמנהליים(  לעניינים 

של  הבעייתיות של מעמד התושבות המזרח-ירושלמית במקרים  מדגימה את  העתירה 

תושבים ששהו תקופה ארוכה בחו״ל, התאזרחו במדינה אחרת ומבקשים לשוב ולהתגורר 

כדי להדגים את  ולהשיב להם את מעמדם כתושבי-קבע.142  בירושלים  מסיבות שונות 

הקשיים ההומניטריים שנערמים כתוצאה מן המעמד המיוחד של תושבי מזרח-ירושלים, 

ואת המציאות המשתנה, נביא להלן את עיקרי הפרשה. 

בלגיה  אזרחית  יהודייה  צעירה  הכיר  מזרח-ירושלים,  ותושב  יליד  נבולסי,  מוחמד 

רכש  נבולסי  בת.  להם  נולדה  לבלגיה, שם  השניים  נסעו  ב-1998  לאישה.  אותה  ונשא 

בתו,  עם  על הקשר  להגן  מנת  על  לה  נזקק  הוא  לטענתו   .2005 בשנת  בלגית  אזרחות 

על רקע הידרדרות שחלה ביחסיו עם אשתו. לאחר שדבר התאזרחותו בבלגיה התגלה 

ממרשם  שמו  נגרע   2006 וביולי  הישראלית,  תושבותו  ממנו  נשללה  בישראל,  לרשויות 

 http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID= :139 בג״ץ 2797/11, פסק-דין מן ה-21 במרס 2012, ראו

.Documents1750
140 עע״ם 5829/05 דארי נ׳ משרד הפנים, ניתן ב-20.9.2007.

141 בג״ץ 2797/11, שם, עמ׳ 5. 

142 עת״מ 19473-10-13 נבולסי נ׳ מדינת-ישראל ושר הפנים. פסק-דין מ-26.12.2013. 
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להתגורר  לחזור  ביקש  ומוחמד  נבולסי  הזוג  בני  התגרשו   2007 בשנת  האוכלוסין.143 

וביקש  נכנס ארצה באשרת תייר  ומקום מגורי משפחתו. הוא  עיר מולדתו  בירושלים, 

להאריך את רישיון הישיבה שלו, אך סורב. פקידי משרד הפנים הסבירו לו כי מרגע שקיבל 

אזרחות בלגית, פקעה תושבותו באורח אוטומטי, אך הוא יכול לפעול להשבתה. נבולסי 

ביקש להשיב את התושבות, אך בקשתו נדחתה והוא נדרש לעזוב את הארץ לאלתר. הוא 

נותר בישראל ללא מעמד ובלא יכולת לעבוד או להירשם לקופת חולים. הוא גם לא יכול 

לנסוע לבלגיה ולפגוש את בתו, מחשש שעם חזרתו לא תתאפשר כניסתו לארץ. הוא פנה 

לבית המשפט בעתירה נפרדת כדי שיתאפשר לו לצאת את הארץ למסיבת הבת-המצווה 

של בתו בבלגיה ולשוב לאחר מכן.144 במקביל הגיש נבולסי עתירה נוספת לבית המשפט 

לעניינים מנהליים. הוא טען בעתירה כי תושבי מזרח-ירושלים אינם בגדר מהגרים ועל-

פי ׳נוהל שרנסקי׳ הם זכאים לחזור אליה באין מפריע. לטענת נבלוסי מעולם לא תכנן 

להשתקע בבלגיה, והסיבה היחידה להתאזרחותו שם היתה רצונו להגן על הקשר עם 

בתו, וכל בקשתו היא לשוב לירושלים עיר מולדתו, בה מתגוררת משפחתו המורחבת. 

משרד הפנים טען כי ׳נוהל שרנסקי׳ אינו חל על מי שרכש אזרחות זרה, והוסיף כי אין 

לתת פרס על התנהגות לא חוקית, שהרי המבקש שוהה בישראל שלא כדין.145 על טיעון 

זה אמרה השופטת בן-אור כי מוטב שלא היה מועלה, שכן מאז 2007 מנהל נבולסי מאבק 

משפטי להשבת מעמדו והוא נותר בארץ בחסות בית המשפט. בן-אור דחתה גם את שאר 

הטיעונים של משרד הפנים וקבעה כי ״בהחלטתו לא שקל המשיב ]משרד הפנים[ כלל 

את העובדה שהמדובר באדם שנולד במזרח-ירושלים וחי בה רוב שנותיו, כי כל משפחתו 

חיה במזרח-ירושלים וכי בהחלטתו דן המשיב את העותר לחיי בדידות, שהרי אין לו 

משפחה בבלגיה )למעט בתו החיה עם אמה(״. השופטת הורתה למדינה להשיב לנבולסי 

משרד  של  הדעת  שיקול  הפעלת  אופן  על  ביקורת  ומתחה  שלו146  הקבע  תושבות  את 

הפנים, אשר לא נתן כל משקל לנסיבות חייו של העותר בשנים האחרונות, אלא שב וחזר 

להשתלשלות העניינים שבגללה החליט לשלול את התושבות.147  

עו״ד עדי לוסטיגמן, אשר ייצגה את נבולסי, ביקשה כי בנוסף להחלטה בעניינו האישי, 

ייקבע כי נוהל השבת תושבות יתוקן כך שיובהר כי גם מי שרכש מעמד מחוץ לישראל 

יוכל לקבל בחזרה את תושבות הקבע שלו אם יוכיח כי זיקותיו נתונות לישראל, וכי 

 13  ,ynet ניצח את המדינה״, אתר המשפט הישראלי  י-ם  ״זכות שיבה: תושב מזרח  143 ראו: א׳ חסיד, 

.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4475581,00.html ,2014 בינואר
144 נ׳ חסון, ״אחרי 22 שנים ללא מעמד, תושב מזרח-ירושלים יקבל תושבות״, הארץ, 27 בינואר 2014.

145 חסיד, שם.

146 חסון, שם. 

147 סיכום פסק הדין ע״י עו״ד עדי לוסטיגמן שייצגה את נבולסי, מן ה-28 בינואר 2014. כל הציטוטים 

להלן ממקור זה. תודתי נתונה לעו״ד לוסטיגמן על המידע הרב שהעבירה לי. 
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תוסדר שהייתו בישראל של מבקש השבת תושבות עד להחלטה, באמצעות רישיון ישיבה 

המאפשר בין היתר למבקש לעבוד ולהתפרנס. בית המשפט לא נעתר לבקשה זו, אולם 

חזר והפנה את העותרים להערות בית המשפט בנושא זה, בין היתר בפסקי הדין בעע״מ 

9807/09, פאידה זרינה נ׳ משרד הפנים בבית המשפט העליון )פסק-דין מה-1.8.2011( 

ועת״מ )י-ם( 720/06, לילה קאמל נ׳ שר הפנים )פסק-דין מיום 2013 .17.2(. בית המשפט 

קבע כי: ״באותם מקרים שאינם נופלים בגדרו של הנוהל, ואשר משמעותם היא היפוך 

הנטל, לא מן הנמנע כי יש להקל עם מי שהיה לתושב-קבע בישראל מכוח לידתו, איבד 

את מעמדו בשל השתקעות במדינה זרה ושב אליה תוך שהוא מבקש כי רישיונו לישיבת 

קבע יושב לו״. בעקבות הערות אלו חזר בית משפט וקבע בפסק-דינו בפרשת נבולסי, ״כי 

מציאות החיים הייחודית של בעלי מעמד לישיבת קבע בישראל מכוח לידתם במזרח-

ירושלים והמורכבות המשפטית שיוצרת מציאות חיים זו מצדיקים התייחסות שונה 

מאשר לאלה שרכשו מעמד קבע בישראל מכוח הגירה ולאחר מכן איבדו אותו בשל 

השתקעות במדינה זרה.״ ]ההדגשה שלי. א.ר[. 

אמיר  של  בעתירתו  עסק  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  של  נוסף  חשוב  פסק-דין 

סלאימה, הנוגעת לבעייתם של תושבי מזרח-ירושלים שהם חסרי כל מעמד — תופעה 

בעיקר  בני-אדם,  אלפי  בכמה  ואולי  במאות  היקפה  את  המעריכים  שיש  למדי  רווחת 

ילדים, שנולדו מחוץ לירושלים.148 המקרה של סלאימה תואר בהרחבה בשלושה מאמרים 
של ניר חסון ב׳הארץ׳ ולהלן נביא את עיקרי הפרשה.149

סלאימה, בן 22, תושב העיר העתיקה בירושלים, היה חסר כל מעמד בישראל, ברשות 

שאמו,  בעת  רמאללה,  ליד  חולים  בבית  נולד  הוא  אחרת.  מדינה  בכל  או  הפלסטינית 

תושבת מזרח-ירושלים, ביקרה שם אצל אחותה. מכיוון שהתושבות אינה מועברת באופן 

אוטומטי מהורים לילדיהם, והיות שהחוק אינו מתייחס למקרה בו בנם של שני תושבים 

לו  היו  לא  מכך  כתוצאה  ישראלית.  תושבות  סלאימה  קיבל  לא  לישראל,  מחוץ  נולד 

תעודת-זהות, דרכון או זכויות כלשהן בישראל: הוא לא יכול להירשם ללימודים, לעבוד, 

מביתו,  לצאת  יכול  לא  הוא  לכאורה  בנק.  חשבון  לפתוח  או  לקופת-חולים  להירשם 

148 ריאיון המחבר עם עו״ד אליהו אברם ב-10.11.2013 וריאיון המחבר עם עו״ד עדי לוסטיגמן ב-10.1.2014. 

http://www.btselem.org/ :ראו גם ״תושבות ופירוד משפחות: רישום ילדים במזרח-ירושלים״, באתר ׳בצלם׳
.hebrew/family_separation/child_registration_in_east_jerusalem

149 נ׳ חסון, ״קפקא בירושלים, בלי תעודת-זהות, חשבון בנק או ביטוח בריאות — שב״ח בביתו״, הארץ, 24 

באפריל 2012; נ׳ חסון, ״אחרי 22 שנים ללא מעמד, תושב מזרח-ירושלים יקבל תושבות״, הארץ, 27 בינואר 
2014; נ׳ חסון, ״אחרי 25 שנה ללא כל מעמד, תושב מזרח-ירושלים שנולד בשטחים, קיבל תעודת-זהות״, 
הארץ, 18 בפברואר 2016, וראו העתירה המנהלית שהגישו עורכי הדין עדי לוסטיגמן ותמיר בלנק, המפרטת 
.http://www.hamoked.org.il/files/2013/1158130.pdf ,את השתלשלות הפרשה, באתר המוקד להגנת הפרט
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כדין  שלא  שוהה  היה  סלאימה  החוק,  על-פי  למעשה,  אחר.  מקום  לכל  או  לשטחים 

בביתו שלו, חרף העובדה שכל משפחתו )ובכלל זה חמשת אחיו( הם בעלי תושבות-קבע 

בישראל. כל עוד לא היו מחסומים ולא נעשו בדיקות בין ירושלים לשטחים ובתוך העיר 

לראשונה  התעוררה  הבעיה  סלאימה.  של  מהיעדר המעמד  בעיות  התעוררו  לא  עצמה, 

כשהוריו ביקשו לרשום אותו לבית ספר עירוני, אך בזכות קשרים ורצון טוב הם הצליחו 

לעשות זאת למרות שאין לו תעודת-זהות. לאחר שעבר תלאות ביורוקרטיות, הוא הצליח 

לגשת לבחינות הבגרות באמצעות מספר הדרכון של אביו ועבר את הבחינות בציונים 

גבוהים, אך מאז — ולאחר מספר מקרים בהם נעצר על ידי שוטרים — הפך למעשה 

לאסיר בביתו. ב-2012 עתר סלאימה באמצעות המוקד להגנת הפרט ועו״ד עדי לוסטיגמן 

נגד משרד הפנים. נציגי המשרד טענו כי משפחתו עברה להתגורר ב״צד הפלסטיני״ של 

שכונת קלנדיה, ולכן הוא אינו זכאי למעמד של תושב ישראל. בדיון בעתירה הציע שופט 

בית המשפט המחוזי יגאל מרזל כי משרד הפנים ישקול מתן מעמד זמני לסלאימה למשך 

שנתיים. משרד הפנים נענה להצעתו ועל-פי סיכום שהושג בין הצדדים יקבל סלאימה 

בתום השנתיים מעמד של תושב-קבע אם לא תקום מניעה פלילית או ביטחונית לכך. 

בפברואר 2016, לאחר שהושלמו הבדיקות ובמלאת לו 25, קיבל סלאימה מעמד של קבע 
ותעודת-זהות ישראלית.150

פסק-דין חשוב נוסף של בג״ץ, שניתן לאחרונה )עע״ם 3268/14 אכרם עבד אלחאק 

נ׳ שר הפנים, מ-14.3.2017( ממשיך את המגמה שניכרה בפסיקות בית המשפט המחוזי 

לשופט  לאחרונה  )שהתמנה  מינץ  דוד  השופט  של  פסק-דינו  על  בערעור  בירושלים.151 

בבית המשפט העליון( עיגנו שלושת שופטי בג״ץ )הנשיאה מרים נאור והשופטים עוזי 

פוגלמן ומני מזוז( את הקביעה כי לתושבי ירושלים המזרחית מעמד מיוחד כמי שמוצאם 

מירושלים, ונקבע כי אין להתייחס אליהם כאל מהגרים, לפחות בכל הקשור להשבת 

רישיון ישיבת הקבע שלהם לפי חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952.

משרד הפנים התנגד להשבת מעמד התושבות למערער אכרם עבד אלחאק, בטענה 

כי זיקותיו לירושלים מעטות משום שעזב את ישראל זמן קצר לאחר שקיבל את מעמדו 

כתושב-קבע )בגיל 12( והיות שנשותיו וילדיו הם תושבי שטחים המתגוררים בישראל 

150 נ׳ חסון, ״אחרי 22 שנים ללא מעמד תושב מזרח-ירושלים יקבל תושבות״, הארץ, 27 בינואר 2014; נ׳ 

חסון, ״אחרי 25 שנה ללא כל מעמד, תושב מזרח-ירושלים שנולד בשטחים, קיבל תעודת-זהות״, הארץ, 18 
בפברואר 2016. חסון מזכיר במאמר האחרון מקרה דומה שנדון במשרד הפנים ובבתי המשפט: עאדל מתעב, 
בן לתושבי מזרח-ירושלים, שנולד במקרה בחברון ונאבק שנים כדי לזכות במעמד חוקי. עניינו נדון בשלוש 
עתירות מנהליות, בעתירה אחת בבג״ץ ובשבע ועדות בין-משרדיות. הוא אף עבר בדיקת רקמות כדי להוכיח 

כי הוא אכן בנם הביולוגי של הוריו. 
151 ראו: http://elyon1.court.gov.il/files/14/680/032/m28/14032680.m28.htm. כל הציטטות להלן לקוחות 

מפסק הדין. 
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ביגמיה. בית  בנישואי  נשוי  בהיותו  החוק  את  מפר  המערער  כי  נטען  עוד  כדין.  שלא 

המשפט העליון קבע שהמשקל היחסי שמשרד הפנים נתן לעובדות אלו אינו סביר ואין 

בהן כדי לגרוע מזיקותיו לירושלים. בית המשפט קיבל את עמדת באי-כוח העותר, עו״ד 

עדי לוסטיגמן ועו״ד אמיר חסן, כי לא ניתן לטעון לזיקות מעטות של המערער לירושלים 

לאורך  ביקוריו  בעת  בעבר,  לישראל  ומזיקותיו  במקור  העיר  תושב  מהיותו  בהתעלם 

השנים ובהווה. עוד קבע בית המשפט כי יש להשיב למערער את מעמד הקבע שנשלל 

ממנו בשנת 1989, וזאת בהליך מדורג בו יינתן לו מעמד ארעי לשנתיים ולאחריהן יינתן 

לו מעמד של קבע.

השופט פוגלמן התייחס לעניין מעמדם המיוחד של תושבי מזרח-ירושלים במילים אלו: 

בפסיקתנו הוטעם כי אפשר שיש מקום להבחין לעניין השבת רישיון לישיבת קבע 

׳בין מי שקיבל מעמד של תושב-קבע מכיוון שנולד בישראל )או בשטח שהפך להיות 

חלק מישראל( וגדל בה לבין מי שקיבל מעמד של תושב-קבע לאחר שהיגר לישראל׳. 

כאשר נדרש השר לבחון בקשה להשיב רישיון לישיבת קבע למי שהוא תושב מזרח-

מעניינם  שבשונה   — אלה  תושבים  של  הייחודי  במצבם  להתחשב  עליו  ירושלים, 

של מי שהיגרו לישראל ומבקשים לקבל בה מעמד — הם בעלי זיקה חזקה למקום 

מגוריהם, כמי שנולדו בשטח זה — ולעיתים אף הוריהם והורי הוריהם נולדו בו — 

והם מקיימים בו חיי משפחה וקהילה במשך שנים )פסקה 19(.  

השופט מזוז הצטרף לקביעה זו וציין: 

בנסיבות אלה יש לראות בעותר כמי שחידש את זיקתו לישראל, ובהתחשב במעמדם 

המיוחד של תושבי מז׳ ירושלים כתושבים ילידים — להבדיל ממי שקנו זכות לישיבת 

קבע מכוח רישיון לאחר הגירה לישראל — יש בכך כדי לבסס ולהצדיק את בקשתו 

לחידוש ההכרה במעמדו כתושב-קבע במתכונת המוצעת על ידי חברי בסיפא לחוות 

דעתו. )פסקה 28(.

פסק הדין נותן גושפנקה פומבית למדיניותו המרחיבה של משרד הפנים בדבר השבת 

תושבות, אשר לא פורסמה עד כה רשמית. על פי מדיניות חדשה זו אשר גובשה בעקבות 

משנת  שרנסקי׳  ׳תצהיר  בעקבות  מנהליים  לעניינים  בית המשפט  של  פסקי-דין  שורת 

2000 גם תושבים שרכשו מעמד במדינה אחרת ושהו מחוץ לישראל תקופה ממושכת, 

יוכלו להשיב את מעמדם בהליך מדורג אשר לפיו ניתן מעמד ארעי לשנתיים ולאחריהן 

מעמד של תושב-קבע.
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לקביעות השופטים פוגלמן ומזוז יש חשיבות רבה בחיזוק המגמה המכירה במעמדם 

שנולדו  כמי  מגוריהם,  למקום  חזקה  זיקה  כ״בעלי  מזרח-ירושלים  ערביי  של  המיוחד 

בשטח זה — ולעיתים אף הוריהם והורי הוריהם נולדו בו״ ו״כתושבים ילידים — להבדיל 

ממי שקנו זכות לישיבת קבע מכוח רישיון לאחר הגירה לישראל״ )דברי השופט מזוז(. 

אולם מוקדם עדיין לראות בפסק-דין זה הלכה כללית ומחייבת וראוי לשים לב להערת 

הנשיאה מרים נאור בסיפא של פסק הדין: 

תוצאה זו נובעת מיישומה, בנסיבותיו הייחודיות של המקרה שלפנינו, של המדיניות 

העדכנית שקבע המשיב ]משרד הפנים[ בדבר מתן רישיונות לישיבת קבע לתושבי 

מזרח-ירושלים שתושבותם פקעה. מובן כי אין להסיק מכך כי זו תהא המסקנה בכל 

עניין ועניין, אלא הדבר תלוי בעובדות כל מקרה.

עם זאת, חשוב לציין כי פסק הדין מרחיב בצורה משמעותית את האפשרות להשיב את 

התושבות )כולל פרסום הנוהל הלא-רשמי שלפיו פועל משרד הפנים בעניין זה( וייתכן 

שתהיה בו גם הרתעה מעצם שלילת התושבות.

שלושת המקרים שהזכרנו מצביעים על מגמה של בתי המשפט להכיר במעמד 

לישראל  הנכנסים  מהגרים  לבין  בינם  ולהבחין  מזרח-ירושלים  תושבי  של  המיוחד 

על-פי חוק הכניסה לישראל. נראה שמגמה זו בפסיקה משפיעה בשנים האחרונות על 

מדיניות משרד הפנים בנושא שלילת התושבות והאפשרות להשיבה. מדיניות המדינה 

והמשרד בנושא רגיש זה נקבעת במידה מסוימת על-פי לחץ ארגוני זכויות האדם ועורכי 

הדין המייצגים מזרח-ירושלמים שתושבותם נשללה, לפי העמדות שמבטאים השופטים 

ופסקי הדין שלהם ולפי עמדות היועצים המשפטיים של משרד הפנים ופרקליטות המדינה. 

בין הצדדים מתנהל למעשה מעין ״מאבק מוחות״ משפטי שמשפיע על המדיניות, על 

החלטות משרד הפנים ועל גורלם של אלה שתושבותם נשללה. בשנים האחרונות ניכרת 

במשרד הפנים מגמה להקל במקרים מסוימים, אך נראה שטרם התגבשו נהלים ברורים 

ומפורטים לכלל תורה שבכתב.152 ברור גם שרוב תושבי מזרח-ירושלים אינם מודעים 

להקלות המסתמנות, והטראומה בנושא שלילת התושבות בעינה עומדת.153 בפרק האחרון 

של ספר זה נדון בחלופות ובהצעות לטיפול בסוגיית-מפתח זו. 

152 ריאיון המחבר עם עו״ד עדי לוסטיגמן, שם. 

153 עמירה הס מצטטת סטודנט מזרח-ירושלמי הטוען כי ״הקיום שלנו בירושלים מאוים כל הזמן״, ומציינת 

״האיום  כי  טוענת  היא  מזרח-ירושלמים״.  עם  שיחה  בכל  שונות  בגרסאות  עצמו  על  חוזר  זה  ״משפט  כי 
הישראלי התמידי על עצם הקיום בעיר הוא נקודת ארכימדס להבנת המצב המזרח-ירושלמי״. ראו: ע׳ הס, 

״צפיפות, אבטלה וגזענות: תושבי מזרח-ירושלים חשים שאין להם מה להפסיד״, הארץ, 29 במאי 2015. 
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הבעיות שיצרה הגדר: מעמד תושבים שלא התפקדו  ח. 

ב-1967, תושבי מזרח-ירושלים המתגוררים מחוץ 

לגבולות העיר, ותושבי הגדה המערבית המתגוררים 

בשטח ירושלים

למזרח- הקשורות  בעיות  יצרה  הישראלי(  במינוח  הביטחון׳  ׳גדר  )או  ההפרדה  גדר 

שהפרידה  הגדר,  הוסדרו.  לא  וזכויותיהם  שמעמדם  השטחים  ולתושבי  ירושלמים 

מעמדם  של  יותר  ברורה  הגדרה  חייבה  המערבית,  הגדה  לבין  ירושלים  בין  לראשונה 

החוקי. מחד גיסא מדובר בתופעה )נדירה יחסית( של מי שלא התפקדו בשני המפקדים 

ששת  מלחמת  מאז  העיר  בתחומי  מתגוררים  וצאצאיהם  שהם  וטענו  ב-1967  שנערכו 

הימים ומרכז חייהם נמצא בה, אף שהם נחשבים בעיני הרשויות הישראליות לתושבי 

השטחים.154 הסוגיה השנייה היא מעמדם של תושבי השטחים המתגוררים שנים רבות 

מתושבי  בחלק  למשל,  מדובר,  הישראליים.  השלטונות  היתר  ללא  ירושלים  בשטח 

הכפרים וולאג׳ה שבמורדות הר גילה )בעיקר תושבי השכונה עין ג׳וויזה( ונועמאן )חרבת 

מזמוריה( השוכן מדרום-מזרח לשכונת הר חומה, שלא קיבלו מעמד של תושבים ב-1967 

ולא  סחור,  ובית  לחם  בית  ג׳אלה,  בית  לאזור  היו  והכלכליות  החברתיות  וזיקותיהם 

לירושלים.155 

ניסיון לפתור את שתי הבעיות נעשה בהחלטת הממשלה מן ה-28 באוקטובר 2007, 

הגדה המערבית  כי תושבי  הימים.156 הממשלה החליטה  40 שנה לאחר מלחמת ששת 

פגעה  ההפרדה  גדר  והקמת   1987 מאז  ירושלים  בשטח  כדין  אשרה  ללא  המתגוררים 

באופן ממשי במרקם חייהם — יוכלו להגיש עד סוף אפריל 2008 בקשות להיתרי שהייה 

זמניים. ההחלטה קבעה כי מי שבקשתו תאושר יקבל רק היתר צבאי מתחדש למגורים 

נדרשו  המבקשים  בישראל.  תושב-קבע  או  זמני  תושב  של  מעמד  ללא  אך  בירושלים, 

לצרף לבקשה שורה ארוכה של הוכחות כתובות — בין היתר אישורים המוכיחים כי הם 

מתגוררים בירושלים ברציפות לפחות משנת 1987 וכי הקמת גדר ההפרדה באזור פגעה 

154 במינוח משרד הפנים הם נקראים ״טועני 1967״.

155 מיכאל ורמון, ירושלים גדר סביב לה, עמ׳ 68-67; י׳ ליין, ״נועמאן, מזרח-ירושלים: החיים תחת איום 

הגירוש״, דו״ח מצב, ספטמבר 2003, ירושלים: ׳בצלם׳, 2003, עמ׳ 7-5.
 http://www.pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2007/ :156 החלטת ממשלה 2492 מיום 28.10.2007. ראו

.10/des2492.htm
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באופן ממשי במרקם חייהם.157 עד להחלטה זו נהג משרד הפנים להעניק במקרים יוצאי 

דופן מעמד של תושב-קבע בישראל גם למי שלא התפקד בירושלים במפקדי האוכלוסין 

בשנת 1967, אך הוכיח כי התגורר בה דרך קבע ערב המפקד, כי מרכז חייו נמצא בה וכי 

הוא ממשיך להתגורר בה מאז באופן רציף. החלטת הממשלה מ-2007 אינה מאפשרת 

זאת עוד; גם אם יוכיח אדם שהוא מתגורר בירושלים מאז 1967, הוא ייוותר בישראל 

ללא מעמד ויקבל היתר שהייה צבאי בלבד. יתרה מזו: משרד הפנים הבהיר כי יישום 

ההחלטה חל באופן רטרואקטיבי גם על בקשות למעמד קבע שכבר הוגשו. 

2008, בסדרה  מינואר  זכויות האדם. החל  ארגוני  ביקורת מצד  עוררה  זו  החלטה 

של התכתבויות עם משרד הפנים, חזר והעלה המוקד להגנת הפרט את השגותיו לגבי 

החלטת הממשלה. המוקד טען כי בבסיס ההחלטה עומדים שיקולים דמוגרפיים פסולים: 

למנוע את הכללתם של מי שאינם יהודים במרשם האוכלוסין הישראלי. המוקד ציין כי 

הענקת מעמד של קבע בישראל במקרים אלה צריכה להיות אינטרס של משרד הפנים 

עצמו, וראוי שמדינה האמונה על רווחת חייהם של הנתונים לשליטתה, תפעל להכנסת 

רפואי  לטיפול  נגישות  סוציאליות,  זכויות  שבצדו  מעמד  להם  ותיתן  בחייהם  יציבות 

ותנועה חופשית. משרד הפנים דחה את טענות המוקד וטען כי האפשרות לקבל מעמד 

של קבע מוצתה ואין למדינה חובה לתת מעמד כזה על סמך טענות תושבות בנות 40 
שנה ויותר.158

לבג״ץ  המדינה  שמסרה  הנתונים  על-פי  רבה.  הצלחה  נחל  לא  הצעד  מקרה  בכל 

בנובמבר 2015, הוגשו 817 בקשות להיתרי שהייה זמניים מכוח החלטת הממשלה, מתוכן 

אושרו 165; 23 בקשות נמצאות בטיפול ו-684 נענו בשלילה.159 ממכתבי אישור הבקשות 

עע״מ  מנהליים בתיק  בעניינים  לערעורים  כבית משפט  בית המשפט העליון בשבתו  הדין של  ראו פסק   157

347/15 מיום http://elyon1.court.gov.il/files/15/470/003/l19/15003470.l19.htm ,19.2.2017 עמ׳ 2, ובאתר 
המוקד להגנת הפרט : http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1082. בפסק הדין קיבלו 
השופטים את ערעורם של שני תושבי מזרח-ירושלים, סעיד סלימאן וחוסין סלאימה, על החלטות בית המשפט 
לעניינים מנהליים בירושלים, והורו לאפשר להם לבקש ״היתר שהייה זמני״ למרות ששהו 6-5 שנים בארצות 
הברית ולא קיימו בירושלים ״מרכז חיים באופן קבוע ורצוף״. השופט צבי זילברטל אף כתב בפסק הדין כי 
״כחלק מהזכות למימוש עצמי ולכתיבת סיפור חייו של האדם על-פי-רצונו החופשי ושאיפותיו, מקובל שאנשים 
ובכלל  והן מבחינות אחרות,  צעירים מחפשים את הכיוון המתאים להם, הן מבחינה מקצועית-תעסוקתית 
זה מנסים מזלם בארצות אחרות או במקומות יישוב אחרים ]...[ ועל מנת שניתן יהיה לקבוע שהניסיון צלח, 
והזיקה למקום המגורים המקורי נותקה, לא תמיד יהיה די במשך התקופה בה מדובר, ויש מקום לבחון את 
מכלול הנסיבות״. ראו: פסק הדין, שם, עמ׳ 3, 10. לפירוש רחב זה של ״תנאי הרציפות״ עשויה להיות השפעה גם 

על הפסיקה בנושא הפקעת התושבות מתושבי מזרח-ירושלים ששהו תקופות ארוכות בחו״ל. 
 http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?d :158 ראו המסמכים הרלבנטיים באתר המוקד להגנת הפרט

.ID=Updates1082
159 פסק הדין, שם, עמ׳ 5.



335335

ומן ההפניות לִמנהלת התיאום והקישור של צה״ל )מת״ק( לקבלת היתר שהייה, למד 

המוקד להגנת הפרט כי ההיתר הצבאי שניתן לאנשים הוגבל לאזור מגוריהם בלבד — 
דבר שתרם כנראה למספר הקטן יחסית של הפונים.160

סיבוך נוסף שיצרה גדר ההפרדה נגרם מכך שהיא ״הכניסה״ לתחומי ישראל תושבי 

שטחים שהתגוררו קודם לכן מחוץ לתחומי העיר והמדינה, כמו תושבי השכונה דחיית 

צור  לכפר  הסמוכה  חומוס  ואדי  והשכונה  ירושלים  שבצפון  הדואר(  )שכונת  אל-בריד 

באהר שבדרום העיר. בשכונות אלו מתגוררים תושבי מזרח-ירושלים לצד תושבי הגדה 

המערבית, והן ״כלואות״ למעשה בין הגדר לבין הגבול המוניציפלי של ירושלים. מעמד 

התושבים באזורים אלה אינו ברור, ולעתים יש הבדלים בין הגדרת מעמדם על ידי משרד 

הפנים לבין הגדרת מעמדם על ידי המוסד לביטוח לאומי.161 

באפריל 2013 הוציא היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה ויינשטיין, הנחיה לפיה אין 

המחזיקים תעודת- הפלסטינים  ירושלים  תושבי  של  בזכויותיהם הסוציאליות  לפגוע 

זהות ישראלית, גם אם הם מתגוררים מחוץ לשטחה המוניציפלי של העיר, ובלבד שהם 

מתגוררים בצד הישראלי של גדר ההפרדה. עם זאת קבע היועץ המשפטי כי ההוראה 

המקלה לא תחול על פלסטינים שעברו לגור באזור זה לאחר הקמת גדר ההפרדה בראשית 

שנות ה-2000, אלא רק על אלה שהתגוררו שם קודם לכן. ההחלטה התקבלה בעקבות כמה 

תביעות של פלסטינים נגד הביטוח הלאומי בדרישה להשיב להם את זכויותיהם, שכן הם 

מתגוררים מעברה הישראלי של הגדר. בהודעה שמסר המוסד לביטוח לאומי לבית הדין 

האזורי לעבודה בירושלים ב-18 באפריל 2013 נאמר שנוכח הנחייתו של היועץ המשפטי 

נקבעה הגדרה חדשה ל״שטח מיוחד״ — השטח הכלוא בין הגבול המוניציפלי לבין גדר 

ההפרדה. בהודעה הביטוח הלאומי קובע כי מי שמתגורר בשטח זה נחשב כאילו התגורר 

160 הודעת המוקד להגנת הפרט, 1.3.2011, אתר המוקד להגנת הפרט, שם; ריאיון עם חגית ויס )צור(, 1.1.2014. 

http://www.nrg.co.il/ .2009 11 במארס ,nrg ,161 ראו: מ׳ גרינברג, ״התסבוכת המשפטית של תושבי ואדי חומוס״

online/54/ART1/864/529.html; י׳ רייטר, מ׳ נכאל, י׳ קמחי, ל׳ להרס, השכונות הערביות במזרח-ירושלים: 
מחקר תשתית והערכה, צור באהר ואום טובא, ירושלים 2014, עמ׳ 37-36. אשר לזכויות התושבים בדחיית 
אל-בריד וניסיונות הביטוח הלאומי לפגוע בזכויותיהם, ראו מאמרו של עו״ד מארון עילטאי, ״לא משלמת: 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- ,2016 31 במאי ,ynet פלסטינית ניצחה את הביטוח הלאומי״, באתר

html.4809231,00. המאמר מביא את סיפורה של עאישה ג׳ראח, תושבת מזרח-ירושלים, פנסיונרית שעבדה 
שנים רבות במשרד החינוך, שקיבלה אזרחות ישראלית ב-1996 ונדרשה להחזיר לביטוח הלאומי 257 אלף ש״ח 
בטענה שהיא אינה תושבת ישראל ומתגוררת בשכונת דחיית אל-בריד. השופט דניאל גולדברג הורה לבטל את 
החוב והדגיש כי בעיניו היתה מטרת מדיניות ביטוח לאומי: ״להסדיר את עניינם של תושבים שמצאו עצמם 
שלא מרצונם ׳כלואים׳ בתוך גדר ההפרדה מחוץ לתחום המוניציפאלי של ירושלים, ולא יכלו לקבל שירותים 
מהרשות הפלסטינית. לגבי אותם תושבים נקבע שהחל ממועד צו התפיסה שנדרש לבניית הגדר הם ייראו 
כמי שחוק הביטוח הלאומי חל עליהם.״ )שם, שם(. לפסק הדין המלא של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים 
.https://www.psakdin.co.il/Court/1022776#.WK1S9zuGPct :ב״ל 43409-02-13( מן ה-19 במאי 2016, ראו(
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בשטח ישראל, וזכויותיו לא יישללו ״כל עוד המצב המשפטי והמדיני יעמוד בתוקפו כפי 

שהוא היום״.162 הנחיה זו מתייחסת לזכויות הסוציאליות של התושבים, אך לא למעמדם 

לזכויות  רונית סלע, המרכזת את הטיפול בנושאי מזרח-ירושלים באגודה  המשפטי.163 

האזרח, הגדירה את צעדו של היועץ המשפטי ״חדשות טובות״ לאותם תושבים שזכו 

להצלחה חלקית בנושא הביטוח הלאומי בעקבות מאבק משפטי, אולם הדגישה כי ״אלה 

תושבי  ובעיקר  הפלסטינים,  העיר  תושבי  שאר  לגבי  ומטרידות  מבלבלות  חדשות  גם 

מעבר  אך  המוניציפלי  התחום  בתוך  המתגוררים  שועפאט  הפליטים  ומחנה  עקב  כפר 

לגדר״. היא העלתה את השאלה: ״האם פירוש הדבר שמבחינת היועץ המשפטי קו הגבול 

המוניציפאלי של ירושלים כבר אינו הגבול הקובע מעתה והלאה מי חי בתוך ירושלים 

המזרחית ומי חי בשטחים, אלא מסלולה המפותל של גדר ההפרדה?״164 סלע התכוונה 

שמתגוררים  המערבית  והגדה  מזרח-ירושלים  תושבי  אלף  כ-140  של  מעמדם  לסוגיית 

לגדר  וכפר עקב, הנמצאים בתחומי העיר, אך מעבר  באזורי מחנה הפליטים שועפאט 

ההפרדה. אזורים אלה הפכו לשטחים שאין בהם חוק וסדר, בהם הרשויות הישראליות 

כמעט שאינן פועלות, ולכן הפכו אבן שואבת לתושבי-שטחים רבים העובדים במטרופולין 
ירושלים.165

מכל זה עולה שגדר ההפרדה, שיצרה לראשונה גבול פיזי ברור בין מזרח-ירושלים 

לאזורי הגדה המערבית הסמוכים לה, החריפה את הקשיים הנובעים מסוגיית התושבות 

במזרח העיר ויצרה בעיות חדשות שלא התעוררו קודם לכן, כשהגבול היה ״וירטואלי״ 

ולא היה לו ביטוי פיזי בשטח. 

162 נ׳ חסון, ״החלטה של היועמ״ש מחזקת את מעמד גדר ההפרדה כגבולה של ירושלים״, הארץ, 18 בפברואר 2013.

163 בית המשפט העליון קבע בפסק הדין בעניין מעמד תושבי ואדי חומוס )סמוך לצור באהר(, שילדים של 

תושבי-קבע שגרים מחוץ לשטח המוניציפאלי שמסופח בפועל לירושלים באמצעות הגדר, אינם יכולים לקבל 
http://elyon1.court.gov.il/files/09/660/019/ ,)22.11.2011-תושבות-קבע. ראו עע״מ 1966/09 )פס״ד מן ה

.n12/09019660.n12.htm
http://www.acri.org.il/ :164 ראו: ר׳ סלע, ״ירושלמיות על תנאי״, 6 במאי 2013, באתר האגודה לזכויות האזרח

.he/26771
תושבים, חלקם  כ-80-60 אלף  שונות  לפי הערכות  לבדו מתגוררים  שועפאט  הפליטים  באזור מחנה   165

בבניינים רבי-קומות ללא תשתית מתאימה. איש אינו יודע כמה מתוכם תושבי השטחים וכמה תושבי 
מזרח-ירושלים. צפיפות המגורים יוצרת בעיות קשות והפסקות באספקת המים. ראו: הודעת חב׳ ׳הגיחון׳ 
הרשות  נגד  סנדוקה   2235/14 )בג״ץ  האזרח  לזכויות  האגודה  שהגישה  עתירה  במסגרת   2015 מינואר 
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/06/hit2235meshiva3- ,)הממשלתית למים ולביוב
pdf.0115 ופרטים נוספים במאמרן של עורכות הדין קרן צפריר ואן סוציו, ״אספקת המים בשכונות ירושלים 
 .http://www.acri.org.il/he/30915 המזרחית מעבר לחומה״, 10.5.2015 באתר האגודה לזכויות האזרח: 
לפי מחקר שנערך לאחרונה בחב׳ ׳הגיחון׳, מספר התושבים בשתי השכונות מוערך בכ-140 אלף תושבים; 
מכון  של  החשיבה  צוות  בפני  ׳הגיחון׳  בחברת  מזרח-ירושלים  תחום  על  האחראי  טחובר,  ישי  הרצאת 

ירושלים למחקרי מדיניות, 15.12.2016. 
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בעיות בתחום ״איחוד משפחות״ )אחמ״ש(  ט. 

ורישום ילדים

מן הראיונות שערכנו עולה כי הבעיה הקשה ביותר המציקה לערביי מזרח-ירושלים היום 

היא המכשול שמציבה הוראת השעה לחוק האזרחות והכניסה לישראל )תשס״ג-2003( 

על נישואים בין אזרחי ישראל ותושביה )ובכלל זה תושבי מזרח-ירושלים( לבין תושבי 

השטחים, והבעיות של רישום הילדים מנישואין ״מעורבים״ אלה.

על-פי נתונים שפרסם העיתונאי ניר חסון בפברואר 2016, מבין 12,500 הנמצאים 

צבאי  אישור-שהייה  רק  וברשותם  מעמד  ללא  חיים   10,000 משפחות,  איחוד  בהליכי 

זמני )המכונה אישור מת״ק ומוארך מדי שנה(. מצב זה אינו מאפשר להם לעבוד, ללמוד 
וליהנות מזכויות סוציאליות. חלק ניכר מהם הם בני-זוגם של תושבי מזרח-ירושלים.166

וכלכלית,  חברתית  היסטורית,  שמבחינה  לזכור  יש  זו  מורכבת  סוגיה  להבין  כדי 

האוכלוסייה המזרח-ירושלמית קשורה בטבורה עם החברה הפלסטינית שחיה בשטחים. 

תושבי מזרח-ירושלים נישאו לעתים קרובות לתושבי הגדה ולפעמים גם לתושבי רצועת 

עזה.167 בדרך כלל מדובר בנישואין של נשים ממזרח-ירושלים לגברים תושבי השטחים — 

בעיקר תושבי הגדה המערבית. לעתים קרובות מדובר בנישואין בתוך המשפחה המורחבת, 

שחלקה מתגורר במזרח-ירושלים וחלקה באזורים סמוכים בגדה המערבית. 

בחלק ניכר מן המקרים בני הזוג הם בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם, בשלבי בנייה 

והשתקעות בביתם ובהקמת המשפחה. הוראת השעה מונעת מהם לעשות כן בעירו של 

בן הזוג שהוא תושב ירושלים, משום שהם אינם עומדים בקריטריון הגיל שנקבע בתיקון 

להוראת השעה מאוגוסט 2005 )גיל מינימלי של 35 לבן הזוג ו-25 לבת הזוג המבקשים 

להיכנס לישראל(. זוגות אלה נאלצים להמתין שנים עד שיוכלו להגשים את חלומם.168 

אזרחי  הערבים  של  מזו  יותר  חריפה  זה  בתחום  מזרח-ירושלים  תושבי  של  בעייתם 

ישראל, כי במקרה של תושבי-קבע לא נעשה אפילו רישום הילדים במרשם האוכלוסין 

במזרח- וההגירה  האוכלוסין  רשות  ללשכת  פנייה  טעון  הוא  אלא  אוטומטי,169  באופן 

166 נ׳ חסון, ״15 שנה לחוק שאוסר על איחוד משפחות, אלפים חיים בלי מעמד״, הארץ, 27 בפברואר 2017.

167 ראו: ג׳ חורי, ״העתיד של אלפי משפחות תלוי בחסדי משרד הפנים״, הארץ, 13בינואר 2012; ע׳ הס, 

״סקר: לשליש מתושבי עזה משפחה בגדה, במזרח-ירושלים ובישראל״, הארץ, 19 בדצמבר 2013; מעבר 
להרי החושך, השלכות בידודה של רצועת עזה בידי ישראל, על זכותם של פלסטינים לחיי משפחה, 

׳בצלם׳ והמוקד להגנת הפרט, ינואר 2014, עמ׳ 32, 36-35.
.http://www.btselem.org/hebrew/family_separation/east_jerusalem :168 ראו בהרחבה באתר ׳בצלם׳

169 ילדים שאחד מהוריהם אזרח ישראל, הם אזרחי ישראל מלידה אף אם נולדו מחוץ לישראל.
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ירושלים.170 כך, למשל, אם שני בני הזוג הם תושבי ישראל המתגוררים בירושלים, הלידה 

מתבצעת בבית חולים בתחומי ישראל והילד אינו רשום במרשם אוכלוסין אחר, רישום 

במקרה  אולם  אוטומטי.  כמעט  יחסית,  פשוט  בהליך  נעשה  ישראל  כתושבי  הילדים 

של זוגות ״מעורבים״, הרישום מסתבך. משרד הפנים בודק מי מן ההורים הוא תושב-

קבע והיכן מרכז חייו של הילד — בירושלים או בשטחים? בעיקרון על הילד להירשם 

משרד  הגדיר  לאחרונה  חייו״.171  מרכז  את  ״מנהל  הוא  שאתו  ההורה  למעמד  בהתאם 

הפנים כ״איחוד משפחות״ גם מקרים בהם נולד הילד מחוץ לישראל והוא מצטרף אל 

הוריו. משך ההליך קצר יותר משל מבוגר: שנתיים רצופות של תושבות ארעית, לאחריהן 

ניתן לבקש תושבות-קבע. אולם הוראת השעה מ-2003 חלה גם על ילדים שגילם מעל 

14 שנה אם נולדו לתושבים בשטחים, או נרשמו שם במרשם האוכלוסין. הללו יוכלו 

של  מעמד  לקבל  יוכלו  לא  אך  שהייה,  היתר  באמצעות  בישראל  שהותם  את  להסדיר 
תושב בישראל.172

הדרך העומדת בפני בני-זוג ״זרים״ של תושבי או אזרחי ישראל, המעוניינים להסדיר 

את שהייתם בארץ, היא ההליך של ״איחוד משפחות״. קבלת המעמד מתאפשרת במסגרת 

תהליך מדורג, במהלכו נבחנת זכאותו של בן הזוג מדי שנה. משך ההליך עבור בן-זוג של 

אזרח הוא ארבע שנים וחצי )54 חודשים(, ובתום חצי שנה כבר יחזיק ברישיון לישיבת 

ארעי שיעניק לו זכויות סוציאליות. משך ההליך עבור בן או בת הזוג של תושב-קבע 

)63 חודש( והוא יקבל תושבות ארעית רק לאחר שנתיים ורבע  הוא חמש שנים ורבע 

זכויות סוציאליות. במהלך  נטול  יהיה  ומכאן שבמשך כשנתיים הוא  )27 חודשים( — 

ביניהם הוא  כי קשר הנישואין  בני הזוג להוכיח מדי שנה  נדרשים  וחצי  חמש השנים 

אמיתי, כי לבן הזוג אין מניעה פלילית או ביטחונית מלקבל תושבות, וכי מרכז חייהם 

)ולא בשטחים שמחוץ לירושלים(. להוכחת הקריטריון האחרון עליהם  נמצא בישראל 

להציג מסמכים ותצהירים רבים.173 לעתים נבדקות גם הכניסות והיציאות של בני הזוג 

למבקשים  שמורה  נדחית,  הבקשה  אם  המערבית.174  לגדה  ירושלים  שבין  במעברים 

הזכות לפנות לוועדה הומניטארית שהוקמה בעקבות תיקון הוראת השעה במארס 2007 

ב-2011  שהוקם  לישראל״  הכניסה  חוק  לפי  לערערים  הדין  ל״בית  הערעור  זכות  וכן 

170 ריאיון המחבר עם חגית וייס )צור(, 1.1.2014.

171 ריאיון המחבר עם חגית וייס )צור(, שם.

http://www.lb-law.net/%D7%AA ,172 ראו: עו״ד עדי לוסטיגמן ועו״ד תמיר בלנק, ״זכויות אדם, נזיקין״

.%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
173 לוסטיגמן ובלנק, שם. 

174 הודעה על הגשת מסמכים במעמד צד אחד, ערר 2464-15, 12 בינואר 2016, בית הדין לערערים ירושלים. אני 

מודה לעו״ד באנה שגרי בדארנה מן הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה 
העברית בירושלים, שהעבירה לי מסמכים בנושא זה. 
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על ידי משרד המשפטים.175 ביוני 2016, בעקבות עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט 

מניעות  והיעדר  מרכז-חיים  להוכחת  בכפוף  כי  המשפט  לבית  המדינה  מסרה  ב-2014, 

פליליות וביטחוניות, החליט שר הפנים לאפשר את שדרוג מעמדם של 2,104 ״מוזמנים״ 

המחזיקים בהיתרי שהייה בישראל מתוקף הליכים לאיחוד משפחות, שהבקשה בעניינם 
הוגשה לרשות האוכלוסין עד סוף 176.2003

סיפורו של ד״ר אחמד אל-אסבח, רופא פלסטיני ממזרח-ירושלים המחזיק באזרחות 

ישראלית, סופר על ידי העיתונאי ג׳קי חוגי ב׳הארץ׳ והוא מדגים את הבעייתיות המשפטית 

של איחוד משפחות. ב-2008 נשא אל-אסבח אישה פלסטינית תושבת בית לחם. לזוג שתי 

בנות, שתיהן רשומות בתעודת הזהות של האב. ב-2010 קיבלה בת הזוג אישור-שהייה 

זמני בישראל, המתחדש אחת לשנה, שִאפשר לזוג להתגורר באשקלון, שם מתמחה הבעל 

בבית החולים ברזילי. אל-אסבח סיפר כי בזמנו ראה בקבלת האישור הישג, אבל ״עכשיו 

אנחנו מרגישים שמרחו אותנו. מדובר באישור-שהייה שמתחדש פעם בשנה ולא מקנה 
שום זכויות, כאילו תעודת-מעבר, והתנאים ירודים מאלה של עובד זר״.177

סופרת ׳הארץ׳ עמירה הס, מספרת על משפחה ערבית-נוצרית בה האם היא תושבת 

מסיבות  נדחתה  משפחות״  ל״איחוד  שבקשתו  השטחים  תושב  הוא  והאב  ירושלים 

הראשונה(.  באינתיפאדה  פעילותו  על  שנתיים  של  מאסר  עונש  נשא  )הוא  ביטחוניות 

האב חושש ש״אם אשתו תעבור לגור איתו יישלל מעמד התושבות שלה בירושלים והיא 

תהיה חסרת תושבות. היא תגורש מירושלים לגדה, תחיה בגדה בלי מסמכי זיהוי, לא 

תוכל לנסוע לירדן, לא תוכל לפתוח חשבון בנק, לא תוכל לנהוג במכונית״.178 הוא מספר 

עם  בירושלים  גרה  אשתי  עכשיו  ״אז  לירושלים:  הגדה  בין  עכשיו  חצויה  שהמשפחה 

הילדים הקטנים, ואני בכפר עם הילדים הגדולים. ורק לפעמים כל המשפחה נפגשת״. 

הוא מתגעגע למצב של היעדר גבולות ששרר עד פרוץ האינתיפאדה הראשונה: ״אז הכל 
היה פתוח. בלי אישורים, בלי איסורים. נסענו לים, לירושלים״.179

http://www.justice.gov.il/Units/AppealsTribunal/About/ Pages/About. :175 ראו באתר משרד המשפטים

aspx. העומס על בית הדין לערערים בירושלים, בו פועלים שני דיינים, הוא גדול וההליכים בו נמשכים בדרך 
כלל חודשים רבים. ריאיון עם עו״ד באנה שגרי בדארנה, 18.5.2016.

 http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates ,176 ראו התכתובת באתר המוקד להגנת הפרט

.1710
177 ג׳ חורי, ״העתיד של אלפי משפחות תלוי בחסדי משרד הפנים״, הארץ, 13 בינואר 2012.

178 כזכור, ישראל שולטת גם במרשם התושבים של הגדה המערבית. ראו: ע׳ הס, ״מחכים למכה הבאה״, 

הארץ, 27 ביוני 2015.
179 הס, שם.
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במקרים לא מעטים בני הזוג רשומים כאילו הם גרים בנפרד, אך למעשה הם גרים 

ביחד, ושהותו של אחד מהם בישראל אינה חוקית. לפעמים מחכים בני הזוג עד שימלאו 

לגבר 35, אז אפשר יהיה להגיש בקשה לאיחוד המשפחה. לעתים אף פונים בני-זוג לבית 

אצל  הילדים  על  משמורת  ולאשר  להתגרש  בבקשה  בירושלים  הישראלי  השרעי  הדין 
ההורה המתגורר בירושלים, כדי להבטיח לפחות את מעמד התושבות של הילדים.180

לאם  ב-1998  בירושלים  שנולדה  אבו-רמוז  סמאח  על  מספר  חורי  ג׳קי  העיתונאי 

תושבת-קבע ולאב תושב חברון לשעבר. מרכז חייה של סמאח היה תמיד בירושלים, אך 

הוריה רשמו אותה במרשם האוכלוסין הפלסטיני. מאוחר יותר הסתבר כי בכך נחתם 

מעל  שקטינים  לכך  הביאה  לישראל,  והכניסה  האזרחות  לחוק  השעה  הוראת  גורלה. 

נסיבות כמו אלו של סמאח, מקבלים רק היתרי שהייה צבאיים. היתרים  14 עם  גיל 

אלה, שיש לחדשם מדי שנה, מאפשרים רק שהייה חוקית בישראל ותו לא. הם אינם 

מקנים זכויות סוציאליות, ביטוח רפואי וביטוח לאומי. ״אני חיה במצב של חוסר ודאות 
ויציבות מתמיד״, אומרת סמאח, ״ולצערי זה ימשיך להיות ככה״.181

2010, מאז שתוקנה הוראת השעה באוגוסט 2005  נתוני משרד הפנים משנת  לפי 

אישר משרד הפנים מדי שנה את שהייתם במזרח-ירושלים ובישראל של כ-1,000 בני-זוג 

פלסטינים שעמדו בקריטריון הגיל.182 בשנים 2013-2012 הוגשו 1,255 בקשות לאיחוד 

משפחות. באותן שנים אושרו 405 בקשות.183 לדעת ארגוני זכויות האדם, הוראת השעה 

פוגעת קשה בזכות לחיי משפחה של עשרות אלפי אנשים — תושבים ואזרחים ישראלים, 

לתושבי  שנישאו  מזרח-ירושלים  תושבי  משפחותיהם.  ובני  השטחים  תושבי  בני-זוגם 

אפשרויות  מספר  בין  בחירה  בפני  עומדים  הגיל,  בקריטריון  עומדים  ואינם  השטחים 

שהשלכותיהן קשות: לחיות יחד במזרח-ירושלים כשבן הזוג תושב השטחים חי בסתר, 

ללא היתר וללא זכויות, בלי אפשרות חוקית לעבוד ובפחד תמידי מגירוש; לחיות בפירוד 

כפוי בין בני הזוג ובין אחד מהם לבין הילדים למשך שנים ארוכות; לעבור לגור ביחד 

בשטחים ולסכן בכך את מעמד בן הזוג הירושלמי שתושבותו עלולה להישלל וכתוצאה 

יכול  הוא  שאותה  משפחות  לאיחוד  בקשה  העת  בבוא  להגיש  אפשרותו  תישלל  מכך 

להגיש רק בתום שהייה רצופה של שנתיים בישראל לאחר החזרת התושבות שנשללה.184 

צוות  בפני  במזרח-ירושלים,  הישראלי  השרעי  הדין  בית  פעילות  את  עידו שחר, שחקר  ד״ר  הרצאת   180

החשיבה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות ב-16.2.2017.
181 חורי, שם.

.http://hamoked.org.il/files/2010/8737.PDF :182 ראו

183 נתונים שנמסרו לעיתונאי ניר חסון על ידי מלי דודיאן, הממונה על חוק חופש המידע ברשות האוכלוסין 

וההגירה, במכתב מן ה-28 באפריל 2014. אני מודה לניר חסון על ששיתף אותי בנתונים. 
.http://www.btselem.org/hebrew/family_separation/east_jerusalem :184 ראו אתר בצלם
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כאמור, הפתרון שנמצא לזוגות ״מעורבים״ רבים הוא מגורים באזורי כפר עקב ומחנה 

הפליטים שועפאט. שכונות אלו, בהן נבנו רבי-קומות ללא היתר וללא תשתיות מתאימות, 

פתוחות בפני תושבי הגדה המערבית. הן הפכו לפתרון דיור נוח לזוגות מעורבים שיכולים 

להתגורר בהן יחדיו באין מפריע. נראה גם שהוראת השעה הביאה כבר לירידה במספר 

לבני/בנות  להינשא  מזרח-ירושלים  תושבי  של  גוברת  ולנטייה  ה״מעורבים״  הזוגות 
עירם.185

הפיצול במעמד ההורים, והמעמד השונה של הילדים, יוצרים לעתים בעיות משפחתיות 

קשות ומעלים את שיעור הילדים שבסיכון המטופלים על ידי שירותי הרווחה העירוניים.186 

על-פי נתונים שנמסרו לי מאגף הרווחה העירוני, טופלו במארס 2014 כ-1,060 משפחות 

של זוגות ״מעורבים״ )כ-6,000 נפש( על ידי אגף הרווחה של עיריית ירושלים.187 בשני 

שלישים מן המשפחות נחשב אחד מבני הזוג לחסר מעמד, שאינו זכאי לביטוח רפואי או 

לקצבאות הביטוח הלאומי. לכ-400 גברים יש אישור-שהייה זמני להתגורר בעיר )ללא 

חסרי  נחשבים  ילדים  כ-3,000  כלל.  אישורי-שהייה  אין  ולאחרים  סוציאליות(  זכויות 

מעמד בעיר ואין להם תעודת-זהות או מספר זהות ישראלי.188 מציאות זו יוצרת שורה 

של בעיות קשות בתחומים שונים: 

בתחום הבריאות: במקרה שאחד מבני הזוג נחשב תושב השטחים, הוא אינו מבוטח   

בקופות החולים, וגם הילדים — שמעמדם נקבע על-פי מעמדו — אינם מבוטחים. 

מבני  אחד  אם  במיוחד  הרפואי,  הטיפול  בעלות  לעמוד  מתקשות  רבות  משפחות 
המשפחה חולה או בעל מוגבלות כלשהי.189

קשה  אלו  ״מעורבות״  משפחות  של  הכלכלי  המצב  הכלכלי-תעסוקתי:  בתחום   

במיוחד, כי הגבר, שהוא בדרך כלל המפרנס העיקרי של המשפחה בחברה המזרח-

185 עניין זה ראוי למחקר מפורט. 

186 על-פי נתונים שנמסרו לי על ידי גב׳ ראניה הריש, מנהלת אזור מזרח באגף הרווחה במזרח-ירושלים, ועל 

ידי חוסם מחסין, עובד אגף הרווחה שערך מחקר בנושא. ריאיון המחבר אתו נערך ב-10.4.2014. 
187 ריאיון המחבר עם חוסם מחסין מ-10.4.2014. יש לזכור כי מדובר רק במשפחות שפנו ללשכות הרווחה 

במזרח-ירושלים, ויש להניח שמספר המשפחות ״המעורבות״ החיות במזרח-ירושלים רב יותר. על פי הערכת 
יו״ר ועד התושבים בכפר עקב, מתגוררים בשכונה 12 אלף בני-אדם המשתייכים למשפחות ״מעורבות״, 

ריאיון המחבר עם מוניר אבו אשרף במסגרת סיור בשכונה, 8.3.2017. 
188 לאחרונה החל משרד הפנים להנפיק תעודות-לידה לילדים שנולדו במזרח-ירושלים, אך ללא מספר זהות. 

189 לאחרונה עשה משרד הבריאות ניסיון לספק שירותים רפואיים דרך קופות החולים לבני-זוג ולילדים 

של תושבי-קבע שקיבלו היתרי שהייה בישראל בשל איחוד משפחות. אולם נקבע שהשירות יהיה כרוך 
כי  נקבע  כניסה״ חד-פעמיים בסך 7,695 ש״ח ותשלום חודשי בסך 285 ש״ח.  גבוה של ״דמי  בתשלום 
השירות יינתן בהיקף דומה לתושבי המדינה כל עוד היתר השהייה בתוקף ודמי ביטוח הבריאות משולמים 
כסדרם. ראו: הודעת האגודה לזכויות האזרח, ״רישום לקופת חולים לפלסטינים המחזיקים בהיתר שהיה 

.https://www.acri.org.il/he/38405 ,31.7.2016-בישראל״ מ
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ירושלמית, אינו יכול לעבוד באופן חוקי בעיר. אפשרויות התעסוקה המצומצמות 

מחוץ לירושלים גורמות לעתים קרובות לכך שהגברים מנסים לחפש עבודה בעיר 

גם אם אין להם מעמד חוקי. רבים עובדים בעבודות מזדמנות בשכר נמוך, לעתים 

תוך ניצול מעמדם הנחות על ידי המעסיקים. אחרים מסתתרים בבתיהם בלא יכולת 

לפרנס את משפחתם. הנשים תושבות מזרח-ירושלים עובדות בדרך כלל בעבודות 

בכוח  הנשים  השתתפות  שיעור  המשפחה.  את  לפרנס  ומתקשות  מקצועיות  בלתי 

נתקלת  והעסקתן   )2014 בשנת   18%( מאוד  נמוך  הוא  במזרח-ירושלים  העבודה 

במכשולים כלכליים, חברתיים ותרבותיים. שכר הדירה במזרח-ירושלים עלה בצורה 

מעמסה  מטיל  והוא  העירה,  רבים  תושבים  והגירת  הגדר  בניית  עקב  משמעותית 

נוספת על תקציב המשפחה. כשהילדים רשומים על שם אב שהוא תושב השטחים, 

הילדים — קצבה שהיא  עבור  הלאומי  הביטוח  אין המשפחה מקבלת את קצבת 

מקור הכנסה חשוב למשפחות רבות. משפחות אלו גם אינן מקבלות הנחות בתשלום 

נזקקים  צעירים  לזוגות  בשכר-דירה  סיוע  הכנסה,  והבטחת  אבטלה  דמי  ארנונה, 

ועוד, כמקובל בישראל. 

בתחום החינוך: חלק ניכר מן המשפחות ה״מעורבות״ נאלצות לרשום את ילדיהן   

הלימוד  העירוניים. שכר  לבתי הספר  אינם מתקבלים  כי הם  פרטיים,  ספר  לבתי 

הגבוה בבתי הספר הפרטיים מוסיף מעמסה על תקציב המשפחה המדולדל. 

בתחום החברתי: רבות מן המשפחות החיות במזרח-ירושלים מנותקות מן המשפחה   

זו והמצוקה הכלכלית הקשה הן קרקע  המורחבת המתגוררת מחוץ לעיר. הפרדה 

נוחה להיווצרות בעיות פנימיות, ובכללן אלימות במשפחה, בעיקר כלפי נשים, ילדים 

וקשישים. המצב החברתי המשפחתי הקשה והפיצול בתוך המשפחות מקשים על 

הכנת תכנית טיפול למשפחות המפוצלות. 

נוכח חומרת המצב הכין אגף הרווחה בעיריית ירושלים תכנית מיוחדת לטיפול במשפחות 

הנתונות בתהליך של איחוד משפחות, בתחומי הרווחה, התעסוקה, הבריאות והחינוך. 

ופועלות  חנינא  בית  הקהילתי  למנהל  הקשורות  עמותות  לכמה  לסייע  מנסה  האגף 

האזרחות  לחוק  השעה  בהוראת  שחלו  לשינויים  המשפחות  של  המודעות  להעלאת 

והכניסה לישראל, בקריטריונים למתן היתרי כניסה ולמיצוי זכויותיהן. כך אפוא מקשה 

זרוע אחת של השלטון על חיי המשפחות המעורבות, בעוד שזרוע אחרת מנסה לסייע 

בשיפור מצבן ובמיצוי זכויותיהן. 
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בעיות נוספות הקשורות למעמד התושבות  י. 

או נובעות ממנו

מעבר לבעיות הגדולות בהן עסקנו לעיל, בעיקר בתחומי משרד הפנים והמוסד לביטוח 

הלאומי, סובלים תושבי מזרח-ירושלים משורה של קשיים הנובעים ממעמדם המיוחד 

בהיותם  נעוץ  אלה  מקשיים  חלק  הישראליות.  הרשויות  של  עקיבה  לא  וממדיניות 

״בנים חורגים״ — תושבים ולא אזרחים. בשנים האחרונות נעשה ניסיון לפתור כמה מן 

העיוותים, כפי שמלמדות שלוש הדוגמאות הבאות:

הדוגמה הראשונה נוגעת לקניית דירות הבנויות על קרקע של רשות מקרקעי ישראל 

היהודיות  השכונות  בכל  מדובר  ובירושלים  ישראל(,  מקרקעי  מנהל  ולשעבר  )רמ״י — 

מן השכונות שנבנו בשנים  ניכר  ובחלק   1967 הירוק לאחר  לקו  הגדולות שנבנו מעבר 

לבנייה ממנהל מקרקעי  ישראל לחכור קרקע  2007 הותר רק לאזרחי  עד   .1967-1948

ישראל. אולם ב-27 במאי 2007 קיבלה מועצת מנהל מקרקעי ישראל את החלטה מס׳ 

1111, הקובעת שמי שהינו אזרח ישראל ו/או תושב ישראל, לא ייחשב לנתין זר, ולכן אין 
למנהל מקרקעי ישראל זכות לסרב להחכיר לו מקרקעין שבבעלות המנהל.190

ב-29 במארס 2011 התקבל גם תיקון מס׳ 3 לחוק מקרקעי ישראל, תש״ך–1960, 

אשר קובע בסעיף 2א)ב( כי: ״לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר, 

בין בתמורה ובין שלא בתמורה אלא לפי הוראות חוק זה״. ובסעיף 2א)א( הגדיר החוק 

מיהו ״אדם זר״:

יחיד שאינו אחד מאלה:  )1(

אזרח ישראלי או תושב ישראל; )א( 

מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש״י-191.1950 )ב( 

מכאן ברור שלאחר החקיקה הנ״ל, תושב מזרח-ירושלים, או כל תושב אחר, אינו נחשב 

״זר״ לצורך חוק מקרקעי ישראל, ולפיכך אינו מוגבל ברכישת זכויות במקרקעי ישראל. 

יש להדגיש כי יהודים וזכאי שבות אחרים יכולים לרכוש זכויות במקרקעי ישראל גם 

אם אינם תושבים או אזרחים בישראל. 

 http://www.mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.aspx?  ,1111 ישראל  מקרקעי  מנהל  החלטת   190

=HachId=1111&SearchWords. אני מודה לעו״ד אושרת מימון מארגון ״עיר עמים״ שהעבירה לי מידע 
בנושא זה, המתבסס על חוות דעת שהגיש לארגון עו״ד מוחמד דחלה. 

.adalah.org/upfiles/2011/Israel_law_Tikon_3.doc :191 ראו
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לאחרונה שונה בהתאם גם הסעיף בחוזה הסטנדרטי של המנהל, המאפשר להעביר 

זכויות חכירה גם לאזרח וגם לתושב ישראל.192 שינויים אלה נעשו ככל הנראה בהשפעת 

הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל ופסיקת בג״ץ )בין השאר בפסק הדין קעדאן(.193 אולם 

קשיים יכולים להתעורר בכל זאת אם מדובר ברכוש קק״ל המנוהל על יד רשות מקרקעי 
ישראל בגלל ההגבלות המוטלות על החכרת אדמות קק״ל ללא יהודים.194

׳מרכז טיפוח יזמות׳ )מט״י( ירושלים, גילה כי המחזיקים במעמד תושב )ולא אזרח( 

אינם רשאים להגיש בקשות להלוואות מקרנות המדינה המסייעות לעסקים. בעקבות 

פנייה של מט״י אל החשב הכללי באוצר בשנת 2013 שונה הנוהל ונסללה הדרך לפניות 

סייע  השינוי  בעקבות  מזרח-ירושלים.  תושבי  מצד  השונות  לקרנות  הלוואות  לבקשת 

מט״י ירושלים בשנת 2013 בגיוס הלוואות עסקיות לכ-30 יזמים במזרח-ירושלים בהיקף 

ניתנו באמצעות הקרן, בערבות המדינה, לעסקים  של כשבעה מיליון שקל. ההלוואות 
קטנים ובינוניים וקרנות אחרות.195

בעיה נוספת שנפתרה ב-2015 היא אי-קבלת מועמדים תושבי מזרח-ירושלים ללימודי 

רפואה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית, מפאת מגבלה תקנונית המאפשרת לימודים 

לאזרחי ישראל בלבד. לאחר שהמרכז הבין-תרבותי לירושלים, בראשות חגי אגמון-שניר, 

בפני  פתוחים  לימודי הרפואה  והיום  שונה התקנון  יותר משנה,  עשה מאמצים במשך 

ערביי מזרח-ירושלים ותושבי-קבע בכלל.196 באופן כללי ניתן לומר שנגישות הסטודנטים 

על- לימודיהם  עקב  היא קשה  בישראל  הגבוהה  למערכת ההשכלה  המזרח-ירושלמים 

פי תכנית הבגרות הירדנית-פלסטינית )התווג׳יהי( וקשיי השפה, שמעמידים מכשולים 
גדולים בדרכם של אלה המבקשים ללמוד במוסדות השכלה ישראליים.197

.http://www.mmi.gov.il/static/271_7.htm :192 ראו סעיף 5 לחוזה הסטנדרטי של רשות מקרקעי ישראל

בג״ץ http://elyon1.court.gov.il/files/95/980/066/a14/95066980.a14.HTM ,6698/95. פסק הדין בעניין   193

הזוג קעדאן שביקש להקים את ביתו על קרקע בבעלות מנהל מקרקעי ישראל ביישוב קציר, ניתן בשנת 2000 
אך ביצועו נדחה שוב ושוב ורק ב-2007 החלו בני הזוג קעדאן לבנות את ביתם. ראו: א׳ תיבון, ״משפחת קעדאן 

.http://news.walla.co.il/?w=//1153749 ,2007 החלה לבנות בית בקציר״, חדשות וואללה, 14 באוגוסט
194 ראו: ע׳ ניב, ״הריפורמה במקרקעי ישראל — לאן?״ המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע של 

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/machon-mediniut- ,55-46 קק״ל, קרקע 68, יוני 2010, עמ׳
.karkait/karka-68/karka-68-2010-4.pdf

195 א׳ מג׳ר, ״מט״י ירושלים לא מוותר על מזרח העיר: סייע ליזמים פלסטינים לפתח עסקים״, דה מרקר, 

.http://www.themarker.com/smb/1.2242492 ,2014 12 בפברואר
196 באתר הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית הורחבה ההגדרה של אזרחות ישראלית והובהר כי היא 

 ,http://info.huji.ac.il/bachelor/Medicine :מתייחסת ל״בעלי תעודת-זהות ישראלית או תושבי-קבע״. ראו
ריאיון המחבר עם חגי אגמון-שניר, מנהל המרכז הבין-תרבותי לירושלים, 23.6.2015. 

עיון שהתקיים באוניברסיטה העברית ב-16.3.2016 בנושא מעמדם של הערבים תושבי הקבע  197 ביום 

במזרח-ירושלים, שטחו כמה סטודנטים טענות על שבהענקת מלגות בכמה מוסדות להשכלה גבוהה, ניתנת 
לעתים עדיפות לאזרחי ישראל על פני תושבים. 
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בעקבות החלטת הממשלה 1775 מן ה-29 ביוני 2014 על ״תכנית להגברת הביטחון 

האישי ולפיתוח כלכלי וחברתי בירושלים לטובת כלל תושביה״, החליטה הוועדה לתכנון 

ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )הות״ת( במאי 2015 להרחיב משנת תשע״ו את 

״מערך המכינות הקדם-אקדמיות לתושבי מזרח-ירושלים, במסגרתן נדרש לגשר על פערים 

הנובעים הן מהתכנים הנלמדים בבתי הספר התיכוניים במזרח-ירושלים, הן מהיעדר ידע 

בשפה העברית, והן מהרקע התרבותי-כלכלי של הסטודנטים. כל זאת במטרה להגדיל 

בישראל  אקדמיים  במוסדות  הלומדים  מזרח-ירושלים  תושבי  הסטודנטים  היקף  את 

במקצועות נדרשים למשק״.198 מכינות לצעירים מזרח-ירושלמים פועלות במכללת הדסה, 
במכללת עזריאלי להנדסה, ולאחרונה גם )בסבסוד הות״ת( באוניברסיטה העברית.199

קושי נוסף בתחום החינוך הגבוה הוא היעדר ההכרה של המועצה להשכלה גבוהה 

במזרח-ירושלים.  הפועלים  גבוהה  להשכלה  הפלסטיניים  במוסדות  )המל״ג(  בישראל 

הבעיה מתמקדת באוניברסיטת אל-קודס, שרוב הסטודנטים שלה )כ-11,000( לומדים 

באבו דיס שמחוץ לתחומי ירושלים )וישראל(, אולם כ-800 מהם לומדים בחוגים לחינוך 

אלה  קמפוסים  שני  לגבי  במזרח-ירושלים.  הנמצאים  בקמפוסים  סוציאלית  ולעבודה 

ביקשה אוניברסיטת אל-קודס בינואר 2011 את הכרת המל״ג כמוסד נפרד. הבקשה באה 

בעקבות עתירות שהוגשו לבית המשפט העליון בשלהי שנות ה-90 על ידי עמותת ׳בצדק׳, 

פעילותה של האוניברסיטה בקמפוסים שבמזרח-ירושלים,  שתכליתן היתה למנוע את 

 3350/97 )בג״ץ  לחוק  בניגוד  פועלת  האוניברסיטה  המל״ג,  הכרת  בהיעדר  כי  בטענה 

ובג״ץ 7568/00(.200 אולם בקשת אוניברסיטת אל-קודס לא אושרה עד היום והרשויות 

בישראל אינן מכירות בתעודות בוגריה, שאינם יכולים להשתלב בעבודה במערכת החינוך 

דוברי  לעובדים  משוועות  שחלקן  העירוניות,  והבריאות  הרווחה  שירותי  במערכת  או 

ערבית בעלי השכלה והכשרה. מציאות זו יוצרת גם מחסור חמור בעובדים סוציאליים 

ובעובדים במקצועות פרה-רפואיים במזרח-ירושלים. 

קושי נוסף התעורר בשנים האחרונות סביב ההכרה בלימודיהם של 55 סטודנטים 

שלמדו רפואה בקמפוס של אוניברסיטת אל-קודס באבו-דיס. הסטודנטים סיימו את 

לימודיהם וביקשו להיבחן לקראת סטאז׳ בישראל. משרד הבריאות סירב לאפשר זאת 

להם בעקבות הנחיית הדרג המדיני במשרד ראש הממשלה שלא להכיר באוניברסיטת 

אל-קודס כאוניברסיטה זרה כל עוד היא ממשיכה לפעול במזרח-ירושלים. השופט נועם 

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/1027- ,198 ראו נוסח ההחלטה באתר המועצה להשכלה גבוהה

final-signed.pdf-10-20-5-15 )סעיף 5(. 
199 נ׳ חסון, ״האוניברסיטה העברית תפתח מכינה המיועדת לפלסטינים תושבי מזרח-ירושלים״, הארץ, 

20 במאי 2015. 
200 נ׳ חסון, ״לרופאי אוניברסיטת אל קודס אסור לעבוד במזרח-ירושלים״, הארץ, 13 בפברואר 2012. 
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להכיר  ריבונית  למדינה  הצדקה  ״אין  כתב:  זה  בנושא  קודמת  עתירה  שדחה  סולברג, 

באוניברסיטה שחלק ממוסדותיה פועלים בעיר בירתה כאוניברסיטה הנמצאת בחו״ל״.201 

סבך פוליטי זה פגע קשות בסטודנטים המזרח-ירושלמים בוגרי אוניברסיטת אל קודס, 

שנאבקו שנים על מנת לקבל את הכרת הרשויות בישראל. 

באפריל 2014, בעקבות עתירה נוספת שהגישו הסטודנטים לבית המשפט המחוזי 

בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, הורתה השופטת נאוה בן-אור למשרד 

הבריאות להכיר בתארי הרפואה של בוגרי אוניברסיטת אל-קודס ולאפשר להם לגשת 

מהלכי  בהתקדמות  תלות  וללא  דיחוי  ללא  וזאת  הממשלתיות,  ההסמכה  לבחינות 

האוניברסיטה לקבל הכרה מן המל״ג עבור שני הקמפוסים הנמצאים במזרח-ירושלים. 

השופטת קבעה כי: ״אל מול השיקול לפיו לומדים העותרים בבית ספר הנמצא אמנם 

בשטחי הרשות הפלסטינית, אולם מהווה חלק מאוניברסיטה הפועלת גם בתחומה הריבוני 

של מדינת ישראל ללא היתר ]...[ עומדת זכותם של העותרים לחופש העיסוק. המדובר 

בעותרים שהם תושבי-קבע בירושלים ]ההדגשה שלי. א.ר.[ והפגיעה בהם היא פגיעה 

עליו  השיקול  והוא  נוסף  שיקול  מצטרף  לכך  יסוד.  בזכות  ומתמשכת  מהותית  קשה, 

מאוד  עד  זקוקה  שבמזרח-ירושלים,  זו  ובפרט  בכלל,  הבריאות  מערכת  כי  חולק,  אין 

לרופאים דוגמת העותרים״.202  מדובר בפסיקה חשובה נוספת של בית המשפט המחוזי 

בירושלים המדגישה את מצבם של הסטודנטים לרפואה תושבי מזרח-ירושלים, שנקלעו 

שלא בטובתם למאבק פוליטי בין ישראל, אוניברסיטת אל-קודס והרשות הפלסטינית, 

ואת הפגיעה בזכויות היסוד שלהם. 

המובנית  האנומליה  את  בשנים האחרונות, משקפות  באקראי  אלו, שהתגלו  דוגמאות 

יוצר  זה  ייחודי  אזרחים. מעמד  כתושבים שאינם  מזרח-ירושלים  במעמדם של תושבי 

הפנים(  ומשרד  הלאומי  לביטוח  המוסד  )כמו  הישראליות  הרשויות  על  רב  עומס  גם 

המתקשות לספק שירותים ברמה נאותה לתושבי מזרח-ירושלים. עומסים כבדים ותורים 

ארוכים מאפיינים את לשכת רשות האוכלוסין וההגירה, סניף הביטוח הלאומי ולשכת 
התעסוקה במזרח-ירושלים.203

201 נ׳ חסון, ״בית המשפט הורה למדינה להכיר ברופאים בוגרי אוניברסיטת אל-קודס״, הארץ, 7 במארס 

.2014
202 פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, עת״מ 4990-12-13 

.http://www.humanrights.org.il/main.asp?MainCategoryID=6 :42 מן ה-3.4.2014, סעיף
ז׳נאן בסול, ״שוב אישה התמוטטה כתוצאה מהעומס בתור ללשכת התעסוקה במזרח- 203 ראו, למשל: 

.http://www.themarker.com/career/1.2962348 ,2016 ירושלים״, דה מרקר, 1 ביוני
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פיגועי   ,2015 ובסתיו   2014 בקיץ  במזרח-ירושלים  שפרצו  והאלימות  המחאה  גלי 

הדריסה והדקירות )חלקן מצד ילדים ובני נוער(204 וחוסר השקט השורר עד היום, הביאו 

לתגובה קשה של הרשויות הישראליות, שהבליטה עוד יותר את ייחודה של המציאות 

מזרח- תושבי  נגד  נקטה  ברקת,  ניר  העיר  ראש  בראשות  העירייה  המזרח-ירושלמית. 

שנשא  בדברים  ישראל.  אזרחי  כלפי  מקובלים  שאינם  קשים  ענישה  אמצעי  ירושלים 

ראש העיר בראשית ספטמבר 2016 בפני פעילי הליכוד בירושלים, הוא התגאה בשיתוף 

הפעולה שיזם בין העירייה, המשטרה והשב״כ כדי להעניש תושבים פלסטינים במזרח-

ירושלים או את קרוביהם החשודים בפעילות טרור או בהתפרעויות, תוך שימוש במנגנוני 

האכיפה העירוניים נגדם )למשל, בתחום רישוי עסקים(. הוא גילה כי ״נוצר שיתוף פעולה 

אזרחי-ביטחוני שרוב הציבור לא מכיר״ ו״פיתחנו מודלים שאנחנו מאוד מרוצים מהם, 
שלא קיימים בשום מקום אחר, והמבין יבין״.205

גם המשטרה החלה להשתמש באמצעים שאינם מקובלים כלפי אזרחי ישראל ונפוצים 

בשטחי הגדה המערבית, כמו עונשים קולקטיביים )סגירת שכונות כמו עיסאווייה וג׳בל 

קטינים(,  מעצרי  )כולל  המוניים  מעצרים  פיגועים(,206  או  סדר  הפרות  בעקבות  מוכבר 

שימוש ב״בואש״ — אמצעי לפיזור הפגנות המפיץ צחנה בלתי נסבלת באזורים עירוניים 

צו  ללא  לילה  באישון  בבתי-מגורים  חיפושים  ספוג,  וכדורי  מדמיע  גז  ירי   — צפופים 
שופט, ועוד.207

204 א׳ פישמן, ״אינתיפאדת הצעירים״, ידיעות אחרונות, 13 באוקטובר 2015.

205 נ׳ חסון, ״ברקת התגאה באמצעי הענישה של העירייה נגד תושבי מזרח-ירושלים״, הארץ, 8 בספטמבר 

 .2016
206 ר׳ ינובסקי, ״מקל וגזר: הוסרו המחסומים במזרח-ירושלים״, ynet, 25 באוקטובר 2015:

.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4714416,00.html
207 רמון ולהרס, מזרח-ירושלים, קיץ 2014, עמ׳ 16; נ׳ חסון, ״המשטרה פושטת על עשרות בתים במזרח-

הפשיטות  על  בכנסת  הפנים  בועדת  ״ביקורת  חסון,  נ׳   ;2017 בפברואר   3 הארץ,  לילה״,  מדי  ירושלים 
הליליות במזרח-ירושלים״, הארץ, 21 בפברואר 2017.
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י״א. סיכום ודיון בתרחישים עתידיים

מן הדברים שנדונו עד כאן עולה מדיניות ישראלית סבוכה, בלתי עקבית, מגיבה ולא 

ובמיוחד מאמצע שנות  ובלתי החלטית כלפי תושבי מזרח-ירושלים מאז 1967,  יוזמת 

ה-90 של המאה ה-20. נראה שמדיניות זו נעה בין שתי מגמות: מצד אחד עמדה קשוחה 

הגורסת ״עיר מאוחדת בריבונות ישראלית לנצח נצחים״, המדגישה את חיזוק הנוכחות 

מזרח- ערביי  של  למצבם  להתייחס  וממעטת  העיר  חלקי  בכל  והישראלית  היהודית 

ירושלים וזכויותיהם. מצד שני ניכרת נכונות לוויתור על שכונות ערביות ועל אוכלוסייה 

תוך  האחרונות,  השנים  של  האלימות  גלי  לנוכח  או  מדיני  הסדר  במסגרת  פלסטינית 

הדגשת החיסכון האפשרי במשאבים ובקצבאות הביטוח הלאומי המשולמות לתושבי 

מזרח-ירושלים, ומכאן ״חוסר הטעם״ שבהשקעה מסיבית במזרח-ירושלים ובתושביה 

הערבים. בכל מקרה, התוצאה היא הזנחה עמוקה ואי-טיפול בבעיות הקשות של מזרח 

העיר ובשירותים לתושבים. 

בחודשים  המזרח-ירושלמית  התושבות  נתפסה  הספר,  של  הראשון  בחלקו  כאמור 

הראשונים לאחר מלחמת 1967 כאנומליה זמנית שיש לשנותה. אלא שהזמני הפך לקבע 

והקשיים והעיוותים שנקשרו למעמד זה החריפו במשך השנים, בעיקר לאחר שנוסדה 

הרשות הפלסטינית באמצע שנות ה-90, ונכנסה לוואקום שהותירה אחריה ירדן. מעמד 

התושבות, שהוא בדרך כלל תחנה זמנית בדרכו של המהגר לקבלת אזרחות, הפך למצב 

של קבע עבור תושבי מזרח-ירושלים הערבים.208 חסרונו הגדול של מעמד התושבות הוא 

בהיותו רעוע ובקלות היחסית אשר בה ניתן לאבדו, לעומת האזרחות שיכולה להישלל 

מספרן  משמעותי  באופן  ירד  האחרונות  שבשנים  למרות  ביותר.  נדירים  במקרים  רק 

במספר  הגדולים  הזינוקים  של  רישומם  נותר  במזרח-ירושלים,  התושבות  שלילות  של 

שהתושבות  הגולן,  ברמת  הדרוזים  הם  בישראל  מזרח-ירושלים  תושבי  למעמד  היחידה  המקבילה   208

הישראלית נכפתה עליהם עם החלת המשפט, השיפוט והמנהל של המדינה בשטח רמת הגולן בעקבות 
אישור חוק רמת הגולן, התשמ״ב-1981. כמו במזרח-ירושלים, הסיפוח הישראלי של רמת הגולן לא הוכר על 
ידי הקהילה הבין-לאומית ורוב התושבים הדרוזים בחרו שלא לקבל אזרחות ישראלית ולדבוק באזרחותם 
הסורית. השוני בינם לבין תושבי מזרח-ירושלים הוא בכך שמאז 1988 רוב תושבי מזרח העיר אינם מחזיקים 
באזרחות ירדנית מלאה. בנוסף, חברי שתי קהילות נוצריות קטנות קיבלו בשנים 2004-2003 מעמד של 
תושבי-קבע בישראל )ולא אזרחות מלאה( בשעה שאברהם פורז )נציג מפלגת ׳שינוי׳( היה שר הפנים, וזאת 
לאחר עשרות שנים של ניסיונות לפגוע בזכויותיהם. מדובר ב״עברים מדימונה״, המכונים ״הכושים העבריים״, 
שקיבלו מעמד של תושבי-קבע ב-2003 וכן בחברי קהילת ׳בית אל׳ הגרמנית, מייסודה של אמה ברגר באזור 
זיכרון יעקב, שקיבלו מעמד של תושבי-קבע ב-2004. ראו: א׳ חלפון, א׳ מרסיאנו, ״הכושים העבריים יזכו 
 ;http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2707555,00.html ,ynet 27.7.2003 ,למעמד של תושבי-קבע״
ד׳ רטנר, ״עם אנשי הקהילה הגרמנית בית אל שהפכו לאחר 40 שנה תושבי-קבע״, הארץ, 12 במאי 2004, 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.96559112. מקרים אלה ראויים למחקר נפרד. 
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השלילות בשנים 2006 ו-2008 טרי בתודעת התושבים. אין היום תושב מזרח-ירושלמי 

האחרונות  השנים  בשלוש  מולדתו.  בעיר  שלו  התושבות  שלילת  לסכנת  מודע  שאינו 

התפרסמו ידיעות על כוונת ישראל לשלול את התושבות או את הזכויות הסוציאליות 

מתושבי מזרח-ירושלים החשודים במעשי טרור, מבני משפחותיהם ומתושבי השכונות 

שנמצאות מעבר לגדר, ובראשן אזור מחנה פליטים שועפאט. ידיעות אלו החריפו עוד 

בתעודת  הדבקים  התושבים  של  הביטחון  וחוסר  האיום  הארעיות,  תחושת  את  יותר 

הזהות הישראלית שלהם.209 התשובה הישראלית הרשמית, לפיה תושבי מזרח-ירושלים 

רשאים לבקש ולקבל אזרחות ישראלית, אינה מתייחסת למכשולים הרבים שהמדינה 

מציבה על דרכם, לזיקותיהם המורכבות לרשות הפלסטינית )שהוכרה בהסכמי אוסלו 

על ידי ישראל והקהילה הבין-לאומית במתן זכות להשתתף בבחירות למוסדות הרשות( 

אזרחות  ומעין  מוגבל  ירדני  דרכון  עדיין  נושאים  מהם  ניכר  )חלק  לירדן  ולזיקותיהם 

ירדנית(.210 התשובה הישראלית גם אינה מתייחסת לאלפי תושבים ערבים שלא יוכלו 

לקבל אזרחות ישראלית מסיבות ביטחוניות או מפאת רישום פלילי. 

התחום הבעייתי ביותר המשפיע על חיי התושבים הצעירים של מזרח-ירושלים הוא 

תושבי  נישואי  על  המקשה  מ-2003  לישראל  והכניסה  האזרחות  לחוק  השעה  הוראת 

מזרח-ירושלים לתושבי השטחים, ואינה מאפשרת לבני הזוג להתגורר בירושלים ובתחום 

ישראל. בכך גורמת הוראת-שעה זו לבעיות קשות ולעתים למציאות קפקאית בכל הנוגע 

לרישום ילדים במקרה של נישואין ״מעורבים״. 

למעמד  במישרין  קשורות  אינן  שחלקן  בעיות  במזרח-ירושלים  ניכרות  לכך  מעבר 

התושבות, אולם נראה שהיעדר האזרחות והיעדר הייצוג הפוליטי במועצת העיר וברשויות 

השלטון המרכזי מחריפים אותן. האזרחות היא במידה רבה פלטפורמה הנושאת זכויות 

נוספות המעניקות לאזרח תחושת שייכות ושותפות במוסדות החברה והמדינה.  רבות 

התושב  מעמד  של  שונים  בחוקים  שונות  הגדרות  למנות  ניתן  המרכזיות  הבעיות  בין 

ואי-בהירות בזכויותיהם של תושבי מזרח-ירושלים, קשיים בקבלת משכנתה והלוואות 

בהיעדר הסדר קרקעות ברוב אזורי מזרח-ירושלים, חוסר היכולת לרשום נכס כבטוחה 

ירושלים  בעיריית  גבוהות  בדרגות  בעבודה  להשתלב  ואי-היכולת  הלוואה,  לקבלת 

ובשירות המדינה. 

209 ראו כתבתו של אוהד חמו, ״תושבי שועפאת: לא נוותר על תעודות הזהות״, חדשות 2, 28 באוקטובר 

 http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q4_2015/Article-5628825a400b :2015
.051004.htm

210 הארכת תוקף הדרכונים הירדניים נעשית היום בבית הדין השרעי הירדני במזרח-ירושלים. 
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בפועל, ברמה הבכירה ביותר של מנהלי מנהלים ואגפים בעיריית ירושלים, אין ולו 

העובדים  מן  ניכר  חלק  יותר,  הנמוכים  בדרגים  גם  ממזרח-ירושלים.  אחד  ערבי  עובד 

האקדמאים בתחומי החינוך והרווחה )מורים ועובדים סוציאליים( הם במקור ערבים 

קרובות  לעתים  המשמשים  ״צפונים״(,  )המכונים  הצפון  מן  שהיגרו  ישראל  אזרחי 

לעתים  שיוצרת  מציאות   — מזרח-ירושלים  לתושבי  היהודי  הממסד  בין  כמתווכים 

מתחים בין המזרח-ירושלמים לבין ה״צפונים״. 

מקבץ בעיות נוסף נובע מן ההחלטה שהתקבלה בשנים הראשונות שלאחר מלחמת 

הירדניות  הבגרות  בחינות  ואת  הלימודים  תכנית  את  כנן  על  להותיר  הימים  ששת 

והן במערכת החינוך הפרטית,  )התווג׳יהי(, הן במערכת החינוך העירונית-הממשלתית 

הבגרות  ובחינות  הלימודים  תכנית  את  הפלסטינית,  הרשות  ייסוד  לאחר  ובהמשך, 

הירדניות-פלסטיניות. להחלטה זו היו וישנן השלכות מרחיקות-לכת בשורה של תחומים: 

קלושה  והיכרות  הלימודים,  תכנית  לשולי  שנדחקים  העברית,  לימודי  של  נמוכה  רמה 

עם החברה היהודית-ישראלית. כל אלה מערימים מכשולים על דרכם של בוגרי מערכת 

החינוך המזרח-ירושלמית להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, בחברה ובכלכלה 

זו היתה שוררת אם  ובחברה הישראלית. קשה להאמין שמציאות אנומלית  העירונית 

היתה לערביי מזרח-ירושלים אזרחות ישראלית ואם הם היו בוחרים ונבחרים למועצת 

העיר ולכנסת. 

כל התהליכים שהזכרנו הביאו לכך שתושבי מזרח-ירושלים הפכו לקהילה מוחלשת, 

והארצית  המקומית  ברמה  פוליטי  ייצוג  חוסר  ישראל.  אזרחי  לערבים  בהשוואה  גם 

הפך את תושבי מזרח-ירושלים לכמעט ״שקופים״ בעיני רוב החברה היהודית וההנהגה 

להיות  רשאי  אינו  ״תושב״  מ-1992  המפלגות  חוק  לפי  לעיל,  שראינו  כפי  הישראלית. 

אפילו חבר מפלגה בישראל. חוסר הייצוג מקשה גם על פעילות הממסד הישראלי במזרח 

שייצג  מי  אין  במזרח-ירושלים,  כלשהו  צעד  או  פרויקט  ליזום  בבואו  פעם,  לא  העיר. 

מולו את התושבים. גם המנהלים הקהילתיים הפועלים בכמה משכונות מזרח-ירושלים 

אינם מייצגים תמיד את כלל התושבים. למרבה האירוניה, על-פי חוק יסוד: משאל עם, 

שנחקק בכנסת במארס 2014, לא יוכלו תושבי מזרח-ירושלים להשתתף במשאל העם 

שידון בגורל עירם, אם תחליט הממשלה למסור חלקים ממנה לידי המדינה הפלסטינית, 
אם וכאשר תקום.211

211 חוק יסוד: משאל עם, קובע חובה לערוך משאל-עם ״אם החליטה הממשלה לאשרר הסכם או לחתום 

על הסכם שלפיו המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת-ישראל לא יחולו עוד על שטח שהם חלים בו״ )ס׳ 
1(. סעיף 2 לחוק היסוד קובע: ״זכאי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי להשתתף בבחירות לכנסת לו 
http://fs.knesset.gov.il//19/ :היו מתקיימות במועד עריכת משאל העם״. ראו נוסח החוק באתר הכנסת

 .law/19_lsr_301601.pdf
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ה״מחיר״ שישראל משלמת על כך הוא ש-37% מתושבי בירתה חיים במעמד תלוש, 

ללא זהות מגובשת, ללא שיוך, ללא ייצוג וללא אזרחות.212 מצב זה מציב סימן שאלה 

לא רק על עתידם של התושבים, אלא גם על עתיד הריבונות הישראלית במזרח-ירושלים 

שניתנה  הרשמית  הישראלית  ההסכמה  גם  לכך  תורמות  בין-לאומית.  באספקלריה 

בתהליך אוסלו, להשאיר את גורל מזרח-ירושלים )ומעמד תושביה הפלסטינים( למשא 

ומתן בין ישראל לבין הפלסטינים, והעמדה הבין-לאומית התומכת בכך שמזרח-ירושלים 

תהיה בירת המדינה הפלסטינית.

מכאן עולות השאלות הבאות, שחלקן מלוות את המדיניות הישראלית מאז 1967: 

מנקודת המבט של תחום זכויות האדם: שלילת מעמד התושבות מאוכלוסייה החיה  א.  

בזכות-אדם בסיסית  פגיעה  ביתה, היא  ורואה בה את  רבים  דורות  זה  בירושלים 

ויסודית. תושבי מזרח-ירושלים אינם רואים עצמם מהגרים שזה מקרוב באו לפי 

באיכות  פוגעת קשה  גם  תושבות  שלילת  כל  תשי״ב-1952.  לישראל,  הכניסה  חוק 

חייו ובזכותו של התושב לשמור על זיקתו לעיר מולדתו ולמרכז חייו, לצאת ממנה 

חשש  מרחף  מזרח-ירושלים  תושבי  של  ראשיהם  על  מגבלות.  ללא  אליה  ולחזור 

מתמיד משלילת התושבות, בבחינת שוט המונף מעליהם בהמשך לשלילת התושבות 

שנעשתה בהיקפים גדולים במחצית השנייה של שנות ה-90 ובשנים 2006 ו-2008, 

ובעקבות הידיעות שנפוצו בשנים האחרונות על כוונה ישראלית לשלול את מעמד 

התושבות מתושבי מחנה פליטים שועפאט ואזורים אחרים במזרח-ירושלים, בתגובה 

לגל האלימות שפקד את מזרח-ירושלים. 

לגבי  ישראל  של  חזונה  מהו  השאלה:  עולה  הכוללת,  הישראלית  למדיניות  ביחס  ב.  

מזרח-ירושלים וכיצד היא רואה את עתיד תושביה הערבים. במלאת יובל שנים 

לפעול  יש  האם   — זה  מספר  העולה  התמונה  ולנוכח   — מזרח-ירושלים  לסיפוח 

להניח שמתן  יש  להתאזרח?  ולעודדה  העיר  מזרח  אוכלוסיית  של  ל״ישראליזציה״ 

באופן  ישנה  בכך,  המעוניינים  מזרח-ירושלים  מתושבי  ניכרים  לחלקים  אזרחות 

מציאות  וייצור  הישראלית  והחברה  המדינה  עם  יחסיהם  מערכת  את  משמעותי 

מדינית חדשה. אולם אפשר להטיל ספק בהיתכנותו של רעיון זה ולשאול אם ישראל 

212 לאחרונה הציע הסופר א.ב יהושע בהרצאה במכון ירושלים למחקרי מדיניות, להעניק ל-100 אלף תושבי 

אזורי C בגדה המערבית מעמד של תושבי ישראל בדומה לערביי מזרח-ירושלים, וזאת כדי לשפר את מצבם 
בהשוואה למתנחלים היהודים שהם אזרחי ישראל. נראה שיהושע אינו מודע די הצורך למצוקות הקשות 
הכרוכות במעמד התושבות, בהן עסקנו בהרחבה בספר. ראו: א.ב יהושע, ״להפחית את דרגת הממאירות של 

הכיבוש הישראלי״, הארץ, 29 בדצמבר 2016. 
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מסוגלת לאמץ אותו משיקולים מוסריים ותועלתניים.213 ניצנים של חשיבה כזו ניתן 

המגזר  של  כלכלי  ופיתוח  לקידום  האחרונות  בשנים  המיושמות  בתכניות  לראות 

לפיתוח  קטנה  ממשלתית  יחידה  ובהקמת  בישראל214  והצ׳רקסי  הדרוזי  הערבי, 
ויזמות כלכלית במזרח-ירושלים.215

ובהקשר זה עולות שאלות-משנה מעשיות יותר:

ניכר  ולאפשר לחלק  האם להקל בבקשות ההתאזרחות של תושבי מזרח-ירושלים    .1

מהם להפוך לאזרחי ישראל, כולל זכות הצבעה לכנסת? או: האם להימנע משלילת 

נאלץ  )או  העיר  לגבולות  מחוץ  שמתגורר  ממי  הסוציאליות  והזכויות  התושבות 

הקלות  ולהנהיג  במזרח-ירושלים(,  השוררת  הדיור  מצוקת  מחמת  שם  להתגורר 

נוספות בנוגע למעמד התושבות במזרח העיר? 

האם לפעול להחלת תכנית הלימודים הישראלית בבתי הספר העירוניים במזרח-   .2

ספר  בתי  ב-19  ישראליים  בגרות  למבחני  מסלולים  פעלו  תשע״ו  בשנת  ירושלים? 

במערכת  התלמידים  מכלל   4.2%( למדו 4,477 תלמידים  בהם  במזרח-ירושלים, 

ללמד  ולעבור  ההורים  ועדי  ללחץ  להיענות  האם  בירושלים(.216  הערבית  החינוך 

על-פי התכנית הישראלית? האם לעודד מגמה זו, שעשויה להקל על בוגרי מערכת 

במערב-ירושלים  גבוהה  להשכלה  במוסדות  להיקלט  המזרח-ירושלמית  החינוך 

במספר  האחרונות  בשנים  המסתמנת  העלייה  ולאור  הישראלי?  העבודה  ובשוק 

כמו  גבוהה,  להשכלה  ישראליים  למוסדות  הנרשמים  המזרח-ירושלמים  הצעירים 

האוניברסיטה העברית, מכללת דוד ילין, מכללת עזריאלי להנדסה, מכללת הדסה 

ומוסדות אקדמיים נוספים, האם יש לעודד מגמה זו? האם וכיצד ניתן לסייע לבוגרי 

המוסדות האלה להשתלב בשוק העבודה הישראלי?

213 לעמדה שעל-פיה מוטלת על המדינה חובה מוסרית לאפשר למי שגר בתחומה תקופה משמעותית לרכוש 

בה אזרחות, אם הוא נאמן לעקרונות היסוד שלה, ראו: י׳ זילברשץ, ״האזרחות: מהי ומה תהיה?״, בתוך: י״צ 
שטרן, י׳ זילברשץ, א׳ ליפשיץ )עורכים(, המשפט בישראל, מבט לעתיד, רמת-גן תשס״ג, עמ׳ 123. 

214 ראו למשל: ״פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים בשנת 2015, החלטת ממשלה מס׳ 2365 

ואתר   http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des2365.aspx  ,21.12.2014 מיום 
http://www.pmo.gov.il/ ,הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ׳רקסי במשרד ראש הממשלה

.BranchesAndUnits/hamigzar/Pages/default.aspx
215 כאמור, היחידה הוקמה בשנת 2013 ביוזמת המשרד לירושלים, בניהולו של עופר אור. 

צוות  בפני  בהרצאה  ירושלים(  חינוך  )מנהלת  מנח״י  מנהל  )קינלי(,  טור-פז  משה  מפי  נמסרו  הנתונים   216

החשיבה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות ב-16.6.16; ראו: נ׳ חסון, ״זינוק של 60% ב-4 שנים בלומדים 
לבגרות במזרח-ירושלים״, הארץ, 30 באפריל 2015; ש׳ כהן, ״בתי הספר במזרח י-ם: הכסף — ישראלי, התוכן 
פלסטיני״, http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/733/132.html ,23.10.2015 ,nrg; נ׳ חסון, ״המשרד לענייני 
ירושלים ישפץ בית״ס במזרח העיר רק אם יאמצו את תכנית הלימודים הישראלית״, הארץ, 7 באוגוסט 2016. 
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לחיזוק  לפעול  האם  במזרח-ירושלים,  העברית  לימודי  של  העגום  מצבם  רקע  על    .3

לימודי העברית בבתי הספר העירוניים ומחוצה להם? בשנים האחרונות גדל הביקוש 

להוראת  וציבוריות  פרטיות  מסגרות  ונפתחו  במזרח-ירושלים  העברית  ללימודי 

על  צורכי שוק העבודה הישראלי. האם  העברית, בעיקר משיקולים פרקטיים של 

הרשויות הישראליות לעודד מגמה זו? 

האם לפעול להעלאת רמת התשתיות והשירותים בשכונות מזרח-ירושלים בהיקף    .4

נרחב, ובכלל זה בשכונות שנותרו מעבר לגדר, באזור מחנה הפליטים שועפאט וכפר 

עקב, ולקדם פתרון לבעיות גדולות יותר, כמו הסדר קרקעות, ענייני תכנון ובנייה 

בנייה(,217  היתרי  להוציא  ניתן  שמכוחן  מפורטות  ותכניות  תכניות-מתאר  )היעדר 

התקנת תשתית כבישים מודרנית, ועוד? מהו סדר העדיפויות הרצוי לטיפול בבעיות 
אלו בהנחה של תקציב ממשלתי מוגבל?218

בדוח  במזרח-ירושלים  אלה  בתחומים  העירייה  פעילות  על  המדינה  מבקר  משרד  של  הביקורת  ראו   217

האחרון שלו על פעילות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, נובמבר 2016, עמ׳ 1152, 1163-1160, 
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_554/594a9b70-13b2-459f-bcab-435508b35347/401-

.jerusalem.pdf
218 ראו בהרחבה: רמון ולהרס, מזרח-ירושלים, קיץ 2014, עמ׳ 46-41. 

מימין: שריפת 
מצבורי אשפה 

בשכונת כפר עקב, 
מארס 2017

משמאל: בית ספר 
עירוני בשכונת ג׳בל 
מוכבר, נובמבר 2016
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דיון בתרחישים עתידיים219

כאמור, שאלת השאלות העומדת בבסיס דיוננו היא מהו היעד הסופי של מדיניות ישראל 

לגבי מזרח-ירושלים 50 שנה לאחר ״איחוד העיר״. אולם אי-ההסכמה השוררת בקרב 

החברה הישראלית בשאלה זו והערפל המדיני האופף את עתיד מזרח-ירושלים ותושביה, 

מחייבים ניתוח זהיר על-פי תרחישים אחדים: 

תרחיש של הסדר שלום מוסכם בין ישראל לפלסטינים, המבוסס על חלוקת העיר  א.  

והעברת רוב שטחי ירושלים המזרחית )או כולם( לריבונות פלסטינית. 

בתרחיש זה עולה השאלה מה אם תושבי מזרח-ירושלים הערבים יבקשו לעבור להתגורר 

בשכונות היהודיות שיהיו תחת ריבונות ישראל? 

מדינה רשאית לבטל אישור לישיבת-קבע של אדם שאינו מאזרחיה בשטחה, כל עוד 

לא נעשה ביטול זה באורח שרירותי. אם תתנתק ישראל משטחים במזרח-ירושלים ותשלול 

את התושבות הישראלית מן התושבים שיבחרו להישאר לגור בהם, לא תהיה בכך פגיעה 

בזכויות האדם שלהם. היות שעקרונית לא ניתן להיות תושב-קבע של שתי מדינות )אף 

שיש מדינות ספורות המאפשרות זאת(, נראה שתושבי מזרח-ירושלים שיישארו בבתיהם 

יהפכו לתושבי הרשות הפלסטינית או המדינה הפלסטינית )אם וכאשר תוקם(. אולם, 

בהיותם תושבי ישראל, תושבי מזרח-ירושלים רשאים לבחור לגור במערב-ירושלים או 

בכל מקום אחר בישראל. חופש התנועה )והמגורים( בשטח המדינה למי ששוהה בה כדין, 

הישראלית  התושבות  זכות  תישלל  לרצונם  ובניגוד  היה  הבינלאומי.220  במשפט  מעוגן 

מתושבי מזרח-ירושלים שיעברו להתגורר בתחומי ישראל, והדבר יוביל לגירושם, עלול 

גירוש כזה להיות בעייתי מבחינת המשפט הבין-לאומי. 

אשר למי שימשיך להתגורר במזרח העיר: בעבר היה מקובל שבמצבים של חילופי 

ריבונות, האוכלוסייה רוכשת באופן אוטומטי את אזרחותה של המדינה שמחילה את 

ריבונותה בשטח. אולם עם התפתחות דיני זכויות האדם הבין-לאומיים ודיני האזרחות, 

התבססה התפיסה לפיה אזרחי המדינה ה״מקורית״ רשאים לבחור בעת חילופי ריבונות 

219 פרק זה מבוסס על מסמך של צוות חוקרים ממכון ירושלים לחקר ישראל בנושא: ״היפרדות משכונות 

ערביות בירושלים — ניירות רקע לקובעי מדיניות״, ירושלים, נובמבר 2007 ]לא פורסם[. צוות החוקרים 
כלל את אורה אחימאיר, פרופ׳ יעקב בר-סימן-טוב ז״ל, עו״ד גיל-עד נועם, פרופ׳ משה הירש, ד״ר מאיה 
חושן, פרופ׳ רות לפידות, ד״ר קובי מיכאל, ראובן מרחב, ד״ר רובי סיבל, ישראל קמחי, ד״ר יצחק רייטר 
וד״ר עמנואל שרון. עיקרי הדברים שיובאו להלן מתבססים על מאמריהם של המשפטנים גיל-עד נועם, 

רובי סיבל, רות לפידות ומשה הירש. תודתי למשפטנית פרופ׳ יעל רונן שסייעה בכתיבת פרק זה. 
220 ס׳ 12)1( לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות שישראל צד לה, מ-1991.
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הקודמת,  אזרחותם  על  שמירה  לבין  ה״חדשה״  המדינה  של  אזרחותה  רכישת  בין 

ולהישאר לגור בשטח במעמד של תושבים זרים.221 יש לציין כי במספר פסקי-דין של בית 

הדין הבין-לאומי בהאג, שבמסגרתם הוכרעו סכסוכי גבולות והועברו שטחים ממדינה 

למדינה, נמנע בית הדין מלהכריע בסוגיות הקשורות למעמד אזרחי המדינות המתגוררים 

בשטח, והשאיר זאת להכרעת המדינות הנוגעות בדבר. עם זאת, זכות הבחירה מוקנית 

לאזרחים בלבד )והיא אינה קשורה במגוריהם בשטח מדינתם(. המשפט הבינלאומי אינו 

מסדיר במישרין את מעמדם של תושבי-קבע בשטח שנמסר, שכן תושבות לכשעצמה אינה 

לתושבי מזרח-ירושלים תהיה  כי  להניח  ניתן אפוא  הבינלאומי.222  מוסדרת במשפט 

להישאר  או  כתושביה,  מעמדם  על  לשמור  וכך  בישראל,  אחר  למקום  לעבור  זכות 
במקום מגוריהם, וכך לאבד את מעמד התושבות שלהם בישראל.223

וקצבאות  לגמלאות  )הזכאות  הזכויות הסוציאליות  על  יהיה  נשאלת השאלה: מה 

ממלכתי(  בריאות  ביטוח  חוק  במסגרת  בריאות  לשירותי  והזכות  הלאומי  הביטוח 

שצברו התושבים שיתגוררו באזורים שיימסרו לריבונות פלסטינית?224 הדברים שלהלן 

מזרח-ירושלים(  מתושבי  ניכר  חלק  שיהיו  להניח  )שניתן  תושבים  לאותם  מתייחסים 

שיבחרו להישאר במקום מגוריהם הנוכחי ולעבור עם השטח בו נמצא ביתם, לריבונות 

המדינה הפלסטינית. 

שלילה גורפת של כניסה לישראל וזכויות סוציאליות )קצבאות ביטוח לאומי ושירותי 

בריאות( תבסס טענה חזקה לפגיעה בזכות הקיום בכבוד.225 היבטים עיקריים בהקשר 

זה הם:

 Y. Ronen, “Option of Nationality”, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public 221

 International Law MPEPIL 865 (OUP 2007). בחוות הדעת של אהוד קינן, לשעבר היועץ המשפטי של 
משרד החוץ, מן ה-17 בפברואר 2014, שפורסמה על ידי העיתונאי ברק רביד ב׳הארץ׳, נאמר כי ״קיימת 
פרקטיקה מתגבשת בעולם לתת לאוכלוסייה המועברת זכות בחירה כלשהי ולאפשר לאוכלוסייה הרלבנטית 
להישאר במדינה הראשונה )״זכות הבחירה הבסיסית״( או לחילופין לעבור למדינה השנייה, אך לשמר את 
אזרחותה במדינה המקורית )״זכות הבחירה המורחבת״(, ראו בהרחבה: ב׳ רביד, ״משרד החוץ גיבש חוות דעת 
המכשירה חילופי אוכלוסין״, הארץ, 25 במארס 2014; לדיון רחב בשאלת מעמד האזרחים במקרה של העברת 
שטחים מריבונות אחת לאחרת, ראו: רובינשטיין ומדינה, שם, כרך א׳, עמ׳ 412-410; ל׳ אורגד, י׳ רבין, ר׳ פלד, 
״העברת ריבונות בשטחים מאוכלסים מישראל למדינה פלסטינית: נקודת-מבטו של המשפט הבין-לאומי״, 
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawGov/Volume10A ,43-9 משפט וממשל, כרך י׳ )1( )2006(, עמ׳
 ./%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%93.pdf
222 עם זאת המשפט הבין-לאומי עשוי להגביל את חופש פעולתן של מדינות, מכיוון שהוא מסדיר זכויות 

אשר נלוות בפועל לתושבות, כגון זכויות סוציאליות, כפי שנפרט להלן. 
223 ראו בהרחבה מאמרו של סיבל, ״היפרדות משכונות ערביות״, שם. 

224 מבוסס על מאמרם של לפידות והירש, שם. 

225 נועם, שם. 
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הזכות לעבוד )רישיון עבודה( — האפשרות לעבוד במדינת-ישראל תשפיע כמובן   

בצורה משמעותית על רמת המחיה של התושבים. 

חופש תנועה בשטח ישראל — תנועה חופשית בתחומי מדינת-ישראל קשורה בצורה   

הדוקה ליכולת לעבוד בישראל )למעשה לא ניתן לממש את האחת ללא השנייה(. 

עם זאת יש לחופש התנועה גם השלכות נוספות, כמו למשל, אפשרות הביקור אצל 

קרובי משפחה, גישה למקומות קדושים ועוד.

מזרח-ירושלים  של  הפלסטינים  התושבים   — לאומי  בביטוח  סוציאליות  זכויות   

נהנים מזכויות סוציאליות שונות על-פי חוק הביטוח הלאומי וחוקים נוספים, כמו 

רבה  יש חשיבות  נוספים. לתשלומים אלה  ותשלומים  ילדים  זקנה, קצבת  לגמלת 

עבור משפחות פלסטיניות רבות, ובמקרים רבים הם מהווים חלק ניכר מן ההכנסה 

השוטפת של המשפחות.

הזכויות  אחת   — ממלכתי(  רפואי  ביטוח  חוק  )על-פי  רפואי  וביטוח  טיפול   

הסוציאליות המוקנות לכל תושבי המדינה היא ביטוח בריאות. הפער בין שירותי 

או  הפלסטינית  ברשות  אלה  שירותים  לבין  במדינת-ישראל  והאשפוז  הבריאות 

עבור  זו  זכות  של  חשיבותה  את  מדגיש  תקום(  וכאשר  )אם  הפלסטינית  במדינה 

תושבי מזרח-ירושלים. הבעיה חמורה במיוחד לגבי תושבים שהתחילו לקבל טיפול 

רפואי בישראל )כולל טיפול תרופתי( ויהיו זקוקים להמשך הטיפול לאחר העברת 

השטח.

תשלומי פנסיה — חלק ניכר מתושבי מזרח-ירושלים עובדים במקומות בהם הם   

מפרישים מדי חודש תשלומים לקרן פנסיה, וכך גם המעסיק שלהם. לכן הם זכאים 

לתשלומי פנסיה בהגיעם לגיל הפרישה. בין אלה ניתן למנות מקומות עבודה גדולים 

בהם  ו׳אגד׳,  מלון  בתי  האוניברסיטה,  החולים,  בתי  העירייה,  כמו  העיר  במערב 
מועסקים עובדים רבים ממזרח העיר.226

במחקר ראשוני שערכו פרופ׳ רות לפידות ופרופ׳ משה הירש, נדונה שאלת ניוד הזכויות 

הסוציאליות וההטבות הנובעות מן התושבות. במסגרת זו הועלו כמה חלופות לפיצוי 

226 לפי נתונים של המוסד לביטוח לאומי שאסף מריק שטרן במחקר מטעם מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 

28% מתושבי מזרח-ירושלים מועסקים במערב העיר, 12% בשטחי ישראל ויו״ש )ביישובים היהודיים( 
ו-12% באזורים יהודיים במזרח-ירושלים. הרצאת מריק שטרן במכון ירושלים למחקרי מדיניות, ב-18.6.15. 
כפי שראינו בחלקו הראשון של הספר, קיבלה ישראל על עצמה לאחר מלחמת ששת הימים להמשיך לשלם 

את תשלומי הפנסיה לעובדי עיריית ירושלים הירדנית. 
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התושבים שזכויותיהם ייפגעו כתוצאה מהעברת השטח לידי הרשות/המדינה הפלסטינית. 

אפשרות אחת היא ליצור זיקה בין פרק הזמן בו היו התושבים זכאים להטבות שונות, 

לבין היקף ההטבות בעתיד. אפשרות שנייה היא לבחון זיקה בין היקף הזכויות העתידיות 

הרלבנטיות.  לזכויות  הקשורים  חובה  תשלומי  התושבים  שילמו  שבו  הזמן  פרק  לבין 

אפשרות שלישית היא המרת תשלומים עתידיים וזכויות אחרות בתשלומים חד-פעמיים, 

או העברת החובה להעניק הטבות סוציאליות וטיפולים רפואיים לידי מוסד של הרשות/

המדינה הפלסטינית או גוף בין-לאומי שיוקם למטרה זו. 

יהיה  ניתן  כולל,  מהסדר  חלק  תהיה  השכונות  מן  ההיפרדות  שאם  להניח  אפשר 

מזרח-ירושלים  תושבי  כלפי  מדינת-ישראל  בחובות  הקשורות  הסוגיות  את  להסדיר 

במסגרת הסכם מדיני, כך שהמדינה הפלסטינית היא שתהיה אחראית להעברת תשלומים 

בין-לאומי  לפיקוח  בכפוף  לכך,  הזכאים  לתושבים  רפואיים  שירותים  הספקת  ו/או 

הולם. ייתכן שיש להיערך למצב בו המדינה הפלסטינית לא תדאג לזכויות תושבי מזרח-

ירושלים, ועל ישראל יהיה לפצות את התושבים במישרין.

לסיכום: בכל הסכם עתידי )או הסדר חד-צדדי( יהיה צורך לתת את הדעת על פיצוי 

תושבי מזרח-ירושלים הערבים בגין מכלול שלם של זכויות שיישללו מהם. כמו כן 

יש לקחת בחשבון את האפשרות שישראל לא תוכל למנוע מתושבי מזרח-ירושלים 

לעבור ולהתגורר במערב העיר או בכל מקום אחר בישראל, אם ירצו בכך )לפני חתימת 

ההסכם(. 

תרחיש של משטר מיוחד )עם מעורבות בין-לאומית במינונים שונים( שיוחל על  ב.  
שטח האגן ההיסטורי או על העיר העתיקה.227

שאלה מקדמית שעולה בתרחיש זה היא אם רצוי שתהיה אזרחות ו/או תושבות נפרדת 

של האגן ההיסטורי. המשפטנית רות לפידות, שעסקה בנושא זה לעומקו, טענה כי מאחר 

אופי של  יישא  רצוי שהוא  ומאחר שלא  ששטחו של האגן ההיסטורי מצומצם מאוד, 

ישות פוליטית, לא רצוי שתיכון אזרחות מיוחדת של האגן ההיסטורי. אשר לתושבות, 

ייתכנו חלופות בהן יהיה מקום לתושבות מיוחדת של האגן, וייתכן שתושבות כזו תתרום 

ליצירת קהילה ״ירושלמית״ אחת של יהודים וערבים, בעלת אינטרסים משותפים תחת 

מטרייה בין-לאומית. 

227 ראו: רמון )עורך(, האגן ההיסטורי של ירושלים, בעיות וחלופות לפתרונן, עמ׳ 23, 291-290. 
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השאלה השנייה היא: מה יהא מעמדם של תושבי האגן ההיסטורי כאשר ייכון בו 

משטר מיוחד? האפשרויות לפי הניתוח של רות לפידות, הן שלוש: תושבות ו/או אזרחות 

של ישראל, תושבות ו/או אזרחות של המדינה הפלסטינית, תושבות ו/או אזרחות של 

האגן ההיסטורי. ככל שניהול האגן ההיסטורי יהא עצמאי יותר וינוהל ע״י גוף בין-לאומי, 

כן יגבר הסיכוי ליצירתה של אזרחות/תושבות מיוחדת לאגן ההיסטורי. אם אכן תיכון 

אזרחות/תושבות של האגן, ניתן יהיה לשקול את המשך האזרחות הקיימת )הישראלית 

נראה  פניו  על  ההיסטורי.  באגן  להתאזרחות/תושבות  אפשרות  עם  הפלסטינית(,  או 

שריבוי אפשרויות זה רק יסבך עוד יותר את המציאות הסבוכה שייצור תרחיש זה.

תרחיש של המשך השליטה הישראלית במזרח-ירושלים — לפחות בטווח הקצר  ג.  

והבינוני.

בתרחיש זה, שנראה כרגע הראלי ביותר, ניתן להציע לפחות חמש חלופות: 

הותרת המצב בתחום התושבות על כנו, על כל החסרונות והבעיות שמנינו לעיל.   .1

המאפיינות  הרבות  והאנומליות  הזמניות  עם  השלמה  הוא  זה  מצב  של  ה״מחיר״ 

בעיר,  יציבות  לחוסר  לתרום  שעלול  מצב   — במזרח-ירושלים  התושבים  חיי  את 

הריבונות  על  הבין-לאומית  הקהילה  של  מתמיד  ולערעור  אלימות  להתפרצויות 

שהיא  היות  ״חלולה״,  רבה  במידה  היא  זו  ריבונות  במזרח-ירושלים.  הישראלית 

מתייחסת לטריטוריה של מזרח-ירושלים ולאו דווקא לתושביה הערבים. 

לבדיקות  )בכפוף  להתאזרח  שיבקש  תושב  כל  בפני  לאזרחות  הדרך  פתיחת    .2

של  ל״ישראליזציה״  לתרום  יכולה  זו  ואחרות(. חלופה  פליליות  ביטחוניות, 

התושבים במזרח-ירושלים, ויש להניח שיהיו לה השלכות בתחומים רבים כמו חינוך 

במוסדות  ללימודים  פנייה  הישראלית(,  הלימודים  תכנית  על-פי  ללימודים  )מעבר 

מזרח-ירושלים  לתושבי  יותר  יציב  ומעמד  ביטחון  בישראל,  גבוהה  להשכלה 

ולרכושם, השתתפות וייצוג במוסדות הפוליטיים הישראליים, הן ברמה המקומית 

של המשאבים  יותר  שוויונית  לחלוקה  לתרום  העשוי  דבר  הארצית —  ברמה  והן 

בעיר, להשתלבות רבה יותר בשוק העבודה הישראלי, ועוד. מגמה כזו תעורר בוודאי 

זה  ובכלל  הפלסטינית,  בחברה  שונים  וגורמים  הפלסטינית  הרשות  של  התנגדות 

תנועת חמאס וגורמים אסלאמיים רדיקליים. ברור גם שהענקת אזרחות ישראלית 

לתושבים מזרח-ירושלמים רבים תסב פגיעה קשה לתביעה הפלסטינית להפוך את 

מזרח-ירושלים לבירת המדינה הפלסטינית, ומכאן שהיא תפגע גם באפשרות להגיע 

ולכן היא עלולה לעורר התנגדות גם בקרב הקהילה הבין-לאומית.  להסדר-שלום, 



359359

להשלכות  מחשש  הישראלית,  בחברה  התנגדות  תעורר  שהיא  להניח  יש  שני  מצד 

דורשת  אינה  זו  שחלופה  להדגיש  יש  זה.  תהליך  של  ואלקטוראליות  דמוגרפיות 

חקיקה מיוחדת והיא מחייבת בעיקר שינוי במדיניות משרד הפנים. 

הקלה והסרת מכשולים בדרך להתאזרחות של חלקים מן האוכלוסייה הערבית    .3

המעוניינים להשתלב בחברה הישראלית ועשויים לתרום לשגשוג העיר וכלכלתה 

)למשל: אליטות חברתיות-כלכליות, חלקים מן הקהילות הנוצריות ועוד(. חלופה זו 

יכולה להיות גרסה מתונה של החלופה הקודמת, שתעורר פחות התנגדות בחברה 

הפלסטינית ובחברה הישראלית ותתרום להשתלבות חלקים נרחבים יותר מן החברה 

זו  חלופה  של  הבעייתיות  הישראליים.  העבודה  ובשוק  בחברה  המזרח-ירושלמית 
נעוצה בפגיעה בעקרון השוויון והעדפה של קבוצות מסוימות.228

יצירת מעמד ביניים של ״תושבות מוגנת״ או ״תושבות קונסטיטוציונית״ שתהיה    .4

הנובעות  המבניות  הבעיות  מן  כמה  על  ותקל  האזרחות  למעמד  יותר  קרובה 

ממעמד התושבות. צעד ראשון במסגרת חלופה זו יכול להיות להפסיק את שלילת 

התושבות והזכויות הסוציאליות מתושבים מזרח-ירושלמים שעברו להתגורר בפרברים 

שמחוץ לעיר, וכאלה השוהים תקופות ארוכות בחו״ל למטרות לימודים ועבודה. צעד 

זה יוכל לתרום לצמצום שובם של בעלי תושבות מזרח-ירושלמים העירה — תופעה 

הרעועה,  השירותים  מערכת  על  גדול  ועומס  העיר  במזרח  גדולה  צפיפות  שיוצרת 

שאינה יכולה להתמודד עם הצרכים הגדולים.229 צעד כזה יתקבל בעיני האוכלוסייה 

המזרח-ירושלמית בחיוב רב וגם הקהילה הבין-לאומית תראה אותו בעין יפה. הוא 

גם יוריד עומס רב מעבודת משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי במזרח-ירושלים 

)החקירות בסוגיית ״מרכז החיים״ ומקום מגוריהם של התושבים, בהן שני המוסדות 

עסוקים מאוד( ויקטין משמעותית את החיכוך בין האוכלוסייה המזרח-ירושלמית 

228 תקדים ראוי ללימוד בהקשר זה הוא הענקת אזרחות ישראלית לתושבי הכפר ע׳ג׳ר שלמרגלות החרמון, 

על פי בקשתם, לאחר חקיקת חוק רמת הגולן ב-1981. 
ירושלים — אשליית החלוקה, נדב שרגאי מדגיש גם את האינטרס הדמוגרפי הישראלי של  229 בספרו 

עשרות  לעיר  מחוץ  ישאירו  מיתונו,  או  השלילה,  איום  ״הסרת  אלו:  במילים  התושבות  שלילת  הפסקת 
אלפי פלסטינים נוספים, ירושלמים במקור, שמחזיקים תעודות תושב וחוששים משלילת תושבותם. צעד 
בכיוון זה נכון גם מבחינה אנושית וגם מבחינה הסברתית. הוא יאלץ אמנם את מדינת ישראל ׳לשלם׳ כדי 
להוריד את המוטיבציה של התושבים הירושלמים שחיים מחוץ לעיר לשוב אליה, אך יהיה בכך גם תשלום 
שמטרתו — שמירה על הרוב היהודי בירושלים״. ראו: נ׳ שרגאי, ירושלים — אשליית החלוקה, ירושלים 
2015, עמ׳ 160-159. עמדה דומה נקטו לאחרונה גם חברי קבוצת ״מפקדים למען ביטחון ישראל״ ב״תכנית 
http://www.cis.org.il/%D7%AA% :ירושלים״ שלהם — חלק מיזמה ישראלית להשגת שלום אזורי. ראו
D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9

.C%D7%99%D7%9D#.WOAs3oHyvcs
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יכול להתבצע ללא חקיקה מיוחדת, בהמשך  לרשויות השלטון בישראל. צעד כזה 

תושבי  של  המיוחד  מעמדם  את  שהדגישו  לעיל,  עסקנו  בהם  הדין  מפסקי  לכמה 

מזרח-ירושלים לעומת מהגרים הנכנסים לישראל ועוברים תהליך מדורג של קבלת 

מעמד על-פי חוק הכניסה לישראל תשי״ב-1952. מדיניות כזו, שתייצב ותקבע את 

התושבות המזרח-ירושלמית, תוכל להוביל בטווח הבינוני והארוך להשתלבות גוברת 

של תושבי מזרח-ירושלים בעיר ובחברה הישראלית. 

החלופה החמישית אינה קשורה במישרין לנושא התושבות והיא מציעה לעודד    .5

בהנחה  במזרח-ירושלים,  הפלסטינית  האזרחית  החברה  מוסדות  את  ולחזק 

שנה  מ-20  ולמעלה  העיר  איחוד  לאחר  שנים  כיובל   — הנוכחית  שבמציאות 

לתהליך אוסלו ולהקמת הרשות הפלסטינית — אין שום סיכוי לתהליך משמעותי 

הפלסטינית  לאוכלוסייה  פוליטי  ייצוג  היעדר  העיר.  במזרח  ״ישראליזציה״  של 

בירושלים, בו עסקנו לעיל בהרחבה, יוצר קשיים גדולים בפיתוח מזרח העיר. רשויות 

השלטון הישראליות מתקשות לעתים למצוא ״פרטנרים״ שייצגו את האוכלוסייה 

הערבית ויאפשרו לממש יחדיו תכניות לפיתוח מזרח העיר. חוסר הייצוג של תושבי 

מזרח- תושבי  את  הופך  הארצית,  ברמה  וגם  המקומית  ברמה  גם  מזרח-ירושלים 

ירושלים במידה רבה ל״שקופים״ בעיני רוב החברה היהודית וההנהגה הישראלית. 

זה מוצע לשקול העברת סמכויות למנהלים הקהילתיים במזרח-ירושלים  על רקע 

גם  ואולי  מקומיות  פלסטיניות  להתארגנויות  העצמה(,  של  תהליך  אולי  )שיעברו 

שייהנו  אלה,  שגופים  ייתכן  הפלסטינית.  לרשות  עקיפה  בצורה  הקשורים  לגופים 

פלסטינית  עירייה  להקמת  ״ראש-גשר״  יהוו  נדיב,  ישראלי  מסיוע  ראשון  בשלב 

וליצירת חברה אזרחית יציבה שתמלא תפקיד חשוב בכל הסדר מדיני עתידי. 

    

המסקנה הסופית העולה מספר זה היא ש-50 שנה לאחר ״איחוד העיר״ ייטיבו מקבלי 

מצבם  סוגיית  על  מחדש  יחשבו  אם  לעשות  הישראליות  השלטון  ורשויות  ההחלטות 

התושבות  מעמד  ובמרכזה  הערבים-פלסטינים,  מזרח-ירושלים  תושבי  של  ומעמדם 

שהשלכותיו משפיעות על כל תחומי החיים במזרח העיר. מסקנה זו התחדדה בעקבות 

בהם   ,2015 ובסתיו   2014 בקיץ  במזרח-ירושלים  שפרצו  האלימות האחרונים  גלי  שני 

תפסו תושבי מזרח-ירושלים הערבים לראשונה מקום מרכזי במחאה, בהפגנות, בפיגועים 

נעשה בידי תלמידים במערכת החינוך העירונית(.  גדול מהם  )שחלק  ובמעשי הדקירה 

בשני גלי האלימות הללו ניתן לראות אות אזהרה ואזעקה למצבה הקשה של האוכלוסייה 
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של  והמתמשכת  הקשה  ההזנחה  והשולי,  הרעוע  מעמדה  המזרח-ירושלמית.  הערבית 

השירותים הניתנים לה, ניתוקה ובידודה מן העורף הטבעי שלה בגדה המערבית כתוצאה 

הממשלתית  ברמה  ותכליתית  עקבית  ברורה,  מדיניות  והיעדר  ההפרדה,  גדר  מהקמת 

והעירונית לטיפול בנושאים קרדינליים אלה — עלולים לגבות מחיר כבד, שיפגע קשה 

בעתידה של ירושלים, ובתחומים רחבים יותר הנוגעים לביטחון המדינה ועתידה. 

ו״התנועה  האופוזיציה,  ראש  הרצוג,  יצחק  הכנסת  חבר  העלו   2016 בחורף-אביב 

רמון(  חיים  לשעבר  השר  נמנים  הבולטים  פעיליה  )שבין  היהודית״  ירושלים  להצלת 

שסופחו  הערביים  והכפרים  השכונות  מרוב  חד-צדדית  ישראלית  להתנתקות  רעיונות 

לירושלים ב-1967 )למעט אזור האגן ההיסטורי( גם ללא הסכם עם הרשות הפלסטינית, 

והפיכתם לאזורים במעמד B או C, שיוקפו חומה.230 רעיונות אלה נראים לי כמקסם-

שווא. התקדים של הוצאת אזורי כפר עקב ומחנה הפליטים שועפאט אל מחוץ לגדר )בו 

עסקנו בהרחבה לעיל( והפיכת אזורים אלה לאזורי הפקר, ללא חוק וסדר, יכול ללמד מה 

יקרה אם תתנתק ישראל משכונות ערביות נוספות הסמוכות לשכונות היהודיות שנבנו 

במזרח העיר לאחר 1967 ללא הסכם ופרטנר שייקח אחריות על אזורים אלה. הגשמת 

תכניות אלו עשויה להחמיר את המצב החברתי והכלכלי בשכונות אם ינותקו ממרכז 

העיר הערבי השוכן בתחומי האגן ההיסטורי. התרומה הברורה של רעיונות כאלה היא 

והמשך מדיניות  נוספת במעמד הרעוע ממילא של התושבות המזרח-ירושלמית  פגיעה 

ההזנחה וחוסר ההשקעה בשכונות הערביות. 

גם השר שטיפל  ה-80  בשנות  לשעבר, שהיה  החוץ  ושר  הביטחון  שר  ארנס,  משה 

בענייני המיעוטים, כתב במחצית דצמבר 2015 את הדברים הבאים: 

יש עדיין הרבה מה לעשות כדי לשפר את מעמדם של הערבים, ובעיקר נחוצה תשומת 

הם  מכולם  יותר  לסיוע  הנזקקים  אך  בנגב.  הבדואית  לאוכלוסייה  מיוחדת  לב 

תושבי מזרח-ירושלים ]ההדגשה שלי. א.ר[. שכונותיהם נכללו בגבולות ישראל לפני 

48 שנים אך מאז הן נשכחו. אין פלא שאחדים מתושביהן היו מעורבים לאחרונה 

בניסיונות לרצוח יהודים. אף שהם תושבי ישראל ויש להם אפשרות לזכות באזרחות 

ישראלית, שכונותיהם סובלות מהזנחה הן על ידי הממשלה והן על ידי העירייה. גל 

להכיר  מי שסירב  לכל  בבחינת התראה  הוא  ירושלים  ברחובות  הנוכחי  האלימות 

בהשלכות ההזנחה ארוכת השנים. כעת יש להפנות משאבים כדי להשקיע בתשתיות 

230 ראו: ב׳ רביד, ״התכנית המדינית של הרצוג: להתנתק מהכפרים הפלסטינים במזרח-ירושלים״, הארץ, 19 

בינואר 2016 ואתר ״התנועה להצלת ירושלים היהודית״: /http://www.savejewishjerusalem.org.il. בערב 
שבצמתים  המוארים  ובשלטים  המודעות  לוחות  על  ובולטות  רבות  מודעות  נתלו  אף   2016 ירושלים  יום 
החשובים ברחבי העיר, בקריאה ״להצלת ירושלים היהודית״, תוך הדגשה ש״הכפרים״ הערביים עיסאווייה, 

ג׳בל מוכבר, צור באהר ומחנה הפליטים קלנדיה, אינם ״ירושלים שלנו״. 
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מהימין   — כללית  מתמיכה  ליהנות  שצריכה  תוכנית  במסגרת  הללו  השכונות 

ומהשמאל, כל צד מסיבותיו. תוכנית כזאת עשויה להקטין את תחושות הניכור של 

תושבי ירושלים הערבים, כפי שבאו לידי ביטוי באירועים האלימים האחרונים. זוהי 

משימה ראויה שצריכה לחצות מחנות פוליטיים231.

קו מחשבה דומה עלה גם מדבריו של הנשיא ראובן ריבלין בוועידת השלום של עיתון 

׳הארץ׳, שהתקיימה ב-12 בנובמבר 2015: 

בין  יחסים  לבנות  הדחוף  מהצורך  מתעלמים  כולנו,  כאחד,  וימין  שמאל  ממשלות 

יהודים לערבים, במדינת-ישראל ומחוצה לה. במובן זה כולנו נוהגים בהווה כבנות 

יענה בשמו של עתיד לא ידוע. מזרחה של ירושלים, זו הבוערת עכשיו, היא המשל 

והנמשל לשיתוק מימין ומשמאל. קרוב ל-50 שנה נמצא מזרחה של ירושלים בריבונות 

ישראל. השמאל, בשם פרדיגמת ״ההפרדה״, סירב להשקיע בשכונותיה בשל הזמניות 

לכאורה המרחפת מעל סוגיית ירושלים המאוחדת. לכן השמאל לא ראה לנכון לממש 

למערבה.  העיר  של  מזרחה  בין  החיים  תנאי  להשוואת  ולחתור  בה  ריבונותנו  את 

הימין, מצדו, מטעמים של מאבק אידיאולוגי וחוסר תמיכה ציבורית במהלך זה, גם 

לא מצא לנכון להשקיע במזרח-ירושלים ועל ידי כך לאחד את העיר בפועל. התוצאה 

במזרח- הטיפול  את  והדחקנו  הקפאנו  עתידיים  פתרונות  על  ויכוח  שבשם  היא 

ירושלים, וכך הפקרנו, ממש כך, הן את ביטחון תושביה היהודים והן את רווחת 

תושביה הערבים. ואולם, האם באמת יש מי שחושב, מימין או משמאל, שכשיותר 

מ-70 אחוז מתושבי מזרח העיר חיים מתחת לקו העוני, מקדם הדבר את האינטרס 

הישראלי? האם מישהו חושב שמוטב שהטיפול בביוב הזורם ברחובות מזרח העיר 

ימתין ל״קץ הסכסוך״, או לחילופין מקרב אותו? האם מישהו חושב שהשלכותיהם 
של הפערים הכלכליים התהומיים ייעצרו בגבול אמתי או פיקטיבי?״232

דברים אלה מסכמים היטב את המסר העיקרי של הספר ומציבים יעד ברור למדיניות 

הישראלית הנחוצה במזרח-ירושלים בכל תרחיש אפשרי ל-50 השנים הבאות.

231 מ׳ ארנס, ״הערבים מתחילים להרגיש בבית״, הארץ, 15 בדצמבר 2015, וראו גם מאמרו על התנאים 

הקשים השוררים במחנה הפליטים שועפאט: מ׳ ארנס, ״בושה לכל ישראלי״, הארץ, 12 בדצמבר 2016.
http://www.haaretz.co.il/israel-peace- ,2016 232 ר׳ ריבלין, ״מזרח-ירושלים תחילה״, הארץ, 12 בנובמבר

.convention/1.2764304
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חלק שלישי: ביטחון בתושבות 
למי שאינם אזרחי מדינת מושבם

יעל רונן*

1. מבוא

התושבים הפלסטינים של מזרח-ירושלים הם אוכלוסייה שנראה שאין לה אח ורע בעולם 

הפורמלי  מעמדם  הוא  האחד  גורמים.  כמה  של  משילובם  נובע  זה  ייחודי  מצב  כולו. 

״אוכלוסייה  בהם  הרואים  שיש  מזרח-ירושלים,  אוכלוסיית  של  רובה  התושבים.  של 

המדינה  ישראל,  של  אזרחות  נטולי  רק  )ולא  לחלוטין  אזרחות  מחוסרי  הם  ילידית״,1 

בה הם יושבים(.2 כשסיפחה ישראל את השטח ב-1967, לא קיבלו תושביו את אזרחות 

* פרופסור חבר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; עמיתת מחקר, מרכז מינרבה לזכויות-אדם, האוניברסיטה 
העברית בירושלים; חברה בצוות חשיבה: ירושלים בין ניהול הסכסוך ליישובו, במכון ירושלים למחקרי מדיניות. 

תודתי לד״ר אמנון רמון ולקוראים האנונימיים על הערותיהם לגרסאות מוקדמות של מסמך זה. 

 Hassan Jabareen, ‘The Future of Arab Citizenship in Israel’ in Levy, Daniel and Weiss, Yfaat (eds), 1

 Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspectives on Immigration, 2002, Yousef
 T. Jabareen, ‘Redefining Minority Rights: Successes and Shortcomings of the UN Declaration on
 the Rights of Indigenous Peoples’ (2011) 18 UC Davis Journal of International Law and Policy
119. ולאחרונה ראו את דבריו של השופט מזוז בעע״מ 3268/14 אלחאק נ׳ שר הפנים )14.3.2017( פס׳ 3 
)״...ובהתחשב במעמדם המיוחד של תושבי מז׳ ירושלים כתושבים ילידים — להבדיל ממי שקנו זכות לישיבת 
קבע מכוח רישיון לאחר הגירה לישראל — ...״(. חלק ניכר מן התושבים הם צאצאים של תושבי חברון אשר 
הגיעו לירושלים בסוף המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20. במשפט הבין-לאומי אין הגדרה 
 UNGA חד-משמעית של ״עם ילידי״, אם כי הצהרת האו״ם מ-2007 בדבר זכויותיהם של עמים ילידים
 Res 61/295 ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples’ (13 September 2007)
GAOR 61st Session Supp 49 vol 3, 15 קובעת שלושה עקרונות לזיהוי עם ילידי, שיש הסבורים שהם משפט 
מנהגי: האחד, שהזיהוי העצמי של הקבוצה הוא שיקול מרכזי בקביעת מעמדה. השני, שהכרה או אי-הכרה 
ידי מדינת מגוריה של הקבוצה אינה משפיעה על המשפט הבין-לאומי החל. והשלישי, שההשתייכות  על 
לקבוצה היא עניין הנתון בעיקרו להחלטת בני הקבוצה עצמה. הגדרות וקריטריונים נוספים מצויים בס׳ 
1)1( לאמנת ארגון העבודה מס׳ 169 )בעניין עמים ילידים ושבטיים במדינות עצמאיות( ובפסיקת בית הדין 
 B. Kingsbury, ‘Indigenous Peoples’, MPEPIL 826 (OUP reference/ID), האינטר-אמריקאי לזכויות-אדם

Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press), פס׳ 6-4.
2 הערכת משרד הפנים היא שכ-6% מתושבי מזרח-ירושלים מחזיקים באזרחות ישראלית. חגית וייס )צור(, 

הרצאה במכון ירושלים לחקר ישראל, 29 באפריל 2014. ירדן, שעד 1988 הכירה בתושבי מזרח-ירושלים )כמו 
גם ביתר תושבי הגדה המערבית( כאזרחיה, החלה אז לשלול את אזרחותה מפלסטינים המתגוררים בעיר 
)כמו גם ביתר הגדה המערבית(. גורמים רשמיים טוענים שזו תגובה לניסיונה של ישראל להכשיל את הקמתה 
של מדינה פלסטינית )שכן ישראל טוענת שירדן היא מדינתם של הפלסטינים(. נוסף על כך, מי שנולד לאחר 
Human Rights Watch, ‘Stateless Again: Palestinian- .1988 ככלל אינו זכאי מלכתחילה לאזרחות ירדנית

Origin Jordanians Deprived of Their Nationality’ (2010), בעמ׳ 11.
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ירושלים  תושבי  בפני  פתוחה  הדרך  פורמלי  באופן  כי  אף  אוטומטי.  באופן  המדינה 

הפלסטינים לרכוש אזרחות מכוח לידה ותושבות או מכוח התאזרחות — מעטים מאוד 

בוחרים לעשות זאת בפועל, בין אם מחמת הקשיים המעשיים הכרוכים בכך ובין אם 

מטעמים פוליטיים ואחרים.3 על אף שלתושבי מזרח-ירושלים הפלסטינים אין אזרחות 

שתאפשר להם להשתקע במדינה אחרת, יש להם אפשרות מעשית להעתיק את מגוריהם 

זמן בגדה המערבית עלולים להביא לאבדן מעמד  לגדה המערבית. אך מגורים לאורך 

התושבות בישראל. תושבי ירושלים הפלסטינים יכולים אף לנסוע לחו״ל בהסתמך על 

מסמכי נסיעה ישראליים )תעודות-מעבר( או דרכון ירדני מיוחד )שאינו מעיד על אזרחות 

ירדנית מלאה(, אך שהות ארוכה בחו״ל עלולה להביא לאבדן מעמד התושבות שלהם 
בישראל.4

במעמד  רק  מתבטא  אינו  במזרח-ירושלים  הפלסטינית  האוכלוסייה  של  ייחודה 

הפורמלי של הפרט, אלא גם במבנה המוסדי והחברתי של האוכלוסייה כולה — בניתוקה 

היחסי מן החברה הישראלית היהודית ואף מן החברה הישראלית הערבית. ההתנגדות 

להחלת הריבונות הישראלית בירושלים, הזיקה ארוכת השנים לירדן, שישראל אפשרה 

)למשל, קבלת דרכונים ולימודים לפי תכנית הלימודים הירדנית בבתי הספר העירוניים(, 

והזיקה הנוכחית לרשות הפלסטינית )למשל על ידי הזכות להצביע בבחירות למוסדות 

אינם  במזרח-ירושלים  והאוכלוסייה  המוסדות  רבים  שבמובנים  לכך  גרמו  הרשות( 

בצורכיהם  לטיפול  המוצא  נקודת  מכך,  כתוצאה  הישראליים.  למקביליהם  קשורים 

של תושבי ירושלים הפלסטינים שונה לחלוטין מנקודת המוצא של השיח הבין-לאומי 

המקובל בדבר אינטגרציה ושילוב של תושבי-קבע שאינם אזרחים במנגנונים החברתיים, 

הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים של מדינות מושבם.

תושבות-קבע ארוכת-טווח ללא אזרחות, נתפסת בזירה הבין-לאומית כבלתי רצויה 

בכמה מישורים. ראשית, תושבות כזו מעמידה בסכנה את זכויות האדם של מי שאין לו 

אזרחות. אמנם, כפי שייסקר בהמשך, על פי המשפט הבין-לאומי רק מיעוטן של זכויות 

האדם מותנות במישרין באזרחות. אך ראשית, בפועל, במדינות מסוימות האזרחות היא 

תנאי למגוון רחב של זכויות. שנית, אחת הזכויות שמדינה רשאית להתנות באזרחות היא 

הזכות להישאר בתחומיה. לכן, מי שאינו אזרח אינו נהנה מביטחון במעמד התושבות 

ולא  זכויות אחרות שלו, גם אם הן תלויות בתושבות  גם  נפגעות  וכתוצאה מכך  שלו, 

באזרחות. כלומר, הבטחת זכויות האדם באופן אפקטיבי, כרוכה מעשית בכך שתהיה 

לפרט אפשרות לרכוש אזרחות במדינת מושבו. מישור נוסף שבו תושבות ארוכת טווח 

3 לפירוט: ראו לעיל עמ׳ 322-311.

4 לפירוט: ראו לעיל עמ׳ 332-323.
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ללא אזרחות אינה רצויה הוא המישור החברתי והפוליטי. קיומה של אוכלוסייה גדולה 

נטולת אזרחות במדינת מושבה, פוגע לא רק ביציבות המעמד האישי, אלא גם ביציבות 

הפוליטית של החברה. המתחים הנובעים מן החולשה החברתית של אוכלוסיות גדולות 

באים לידי ביטוי הן בתוך מדינות והן ביחסים בין מדינות, במיוחד כאשר האוכלוסייה 

האמורה מזוהה אתנית עם מדינה אחרת. משום כך ננקטות במישור הבין-לאומי פעולות 

לצמצום התופעה של חוסר אזרחות רחב-ממדים והבעיות הנלוות לו, ולמניעת היווצרותן 

מלכתחילה של אוכלוסיות גדולות חסרות-אזרחות. 

שונים  היבטים  להאיר  שעשויות  בין-לאומיות  משפטיות  מסגרות  מתאר  זה  פרק 

במעמדם של תושבי מזרח-ירושלים, באופן ספציפי בהקשר של ביטחון בתושבות. חלקו 

באזרחות, את  מלווה  תושבות-קבע שאינה  של  סוקר את התופעה  הפרק  של  הראשון 

נסיבותיה האופייניות ואת התגובה הבין-לאומית לה )פרק 2(; חלקו השני עוסק בנורמות 

המשפטיות החלות בנסיבות של תושבות-קבע ללא אזרחות )פרק 3(. כפי שיבואר להלן, 

הזכות להישאר בשטח המדינה מוקנית במשפט הבין-לאומי כמעט באופן מוחלט לכל 

אזרחי המדינה, אך להם בלבד. משום כך הפרק מתמקד בשני הקשרים של תושבות-

קבע: האחד הוא הזכות לרכוש אזרחות מכוח התושבות )פרק 3.1(, והאחר — הסדרים 

בדבר ביטחון בתושבות לתושבי-קבע גם בהיעדר דרישה )או אפשרות( שיתאזרחו )פרק 

3.2(. חלקו האחרון של פרק זה עוסק בפקיעת התושבות )פרק 4(. המונח ״תושבות-קבע״ 

ישמש לתיאור המצב העובדתי של תושבות במשך זמן רב )להבדיל מהמונח המשפטי 

״ישיבת קבע״ כאמור בחוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952, שהוא מעמד פורמלי שנקבע 

על ידי שר הפנים(.
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תושבות-קבע ללא אזרחות במדינת המושב:   .2

הניסיון הבין-לאומי

לא מצאתי דוגמאות למקרים בהם תפסה מדינה שטח והחילה בו את ריבונותה )סיפוח( 

מבלי שאפשרה באופן אפקטיבי לתושבי השטח לרכוש את אזרחותה )או, בעבר: מבלי 

לכפות את אזרחותה עליהם(. סיפוח שטח באופן חד-צדדי הוא כשלעצמו תופעה חריגה 

מאז מלחמת העולם השנייה, ובמקרים קודמים הוא לווה בהענקת אזרחות )הדוגמאות 

הבולטות לכך הן הסיפוח הסובייטי של המדינות הבלטיות ב-1940, הסיפוח ההודי של 

המושבה הפורטוגלית גואה ב-1961, סיפוחה של מזרח-טימור על ידי אינדונזיה ב-1975 

וסיפוח חצי האי קרים על ידי רוסיה ב-2014(. 

תושבות-קבע-ללא-אזרחות של קבוצות אוכלוסייה גדולות )להבדיל ממקרים פרטניים(, 

קיימת בעיקר בשני הקשרים: האחד, החלת דיני אזרחות חדשים על אוכלוסייה תושבת, 

היגרו  בהם  מקרים  השני,   .)2.1 )פרק  בהן  רק  לא  אך  חדשות,  מדינות  ידי  על  בעיקר 

קבוצות אוכלוסין לתוך מדינה )פרק 2.2(. מקרים אלה יידונו כסדרם.

2.1 החלת דינים חדשים על אוכלוסייה תושבת

להיות  שבה  )או  קמה  חדשה  מדינה  כאשר  נוצר  אזרחות  ללא  תושבות  של  אחד  סוג 

לידה  על  או  קודמת  תושבות  על  מתבססים  שאינם  אזרחות  דיני  וקובעת  עצמאית( 

לעתים  המשמש  קריטריון  אחר.  קריטריון  על  אלא   ,)jus soli הקרקע״,  )״דין  בשטחה 

קרובות לצורך זה הוא מוצא לאומי או אתני )״דין הדם״, jus sanguinis( של הקבוצה 

ילידיו, עשויים למצוא  ואף  השלטת. כתוצאה מכך אנשים רבים שהם תושבי השטח, 

עצמם בלתי זכאים לאזרחות, בהיותם צאצאים של אוכלוסיות מהגרים, וזאת אף אם 

ההגירה התרחשה עשרות או מאות שנים קודם לכן. עם זאת, נוכחותם של אנשים אלה 

במדינה אינה נתפסת כזמנית, וברוב המקרים הם אינם מחזיקים באזרחות של מדינה 

אחרת. 

גל ראשון בהיווצרותן של אוכלוסיות ילידיות ומעין-ילידיות חסרות אזרחות, נוצר 

במדינות שהפכו עצמאיות בתקופת הדה-קולוניזציה באפריקה ואסיה: המקרה הקרוב 

ביותר לאוכלוסייה ילידית הם עשרות אלפי ״בידון״ )״נטולים״( — בני שבטים נודדים 

במדינות המפרץ הפרסי )כוויית, איחוד האמירויות, בחריין, ערב הסעודית( שלא קיבלו 

אזרחות כשמדינות מגוריהם זכו בעצמאות משנות ה-50 ועד שנות ה-70 של המאה ה-20. 

מראשית העשור הראשון של שנות ה-2000 מתנהלים במדינות המפרץ הליכים להענקת 
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אזרחות ל״בידון״.5 מקרה שני הם הטמילים ממוצא הודי בסרי-לנקה. הם היגרו אל 

המדינה במאות ה-19 וה-20. כאשר סרי-לנקה הפכה עצמאית ב-1946, הודרו הטמילים 

מאזרחות בטענה שהם מהגרי-עבודה זמניים )אף כי הקהילה התגוררה במדינה למעלה 

מ-100 שנה(. משנות ה-60 עד שנות ה-80 של המאה ה-20 ״הוחזרו״ רבים מהם להודו 

במסגרת הסכם עמה, אך רבים שאינם בעלי אזרחות הודית נותרו בסרי-לנקה.6 בשנת 

התאזרחו  ובעקבותיו  לחסרי-אזרחות,  אזרחות  המעניק  חוק  סרי-לנקה  אימצה   1988

ככל הנראה כ-90,000 איש.7 מקרה נוסף של הגירה פנים-מדינתית הוא של תושבי חוף 

וולטה  )לשעבר  פאסו  מבורקינה  חלק  כיום  שהוא  מהאזור  הגיעו  שאבותיהם  השנהב 

עלית(, בתקופה שבה כל מערב אפריקה היה שטח קולוניאלי צרפתי. כאשר קיבלה חוף 

השנהב עצמאות ב-1960, היתה הגדרת האזרחות שלה מעורפלת ולא כללה את כל מי 

שנולד בשטחה )ולא היתה לו זיקה אחרת אליה, כמו אזרחות של הוריו(. כתוצאה מכך, 

ב-2012, עדיין היו בחוף השנהב כ-400,000 בני-אדם חסרי-אזרחות.8 בשנת 2013 החלה 

חוף השנהב ברוויזיה של דיני האזרחות שלה, על מנת לצמצם את בעיית חוסר האזרחות 
של אנשים אלה.9

ישנם מקרים של הימצאות אוכלוסייה מעין-ילידית חסרת-אזרחות, אשר הסיבה 

לחוסר אזרחותה אינה נובעת מהיווצרות מדינה חדשה. תאילנד, למשל, היא בין המדינות 

בעלות האוכלוסייה הגדולה ביותר של תושבי-קבע חסרי-אזרחות. אלה הם כחצי מיליון 

בני ״שבטי הגבעות״ )hill tribes( במערב ובצפון המדינה — מיעוטים אתניים שאבותיהם 

זו  מאוכלוסייה  נרחבים  חלקים  השכנות.  המדינות  מן  ה-20-18  במאות  לאזור  הגיעו 

)והעניק אזרחות  דין הקרקע  פי הדין התאילנדי שהיה מבוסס על  נחשבו אזרחים על 

לכל אדם שנולד בשטח תאילנד(. אולם ב-1972, נוכח גלי הגירה גדולים ממדינות שכנות, 

 Abeer Etefa and Astrid van Genderen Stort, ‘The Bidoon’ (2007) 147 UNHCR Refugees Magazine 5

15. ה״בידון״ כוללים גם מהגרי עבודה ותיקים ממדינות הסהר הפורה ומזרח אפריקה, שאיבדו את הקשר 
 UNHCR, ‘Meeting Report: Regional Expert Meeting on the Human Rights .עם מדינות המוצא שלהם
of Stateless Persons in the Middle East and North Africa’, http://www.unhcr.org/4ce5019f6.html, בעמ׳ 
31. ב-2014 דווח שכווית מקדמת הסדר לפיו בידון יקבלו אזרחות באיי קומורו ויוכלו להישאר בכווית 
כתושבי-קבע. ״כוויית מקדמת פתרון למהגרי עבודה חסרי מעמד: יקבלו אזרחות באיי קומורו״, הארץ, 

11 בנובמבר 2014.
 Valli Kanapathipillai, Citizenship and Statelessness in Sri Lanka: The Case of the Tamil Estate 6

Workers (Anthem Press 2009), בעמ׳ 4-1, 164.
Kanapathipillai 7, שם, בעמ׳ 4-1, 164.

8 לכך יש להוסיף 300,000 ילדים שניטשו בלידתם )ככל הנראה חסרי-אזרחות מכיוון שזהות הוריהם לא 

 Kathryn Mahoney, ‘From Stateless to State Official, Ivorian Helps Others Gain Nationality’ .)ידועה
(Relief Web, 23 December 2013), http://reliefweb.int/report/c-te-divoire/stateless-state-official-

.ivorian-helps-others-gain-nationality
Mahoney 9, שם.
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בעיקר מבורמה, סין ווייטנאם, הוחלף דין הקרקע באופן רטרואקטיבי בדין הדם )על פיו 

האזרחות מותנית בהיות האב תאי(. כתוצאה מכך נשללה באופן רטרואקטיבי אזרחותם 

את  רכשו  לא  מעולם  ואבות-אבותיהם  שאבותיהם  כיוון  בתאילנד,  שנולדו  רבים  של 

אזרחותה של המדינה.10 בראשית שנות ה-2000 החלו יוזמות שונות בתאילנד שמטרתן 

לצמצם את בעיית חוסר האזרחות.11 גם בנפאל היתה עד לאחרונה אוכלוסייה של כ-3.4 

מיליון תושבים נטולי-אזרחות. מדובר באוכלוסייה שלא היתה מודעת לזכותה לאזרחות, 

או שלא היו לה הכלים להוכיח את זכאותה לאזרחות; למשל, עקב היעדר תיעוד רלוונטי. 

בעקבות חקיקה הוסדר מעמדם של כ-2.6 מיליון מאנשים אלה.12 מנגד יש בנפאל קרוב 

ל-40,000 נפאלים אשר גורשו מבהוטאן השכנה מאז שנות ה-80 המאוחרות של המאה 

ה-20, כאשר זו אימצה חוק אזרחות הקובע שרק מהגרים נפאלים שהשתתפו במפקד 

יוכלו להיחשב  ומחזיקים במסמכי מס המעידים על מגוריהם מאז בבהוטאן,  ב-1958 

יושבו  מבהוטאן  שגורשו  משפחותיהם  בני  על  נוספים  נפאלים  כ-100,000  אזרחים. 
במדינות שונות בעולם בעזרת נציבות האו״ם לפליטים.13

האחרון  בעשור  באירופה  נוצר  חסרות-אזרחות  אוכלוסיות  היווצרות  של  נוסף  גל 

של המאה ה-20, עם קריסת הגוש הקומוניסטי. כשהתפרקה ברית המועצות, העניקו 

בשטחן  תושב-קבע  שהיה  מי  לכל  אזרחות  אוטומטי  באופן  החדשות  המדינות  רוב 

בעת הכרזתן על עצמאות. למרות הכיסוי הרחב של הסדר זה, אשר מנע להלכה חוסר 

אזרחות, נוצרה בפועל תופעה של חוסר אזרחות עקב תנועה מסיבית של אנשים שעזבו 

מוצאם האתני.  לארצות  לשוב  מנת  על  מגוריהם תחת השלטון הסובייטי  מדינות  את 

רבים לא הספיקו להגיע ליעדיהם לפני המועד הקובע לעניין זיהוים כתושבים במדינות 

היעד, ולפיכך לא קיבלו את אזרחותן של המדינות שהם רואים עצמם חלק מן היסוד 

האתני המרכיב אותן.14 בהקשר זה הבעיה היא לכאורה הפוכה מזו שבאפריקה ובאסיה: 

אוכלוסייה המשתייכת דווקא לרוב האתני של המדינה נעדרה משטחה במועד הקובע 

 Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, ‘Development of Concepts on Nationality and the  10

Efforts to Reduce Statelessness in Thailand’ (2006) 25 Refugee Survey Quarterly 40, בעמ׳ 49-48.
11 מספר חסרי האזרחות בתאילנד מוערך בכשני מיליון, אך חלקם הגדול מוגדרים ׳מבקשי מקלט׳ )ולא 

תושבי-קבע להלכה או למעשה(.
 Nini Gurung and Eric Paulsen, ‘Nepal Moves Mountains’ (2007) 147 UNHCR Refugees  12

.Magazine 16
באפריל   26  ,Nini Gurung, ‘Refugee resettlement referral from Nepal reaches six-figure mark’  13

.http://www.unhcr.org/517a77df9.html ,2013
UNHCR, ‘The State of the World׳s Refugees, A Humanitarian Agenda’, http://www.unhcr.  14

org/3eb7ba7d4.pdf. בעמ׳ 7.
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כתושבי-קבע  זו  אוכלוסייה  על  הנמנים  אלה  של  מעמדם  זאת,  עם  האזרחות.  לעניין 

במדינות אלו לא הועמד בספק, וחלקם אף מחזיקים באזרחות המדינה שאותה עזבו.

מצב מיוחד נוצר במדינות הבלטיות )ליטא, לטבייה ואסטוניה(, אשר בניגוד ליתר 

מדינות ברית המועצות לשעבר, ראו עצמן כמי שהשתחררו מכיבוש בלתי חוקי; דהיינו, 

מדינות שהחזירו לעצמן את עצמאותן, ולא רכשו אותה לראשונה עם פירוקה של ברית 

המועצות. על בסיס זה השיבו מדינות אלו על כנם את חוקי האזרחות שהיו בתוקפם 

ב-1940. הסדר זה היה שונה ממה שקרה ביתר מדינות ברית המועצות לשעבר, בכך שלא 

ניתנה אזרחות על בסיס תושבות בשטח המדינה במועד השיבה לעצמאות. כתוצאה מכך 

מי שהעתיקו את מגוריהם למדינות אלו מאז 1940 )תחת השלטון הסובייטי( והתגוררו 

בהן מאז, כמו גם צאצאיהם, לא היו זכאים לאזרחות באופן אוטומטי. ההבחנה בין מי 

שזכאי לאזרחות לבין מי שאינו זכאי לה, חפפה במידה רבה קווי-הפרדה אתניים, שכן 

המהגרים מתקופת השלטון הסובייטי היו ברובם רוסים אתניים ודוברי רוסית אחרים. 

בליטא ניתנה למהגרים אלה אפשרות קלה להתאזרחות, אך בלטבייה ובאסטוניה, בהן 

היה חלקה של האוכלוסייה הזרה מבחינה אתנית — בעיקר רוסים — קרוב למחצית, 

היתה למדיניות האזרחות מטרה מוצהרת לגרום לכך שהרוסים ודוברי הרוסית יעזבו 

את המדינות או לפחות יורחקו מן הזירה הציבורית. הבסיס הפורמלי להסדר, דהיינו 

אזרחות ב-1940, חסם טענות בדבר היות המדיניות בלתי-חוקית ומפלה על בסיס אתני, 

רוב  של  היה באפשרותם  הרוסית  פי החקיקה  על  לעין.  גלוי  היה  הפוליטי  המניע  אך 

האנשים שהושפעו מן ההסדר האמור לעבור להתגורר ברוסיה, אך רובם לא רצו בכך. בין 

היתר, חלקם היו דור שלישי במדינות הבלטיות ולא היה להם קשר למדינת ״מוצאם״. 

התנאים שנקבעו להתאזרחות בלטבייה ובאסטוניה היו מחמירים ביותר. הם כללו 

בין היתר דרישה לשליטה גבוהה בשפת המדינה, אשר לא היתה שגורה בפי המהגרים 

שהגיעו בתקופה שבה היתה חובה לדבר רוסית ונאסר להשתמש בשפות אחרות. כמו כן 

נבחנה שליטת המועמדים בהיסטוריה הלאומית ונגבו אגרות גבוהות. בנוסף לכך, שלא 

כמו ביתר המדינות שהרכיבו את ברית המועצות, משך התושבות לצורך ההתאזרחות 

מעשרות  התעלמות  תוך   ,)1991( העצמאות  מיום השבת  רק  חושב  הבלטיות  במדינות 

שנות מגורים בהן קודם לכן )וזאת עקב המעמד המשפטי השונה של המדינות הבלטיות 

אשר ראו עצמן לא כמדינות חדשות אלא כמדינות שהשתחררו מכיבוש(. התוצאה היתה 

חוסר יכולת אפקטיבית של הרוסים האתניים ודוברי רוסית אחרים להתאזרח במדינות 

אלו. 

בזמן המאבקים לעצמאות לא הציב המיעוט דובר הרוסית חזית אחידה מול המגמות 

הלאומניות בלטבייה ובאסטוניה, והזהות האתנית שלו היתה עדיין בחיתוליה. מצדדי 
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הקומוניזם, שהחלו בהדרגה להתייחס לזהותם ה״רוסית״, תלו בתחילה את תקוותיהם 

בגיבוי של רוסיה, ויוצגו חלקית על ידי ״החזית הבין-לאומית״, התארגנות שנועדה לשמר 

את שלטון המפלגה הקומוניסטית במדינות אלו ושעוררה אנטגוניזם בקרב רבים ולא 

רוסים אתניים בעלי תפיסת-עולם דמוקרטית לא הקימו  זאת,  רב. לעומת  כוח  צברה 

והלטבית.  האסטונית  העממיות  התנועות  במסגרת  פעלו  אלא  עצמאיים,  ארגונים 

החקיקה  את  אימצו  ואסטוניה  שלטבייה  לאחר  שוליים.15  היו  הלאומניים  הגורמים 

המחמירה בעניין האזרחות, התארגנה האוכלוסייה הרוסית המאוכזבת על מנת לקדם 

את האינטרסים שלה, אך מחלוקות פנימיות החלישו את ההתארגנות. בשתי המדינות 

הוקמו מפלגות רוסיות-אתניות כלל-ארציות. משקלן של אלו היה גדול יותר בלטבייה 

מאשר באסטוניה. הסבר אחד לכך הוא שבאסטוניה המפלגות ה״כלליות״ אימצו מדיניות 
משתפת, שייתרה במידת-מה את הצורך במפלגות אתניות רוסיות.16

מדינות  מצד  אינטנסיבית  ופעילות  עניין  עוררה  ואסטוניה  לטבייה  של  המדיניות 

רוסית  הדובר  המיעוט  של  מעמדו  את  להסדיר  המערב-אירופי  העניין  מערב-אירופה. 

במדינות אלו לא נבע מרצון להגן על זכויות הפרט בלבד, אלא מרצון למנוע סכסוכים 

עם רוסיה ולהבטיח שלום ויציבות באזור.17 על פי התפיסה האירופית, הישארותם של 

דוברי הרוסית בלטבייה ובאסטוניה חייבה אינטגרציה ושוויון של אוכלוסיות אלו בשתי 

ולחזק את תחושת המחויבות של  וזאת כדי לצמצם את סכנת אי-היציבות  המדינות, 

נחשבה  על בסיס אתני —  יצירת מעמדות שונים  המיעוט למדינה.18 האלטרנטיבה — 

וכן מקור  ליציבותן,  וסכנה  להפרה של המחויבויות הבין-לאומיות של שתי המדינות, 

למתחים עם רוסיה.

ושיתוף  לביטחון  הארגון  במסגרת  ולטבייה  אסטוניה  על  המערב-אירופי  הלחץ 

 )Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE( באירופה  פעולה 

הביא  האירופי,  לאיחוד  להצטרפות  המדינות  שתי  של  הראשוניים  המגעים  ובמסגרת 

עם השנים להקלות בדרישות לאזרחות באסטוניה ובלטבייה. הקלות אלו כללו קיצור 

השליטה  דרישות  והנמכת  ההליכים  והוזלת  להתאזרחות,  הנדרשת  התושבות  תקופת 

 Pål Kolstø and Andrei Edemsky, Russians in the Former Soviet Republics (C Hurst & Co  15

(Publishers 1995, בעמ׳ 116-115.
 Holley E Hansen, ‘Ethnic Voting and Representation: Minority Russians in Post-Soviet States’ 16

(PhD dissertation University of Iowa 2009), בעמ׳ 49, 67.
 Rob Zaagman, ‘Conflict Prevention in the Baltic States: The OSCE High Commissioner on  17

 National Minorities in Estonia, Latvia and Lithuania’ (European Centre for Minority Issues (ECMI),
.Flensburg, April 1999) 1
Zaagman 18, שם, בעמ׳ 29.
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בשפה, בהתאם לתקופת המגורים.19 מעניין שחלק מן האוכלוסייה דוברת הרוסית בחרה 

זכויות של  לה  כיוון שהחקיקה הרוסית מקנה  שלא להתאזרח, אף שעמדה בדרישות, 

יש בלטבייה כ-280,000  כיום  רוסית.  ״פזורה״, שתאבדנה אם תרכוש אזרחות שאינה 
חסרי-אזרחות )כ-12%(, ובאסטוניה כ-94,000 )כ-7%(, רובם ככולם ממוצא אתני רוסי.20

כמו המדינות החדשות שהוקמו בשטחי ברית המועצות לשעבר, גם המדינות שקמו 

עם התפרקות יוגוסלביה אימצו מדיניות של המשכיות. לכן הפכה האזרחות הפנימית 

של כל יחידה פדראלית שבה היו אנשים רשומים בעת קיומה של יוגוסלביה, לאזרחות 

מדינתית רגילה. כך נמנעו לכאורה מצבים של חוסר אזרחות, אך בגלל התנועה הפנימית 

במהלך שנות קיומה של יוגוסלביה, מצאו עצמם אנשים רבים מחוץ למדינה שהם אזרחיה. 

של  ההתאזרחות  להקלת  אמצעים  נקטו  )דאז(  ומונטנגרו  סרביה  בוסניה-הרצגובינה, 

תושבים שמוצאם ביחידות פדראליות אחרות, אך תושבי קרואטיה ומקדוניה שמוצאם 

ביחידות האחרות, נתקלו בקשיים. דו״ח נציבות האו״ם לפליטים משנת 1995 קבע שקשיי 

ההתאזרחות הם פוליטיים לא פחות משהם בירוקרטיים: המדינות החדשות מעכבות את 
רכישת האזרחות של תושבים ותיקים המשתייכים למיעוטים אתניים ״בלתי רצויים״.21

בעיה דומה של חוסר אזרחות של תושבים עקב ישיבתם ביחידה פדראלית שונה 

מזו בה הם רשומים, התעוררה בצ׳כיה ובסלובקיה לאחר התפרקותה של צ׳כוסלובקיה 

ב-1993. גם כאן הבעיה הצטמצמה במשך השנים, אם כי נותרה משמעותית לגבי בני 
הרומה )הצוענים( בסלובקיה.22

הרלוונטיות לתושבי מזרח-ירושלים הפלסטינים

הגורם להיעדר האזרחות במזרח-ירושלים — תפיסת שטח על ידי מדינה והחלת ריבונותה 

בו תוך השארת אוכלוסייה גדולה ללא אזרחות — הוא חריג. תופעה נפוצה יותר היא 

ובכך  אתנית,  השתייכות  בסיס  על  אזרחותן  את  שהגדירו  חדשות  מדינות  היווצרות 

מנעו אזרחות ממיעוטים אתניים, לרבות אוכלוסיות ותיקות. ברוב המקרים אין מדובר 

באוכלוסיית-מיעוט ילידית במובן המקובל, אלא בהגירה שהתרחשה כמה דורות קודם 

לכן. עם זאת, במקרים רבים לא היתה הגירה זו בין-לאומית, אלא פנים-מדינתית )ברית 

 Yaël Ronen, Transition from Illegal Regimes under International :19 לדיון מפורט במדינות הבלטיות ראו

Law (Cambridge University Press 2011), בעמ׳ 225-217. 
 Persons under UNHCR’׳s statelessness mandate, 2012, http://www.unhcr.org/statistics/ ,Table 7 20

.12-WRD-table-7.xls
 Jelena Pejic, ‘Citizenship and Statelessness in the Former Yugoslavia: The Legal Framework’  21

Refugee Survey Quarterly 1 14 (1995), בעמ׳ 2.
UNHCR, ‘The State of The World’s Refugees 1997: A Humanitarian Agenda’, 1997 22, בעמ׳ 11-9.
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המועצות או רוסיה הצארית, שטחים קולוניאליים של מעצמה אחת(, ולעתים קרובות 

לא-וולונטרית )בברית המועצות ובסרי-לנקה, למשל(.

הניסיון במדינות אפריקה ואסיה דומה לזה של הפלסטינים בכך שמדובר באוכלוסייה 

בשטח.  כבר  ישבה  כשהאוכלוסייה  אומצו  אשר  חדשה,  מדינה  של  בדיניה  ש״נתפסה״ 

בהיעדר  רק  לא  היא  הבעיה  המפרץ(  במדינות  הבידון  נפאל,  )תאילנד,  רבים  במקרים 

היעדר מעמד  ובעקבותיו  תיעוד  מוחלט של  בהיעדר  מדינת המושב, אלא  אזרחות של 

כלשהו במדינה. בחלק מן המקרים )חוף השנהב, מדינות המפרץ( היעדר האזרחות אינו 

ולכן  הזכאות,  בתנאי  העמידה  את  להוכיח  ביורוקרטי  מקושי  אלא  מאי-זכאות,  נובע 

ארגונים בין-לאומיים )כמו נציבות האו״ם לפליטים( מסייעים באימוץ נהלים מסודרים, 

ממחסור  הנובע  קושי  לעתים  יש  הפלסטינים  ירושלים  לתושבי  גם  והולמים.  תקינים 

בתיעוד, וכתוצאה מכך היעדר זכויות. במדינות אפריקה ואסיה הבעיה גדולה במיוחד, כי 

שלא כמו בישראל, בחלק מהן שירותי חינוך ובריאות בסיסיים מותנים באזרחות, ומשום 

כך יש לחוסר-אזרחות השלכות מעשיות חריפות במיוחד.

מאי-זכאות  נובע  באזרחות  החוסר  באירופה,  וה״מתחדשות״  החדשות  במדינות 

מהותית, ולא מקושי ראייתי. חלק ניכר מן המקרים הללו במדינות הגוש הקומוניסטי 

לשעבר, נוצר כתוצאה מחוסר תיאום בין דיני מדינות, ולא כתוצאה ממדיניות מכוונת. 

יתרה מזו, מדובר בעיקר באנשים שאין להם אזרחות של המדינה בה הם מתגוררים, אך 

יש להם אזרחות אחרת. מרכיב זה מחזק את התפיסה בקרב אוכלוסיית הרוב שהיעדר 

האזרחות במדינת המושב אינו בעייתי במיוחד, היות שלאוכלוסייה האמורה יש מדינת 

אזרחות שהם יכולים ״לחזור״ אליה. השאלה אם זהו מאפיין של דמיון או שוני בהשוואה 

לתושבי ירושלים הפלסטינים היא סבוכה, כי מצד אחד אין להם אזרחות אחרת, אבל 

מצד שני ניתן )טכנית( להוציאם משטח המדינה ולהעבירם לשטח הגדה המערבית. 

במיוחד  באירופה,  המדינות  מן  חלק  לבין  ישראל  בין  משמעותית  דמיון  נקודת 

באוכלוסיית  רואה  הכללית  האזרחים  שאוכלוסיית  העובדה  היא  ולטבייה,  אסטוניה 

רק  לא  הראשון,  בשלב  לפחות  העניין,  גם  ומכאן  דמוגרפי,  סיכון  התושבת  המיעוט 

בשלילת מעמדה האזרחי של אוכלוסייה זו אלא גם בצמצום נוכחותה.23 עם זאת, לא 

23 את עמדת ממשלת ישראל ביטא ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, בהתייחס לבחירות לרשות הפלסטינית 

בהן השתתפו גם תושבי מזרח-ירושלים, באומרו: ״בוודאי שיש לנו עניין לשמור על הזיקה של התושבים במזרח-
ירושלים במדינה פלסטינית ולא למדינת ישראל. מעולם לא חשבנו שהאינטרס של מדינת ישראל הוא שכל 
ערביי מזרח-ירושלים יהיו אזרחיה וישתתפו בתהליכי הבחירות בה. אני מניח שרוב הציבור בישראל מעדיף 
שערביי מזרח-ירושלים לא ישתתפו בבחירות בתוך מדינת ישראל אלא ישתתפו בבחירות המדינה שהם מזדהים 
אתה שהיא המדינה הפלסטינית״. משרד ראש הממשלה, ״ממלא מקום ראש הממשלה נפגש עם נשיא המדינה״, 

.http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Events/Pages/eventpre170106.aspx ,)2006 17 בינואר(
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ניתן להתעלם מן השוני בציפיות הפוליטיות של האוכלוסייה ושל הקהילה הבין-לאומית: 

בעוד שבאירופה, הן המיעוט והן הגורמים הבין-לאומיים שואפים לאינטגרציה, שאיפתם 

הפוליטית של רוב תושבי ירושלים הפלסטינים היא דווקא להיפרד מישראל, והקהילה 

הבין-לאומית תומכת בכך.

2.2 הגירה ארוכת-טווח ללא רכישת אזרחות

מדינות רבות מאפשרות לזרים להתגורר בשטחן דרך קבע. אם הן אינן מעניקות אזרחות 

מכוח תושבות או לידה, המהגרים וצאצאיהם נותרים תושבי-קבע נטולי-אזרחות. לא 

עלה בידי למצוא נתונים מרוכזים בדבר הגירה ארוכת-טווח ללא רכישת אזרחות. הדבר 

אינו מפתיע, שכן ״מהגר לטווח ארוך״ אינו קטגוריה מוכרת במשפט הבין-לאומי. ארגון 

ההגירה העולמי מדווח על כ-214 מיליון מהגרים בשנת 24,2010 אך מספר זה כולל מגוון 

קטגוריות של אנשים הנמצאים מרצונם במדינה שאינה מדינת אזרחותם, ולאו דווקא 

כאלה שהשתקעו בה או שבכוונתם לעשות כן. את הנתונים יש לחפש על בסיס מדינתי, 
שכן הגדרות ההשתקעות משתנות על פי משפט המדינה.25

 International Organization for Migration, ‘World Migration Report 2010 — The Future of  24

.xix בעמ׳ ,Migration: Building Capacities for Change’ (2010)
25 בבריטניה, למשל, היו בשנת 2012 כ-4.8 מיליון תושבים שאינם אזרחים בריטים, מהם כ-2.5 מיליון 

 ‘Population by Country of Birth and Nationality Report, August האירופי.  האיחוד  אזרחי  שאינם 
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_324663.pdf ,’2013, טבלה 2. בשווייץ היו בשנת 2008 כ-1.8 
מיליון תושבים שאינם אזרחים שווייצרים )למעלה מ-21% מן האוכלוסייה(, 6.22% מהם אזרחי האיחוד 

האירופי או מדינות אפט״א.
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3.  המסגרת המשפטית הנוגעת לתושבי-קבע 

שאינם אזרחים

מערכת  רשמי.  כסטטוס  ״תושבות-קבע״  של  במעמד  מכיר  אינו  הבין-לאומי  המשפט 

הדינים החולשת על היחסים בין מדינה לתושביה היא דיני זכויות האדם, שתחולתם 

תושבות-קבע  זאת,  עם  האדם.26  של  כלשהו  רשמי  בסטטוס  כשלעצמה  מותנית  אינה 

במדינה היא נתון עובדתי שעשוי להיות רלוונטי בהערכת היקפה של זכות או לגיטימיות 

ההגבלה המוטלת עליה. עניין זה בולט בעיקר בהקשר של זכויות חברתיות וכלכליות 

שהזכאות להן קשורה לעתים במעמד האדם במדינה. הזכויות היחידות שהמשפט הבין-

לאומי מבחין לגביהן בין אזרחים לבין אחרים, הן החובה להכניס אזרחים לשטח המדינה 

)ומכאן האיסור על גירושם( והזכויות לבחור ולהיבחר בבחירות ארציות. 

חלקה הראשון של הסקירה שלהלן עוסק בזכות לאזרחות, שהיא הערובה המלאה 

מפני גירוש. חלקה השני עוסק במעמד של תושבות-קבע שאינה מובילה להתאזרחות.

3.1  הזכות לאזרחות

למחזיקים  לאפשר  המדינה  בחובת  ובראשונה  בראש  היא  האזרחות  של  חשיבותה 

באזרחותה להיכנס לשטחה בכל עת, למעט חריגים ספציפיים. בהתאמה, האזרחות היא 

גם הגנה מפני גירוש.27 ככלל, אין חובה להכניס לשטח המדינה את מי שאינו אזרח או 

לאפשר לו לשהות בה.28 מכאן חשיבותה של השאלה אם אזרחות היא ״זכות״, ובאיזו 

מידה המעמד של תושבות-קבע רלוונטי לרכישתה. 

ההכרזה האוניברסאלית בדבר זכויות האדם מ-1948 קובעת שלכל אדם יש זכות 

מדינות.30  של  דעתן  לשיקול  עניין  בעיקרה  היא  אזרחות  הענקת  זאת,  עם  לאזרחות.29 

ההכרזה  את  מיישמות  אשר  האדם  זכויות  באמנות  מעוגנת  אינה  לאזרחות  הזכות 

26 בהקשרים מסוימים יש הבחנה בין מי שנוכחותו במדינה היא כדין לבין מי שנוכחותו בה אינה כדין. 

הבחנה זו היא משנית לענייננו, שכן לגבי עיקר האוכלוסייה במזרח-ירושלים אין מחלוקת בדבר חוקיות 
נוכחותה בישראל.

27 לזיקת האזרחות חשיבות לעניין אימוץ תביעות בין-לאומיות, מעמד בעת סכסוך מזוין ועוד הקשרים 

שאינם רלוונטיים לענייננו.
28 חריגים בעניין זה הם למשל בעלי מעמד של פליט, שהם מחוץ לגדר הדיון כאן.

Universal Declaration of Human Rights, GA Res 217A (III), UN Doc A/810 (1948) 71 29, ס׳ 15)2(.

30 בכפוף לאיסור על אפליה על בסיס גזע, צבע עור, לאום או אתניות, גם בהקשר של מתן אזרחות או 

שלילתה, אם אלו מופנות כלפי קבוצה מסוימת, האמנה בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית, כ״א 
.)iii()25, 574 )בתוקף לגבי ישראל מ-1979( ס׳ 5)ד
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וקובעות את חובותיהן של מדינות לממש את זכויות הפרט. כלומר, מול הקביעה שלפרט 

יש זכות לאזרחות, לא ניצבת קביעה בדבר חובתה של מדינה כלשהי להעניקה. כתוצאה 

מכך הזכות נותרת ערטילאית ובלתי ניתנת למימוש. 

חריג אחד לערטילאיות זו הוא חובת המדינה להעניק אזרחות לאדם שנולד בשטחה, 

אם ללא הענקה זו יהיה חסר-אזרחות.31 האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות משנת 

1966 והאמנה בדבר זכויות הילד משנת 1989 )שישראל צד לשתיהן מאז 1991( קובעות 

כי ״לכל ילד יש זכות לרכוש אזרחות״.32 האמנה בדבר זכויות הילד מוסיפה כי מדינות 

חברות באמנה תבטחנה שהזכות תיושם ״בהתאם למשפטן המדינתי ולהתחייבויותיהן 

על פי המסמכים הבין-לאומיים הרלוונטיים בתחום, במיוחד אם לולא כן הילד יהיה 

חסר-אזרחות״.33 הוראה זו מתייחסת לאמנה משנת 1961 בדבר צמצום חוסר אזרחות 

)שישראל חתמה עליה, אך אינה צד לה(, אשר קובעת שמדינות יעניקו אזרחות לאדם 

שנולד בשטחן, אם לולא כן יהיה חסר-אזרחות.34 אזרחות כזו תוענק מלידה או על סמך 

בקשה, בהגיע הקטין לבגרות.35 מדינות רשאיות להתנות אזרחות זו בין היתר במגורי-

קבע במדינה לתקופה מסוימת )ובלבד שהדרישה לא תעלה על חמש השנים שלפני הגשת 

בעבירות  הקשור  פלילי  עבר  בהיעדר  שנים(,  עשר  על  תעלה  לא  מקרה  ובכל  הבקשה, 

למבקש  היתה  שלא  ובכך  ומעלה,  מאסר  שנות  חמש  שעונשם  בפשעים  או  ביטחוניות 

הסבורים  יש  אך  ביותר,  מצומצמת   1961 משנת  באמנה  החברות  מעולם.36  אזרחות 

שהחובה להעניק אזרחות לילדים שנולדו בשטח המדינה היא ממילא משפט מנהגי, וזאת 

לנוכח החברות רחבת ההיקף באמנה בדבר זכויות הילד ובאמנה בדבר זכויות אזרחיות 

ופוליטיות, לנוכח הסברה בדבר היותה של ההכרזה מ-1948 בבחינת משפט מנהגי, וכן 

היא  זו  גישה  של  משמעותה  זה.37  בעניין  שונות  במדינות  הקיימת  הפרקטיקה  לנוכח 

31 הוראה זו רלוונטית בעיקר למדינות שבהן לא חל עקרון דין הקרקע )לפיו אזרחות נרכשת מכוח לידה 

במדינה( אלא עקרון דין הדם )לפיו אזרחות נרכשת מכוח לידה להורים אזרחי המדינה(. זהו המצב ברוב 
מדינות העולם. דין הקרקע מיושם באופן מלא בכ-30 מדינות בלבד באמריקה הצפונית והדרומית, ובאופן 

חלקי גם במדינות בודדות נוספות.
32 האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, כ״א 31, 269 )בתוקף לגבי ישראל מ-1992(, ס׳ 

24)3(; האמנה בדבר זכויות הילד, כ״א 31, 221, ס׳ 7 )בתוקף לגבי ישראל מ-1992( ס׳ 7)1(.
33 האמנה בדבר זכויות הילד, שם, ס׳ 7)2(.

Convention on the Reduction of Statelessness, 989 UNTS 175 34 )״האמנה מ-1961״(, ס׳ 1. הוראות 

האמנה האחרות עוסקות בילדים נטושים, בני-אדם חסרי-אזרחות שנולדו מחוץ למדינה ועוד.
35 האמנה מ-1961, שם, ס׳ 1.

36 האמנה מ-1961, שם, ס׳ 2)ב(, )ג(.

 UNHCR, ‘Meeting Report: Regional Expert Meeting on :37 לפרקטיקה במדינות הקווקז, למשל, ראו

 the Human Rights of Stateless Persons in the Middle East and North Africa’ (February 18, 2010),
.p. 10
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שהחובה המעוגנת באמנה מ-1961 להעניק אזרחות לילד שנולד בשטח המדינה ושלולא 
כן יהיה חסר-אזרחות, מחייבת גם מדינות שאינן צד לאמנה, לרבות ישראל.38

להשלמת התמונה יש להזכיר את האמנה משנת 1954 בדבר מעמדם של מחוסרי-

אזרחות )אשר ישראל צד לה(. אמנה זו מחייבת מדינות לאפשר לאנשים חסרי-אזרחות 

להתערות ולהתאזרח, במיוחד על ידי זירוז ההליכים וצמצום עלויותיהם.39 עם זאת, היא 

אינה מחייבת מדינות להעניק אזרחות בנסיבות קונקרטיות כלשהן.

מי  למעט  לאזרחות,  זכות  לתושבי-קבע  אין  הבין-לאומי  המשפט  פי  על  לסיכום, 

שנולדו בשטח המדינה ושאם לא יקבלו את אזרחותה ייוותרו נטולי אזרחות.

תחולה על ישראל ורלוונטיות לתושבי מזרח-ירושלים

העולם(  מדינות  לכל  פתוחה  בהן  )שהחברות  האוניברסליות  לאמנות  צד  היא  ישראל 

כי, כאמור,  והיא מחויבת על פיהן, אם  ילדים לאזרחות  זכותם של  אשר קובעות את 

באמנות אלו כשלעצמן אין הוראה המחייבת להעניק אזרחות. ישראל אינה צד לאמנה 

זו מחייבת גם את ישראל, בהיות האמנה משקפת  מ-1961, אך ייתכן שהוראת אמנה 

במדויק  המאמצת  הוראה  כולל  הפנימי  הישראלי  המשפט  מקום,  מכל  מנהגי.  משפט 

את ההוראה המרכזית שבאמנה מ-1961 בדבר צמצום חוסר האזרחות. סעיף 4א לחוק 

האזרחות הישראלי קובע שמי שנולד לאחר הקמת המדינה במקום שהיה שטח ישראל 

ביום לידתו, ולא היתה לו מעולם אזרחות כלשהי, יהיה לאזרח ישראלי, אם ביקש זאת 

בתקופה שבין יום הולדתו ה-18 ליום הולדתו ה-21 ואם היה תושב ישראל חמש שנים 

רצופות בתכוף ליום הגשת בקשתו. שר הפנים רשאי שלא לאשר את הבקשה אם המבקש 

הורשע בעבירה על ביטחון המדינה או שנידון למאסר של חמש שנים או יותר בגין עבירה 

אחרת. אזרחות לפי סעיף זה נרכשת מיום אישור הבקשה.40 משמעות הדבר לגבי תושבי 

מזרח-ירושלים היא שמי שנולדו בעיר לאחר שמזרח-ירושלים סופחה ב-1967, רשאים 

להגיש בקשה לאזרחות בהגיעם לבגרות. על פי לשון אותו סעיף, אין לשר הפנים סמכות 

לסרב לבקשה כזו אם המבקש עומד בכל התנאים הקבועים בחוק.41 בפועל, משרד הפנים 

38 למשל Pejic, לעיל ה״ש 21, בעמ׳ 16.

39 האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי-אזרחות, כ״א 8, 331 )בתוקף לגבי ישראל מ-1959( )״האמנה מ-1954״(, 

ס׳ 32.
40 ס׳ 4א לחוק האזרחות, תשי״ב-1952, כפי שתוקן ב-1966. על פי דברי ההסבר לתיקון, מטרתו להתאים 

את החוק לאמנה. חוק האזרחות )תיקון מס׳ 2(, ס״ח 707, תשכ״ז-1966 )8 בנובמבר 1966(.
41 לשון הסעיף היא: ״יאשר שר הפנים, או מי שהשר הסמיכו לכך, את בקשתו״.



377377

אינו מיישם את סעיף 4א ואינו מפרסם נהלים לשימוש בו. בפני תושבי מזרח-ירושלים 
נתונה האפשרות להתאזרח בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק.42

3.2 ביטחון התושבות לתושבי-קבע

ההגנה  מן  להבדיל  עצמה,  התושבות  על  המבוסס  בתושבות  בביטחון  עוסק  זה  פרק 

הנובעת מכוח המעמד הפורמלי של האזרחות. חלקו הראשון של הפרק עוסק בנורמות 

בהגנה  עוסקת  הפרק  יתרת  התמונה,  להשלמת  בהן.  מחויבת  שישראל  אוניברסאליות 

מפני גירוש גם על פי דיני זכויות האדם האירופיים, כפי שהם מעוגנים באמנה האירופית 

בדבר זכויות אדם וחירויות יסוד ובפסיקת בית הדין האירופי המפקח על יישום האמנה, 

ועל פי דיני האיחוד האירופי. אלה, כמובן, אינם מחייבים את ישראל ובאופן רשמי הם 

בבחינת משפט משווה בלבד. דיני האיחוד משקפים משנה פוליטית ספציפית, ובהערכת 

הרלוונטיות שלהם לישראל יש להביא בחשבון את הבדלי המדיניות הניכרים בין ישראל 

לבין האיחוד האירופי. אמנם גם דיני זכויות האדם האירופיים מבוססים על תפיסת-

עולם בעלת מאפיינים אזוריים, אך תפיסת-עולם זו מבוססת על אדנים אוניברסאליים 

משמשת  האירופית,  לאמנה  ביחס  האירופי  הדין  בית  פסיקת  להם.  שותפה  שישראל 

לעתים קרובות אמת-מידה לפרשנות המשפט הבין-לאומי הכללי, ולכן היא עשויה להיות 

רלוונטית גם לישראל.

3.2.1 דיני זכויות האדם האוניברסליים

חסרי- בני-אדם  לגרש  אוסרת  מ-1954  מחוסרי-אזרחות  של  מעמדם  בדבר  האמנה 

סדר  או  לאומי  ביטחון  של  הכרחיים  מטעמים  אלא  כדין,  במדינה  הנמצאים  אזרחות 

ציבורי, ובכפוף לזכות טיעון. גירושו של אדם חסר-אזרחות מותנה בכך שמדינה כלשהי 
מוכנה לקבלו — למשל, מדינה שבה יש לו מעמד של תושב-קבע.43

האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות מ-1966 קובעת בס׳ 13 שגירושו של זר 

הנמצא במדינה כדין ייעשה רק בהחלטה על פי חוק ותוך מתן זכות טיעון בפני רשות 

מבוצע  הוא  עוד  כל  גירוש  מונעת  ואינה  בלבד,  פרוצדוראלית  היא  זו  הגנה  מוסמכת. 

בהתאם לנהלים שמטרתם למנוע החלטות שרירותיות. באמנה קבועה גם זכות מהותית 

42 על אתגרי המדיניות והקשיים המעשיים בהתאזרחות לפי ס׳ 5 ראו יעל רונן, ״... אבל יש להם תעודות 

כחולות, לא?: על מעמדם של תושבי מזרח-ירושלים״, הלשכה, ביטאון לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים 
)ינואר 2017( וכן חלקו השני של ספר זה.
43 האמנה מ-1954, לעיל ה״ש 39, ס׳ 31.
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להישאר בשטח המדינה, וזאת בס׳ 12)4( הקובע איסור על שלילה שרירותית של זכות 

האדם להיכנס לארצו. הוראה זו התפרשה מלכתחילה כמגנה על אזרחים בלבד. עם זאת, 

הוועדה לזכויות אדם )Human Rights Committee( המפקחת על יישום האמנה הרחיבה 

את הפרשנות של הוראה זו. להחלטות הוועדה אין מעמד מחייב באופן פורמלי, אך היא 

נחשבת בעלת סמכות מקצועית. בחוות-דעת מ-1996 לגבי גירוש אזרח בריטי שהתגורר 

בקנדה מילדותו, ציינה הוועדה שהסעיף מגן מפני גירוש גם על אדם שבאופן רשמי אינו 

אזרח, אך גם אינו ״זר״ רגיל כמשמעותו בס׳ 13, וזאת לנוכח קשריו המיוחדים למדינה. 

לדברי הוועדה, ס׳ 12)4( מגן מפני גירוש גם על אנשים שמדינתם שללה את אזרחותם 

שלא כדין, או אנשים שמדינת אזרחותם נבלעה בתוך מדינה אחרת או הועברה למדינה 

קבוצות  לכלול  עשוי   )4(12 ס׳  כי  סברה  הוועדה  אזרחותה.  את  מהם  השוללת  אחרת 

נוספות של תושבי-קבע, ובמיוחד אנשים חסרי-אזרחות שהזכות לרכוש אזרחות במדינת-

מושבם נשללה מהם באופן שרירותי.44 במקרה אחר ציינה הוועדה את האפשרות שאדם 

יהיה מוגן מפני גירוש כאשר העובדה שלא רכש אזרחות של מדינת-מגוריו נבעה מהטלת 

לזכויות האדם  עולה שגישת הוועדה  על רכישתה.45 מן האמור  מגבלות בלתי סבירות 

מתנה את ההגנה מגירוש בקשר פורמלי בין המדינה לבין הפרט — דהיינו, אזרחות — 

אלא אם בנסיבות העניין נגרם היעדר האזרחות, במדינת המושב או בכלל, מהתנהלות 

בלתי תקינה של המדינה.

ההגנה מפני גירוש אינה מוחלטת, שכן האמנה מתייחסת רק לאיסור כניסה שרירותי, 

כלומר איסור שאין לו הצדקה אובייקטיבית וסבירה. לגישת הוועדה, קשה להעלות על 

בעוד  זאת,  עם  סביר.46  ייחשב  למדינתו  אזרח  כניסת  על  איסור  שבהן  נסיבות  הדעת 

שבעיני אזרחים העובדה שהמדינה היא ״ארצם״ אינה מוטלת בספק, הרי שלגבי זרים 

בקטגוריות השונות שנזכרו, עצם כניסתם לגדר הסעיף תלויה בהערכת הנסיבות, ולכן 

ייתכן שמלכתחילה הם אינם חוסים בו, ולכן לא עולה השאלה אם הפגיעה בהגנה היא 

סבירה ואובייקטיבית. לסיכום, תושב-קבע שאינו אזרח המדינה מוגן מגירוש פחות 

מאזרח, אשר ככלל הינו חסין מגירוש. 

Stewart v. Canada, Communication No 538/1993 Views of 1 November 1996 UN Doc CCPR/ 44

C/58/D/538/1993 (1996), פס׳ 12.4. באותו עניין לא התקיימו הנסיבות הנזכרות להלן, ומשום כך דבר 
הוועדה הם ִאמרת-אגב בלבד.

 Francesco and Anna Madafferi and their children v. Australia, Communication No 1011/2001 45

Views of 26 July 2004, UN Doc CCPR/C/81/D/1011/2001, פס׳ 9.6.
 General Comment 27: Freedom of Movement (Art 12) CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (2 November 46

(1999 )״הערה כללית 27״(, פסקה 21.
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לכניסה  במישרין  נוגעות  שאינן  זכויות  מכוח  גם  לקום  יכולה  גירוש  מפני  הגנה 

וליציאה מן המדינה. הפרקטיקה בעניין זה מפותחת במיוחד באירופה )להלן(, אך גם 

זכויות  על  אנשים בהסתמך  גירושם של  נגד  דעתה  חיוותה את  לזכויות אדם  הוועדה 

נוספות. ב-2001 נדון בפניה עניינו של זוג אזרחי אינדונזיה שעמדו בפני גירוש למדינתם 

לאחר שהייה ארוכה שלא כדין באוסטרליה. לזוג היה בן קטין שנולד באוסטרליה וקיבל 

בה אזרחות. רוב חברי הוועדה היו בדעה שבין אם ההורים ייקחו את בנם אתם ובין אם 

לאו, גירושם יהא בבחינת התערבות מופרזת בחיי המשפחה, וזאת בניגוד להוראת ס׳ 17 

לאמנה.47 מיעוט החברים בוועדה סבר שלמרות הקשיים שיעמדו בפני הבן באינדונזיה, 

שלא  אוסטרליה  של  מהחלטתה  למשפחה  שתיגרם  שהפגיעה  הרי  להוריו,  יצטרף  אם 

הלגיטימי  באינטרס  בהתחשב  מידתית  בלתי  אינה  בתחומה  להישאר  להורים  לאפשר 

אדם  כניסת  למנוע  האיסור  לעניין  הוועדה  פרשנות  ההגירה.48  דיני  את  לאכוף  שלה 

ונמשכים עם  יש להתחשב בנסיבות היעדר האזרחות ובקשרים הדוקים  לארצו, לפיה 

המדינה )דהיינו, שילוב של הגנות האיסור הספציפי על גירוש ושל ההגנה על המשפחה(, 

אומצה בהערה כללית של הוועדה )מסמך שאינו מחייב באופן רשמי, אך מנחה בפרשנות 
האמנה(.49

הרלוונטיות לישראל ולתושבי מזרח-ירושלים

על פי מבחן האמנה מ-1954 — שישראל צד לה ומחויבת בהוראותיה — ישראל אינה 

לאומי  ביטחון  של  מטעמים  אלא  ממזרח-ירושלים  פלסטינים  תושבים  לגרש  רשאית 

ושלום הציבור. טעמים אלה צריכים להיבחן באופן אישי לגבי המועמדים לגירוש, ולכן 

אין די בטיעונים הקושרים את הביטחון הלאומי עם ההרכב הדמוגרפי של העיר, אלא 

יש להצביע על מסוכנות אישית. 

ישראל היא צד לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות משנת 1966. על פי הוראות 

עומד  שההליך  ובלבד  אזרחים,  שאינם  תושבים  לגרש  שניתן  נראה  כפשוטן  האמנה 

בדרישות הנוהליות שנועדו למנוע החלטות שרירותיות. תושבי מזרח-ירושלים הפלסטינים 

גירוש על פי ההוראה הספציפית בעניין זכות הכניסה של  לכאורה אינם מוגנים מפני 

Winata v Australia, Communication No 930/2000, Views of 26 July 2001, UN Doc CCPR/C/72/ 47

.D/930/2000
Winata  48, שם, חוות-דעת חולקת של החברים Bhagwati, Khalil, Kretzmer and Yalden, פס׳ 5. חברים 

זה,  סעיף  בין  הבחינו  ובכך  מופרדת,  אינה  המשפחה  בו  במצב  בכלל  חל   17 ס׳  אם  ספק  העלו  אלה 
העוסק בהתערבות בחיי המשפחה, לבין הוראה דומה באמנה האירופית לזכויות אדם המגנה על פרטיות 

.Wedgewood לעיל ה״ש 45, חוות-דעת יחידה של החברה ,Madafferi .3 המשפחה. שם, פס׳
49  הערה כללית 27, לעיל ה״ש 46, פסקה 20.
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אדם לארצו, היות שהם אינם אזרחי ישראל. הפרשנות הרחבה יותר של האמנה מחייבת 

דיון בשאלה עד כמה היעדר האזרחות של תושבי מזרח העיר נובע ממדיניותה של ישראל 

מטרה  משרתת  שאינה  מדיניות  )דהיינו,  בשרירותיות  לוקה  בעצמה  זו  מדיניות  ואם 

לגיטימית ומידתית בהתחשב בפגיעה שהיא גורמת(. גם דיון זה צריך להיערך בנוגע לכל 

אדם על פי נסיבות עניינו. חוות-דעתה המרחיבה של הוועדה והערותיה הפרשניות אינן 

מחייבות באופן רשמי, אם כי הן מהוות פרקטיקה בעלת חשיבות מנחה. מנגד יש לציין 

שהדוקטרינה המרחיבה של הוועדה בנוגע לסעיפים העוסקים בגירוש טרם הגיעה לידי 

מימוש בעבודתה, כך שמדובר עדיין בתיאוריה שאינה מלווה במקרים תקדימיים. 

אשר לפרשנות האמנה המצמצמת את האפשרות לגרש אדם נוכח החובה להגן על 

חיי המשפחה, גם טענה המסתמכת על פרשנות זו טעונה בדיקה של כל מקרה לגופו. 

ההגנה מפני פגיעה בחיי המשפחה — אשר הוועדה המפקחת מצאה בה מחסום מפני 

גירוש — אינה אבסולוטית. ככל שניתן להכליל בעניין זה, עמדתו של בג״ץ היא שהזכות 

לחיי משפחה מעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וככלל היא כוללת את זכותם 

של אזרחי ישראל לחיות עם בני זוגם, ילדיהם או הוריהם, דווקא בישראל.50 עם זאת, 

זכות זו אינה מוחלטת. בבג״ץ עדאלה ואח׳ נ׳ שר הפנים, נדונה הגבלה על הזכות נוכח 

ומעודכן  ומוארך  ב-2003  נחקק  אשר  שעה(  )הוראת  לישראל  והכניסה  האזרחות  חוק 

מעת לעת. החוק אוסר )בחריגים מסוימים( מתן היתר ישיבה בישראל לתושבי מדינות 

אויב מסוימות, וכן לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה.51 בג״ץ קבע שאף שיש בחוק 

פגיעה בזכות החוקתית לחיי משפחה, פגיעה זו עומדת בתנאי חוק יסוד: כבוד האדם 

נדונה  עדאלה  בפרשת  מידתית.  והיא  ראויה  תכלית  משרתת  היא  דהיינו,   — וחירותו 

השאלה העקרונית של אי-מתן היתר ישיבה בישראל, שהיא שונה מן השאלה אם ניתן 

לגרש מישראל אדם שכבר נמצא בה. גם בעניין זה הפסיקה הישראלית מכירה במגבלות 

על הזכות לחיי משפחה. בכמה פסקי-דין בהם נדונה כוונת המדינה לגרש אדם שהוא 

זכאי  כן  )ועל  ישראלי  אזרח  ילד שהוא  של  שניתוקו  נקבע  אזרח המדינה,  לילד  הורה 

פגיעה במשפחה  אינו מהווה בהכרח  בישראל,  בישראל( ממסגרתו החברתית  להישאר 

אשר תצדיק מתן זכות להורים להישאר, אם נוכחותם-שלהם אינה כדין.52 מכל מקום יש 

לציין שהפסיקה )הישראלית והבין-לאומית( עוסקת במי שנוכחותם במדינה היא שלא 

כדין, בעוד שתושבי ירושלים הפלסטינים נמצאים בה כדין. גירושם או מניעת כניסתם 

למדינה כרוך לפיכך בהפקעת תושבותם כשלב מקדמי.

50 בג״ץ 7052/03 עדאלה ואח׳ נ׳ שר הפנים ואח׳ )14.05.2006(, פס׳ 28-27.

51 חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( תשס״ג-2003 ס׳ 1, 2.

52 למשל, עע״מ 775/12ב׳ פלוני ופלונית נ׳ שר הפנים )פורסם בנבו 27.1.2012(.
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של  האישיות  הנסיבות  מן  להבדיל  התושבות,  זכות  לגבי  כללית  מדיניות  בעיצוב 

מי שמועמדים לגירוש במקרים ספציפיים, יש להיזהר בעת ההשוואה למדינות אחרות. 

בראש ובראשונה, לגבי תושבי ירושלים מדובר באנשים שנוכחותם בשטח המדינה אינה 

בכוונה או מרצון. תושבי מזרח-ירושלים לא היגרו לישראל, אלא המדינה הגיעה אליהם. 

לכן אין לגביהם תוקף לנימוק המוסרי הכללי להרחקתם של ״זרים״, המבוסס על כך 

שאדם הנכנס למדינה ומבקש את הגנתה מקבל עליו גם את עול משפטה, לרבות הסכנה 

שיורחק אם לא יפעל בהתאם לסטנדרט הנדרש בה. 

3.2.2 דיני זכויות האדם האירופיים

האמנה האירופית בדבר זכויות אדם וחירויות יסוד משנת 1950 )״האמנה האירופית״( 

קובעת במפורש כי האיסור הישיר על גירוש, מוגבל לאזרחי המדינה.53 אך בפסקי-דין 

רבים משנות ה-80 שעסקו בגירוש על רקע עבר פלילי, קבע בית הדין האירופי שגירוש 

הוא הפרה של נורמות נוספות על האיסור הישיר, ביניהן הזכות לחיים פרטיים ולחיי 

משפחה. זכויות אלו עומדות לכל אדם, לרבות זרים, ואף זרים שנוכחותם במדינה אינה 

כדין. כשבוחנים אם גירוש אזרח זר הוא אכן נחוץ ומידתי, יש להביא בחשבון את משך 

מגוריו במדינה, קשריו עמה וקשריו עם מדינת היעד. בהקשר זה ייחס בית הדין חשיבות 

להיות האדם יליד המדינה, לטיב קשרי המשפחה במדינה ועוד. בנסיבות מיוחדות אף 

סבר בית הדין שגירוש יהווה הפרה של האיסור על יחס בלתי אנושי. בפסיקה מאוחרת 

יותר התייחס בית הדין במפורש למהגרים ותיקים כקטגוריה של אנשים שתושבותם 

מוגנת על ידי הזכות לחיים פרטיים. פסיקה זו מצמצמת את חופש הפעולה של מדינות 

בבואן לגרש תושבי-קבע.54 יכולתן לגרש תושבי-קבע שאינם אזרחים, אף אם נוכחותם 

וקשורים  הקהילה  בחיי  התערו  הם  אם  למדי  מצומצמת  כדין,  אינה  המדינה  בשטח 

בקשרי משפחה וחברה לאזרחים ולתושבים של המדינה.

בעוד שלצורך האמנה האירופית והפסיקה הנוגעת לה, תושבות-קבע היא נתון אחד 

)ארגון  אירופה  מועצת  ניסתה  בחשבון,  להביא  שיש  עובדתיים  נתונים  מכלול  מתוך 

שחברות בו כל מדינות אירופה למעט בלארוס, ועוסק בקידום זכויות אדם, דמוקרטיה 

ושלטון החוק( לקדם הגנה על מהגרים ותיקים באמצעות מתן מעמד פורמלי המבוסס 

 European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (entered into force 3  53

213 UNTS 222 (September 1953 )״האמנה האירופית״( ס׳ 3.
54 על הקשר בין פרשנות האמנה האירופית לפרשנות האמנה האוניברסלית בהקשר הספציפי של המגבלות 

 Yaël Ronen, ‘The Ties That Bind: Family על גירוש מכוח ההגנה על הפרטיות ועל חיי משפחה 1966, ראו
 and Private Life as Bars to the Deportation of Immigrants’ (2012) 8 International Journal of Law in

.Context 283
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על תושבות. ההמלצה הנרחבת ביותר של המועצה בעניין זה היא משנת 2000 ועניינה 

מעמד  ליצור  למדינות  קוראת  ההמלצה  ותיקים״.55  מהגרים  של  בתושבות  ״ביטחון 

)long-term resident(.56 ההמלצה קוראת למדינות לתת מעמד כזה  של ״תושב ותיק״ 

למי שמתגורר בשטח המדינה באופן חוקי ובשגרה )lawfully and habitually(. תקופת 

מגורים במדינה ה״מכשירה״ צריכה להיות חמש שנים לפחות, אך לא ניתן להתנות את 

לצורך  בשהות  מדובר  כן  )אלא אם  שנים  מעשר  למעלה  של  מגורים  בתקופת  המעמד 

לימודים(. כמו כן ההמלצה קוראת למדינות לתת מעמד של ״תושב ותיק״ למי שיש לו 

היתר שהייה של לפחות חמש שנים, או, בתנאים מסוימים, קרבת משפחה לתושב ותיק 
אחר.57

תושב ותיק יהא זכאי לביטחון במעמד התושבות שלו במיוחד כשמדובר בחידוש 

במשפט  לקבוע  רשאיות  תהיינה  מדינות  ותיק.58  כתושב  למעמדו  הנוגעים  מסמכים 

הפנימי שלהן כי ניתן לגרש תושב ותיק אם הוא מהווה איום חמור על ביטחון המדינה 

והביטחון הציבורי.59 עם זאת, ההמלצה קוראת להגביל באופן הדרגתי את האפשרות 

לגרש תושב ותיק בהתאם למשך התושבות, אף אם הורשע בפשע חמור. על פי ההמלצה, 

אדם המתגורר במדינה למעלה מ-20 שנה יהא חסין לחלוטין מפני גירוש.60 גם תושבים 

ותיקים שנולדו במדינה, או הגיעו אליה לפני גיל 10 והתגוררו בה כדין וכדבר שבשגרה, 

יהיו חסינים פני גירוש אף בהגיעם לגיל 18. ככלל, קטינים שהם תושבים ותיקים לא 
יהיו ניתנים כלל לגירוש.61

ב-2001 קראה האסיפה הפרלמנטרית של מועצת אירופה לתיקון האמנה האירופית 

של  שגירושם  בטענה  פלילי,  רקע  על  הגירוש  אפשרות  את  לחלוטין  שיגביל  באופן 

אנשים שהורשעו או אפילו רק הואשמו בפלילים, הוא עונש מפלה ובלתי מידתי מחמת 

תוצאותיו ארוכות הטווח. הוא מפלה גם כיוון שלא ניתן לנקוט צעד זהה כלפי אזרחי 

המדינה עצמה אשר ביצעו את אותה עבירה.62 יוזמה זו נדחתה על ידי מועצת השרים של 

 Council of Europe, Recommendation Rec(2000)15 of the Committee of Ministers Concerning 55

the Security of Residence of Long-Term Migrants (13 September 2000) )״המלצת 2000״(.
56 לניתוח מפורט של מידת היישום של ההמלצה, ראו http://www.mipex.eu/long-term-residence, המשווה 

את הפרקטיקה של 31 מדינות באירופה.
57 המלצת 2000, לעיל ה״ש 55, פס׳ 1א.

58 המלצת 2000¸שם, פס׳ 1ב.

59 המלצת 2000, שם, פס׳ 4ד.

60 המלצת 2000, שם, פס׳ 4ב.

61 המלצת 2000, שם, פס׳ 4ג.

Council of Europe, Parliamentary Assembly, Non-Expulsion of Long-Term Immigrants, Recom- 62

mendation 1504(2001), פס׳ 3.
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מועצת אירופה בטענה שהאמנות הקיימות והפסיקה של בית הדין האירופי מעניקות 
הגנה מספקת.63

3.2.3 דיני האיחוד האירופי

בשנת 2003 אמצה מועצת האיחוד האירופי דירקטיבה ״בנוגע למעמד של אזרחי מדינות 

שלישיות ]ממדינות שאינן חברות באיחוד[ שהם תושבים ותיקים״.64 זהו מסמך שהמדינות 

החברות חייבות לעגנו במשפט הפנימי שלהן. הרציונל לדירקטיבה הוא התפיסה ששלום 

כדין  המתגוררים  זרים  של  חברתית  באינטגרציה  תלויים  האירופי65  באיחוד  ושגשוג 

צריכים  ותיקים  תושבים  אִמתית,  אינטגרציה  להבטיח  מנת  על  האיחוד.66  במדינות 

ליהנות מיחס שווה לזה שניתן לאזרחים במגוון רחב של עניינים כלכליים וחברתיים.67 

על פי הדירקטיבה, אדם זכאי למעמד של תושב ותיק לאחר מגורים חוקיים ומתמשכים 

מדינות  אך  לפחות,68  שנים  חמש  במשך  המדינה  בשטח   )legally and continuously(

האיחוד רשאיות לסרב לתת מעמד של תושבות ותיקה מטעמי שלום הציבור או ביטחון 

הציבור. ההחלטה בעניין זה נעשית ביחס לכל אדם בהתאם לנסיבותיו, תוך התחשבות 

בחומרת העבירה שעבר או הסכנה הנשקפת ממנו, תוך התחשבות במשך מגוריו במדינה 
והקשר שלו עמה.69

חברות האיחוד רשאיות לגרש תושב ותיק רק אם הוא מהווה ״איום קונקרטי ורציני 

דיו על שלום הציבור או על ביטחונו״. בקבלה החלטה לגרש תושב כזה, שומה על המדינה 

להביא בחשבון את משך מגוריו, גילו, ההשלכות שיהיו לגירוש על האדם ועל משפחתו, 

 Doc. 9633, 6 December 2002, Non-expulsion of long-term immigrants Recommendation 1504 63

 (2001), Reply from the Committee of Ministers adopted at the 820th meeting of the Ministers’
 Deputies (4 December 2002), http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9932

.&Language=EN
 Council of the European Union, Council Directive 2003/109 of 25 November 2003 Concerning 64

 the Status of Third-Country Nationals Who Are Long-Term Residents, Consolidated Version
)״דירקטיבת 2003״(.

 European Council, ‘Tampere European Council 15-16.10.1999: Conclusions of the Presidency’ 65

(1999), פסקה 1.
66 שם, פסקה 4.

67 דירקטיבת 2003, לעיל ה״ש 64, פסקת מבוא 4.

68 דירקטיבת 2003, שם, ס׳ 4)1(. בחישוב תקופה זה יכללו היעדרויות שהן קצרות מששה חודשים רצופים, 

ואינן עולות על 10 חודשים בסך הכול, ס׳ 4)3(.
69 דירקטיבת 2003, שם, ס׳ 6.
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קשריו עם מדינת מושבו או היעדר קשרים עם מדינת המוצא שלו.70 המועמד לגירוש 
זכאי לסעד ולסיוע משפטי בתנאים זהים לאלה הניתנים לאזרחי המדינה.71

להשלמת הדיון אציין את האמנה החברתית האירופית, שחברות בה 38 ממדינות 

אירופה.72 האמנה מקנה הגנה מפני גירוש למהגרי-עבודה, על בסיס הדדיות ביחסים בין 

מדינות. אמנה זו, אף שמקובל לראות בה השלמה לאמנה האירופית בכל הנוגע לזכויות 

חברתיות וכלכליות, שונה מקודמתה בכך שההגנה שהיא מעניקה מפני גירוש מוגבלת 

למהגרי-עבודה ממדינות שאף הן חברות באמנה. האמנה מחייבת להבטיח הגנה מפני 

גירוש למהגרים כאלה השוהים כדין בשטח המדינה,73 אלא אם כן הם מהווים סכנה 

לביטחון הלאומי או פוגעים באינטרס או במוסר הציבוריים.74 גירוש כזה צריך להיעשות 

על פי החלטה שיפוטית, ואין די בעצם קיומה של הרשעה פלילית, אלא יש להתחשב בכל 
היבטי התנהגותו של המהגר, בנסיבות שהותו במדינה ובמשכה.75

3.2.4 תושבות כעובדה לעומת תושבות כסטטוס

)האמנה  אירופה  מועצת  ומדיניות,  אזרחיות  זכויות  בדבר  שיצרו האמנה  הסטנדרטים 

האירופית( והאיחוד האירופי, מקנים כולם הגנה לתושבי-קבע מפני גירוש, תוך התחשבות 

זכויות  אמנות  בין  העיקרי  ההבדל  המדינה.  בשטח  השנים  ארוכי  המגורים  בעובדת 

האדם )האוניברסאלית והאירופית( לבין המלצת מועצת אירופה )כפי שעוגנה בחקיקה 

מדינתית( והדירקטיבה של האיחוד האירופי, היא שהאחרונות מעניקות סטטוס מעצם 

התושבות הוותיקה )בהתקיים תנאים אחרים(, בעוד שבאמנות, המגורים הארוכים )וכל 

בשעה  בחשבון  להביא  נדרשת  המוסמכת  עובדות שהרשות  בבחינת  הם  להם(  הנלווה 

שהיא שוקלת לגרש אדם משטחה. הסטטוס של ״תושב ותיק״ אינו מקנה הגנה מוחלטת 

מגירוש, אך יוצר חזקה משפטית בדבר הזכות להמשיך להתגורר במדינה, ומצמצם את 

הנסיבות בהן ניתן לגרש. כתוצאה מכך הנטל הרובץ על הרשות המבקשת לגרש אדם 

נעשה כבד יותר. 

70 דירקטיבת 2003, שם, ס׳ 12)1(, )3(. 

71 דירקטיבת 2003, שם, ס׳ 12)4(, )5(.

72 נתון זה מתייחס במקובץ לשתי גרסאות האמנה, מ-1961 ומ-1996. ההוראה בדבר הגנה מפני גירוש לא 

השתנתה בין הגרסאות.
73 נספח לאמנה החברתית האירופית, מסמך הפרשנות )הבלתי מחייב( לאמנה שפרסמה מזכירות האמנה 

Secretariat of the ESC, Migrant’s Rights in the European Social Charter, 22 June 2006, בעמ׳ 3.
European Social Charter, ETS No 163 74, ס׳ 19)8(.

 Secretariat of the ESC, Migrant’s ,75 מסמך הפרשנות )הבלתי מחייב( לאמנה שפרסמה מזכירות האמנה

Rights in the European Social Charter, 22 June 2006, בעמ׳ 11-10.
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3.2.5 הפקעת תושבות

התנאים בהם ניתן להפקיע תושבות הם סוגיה רלוונטית מבחינת המשפט הבין-לאומי 

רק במקרים בהם התושבות היא סטטוס משפטי ולא רק נתון עובדתי. משום כך נדונה 

סוגיית הפקעת התושבות רק במסמכים האירופיים הקוראים או מחייבים לתת סטטוס 

פורמלי של ״תושב ותיק״. 

על פי המלצת מועצת אירופה משנת 2000, ניתן יהיה להפקיע תושבות ותיקה רק אם 

בעליה רכש אותה במרמה, התגורר מחוץ לשטח המדינה יותר משישה חודשים ולא ביקש 
להאריך את התקופה, הורשע בפשע חמור, או מהווה סיכון רציני לביטחון המדינה.76

על פי הדירקטיבה של האיחוד האירופי, מדינה רשאית להפקיע מעמד של תושב 

לטווח ארוך רק אם אדם זה רכש את מעמדו במרמה, הוצא נגדו צו גירוש, או שנעדר 

שהמעמד  לקבוע  גם  רשאיות  מדינות  רצופים.77  חודשים   12 למשך  האיחוד  משטח 

יאבד במקרה שהאדם מהווה סכנה לשלום הציבור בהתחשב בעבירה שביצע. יש לציין 

שהפקעת המעמד של תושב ותיק אין משמעה שהאדם חייב לעזוב את המדינה, אלא 
שהוא אינו זכאי להגנות מיוחדות מפני גירוש.78

הפקעת תושבות מתושבי ירושלים פלסטינים 

בסוף מאי 2006 הודיע שר הפנים לשר ברשות הפלסטינית ולחברים בפרלמנט הפלסטיני — 

כולם אנשי חמאס תושבי מזרח-ירושלים — שאם לא יתפטרו מתפקידיהם תוך 30 יום, 

תישלל תושבות הקבע שלהם בגין הפרת אמונים. צעד זה ננקט בעקבות החלטה שקיבל 

ראש הממשלה בנושא זה באפריל 2006. על פי דיווחי התקשורת, ההחלטה התקבלה על 

רקע פיגוע שבוצע בתל-אביב ובגין העובדה שראשי חמאס לא גינו את הפיגוע וחלקם 

אף הצדיקו אותו.79 הודעת ההפקעה התבססה על ס׳ 11)א()2( לחוק הכניסה לישראל, 

המסמיך את שר הפנים לבטל לפי שיקול דעתו רישיון ישיבה שניתן לפי החוק, והיא 

 2014 ובמאי  עתירה,  הוגשה  זה  בעניין  החמאס.  אנשי  מצד  אמונים״  ב״הפרת  נומקה 

החליט בג״ץ לדון בה בהרכב מורחב.80 בעת כתיבת שורות אלו )אביב 2017( טרם התקיים 

הדיון.

76 המלצת 2000, לעיל ה״ש 55, פסקה 3א. ככל שמדובר במי שקיבל מעמד של תושבות על בסיס איחוד 

משפחות, גם פקיעת חיי המשפחה יכולה להצדיק הפקעת התושבות בנסיבות מסוימות, פסקה 3ב.
77 דירקטיבת 2003, לעיל ה״ש 64, ס׳ 9)1(.

78 דירקטיבת 2003, שם, ס׳ 9)3(.

79 ״האיום לשלול את תושבות אנשי החמאס בירושלים — בלתי חוקי״, בצלם, 30 במאי 2006,

.http://www.btselem.org/hebrew/jerusalem/20060530_revocation_of_residency_of_hamas_mps
80 בג״ץ 7803/06, אבו ערפה ואח׳ נ׳ שר הפנים ואח׳, החלטה מיום 13 במאי 2014.
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פקיעת התושבות של תושבי ירושלים פלסטינים   .4

המעתיקים את מגוריהם לגדה המערבית

מעצמה  לפקוע  עשויה  היא  עובדתי,  מצב  על  המבוסס  מעמד  היא  שתושבות  היות 

כשהמצב משתנה. פקיעת תושבות עקב השתקעות מחוץ לשטח המדינה היא דבר מקובל, 

אך משך הזמן המביא לפקיעתה משתנה ממדינה אחת לאחרת )אך אינו פחות משישה 

יש חשיבות מיוחדת לעובדה  עולה השאלה אם  לגבי תושבי מזרח-ירושלים  חודשים(. 

המערבית;  בגדה  אלא  אחרת,  במדינה  לא  אך  לישראל,  מחוץ  משתקעים  מהם  שחלק 

דהיינו, בשטח שגם הוא מצוי תחת שליטה ישראלית, אם כי לא בריבונותה, אלא תחת 

משטר כיבוש. 

מעבר של אוכלוסייה אזרחית לשטח כבוש טעון בירור על פי הוראת ס׳ 49)6( לאמנת 

ג׳נבה הרביעית מ-1949 )שישראל צד לה(, האוסרת על מדינה להעביר אוכלוסייה אזרחית 

שלה לשטח כבוש. הוראה זו נדונה על פי רוב בקשר להתיישבות הישראלית-יהודית בגדה 

המערבית. ישראל דוחה את תחולתה של אמנת ג׳נבה הרביעית בגדה המערבית בטענה 

שהשטח אינו ״כבוש״ כהגדרת האמנה, וגורסת שהאיסור מתייחס להעברת אוכלוסייה 

וולונטרית של אוכלוסייה. טענות אלו אינן מקובלות על מדינות  ולא לתנועה  בכפייה 

במפורש  נקבע  הקבוע  הפלילי  הדין  בית  בחוקת  הבין-לאומי.81  הדין  בית  ועל  אחרות 

שהעברת אוכלוסייה אזרחית של מדינה כובשת לשטח הכבוש היא פשע מלחמה, בין 

אם היא ישירה ובין אם נעשתה בעקיפין )אם כי המונח ״בעקיפין״ מתייחס שם לסיוע 
למעוניינים לעבור, ולאו דווקא ליצירת אילוצים המביאים למעבר(.82

המערבית,  לגדה  מגוריהם  את  המעתיקים  ירושלמים  פלסטינים  לתושבים  בנוגע 

המניע אינו כפייה ישירה של המדינה, אך יש לבחון את הטענה שהוא אינו נובע מרצון 

ככל  ירושלים.  בתוך  חוקי  באופן  לבנות  אפשרות  וחוסר  דיור  ממצוקת  אלא  חופשי, 

שהמדיניות הגורמת להעתקת המגורים )כגון צפיפות והיעדר שירותים( מהווה הפרה של 

זכויות, אין המדינה יכולה להתנער מאחריותה להגירה לגדה המערבית בטענה שמדובר 

בצעד וולונטרי. 

 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,  81

Advisory Opinion, [2004] ICJ Rep 136 (July 9, 2004), פס׳ 120.
 Rome Statute of the International Criminal Court (entered into force 1 July 2002) 2187 UNTS 82

.)viii()90, ס׳ 8)2()ב
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עם זאת, תחולתו של האיסור בהקשר של מעבר פלסטינים מירושלים לגדה המערבית, 

על  חל   )6(49 בס׳  האיסור  אם  היא  אחת  שאלה  טעמים:  מכמה  מאליה  מובנת  אינה 

״העברה״ של אוכלוסייה שהיא תושבת אך לא אזרחית.83 שאלה נוספת היא אם נוכח 

מטרתו של האיסור, הוא חל על מעבר פרטני או רק על העברה מסיבית של אוכלוסייה. 

עוד שאלה שעולה בהקשר זה היא כיצד להעריך את המצב בו האוכלוסייה שהמדינה 

מעבירה — או מפקיעה את זכותה לשוב — אינה נבדלת מבחינה אתנית מן האוכלוסייה 

בשטח הכבוש, לפחות לא במידה שראו לנגד עיניהם מנסחי אמנת ג׳נבה שביקשו להגן 
על זהותה הקולקטיבית של האוכלוסייה בשטח הכבוש.84

לסיום, יש לציין שדווקא מנקודת המבט הבין-לאומית, לפיה גם מזרח-ירושלים היא 

שטח כבוש, ס׳ 49)6( לאמנת ג׳נבה הרביעית כלל אינו רלוונטי, מכיוון שאין העברה של 

אוכלוסייה לשטח הכבוש, אלא בתוכו. עם זאת, אם אדם שתושבותו פקעה יעתור לבג״ץ 

נגד הפקיעה בהסתמך על ס׳ 49)6(, המדינה לא תוכל להיבנות מטיעון זה, היות שעל פי 

המשפט הישראלי מזרח-ירושלים היא שטח ריבוני שלה.

  Oscar Uhler and Henri Coursier (with Others), בלבד.  לאזרחים  מתייחסת  האדום  הצלב  פרשנות   83

 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War: Commentary (ICRC
(1958, בעמ׳ 283.

Uhler and Coursier 84, שם, בעמ׳ 283.
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5.  סיכום

מן הסקירה דלעיל עולה הקושי לבחון את מעמד תושבי מזרח-ירושלים מתוך השוואה 

עם מקרים אחרים בעולם בהם המדינה, האוכלוסייה המקומית והקהילה הבין-לאומית 

עוסקים בהסדרת מעמדה של אוכלוסייה נטולת אזרחות. הקושי נובע משוני באופן שבו 

נוצרה הבעיה, וחשוב מכך — מן השוני ביעדים הפוליטיים והחברתיים של השחקנים 

הרלוונטיים. מטרתם של ההסדרים המשפטיים החולשים על מצבים אלה, וכן מדיניותם 

של חלק מן הגורמים המעורבים בדוגמאות שניתנו מרחבי העולם, היא אינטגרציה של 

מזרח-ירושלים  תושבי  של  עניינם  זאת,  לעומת  המדינה.  בחיי  התושבת  האוכלוסייה 

המזרח- האוכלוסייה  )המדינה,  בדבר  הנוגעים  הגורמים  מן  אחד  שאף  בכך  מתייחד 

העיר  מזרח  תושבי  של  באינטגרציה  מעוניין  אינו  הבין-לאומית(  והקהילה  ירושלמית 

בקרב אוכלוסיית ישראל. 

אך להבדיל מן המסגרת הפוליטית השונה, המסגרת המשפטית הקובעת סטנדרטים 

מינימליים, תקפה לגבי ישראל כמו לגבי מדינות אחרות. אין זה אומר שלשאלות של 

זכויות  של  הבסיסית  המסגרת  אך  המשפטי,  הזכויות  ניתוח  על  השלכה  אין  מדיניות 

האדם )למשל, האיסור על גירוש שרירותי ללא מתן הזדמנות לניהול הליכים משפטיים; 

החובה להעניק אזרחות לילידי השטח על מנת למנוע חוסר אזרחות, והחובה לכבד את 

הזכות לחיי משפחה( — מסגרת זו שרירה וקיימת. ככל שהבטחתן של זכויות אלו כרוכה 

ביציבות בתושבות, ייתכן שניתן ללמוד מניסיונן של מדינות אחרות באימוץ הסדרים 

משפטיים המקנים מעמד מיוחד לתושבים לטווח ארוך שאינם אזרחים, על אף השוני בין 

המקרים השונים )ואולי גם בהתחשב בו( מבחינת ההקשרים הפוליטיים בהם משמשים 

הסדרים אלה.
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 ,368  ,363  ,293  ,270  ,183  ,180  ,134

372 ,371

החלטת )תכנית( החלוקה )נובמבר 1947(    

30 ,17 ,16

מועצת הביטחון  20, 67, 87, 179, 183,   

293 ,218 ,215

החלטה 242   179, 215, 218

החלטה 267   179

החלטה 338   215

עצרת האו״ם  16, 23, 36, 39, 44, 51, 

183 ,129 ,100 ,68-66 ,58 ,57

אום טובא  48, 335

האוניברסיטה העברית  26, 35, 44, 88, 145, 

 ,356  ,352  ,345  ,344  ,338  ,252  ,190

 363

אונסק״ו  276

אונרר״א  127, 144

אוסטרליה  379

אוסלו, תהליך/הסכמי  10, 12, 190, 212, 217, 

 ,231  ,230  ,228-225  ,223-220  ,218

 ,282  ,278  ,265  ,264  ,255  ,248  ,247

360 ,351 ,349 ,292 ,291

 ,257  ,231  ,230  ,219  ,195 האוס׳   ׳אוריינט 

275

׳ַאזֹורים׳  171

אחיטוב, אברהם  109, 119

א-טור  48, 229, 318

האיגוד הארצי למסחר זעיר  125

מפתח 
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׳איגום׳, יחידת  171, 172

האיחוד האירופי  67, 373, 377, 385-383

איחוד האמירויות  366

איחוד משפחות )אחמ״ש(  42, 75, 237, 240-

-337  ,316  ,274-264  ,257  ,247  ,242

385 ,342

אינדונזיה  366, 379

 ,163  ,161  ,150  ,140  ,124  ,12 אינתיפאדה  

 ,209  ,205-198  ,196-189  ,186  ,185

 ,264  ,263  ,256  ,254  ,215  ,213-211

339 ,307 ,292 ,291

האינתיפאדה הראשונה  12, 140, 150, 

 ,191 ,190 ,189 ,186 ,185 ,161

339 ,291 ,263 ,212 ,211 ,202

האינתיפאדה השנייה )אינתיפאדת אל-

אקצא(  254, 256, 263, 264, 292

אינתיפאדת הצעירים  347

איסטנבול  17

איראן  178, 270

אירופה  17, 26, 184

איש-שלום, מרדכי  27

׳איתרי׳, ישיבת   197

׳אל-אנבא׳, עיתון  93, 155

אל-אסבח, אחמד  339

אל-אע׳א, זכרייה  218

אל-אקצא, אינתיפאדת   ר' אינתיפאדה

אל-אקצא, מסגד  104, 153, 154, 161, 162, 

227 ,177

אל-בירה  185

אלג׳יר )אלג׳יריה(  40, 107, 215

אלדר, עקיבא  203, 204, 209, 325

אלון, יגאל  15, 19, 20, 34, 40, 54, 56, 122, 

158 ,157 ,125

אל-זעיים  198, 232, 259

אלחאק, אכרם עבד  330, 363

אל-ח׳טאב, עמר אבן  177

אל-ח׳טיב, רוחי  101-97, 104

׳אל-חכאוותי׳, תיאטרון  162, 276

׳אל-מקאסד׳, בית החולים  96, 229

אל-סאיח, שייח׳ עבד אלחמיד  101, 104, 153

אל-סלוואדור  184

אלע״ד  76

אל-עזרייה  38, 48, 77, 127, 166, 168, 171, 

 ,260  ,259  ,243  ,232  ,199  ,198  ,189

325 ,289 ,283

׳אל-פאג׳ר׳, עיתון  186, 196

אל קודס/אורשלים  122, 176, 244, 255

אל-קודס, אוניברסיטת  259, 345, 346

׳אל-קודס׳, עיתון  104, 134, 147, 173, 186

׳אמבסדור׳, מלון  17, 118

אמדי, אליהו  192

האמנה האירופית בדבר זכויות אדם וחירויות 

יסוד  377, 379, 381, 382, 384

אזרחיות  זכויות  בדבר  הבין-לאומית  האמנה 

ומדיניות  354, 375, 377, 379, 384

האמנה בדבר זכויות הילד  375, 407

מחוסרי-אזרחות   של  מעמדם  בדבר  האמנה 

379 ,377 ,376 ,375

האמנה החברתית האירופית  384

אמנת ז׳נבה הרביעית  34, 67, 91, 183, 210, 

387 ,386 ,281

אמריקה הלטינית  36, 58

אנאפוליס, הצהרת/ועידת/תהליך  275, 276, 

398 ,285 ,284

אנטישמיות  51

אסטוניה  369, 370, 371, 372

אסיה  366, 368, 372

האפוטרופוס הכללי  88, 112

נכסי נפקדים  76, 79, 112,  האפוטרופוס על 

190

האפיפיור  18, 19, 58

אפריקה  40, 366, 367, 368, 372

ארדן, גלעד  304, 306

ארזי, ראובן  88, 95

 ,243  ,232  ,198  ,189  ,78  ,77  ,69  ,48 א-רם  

325 ,260 ,259
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ארמון הנציב  25

ארמנים  38, 320

ארן, זלמן  15, 19, 29, 39, 40, 58, 142, 145

ארנס, משה  187, 188, 217, 361, 362

׳הארץ׳, עיתון  23, 243, 314, 329, 339, 362

ארצות הברית )ארה״ב(  66, 67, 79, 81, 84, 

 ,184  ,181-179  ,135  ,118  ,108  ,86

 ,239  ,225  ,218-215  ,209  ,207  ,203

290 ,286 ,283 ,275 ,256

גם  ר׳     60  ,34 המנדטורית   ארץ-ישראל 

פלשתינה )א״י(

א-שאפי, חיידר עבד  219

אשכול, לוי  7, 8, 16, 20-18, 27-24, 29, 31, 

 ,124  ,120  ,119  ,111  ,87  ,62  ,59  ,33

197 ,176 ,172 ,165 ,154 ,145 ,130

 ,212  ,204  ,196  ,161  ,140  ,109  ,107 אש״ף  

 ,252  ,230  ,223-219  ,217-215  ,213

307 ,306 ,292 ,276 ,264 ,257

אשקלון )מג׳דל(  42, 339

בגין, מנחם  15, 19, 20, 34-29, 36, 38, 40, 58, 

 ,226 ,197 ,184-182 ,180-176 ,97 ,82

291 ,288

בדר, יוחנן  114

בדראן, משפחת  305

בהוטאן  368

בולינג, ועידת  254

בוסניה-הרצגובינה  371

בורג, יוסף  44

בורקינה פאסו )וולטה עלית(  367

בוש, ג׳ורג׳ )האב(  217

בוש ג׳ורג׳ )הבן(  256

בז׳ז׳ינסקי, זביגנייב  180

בחריין  366

ִּבידו  172

׳בידון׳ )נטולי מעמד(  366, 367, 372

ביטוח לאומי   ר׳ המוסד לביטוח לאומי

ביילין, יוסי  220, 221, 224, 225, 248, 255

בייקר, ג׳יימס  216, 217, 218

ביירות  275

בינאום )׳קורּפוס סּפראטום׳(  17-15, 19, 23, 

62 ,51 ,32 ,30-28

ביר אונא  71

ביר נבאללה  259

בית אכסא  48, 54

בית ג׳אלה  48, 71, 102, 333

בית הדין הבין-לאומי בהאג  67, 355, 386

בית הדין העליון לערעורים  158

 ,96 השרעיים(   הדין  )בתי  השרעי  הדין  בית 

 ,212  ,158-152  ,141  ,140  ,104  ,101

349 ,340 ,308 ,292 ,290 ,213

 ,328  ,304 מנהליים   לעניינים  המשפט  בית 

334 ,331

 ,96-94  ,78  ,44 )בג״ץ(   העליון  המשפט  בית 

 ,211  ,210  ,204  ,202  ,185  ,182  ,138

 ,243-237  ,235  ,234  ,225  ,217  ,213

 ,277  ,274-269  ,267  ,261  ,247  ,246

 ,304  ,303  ,298-296  ,289  ,284-280

 ,331-329  ,327  ,326  ,323  ,312  ,311

387 ,385 ,380 ,345 ,344 ,336 ,334

בית ויטנברג  192

ביתוניה  48

בית חנינא  48, 63, 69, 172, 248, 249, 320, 

342

בית לחם  29, 30, 32, 33, 40, 46, 48, 52, 56, 

 ,268  ,191  ,178  ,152  ,142  ,125  ,102

339 ,333

בית סוריּכ  172

בית סחור  71, 320, 333

בית צפאפה  48, 86, 147, 150, 166, 186, 197, 

320 ,318 ,317 ,290

בך, גבריאל  277

בלגיה  327, 328

בן-אור, נאוה  327, 328, 346

בן-אלישר, אליהו  176, 177, 178, 180, 181, 

184 ,183 ,182
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 ,102  ,101  ,93  ,83  ,24  ,11 מירון   בנבנשתי, 

 ,120  ,115  ,113  ,110  ,107  ,106  ,104

319 ,291 ,185 ,174 ,124-122

 ,94  ,44  ,43  ,21  ,18  ,17  ,12 דוד   בן-גוריון, 

312 ,264

בן-זאב, משה  31, 41, 289

בנזימן, עוזי  11, 23, 34, 62, 81, 83, 92, 98, 

160 ,137

בנטוב, מרדכי  15, 31-29, 33, 40, 52, 58, 135

בן-יאיר, מיכאל  112, 117, 391

בן-עמי, שלמה  255-247

בנק ישראל  161-159

בנק עות׳מן  159

בסתוני, רוסתום  43, 44

 ,282  ,274  ,272  ,247  ,242  ,241  ,12 ׳בצלם׳  

323

בקעה  110

בר-און, רוני  18, 24, 26, 42, 280, 282, 304

בראון, ג׳ורג׳  21, 51

בר-אילן, דוד  243

ברזילי, ישראל  19, 29, 31, 58, 339

 ,371  ,369  ,368  ,217  ,184 המועצות   ברית 

372

ברכאת, פאיק  69, 129, 138, 139, 186

בר-לב, חיים  20

ברלינר, דבורה  283, 310, 327

ברנע, נחום  70, 75, 103, 105, 106, 129, 286

בר-סלע, יורם  78, 79, 107

ברעם, משה  134, 392

ברק, אהוד  244, 245, 247, 254-249

ברק, אהרן  10, 78, 189, 202, 211-205, 214, 

301 ,277 ,270 ,238 ,235

ברקו, ראובן  226, 279

ברקת, ניר  261, 347

בתיר  56

גביזון, רות  274, 299, 308, 309

ג׳בל-מוּכּבר  63, 69, 121, 186, 347, 353, 361

הגבעה הצרפתית  165, 184, 260

גבעת המבתר  165

גבעת זאב  248, 258, 263

הגדה המערבית  9, 16, 17, 28-26, 41-37, 46-

 ,85 ,82 ,81 ,76 ,75 ,68 ,66 ,55-52 ,48

 ,132 ,126 ,125 ,119-117 ,109 ,98 ,86

 ,164-159  ,157  ,155  ,154  ,140-135

 ,185  ,180  ,179  ,176  ,174  ,173  ,171

 ,218-216  ,214-212  ,202  ,192  ,189

-231  ,229  ,227  ,226  ,224  ,222  ,220

 ,265  ,263  ,259  ,257  ,244  ,242  ,236

 ,319  ,307  ,298  ,292-290  ,288  ,271

 ,372  ,364  ,347  ,341  ,339-335  ,333

387 ,386 ,380

גדז׳, הרצל  265, 266

גדיש, יוסף  145, 146, 149

 ,202  ,76  ,67 הביטחון׳(   )׳גדר  ההפרדה  גדר 

 ,272  ,264-256  ,236  ,232  ,226  ,218

-324  ,319  ,304  ,292  ,285  ,279  ,275

 ,353  ,349  ,342  ,336  ,335  ,333  ,326

378 ,374 ,361

גולדברג, ארתור  67, 84, 180

גור, מרדכי )מוטה(  21, 35, 124, 187

גור-אריה, בנימין  35, 187

גוש עציון  135, 258, 263, 395

גזית, שלמה  66, 80, 84, 85, 102, 118, 135, 

138

גח״ל  29, 56, 58, 82, 83, 88, 95, 106-103, 114

׳הגיחון׳, חברת  260, 336

 ,180 ,173 ,166 ,165 ,124 ,73  ,48  ,29 גילה  

347 ,344 ,333 ,287 ,209 ,197 ,186

גינוסר, יוסי  249, 251

גל, אברהם  204

גל, מיכאל  151

גלאון, זהבה  271

׳גלוריה׳, מלון  98, 99

גלילי, ישראל  29, 58

גנדי, מהטמה  203
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ג׳נין  27, 264

גרא, יהודה  84

גרוניס, אשר  282

גרמניה  17, 40

גר תושב  297

הגשרים הפתוחים, מדיניות  126, 135, 137-

290 ,259 ,174 ,159 ,139

דאוד, מיכאיל  190

דארי, סאלח  283, 310, 327

דבאש, סופיאן  318

׳דבר׳, עיתון  82, 113, 164, 168, 173

דג׳אני, משפחת  136

דחיית אל-בריד )שכונת הדואר(  69, 77, 78, 

335 ,198 ,190 ,189

דיין, משה  9, 18, 25-20, 29, 39-37, 46, 52, 

 ,124 ,120 ,119 ,98 ,66-64 ,58 ,55 ,53

 ,171  ,160  ,159  ,138  ,135  ,134  ,132

290 ,288 ,190 ,181 ,179 ,178 ,174

דין )עקרון( הדם/צאצא  297, 366, 368, 375

 ,367  ,366  ,297 הקרקע/מולדת   )עקרון(  דין 

375 ,368

דינר ירדני  62, 63, 138, 140, 152, 157, 161

דיר יאסין  151

דלאקווא, מונסיניור   23

דקל, אודי  285

דרעי, אריה  242

׳הדסה׳, בית החולים  26, 35 

ההסתדרות )הכללית(  93, 125, 133, 200

הודו  203, 367

הולסט, יוהאן יורגן   222, 223

הופנונג, מנחם  44-42, 84, 193, 301, 311, 393

׳היום׳, עיתון  56

היטל ביטחון  128, 129

׳הימנותא׳  171

זכויות האדם   בדבר  האוניברסאלית  ההכרזה 

374 ,44

׳הכשרת היישוב׳  171

הלל, שלמה  116, 129, 134-131, 139, 181

המשולש  42, 125, 181, 267, 305

הנגבי, צחי  275

 ,332  ,318  ,314  ,247-244  ,190 עמירה   הס, 

339 ,337

הסדר קרקעות )מקרקעין(  76, 96, 117, 189, 

353 ,349

הצהרת העקרונות  224-221, 228, 292

הר הבית/חרם אל שריף  21, 23, 37, 64, 140, 

 ,227  ,193  ,191  ,177  ,158  ,154  ,152

 ,287  ,255-253  ,251  ,249  ,239  ,228

296 ,290

הר גיֹלה )ראס בית ג׳אלה(  48, 333

הר הזיתים  20, 229, 255, 259

הר-חומה  231, 333, 244, 250, 255, 287

הר הצופים  18, 26, 30, 31, 35, 252

הרמן, אברהם  57, 62

הרצוג, חיים )ויוויאן(  16, 100, 118

הרצוג, יעקב   16, 100

הרצוג, יצחק  262, 361

הרצל, בנימין זאב תאודור  17

ואנס, סיירוס  178

וואדי ג׳וז  92, 166, 245, 250

וואדי חומוס  262, 335, 336

וואדי חלץ  48

וואדי קלט  47, 48

 ,144  ,141  ,140  ,127  ,126  ,46  ,37 הוואקף  

290 ,212 ,158-152

וולאג׳ה  333

וולג׳ה  48

הוועדה להדרכה לאומית  101

הוועדה להכוונה לאומית  91, 108

וושינגטון  11, 18, 57, 62, 67, 81, 83, 87, 91, 

292 ,254 ,222-218 ,174 ,102

ויגרט, גדעון  168, 187

ויינשטיין, יהודה  262, 335



414415415

וינטר, מיכאל  141, 142, 145, 148, 150

ויצמן, עזר  178

ועדה בין-משרדית לעניין ירושלים  130, 169, 

170

ועדת המנכ״לים לענייני ירושלים  119, 120, 132

ועדת המעקב העליונה  296

ועדת הפיוס  113

ועדת פלד  148

ועדת פיל  17

ועדת קלוגמן )הוועדה לבדיקת מבנים במזרח-

ירושלים(  76

ועדת רבינוביץ׳  301

ועדת רוזוליו )הוועדה לביטחון ירושלים(  75, 

130

ועדת השרים לענייני ירושלים  31, 32, 41, 45, 

 ,128 ,125 ,122 ,119 ,90 ,81 ,77 ,55-51

 ,190  ,189  ,187  ,170  ,166  ,149  ,132

 ,263  ,235  ,233  ,231  ,229  ,228  ,199

288

ועדת השרים לענייני ביטחון  19, 20, 39, 56, 

172 ,132

ורד, יעל  26

ורהפטיג, זרח  19, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 58, 

160 ,153 ,61

הוותיקן  17, 18, 23, 28, 51, 167, 180

זאבי, יפתח-פלמ״ח  277

זאבי, רחבעם )גנדי(  9, 21, 49-46, 51, 52, 54, 

288 ,277 ,170 ,55

זגגי, מרדכי  111, 171

זינגר, יואל  220

זכות השיבה  250, 265, 266

זמר, חנה  114

זרינה, פאידה  329

ח׳אלידי, משפחת  64

חאן השומרוני הטוב  46, 48

החברה לפיתוח מזרח-ירושלים  296, 306

חברון  12, 20, 28, 33, 34, 38, 40, 52, 64, 85, 

363 ,340 ,330 ,191 ,185 ,171 ,124

 ,162  ,101 המזרח-ירושלמית   החשמל  חברת 

192 ,185

׳חומת מגן׳, מבצע  256, 257, 275

חוסיין, המלך  20, 84, 212, 213, 227

אל-חוסייני, חאג׳ אמין )המופתי(  76

חוסייני, משפחת  64

חוסייני, פייסל  190, 195, 218, 219, 228, 231, 

292 ,276 ,243

חוף השנהב  367, 372

׳חוצות היוצר׳  104

 ,188  ,89  ,82  ,80  ,79  ,44-42 חוק האזרחות  

 ,300  ,274-271  ,269  ,268  ,257  ,208

 ,340  ,337  ,316-314  ,312  ,311  ,304

380 ,376 ,349 ,342

חוק האזרחות, תשי״ב-1952  42, 314  

חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת 

שעה(, תשס״ג-2003  257, 268, 

380

חוק ביטוח בריאות ממלכתי  233, 234, 241, 

356 ,355 ,305 ,264

חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד  200, 233, 300, 

356 ,319 ,305 ,302

חוק הסדרי משפט וִמנהל, תשכ״ח-1968  87, 

94 ,90

 ,86 תש״ל-1970   וִמנהל,  משפט  הסדרי  חוק 

112 ,87

ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  חוק 

יריחו  224, 230, 235

הגדה  בדבר  הביניים  הסכם  יישום  חוק 

המערבית ורצועת עזה  309

חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל  4, 12, 67, 

395 ,187 ,183 ,182 ,96

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו  380

חוק יסוד: משאל עם  350

תקנות-שעת-חירום  של  תוקף  להארכת  חוק 

)הסדרי משפט וִמנהל(, תשכ״ט-1969  93
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חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט  8, 

60 ,56 ,34

חוק לתיקון פקודת העיריות  8, 9, 35, 57, 60

 ,54  ,44 לישראל, תשי״ב-1952   חוק הכניסה 

 ,326  ,300  ,299  ,289  ,282  ,207  ,206

385 ,365 ,360 ,351 ,338 ,332 ,330 ,327

חוק המפלגות  308, 309, 350

חוק מקרקעי ישראל, תש״ך–1960  343

 ,299 תשכ״ה-1965   האוכלוסין  מרשם  חוק 

300

תש״י- חוץ,  יוצאי  למסמכים  נוטריונים  חוק 

139  1950

חוק נכסי נפקדים, התש״י-1950  46, 79, 80, 

153 ,152 ,117 ,114-112 ,94 ,92 ,86

חוק הקאדים, תשכ״א-1961  153, 158

 ,270  ,60 התשמ״ב-1981   הגולן,  רמת  חוק 

359 ,348 ,301

חוק הרשויות המקומיות  103, 305

חוק השבות  43, 54, 188, 235, 297, 343

חוק השמירה על המקומות הקדושים  8, 28, 

183 ,61 ,59 ,58 ,57 ,35

חוק התכנון והבנייה  168

חוקי ״איחוד ירושלים״  27, 33, 35, 41, 46, 

 ,111 ,99 ,90 ,86 ,78 ,68 ,65 ,59 ,55

134 ,120 ,118

ח׳ורי, אליאס  313, 315, 320, 322, 326

חורי, ג׳קי  296, 306, 337, 339, 340

חזמא  48

חיפה  12, 42, 54, 118, 125, 153, 256, 257, 

268 ,264

חלחול  185

החמאס  278-275, 283-280, 385, 297, 304, 

385 ,358

חסון, ניר  314, 318, 319, 329, 337

חסן, אמיר  331

אל-חרם א-שריף  ר' הר הבית

חשין, אמיר  13, 75, 150, 194, 196, 198, 200-

259 ,241 ,233 ,232 ,213 ,202

טאבה, שיחות/דיוני  256-254, 262

טובאס, שאדי זּכרייה  264

טובי, תופיק  44, 114

טוויל, טלאל  318

טוטח, מוחמד  280

 ,110  ,94  ,85  ,81  ,77-75 שמואל   טולידאנו, 

 ,134-128  ,124-122  ,119  ,115  ,112

166 ,165 ,162 ,160 ,156 ,140 ,136

טיראווי, תופיק  231

טלביה  110

טמילים  367

טרלו, צבי  41, 47, 56, 289

יארינג, גונאר  87, 173

ידין, יגאל  16, 20

׳ידיעות אחרונות׳, עיתון  23, 106

ידלין, אהרון  70, 134, 148, 149

יהודאי, יוסף  194

יהודה ושומרון )יו״ש(  12, 24, 64, 66, 82, 91, 

 ,148 ,141 ,135 ,132 ,118 ,109 ,107 ,98

 ,176  ,172  ,171  ,162  ,154  ,151  ,149

 ,217  ,205  ,204  ,199  ,198  ,191  ,180

356 ,312 ,291 ,259 ,247 ,235 ,233

יובל, רמי  311, 312

יוגוסלביה  58, 371

הערבית(   הליגה  )יוזמת  הערבית׳  ׳היוזמה 

396 ,275

יוסט, צ׳ארלס ו׳  67, 180

יוסטמן, יהושע )ה׳ יוסטוס(  106

היועץ לענייני ערבים  8, 75, 77, 94, 98, 119, 

226 ,169 ,163 ,158 ,133-128 ,123

יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים  35, 

 ,115  ,96  ,94  ,85  ,81  ,79  ,76

 ,138 ,133 ,131 ,129 ,124 ,122

191 ,187 ,165

יועץ ראש העיר לענייני ערבים/מזרח-

 ,151  ,150  ,108  ,75 ירושלים  

295 ,259 ,194 ,186
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היחידה לפיתוח ועידוד יזמות במזרח-ירושלים  

296-295

יערי, אליעזר  192, 203, 204, 209, 212, 213, 

294

יפה, אביעד  78, 79

יפו  12, 65, 98, 104, 151, 156

יפו, רחוב  65

הירדן, נהר  35, 85, 136, 159, 161, 212

גשרי הירדן  85, 161, 213, 214, 239  

גשר אלנבי  137, 236, 307  

ירדן )הממלכה ההאשמית(  8, 9, 31, 32, 35, 

 ,95 ,92-90 ,86-84 ,82 ,81 ,78 ,55 ,41

 ,109  ,107  ,104  ,103  ,101  ,100  ,96

-134  ,132  ,128-126  ,117  ,115  ,111

 ,157-154  ,152  ,151  ,148  ,147  ,144

 ,219  ,214-212  ,210  ,174  ,164-159

-290  ,286  ,271  ,270  ,259  ,239  ,227

 ,349  ,348  ,339  ,322  ,313  ,307  ,292

364

יריב, אהרון  18

 ,224  ,222  ,190  ,152  ,53  ,52  ,47  ,34 יריחו  

235 ,230

ישעיהו, ישראל  29, 38, 58

יתום, דני  251

כהן, גאולה  182

כהן, הלל  162, 171, 172, 191, 195, 226, 279

כהן, חיים  35, 90, 95, 96

כוויית  38, 82, 91, 217, 366, 367

ּכותאּב, ג׳ונתן  204

הכותל המערבי  18, 26-21, 28, 37, 39, 46, 77, 

253 ,249 ,192 ,130

כיכר ציון  64

כיפת הסלע )מסגד עומר(  21

 ,150  ,129  ,128  ,108  ,102 עיתון   העיר׳,  ׳כל 

 ,249  ,229  ,192  ,187  ,186  ,166  ,152

286

כנסיית הקבר  21, 37

כפר עציון  135

כפר עקב  248, 260, 261, 272, 304, 305, 319, 

361 ,353 ,341 ,336 ,326 ,325

כפר השילוח )סילואן(  38

כרטיס יוצא  236, 239, 307

להט, שלמה )צ׳י׳ץ(  20

לוי, אדמונד  270, 271, 273

לוי, דוד  215

לוי, רפאל  100

לוין, יריב  309

לוינגר, משה  124

לוסטיגמן, עדי  314-312, 322, 326, 332-328, 

338

לטבייה  369, 370, 371, 372

לטרון  48

ליאור, ישראל  16

ליבוביץ׳, ישעיהו  106, 107

לִיבנה, אליעזר  82, 83

ליבני, ציפי  285

ליבר, דב  319

הליגה הערבית  107, 275, 276, 396

ליטא  369

׳הליכוד׳  43, 172, 176, 217-215, 231, 291, 

347

ממשלות הליכוד הלאומי  176

ליש, אהרן  64, 98, 150, 157, 163, 192, 196

לפידות, רות  13, 96, 233, 299, 358-356

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  68, 69, 71, 

295 ,155 ,72

לשכת הסעד  127, 195

לשכת התעסוקה  346

 ,132  ,131  ,128  ,115  ,110  ,87 גולדה   מאיר, 

176 ,169 ,167 ,145 ,134

מאמונייה, בית ספר לבנות  143

מגילת העצמאות  44

׳מדיטרן׳, ארגון  165
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מדינה, ברק  34, 43, 273, 295, 297, 300, 301, 

355 ,311 ,305 ,304

המדינות הבלטיות  366, 369, 371

מדינות המפרץ הפרסי  217, 366, 372

מדריד  190, 215, 217, 218, 219, 220, 224, 

391 ,292 ,231 ,226

 ,220  ,219  ,218  ,190 מדריד   ועידת   

231 ,226 ,224

מהגרי-עבודה  367, 384

מובארּכ, חוסני  216

המוגרבים, שכונת  26, 46, 77, 113, 166, 199

מודעי, יצחק  185, 215

מוזיאון ישראל  26, 142

״מוכר שאינו רשמי״ )חינוך(  144, 264

 ,307 מולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה  

321

מונטנגרו  371

 ,77 לאומי(   )ביטוח  לאומי  לביטוח  המוסד 

 ,195  ,194  ,190  ,189  ,161  ,127  ,126

 ,244  ,241-239  ,237-232  ,202-198

-300  ,298  ,295  ,268-266  ,262  ,249

 ,335  ,326  ,319  ,318  ,306  ,305  ,303

 ,356  ,355  ,348  ,346  ,343-341  ,336

359

מוסררה  16, 203

המועצה הלאומית הפלסטינית  212

המועצה המוסלמית )העליונה(  101, 109, 133, 

162 ,158-156 ,154

המועצה המחוקקת הפלסטינית  220, 278-275, 

282 ,280

מועצת אירופה  385-381

 ,241  ,239  ,210  ,12 הפרט׳   להגנת  ׳המוקד 

 ,326  ,283  ,274  ,272  ,247  ,246  ,242

339 ,335 ,334 ,330

מור, אורי  85, 115, 131, 133, 138, 139, 158, 

169

מזוז, מני  43, 280, 281, 332-330, 363

מזר, אמנון  319

מזרח-טימור  366

המטה לביטחון לאומי  296

מיכאלי, אברהם  309

מינץ, דוד  330

מיקוניס, שמואל  61, 114

מישור אדומים  263

מכה  59, 136, 137, 318

מכון ירושלים למחקרי מדיניות )לשעבר מכון 

 ,248  ,13-11 ישראל(   לחקר  ירושלים 

285 ,283 ,262 ,249

המכון הישראלי לדמוקרטיה  299, 304

המכון למחקר חברתי שימושי  59

מכון הרטמן  75

מכון ׳עקבות׳  67, 78

מכללת דוד ילין  352

מכללת הדסה  345, 352

מכללת עזריאלי להנדסה  345, 352

ִמלווה ביטחון חובה  128

׳המלך דוד׳, מלון  171

מלחמת יום הכיפורים  95, 97, 107, 116, 140, 147

מלחמת ההתשה  87, 128

מלחמת לבנון  95, 183

מלחמת המפרץ  124, 190, 217, 218, 390

  )1948 )מלחמת  העצמאות/השחרור  מלחמת 

 ,117 ,114-112 ,66 ,43 ,42 ,29 ,21 ,20

289 ,203

 ,12-8   )1967 )מלחמת  הימים  ששת  מלחמת 

 ,95  ,94  ,92  ,82  ,60  ,34  ,21  ,18  ,15

 ,154  ,143  ,132  ,122  ,120  ,111  ,109

 ,174  ,173  ,169  ,166  ,163  ,162  ,157

 ,259  ,212  ,208  ,203  ,191  ,182  ,176

 ,333  ,300  ,294  ,291  ,290  ,288  ,261

356 ,350 ,348

ממשלת האחדות  215, 217, 398

 ,123  ,102  ,78  ,63  ,38  ,17 הבריטי   המנדט 

210 ,168 ,154

 ,261  ,259  ,229  ,213  ,198 האזרחי   הִמנהל 

269
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 ,246  ,245  ,244  ,239  ,236 ִמנהל האוכלוסין  

297 ,267 ,265

 ,125  ,88  ,79 )ממ״י(   ישראל  מקרקעי  ִמנהל 

344 ,343 ,308 ,172 ,171

 ,293 במזרח-ירושלים   קהילתיים  מנהלים 

360 ,350

המנהל הקהילתי בית חנינא  342  

ִמנהל קהילתי ׳עוטף ירושלים׳  261

ִמנהלת השלום  248, 285

ִמנהלת ׳קשת צבעים׳  285

ִמנהל חינוך ירושלים )מנח״י(  151, 229, 264, 

352

מס הכנסה  93, 128, 129, 190, 301, 303

מס עינוגים  128

מס ערך מוסף  96, 129

מעלה אדומים  46, 248, 258, 263

מעלה הזיתים  231

מעלה החמישה  46, 204

מעלות דפנה  165

׳מעריב׳, עיתון  23, 102, 106, 132, 145, 197

המערך )מפלגה(  104, 105, 183

מערת המכפלה  64

מפא״י  27, 43, 44, 82, 145, 392

המפד״ל  15, 29, 33, 106-104, 124, 133

מפ״ם  30, 31, 43, 51, 70, 79, 88, 95, 105

ִמפקד )האוכלוסין(  20, 41, 42, 68, 69, 71, 72, 

 ,301  ,210  ,203  ,202  ,78  ,76  ,75  ,73

334 ,333

׳מפת הדרכים׳  275

׳מצה׳, מסעדת  264, 266, 268

׳מצפן׳, ״הארגון הסוציאליסטי בישראל״  106, 

107

מצרים  131, 139, 159, 161, 162, 176, 177, 

226 ,220 ,216 ,183 ,182 ,180 ,178

מקדוניה  371

מק״י  61, 84, 114

מרוקו  176, 178

מרזל, יגאל  330

מרחב התפר  257

מרידור, דן  248, 251

המרכז הבין-תרבותי לירושלים  344

״מרכז חיים״  209, 237, 238, 239, 246, 247, 

 ,319  ,312  ,306  ,305  ,303  ,302  ,299

 ,339  ,338  ,334  ,333  ,327  ,326  ,325

359 ,351

מרכז המחקר והמידע של הכנסת  300, 301

מרכז טיפוח יזמות )מט״י(  344

מרכז מציל״ה  274, 299

מרצ )מפלגה(  271, 308, 309

 ,246  ,236  ,235  ,155  ,71 האוכלוסין   מרשם 

 ,334  ,327  ,305  ,300  ,299  ,270  ,268

340 ,338 ,337

משטרת ישראל  35, 95, 162, 185, 195, 226, 

320 ,313 ,298 ,277 ,275

 ,128  ,121  ,116  ,111  ,78  ,62 האוצר   משרד 

171 ,169 ,130

משרד הבריאות  92, 93, 96, 229, 341, 345, 

346

משרד החינוך  150-141, 213, 229, 335

משרד החקלאות  125

המשרד לירושלים  296, 306, 352

משרד השיכון  167-165, 170, 184, 186, 199

משרד התחבורה  92, 125, 263

נאור, מרים  330, 332

אל-נאצר, גמאל עבד  83, 131, 139, 161

נבולסי, מוחמד  329-327

נבי סמואל  39, 48, 258, 263

נווה יעקב  53, 165, 184, 260

נוסייבה, סרי  150, 152, 166, 219

נוסייבה, שיכוני  166, 167

נועם, גיל-עד  238, 283, 298, 304, 354, 355

נועמאן )חרבת מזמוריה(  71, 333

נורבגיה  220

ניו-יורק  36, 38, 39, 51, 58, 59, 62, 79, 251, 324

נפאל  368, 372
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נפקדים  42, 46, 76, 79, 80, 86, 92, 94, 111-

190 ,153 ,152 ,117 ,114

הנציב העליון  185

נציבות האו״ם לפליטים  368, 371, 372

נצרת  131, 151

נרקיס, עוזי  18-16, 22-20, 24, 26, 35, 41, 288

נשאשיבי, משפחת  64

נתניהו, בנימין  43, 230, 231, 242, 243, 246, 

 ,304  ,293  ,287  ,282  ,265  ,261  ,247

324

סאדאת, אנואר  4, 179-176, 182, 183, 216, 

394 ,291

סביר, אורי  220, 221, 331, 378

סברי, קאדי סעיד  155

סוויסה, אליהו  198, 238, 242, 246-244

סולברג, נועם  345, 346

סוריה  270, 301

סיבל, רובי  13, 354, 355

סילואן  38, 63, 184, 280  ר׳ גם כפר השילוח

סיני, חצי האי  24, 29, 40, 182, 266, 267

סיריאנים )העדה הסורית אורתודוקסית(  320

סלאימה, אמיר  329, 330, 334

סלובקיה  371

סלמן, יעקב  46, 47, 98, 99

סלע, רונית  336

סניורה, חנא  196

ספטמבר השחור  140, 190

ספיר, יוסף  24, 29, 30, 31, 40, 58

ספיר, פנחס  39, 171

סרביה  371

סרי-לנקה  367, 372

עבאס, מחמוד  ר' אבו-מאזן  

עבד-אל-קאדר, חאתם  252

עבדאללה השני, המלך  227

העבודה, מפלגת  83, 103, 105, 133, 134, 172, 

244 ,224 ,217-215

עדאלה  274, 281, 282, 380

 ,205-202  ,189  ,78  ,44  ,10 מוּבארק   עוואד, 

 ,289  ,283  ,238  ,235  ,214  ,211-209

327 ,303 ,301

 ,128  ,82  ,40  ,33  ,30  ,29 רצועת/חבל   עזה, 

 ,204  ,199  ,194  ,180  ,172  ,162  ,141

 ,224  ,222  ,221  ,219-217  ,215  ,212

 ,309  ,271  ,256  ,247  ,235  ,233  ,230

380 ,337 ,312

עזרא, גדעון  309

עזר-רענן, אתי  318

עטון, אחמד  280

׳עטרה ליושנה׳  173, 184

עטרות  32, 36, 48-46, 53   ר׳ גם קלנדיה

׳עטרת כוהנים׳  76, 173, 184

עין ג׳וויזה  333

עין פואר  47, 48

עין פרה  48, 52, 53, 54, 55

עין פרעה  47

עיסאווייה  48, 63, 347, 361

העיר העתיקה )ירושלים העתיקה(  7, 22-15, 

 ,63 ,62 ,55 ,51 ,48 ,39-37 ,35 ,32-24

 ,153  ,125  ,121  ,98  ,80  ,77  ,76  ,68

 ,199  ,191  ,189  ,184  ,173-171  ,166

 ,308  ,285  ,260  ,256-249  ,203  ,201

357 ,329

עיראק  217, 270

עיר דוד  19, 255

עיריית-גג  98, 178, 251

׳עיר עמים׳  12, 75, 76, 213, 308, 320, 343

255 ,18  )Open City( עיר פתוחה

עמיר, אלי  8, 75, 77, 81, 140, 156, 160

עמירב, משה  12, 169, 232, 240, 243, 244

עמית, מאיר  20

ענאתא  48, 249, 260

ענתות  24

עקרון הדם  ר' דין הדם  

עקרון הקרקע  ר' דין הקרקע  
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ערב אל-סוואחרה  48, 63, 69, 198, 248

ערב הסעודית )סעודיה(  91, 178, 217, 286, 

366

עריקאת, סאיב  228

ערן, עודד  247, 248, 250

ערפאת, יאסר  196, 213, 215, 223-221, 249, 

279 ,276 ,253 ,250

עשראווי, חנאן  190, 218, 219

פאולוס השישי, האפיפיור  18

׳ּפארק׳, מלון  124, 264

פוגלמן, עוזי  180, 330, 331, 332

פולוק, דיוויד  320, 321

פונדק, רון  220, 221, 222, 225, 249, 397

פורז, אברהם  297, 348

פלד, מתי  146, 148

פלשתינה )א״י(  37, 43   

פסגת זאב  184, 260, 287

פקודת העיריות  8, 9, 35, 57, 60, 97

תש״ח-1948   והמשפט,  השלטון  סדרי  פקודת 

284 ,103 ,60 ,57 ,56 ,37 ,35-33 ,8

הפרלמנט הפלסטיני  282, 385

פרס, שמעון  131, 215, 217, 220, 222, 223, 

328

פת-גילה, כביש  186

פת, שכונת  186, 197

הפת״ח  115

צומוד )צֻמוד(  163, 244

צור, צבי  32, 33

צור באהר  48, 63, 121, 248, 251, 262, 294, 

361 ,336 ,335 ,319

צ׳כוסלובקיה  371

צ׳כיה  371

צלאח א-דין  177 

צלאח א-דין, רחוב  69, 125, 194, 279
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Islamic property trust) continued to operate in East Jerusalem, and Waqf guards 
at the Temple Mount / Al-Haram Al-Sharif continued to receive salaries from the 
Jordanian government. 

Apparently, the “temporary” solution of Israeli residence and Jordanian 
citizenship was convenient for all sides: most residents of East Jerusalem wanted 
to maintain their Jordanian citizenship and were unable or unwilling to take the 
proactive step of applying for Israeli citizenship; Jordan aspired to preserve its 
relationship with East Jerusalem, hoping to be able to return to control after Israel 
withdrew; the international community, in particular the United States, did not 
recognize Israel’s annexation and supported maintaining the status quo; and 
for Israel’s part, the government obviously had no interest in imposing Israeli 
citizenship and increasing the number of Arab citizens in Jerusalem and in Israel 
at large.

The outbreak of the first Intifada in late 1987, which reinforced the Palestinian 
identity of East Jerusalem Arabs, and the Jordanian decision to disengage from 
the West Bank in the summer of 1988 resulted in a new state of affairs: gradually 
most East Jerusalem residents lost their full Jordanian citizenship, and today the 
majority have temporary Jordanian passports that are, in effect, a kind of laissez 
passer. The vast majority of Arab residents of East Jerusalem – who comprise 
40% of the residents of Israel’s capital – do not have full citizenship, Israeli or 
Jordanian. 

The Oslo process, the establishment of the Palestinian Authority in 1994, the 
granting of voting rights to East Jerusalem Arabs for elections to institutions of 
the Palestinian Authority, whose seat is in Ramallah, and the implementation of 
a Palestinian curriculum in the municipal schools of East Jerusalem – all these 
factors have further complicated the status of East Jerusalem Arabs, who are torn 
between their identity as residents of Israel and bearers of temporary Jordanian 
passports, and who simultaneously view themselves as part of the Palestinian 
people. As a consequence of these developments, Israeli law, jurisdiction, and 
administration do not actually apply to many areas of life for Arab residents of East 
Jerusalem. One could argue that Israel’s annexation of East Jerusalem is largely 
“hollow”: it relates, first and foremost, to territory, not to the people who reside 
there. From the perspective of the international community, it also casts constant 
doubt on Israel’s annexation. The fundamental inequality between Jewish and 

Arab residents further complicates the formation of social, economic, and cultural 
forums for cooperation. In effect, significant portions of the Jewish population in 
Jerusalem completely ignore their Palestinian neighbors, and certainly do not see 
them as equal partners in the administration of Jerusalem. Likewise, the Israeli 
leadership barely pays any attention to the needs of East Jerusalem Arabs, who 
do not participate in municipal or national elections and are not represented in the 
political institutions of the city or the state. 

The very identity of East Jerusalem Arabs is complex and multi-faceted, as 
illustrated by the remarks of Dr. Tareq Abu Hamed, a resident of the village of 
Sur Bahir, who was appointed to a senior position in Israel’s Ministry of Science, 
Technology, and Space. In speaking with the Israeli journalist and author Eliezer 
Yaari, he said, “I’d like to say a few words about my schizophrenia. The Arabs 
of East Jerusalem have several advantages. You can travel across the world with 
a Jordanian passport, with which you can enter and leave Arab countries or 
any other place in the world without a problem. You leave here with an Israeli 
travel document, which also allows you to travel around the world. The issue of 
passports reflects the overall schizophrenic situation: we don’t want Israel and 
we do want it”.1

1 E.Yaari, Beyond the Mountains of Darkness (Herzelia 2015), pp. 55-54 (in Hebrew). 



viii ix

Islamic property trust) continued to operate in East Jerusalem, and Waqf guards 
at the Temple Mount / Al-Haram Al-Sharif continued to receive salaries from the 
Jordanian government. 

Apparently, the “temporary” solution of Israeli residence and Jordanian 
citizenship was convenient for all sides: most residents of East Jerusalem wanted 
to maintain their Jordanian citizenship and were unable or unwilling to take the 
proactive step of applying for Israeli citizenship; Jordan aspired to preserve its 
relationship with East Jerusalem, hoping to be able to return to control after Israel 
withdrew; the international community, in particular the United States, did not 
recognize Israel’s annexation and supported maintaining the status quo; and 
for Israel’s part, the government obviously had no interest in imposing Israeli 
citizenship and increasing the number of Arab citizens in Jerusalem and in Israel 
at large.

The outbreak of the first Intifada in late 1987, which reinforced the Palestinian 
identity of East Jerusalem Arabs, and the Jordanian decision to disengage from 
the West Bank in the summer of 1988 resulted in a new state of affairs: gradually 
most East Jerusalem residents lost their full Jordanian citizenship, and today the 
majority have temporary Jordanian passports that are, in effect, a kind of laissez 
passer. The vast majority of Arab residents of East Jerusalem – who comprise 
40% of the residents of Israel’s capital – do not have full citizenship, Israeli or 
Jordanian. 

The Oslo process, the establishment of the Palestinian Authority in 1994, the 
granting of voting rights to East Jerusalem Arabs for elections to institutions of 
the Palestinian Authority, whose seat is in Ramallah, and the implementation of 
a Palestinian curriculum in the municipal schools of East Jerusalem – all these 
factors have further complicated the status of East Jerusalem Arabs, who are torn 
between their identity as residents of Israel and bearers of temporary Jordanian 
passports, and who simultaneously view themselves as part of the Palestinian 
people. As a consequence of these developments, Israeli law, jurisdiction, and 
administration do not actually apply to many areas of life for Arab residents of East 
Jerusalem. One could argue that Israel’s annexation of East Jerusalem is largely 
“hollow”: it relates, first and foremost, to territory, not to the people who reside 
there. From the perspective of the international community, it also casts constant 
doubt on Israel’s annexation. The fundamental inequality between Jewish and 

Arab residents further complicates the formation of social, economic, and cultural 
forums for cooperation. In effect, significant portions of the Jewish population in 
Jerusalem completely ignore their Palestinian neighbors, and certainly do not see 
them as equal partners in the administration of Jerusalem. Likewise, the Israeli 
leadership barely pays any attention to the needs of East Jerusalem Arabs, who 
do not participate in municipal or national elections and are not represented in the 
political institutions of the city or the state. 

The very identity of East Jerusalem Arabs is complex and multi-faceted, as 
illustrated by the remarks of Dr. Tareq Abu Hamed, a resident of the village of 
Sur Bahir, who was appointed to a senior position in Israel’s Ministry of Science, 
Technology, and Space. In speaking with the Israeli journalist and author Eliezer 
Yaari, he said, “I’d like to say a few words about my schizophrenia. The Arabs 
of East Jerusalem have several advantages. You can travel across the world with 
a Jordanian passport, with which you can enter and leave Arab countries or 
any other place in the world without a problem. You leave here with an Israeli 
travel document, which also allows you to travel around the world. The issue of 
passports reflects the overall schizophrenic situation: we don’t want Israel and 
we do want it”.1

1 E.Yaari, Beyond the Mountains of Darkness (Herzelia 2015), pp. 55-54 (in Hebrew). 



vi vii

“We did not grant automatic citizenship to the Arabs of Israel.” This was also the 
spirit of remarks by Attorney General Moshe Ben-Ze’ev and Deputy Minister of 
Internal Affairs Yisrael Ben-Meir.

From this exchange we can surmise that, just ten days after the end of the war, 
the emerging perspective within the Ministry of Justice was that East Jerusalem 
Arabs (at least most of them) would not automatically receive Israeli citizenship 
but would – at the initial stage – receive only the status of residents. The minister 
of justice and his staff used the example of Arabs in Israel, who at the end of 
the 1948 War were not recorded in the official registry that had been conducted 
within the boundaries of the state on November 8, 1948. This registry omitted 
Arabs who at the time resided in the Negev, parts of the western Galilee, and 
the “Triangle” (a concentration of Arab towns adjacent to the Green Line), as 
well as many others who were unaware of the importance of registering with a 
state whose final borders had not yet been determined. Thousands of Arabs also 
returned to areas within the boundaries of the state after the armistice agreements 
were signed, whether officially through “family reunification” or by infiltration 
into their villages and homes.

As a result, after the founding of the state there emerged a situation in which 
some 100,000 people physically residing in the State of Israel (who were termed 
“present absentees”) could receive citizenship only through Article Five of 
Israel’s Nationality Law of 1952, namely, “naturalization”.  This article required 
them to submit an official request to the Ministry of Internal Affairs and to meet a 
number of criteria, one of which was “some knowledge of the Hebrew language.” 
Citizenship was granted solely at the discretion of the minister of internal affairs, 
and the petitioner had to declare loyalty to the State of Israel. Already at that time, 
Knesset Member Rustum Bastuni of MAPAM asserted, “This law cannot deny 
our rights [as Arabs] to be citizens of our country, where we were born and on 
whose land we have lived for generations upon generations, and where we will 
continue to live.” As he understood it, the rules of citizenship were not intended 
for natives of the country but for foreigners who wish to settle in it. 

To a large extent, this state of affairs also applies to the Arabs of East 
Jerusalem. In their view, they have been residents of the city from time 
immemorial, and therefore they also became residents of the State of Israel after 
Israel applied Israeli law, jurisdiction, and administration to East Jerusalem – 

against their will. From an Israeli legal perspective, however, according to a 1988 
ruling of the High Court of Justice (HCJ 282/88, Mubarak Awad vs. Yitzhak 
Shamir), East Jerusalem Arabs are to be viewed as having received permission 
to reside permanently in Israel, on the basis of the 1952 Entry into Israel Law 
(even though they did not enter Israel; rather, it came to them...). Their residence 
status can easily be revoked if they settle outside of Israel (become citizens of 
a specific country or receive permission to reside there permanently) or if they 
reside abroad (including in the West Bank) for more than seven years without 
visiting Israel. A resident of East Jerusalem can acquire Israeli citizenship only 
through naturalization, that is, by submitting an application to the Ministry of 
Internal Affairs and meeting the requirements mentioned earlier. It goes without 
saying that a significant portion of Arab residents are unable to become citizens 
for various reasons. There are also legal obstacles to the naturalization of spouses 
who are residents of the territories beyond the 1967 borders. To this day, only a 
small minority (some 20,000, totaling 6% of East Jerusalem Arabs) have chosen 
to apply for Israeli citizenship and overcome the obstacles described earlier.

The “temporary” decision (which over time became a permanent situation) 
to grant East Jerusalem Arabs the status of residents rather than citizens of Israel 
had and continues to have far-reaching repercussions that affect all aspects of life 
in East Jerusalem to this day. Until 1988 East Jerusalem Arabs – like West Bank 
residents – had Jordanian citizenship in lieu of Israeli citizenship. They were 
allowed to maintain Jordanian citizenship with Israel’s permission and even its 
encouragement. East Jerusalem Arabs were, therefore, able to maintain ties with 
the West Bank, Jordan, and Arab countries through the “open bridges” policy 
formulated by Dayan. An unofficial branch of the Jordanian Ministry of Internal 
Affairs even operated in East Jerusalem (in the Chamber of Commerce), where 
one could renew a Jordanian passport – even though Israel regarded Jordan as an 
enemy state. 

Jordan’s influence in East Jerusalem was evident in a number of other areas 
as well: in the 1970s all municipal schools in East Jerusalem began to follow the 
Jordanian curriculum, after Israel had failed to institute its own curriculum (it is 
hard to believe that this would have happened if East Jerusalem Arabs had Israeli 
citizenship); the Jordanian Shari’a (Islamic law) court that deals with issues of 
personal status (marriage, divorce, inheritance, and Waqf matters relating to the 
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recent years and examines the far-reaching implications of this unique status 
for the lives of East Jerusalem Arabs. The concluding chapter explores various 
alternatives for status in the context of various future scenarios for the city, both 
in the absence of a political agreement or in the event of progress towards an 
interim or final agreement. Part III, by Prof. Yaël Ronen, offers a comparative 
analysis of the status of East Jerusalem Arabs from the perspective of international 
law. The book as a whole provides food for thought and deliberation regarding 
a central issue that, fifty years after the “unification” of Jerusalem, has become 
marginalized. 

The status of East Jerusalem Arabs was initially addressed at the government 
meeting of June 11, 1967. Mordechai Bentov, a representative of MAPAM (the 
United Workers Party), was the only minister to raise the issue. Responding to 
the comments of those ministers, headed by Menachem Begin, who sought to 
pass a special law annexing East Jerusalem, Bentov remarked, “I would like 
to point out one thing. We are a democratic state. If a law is passed expanding 
Jerusalem to cover all the new territory... then the Arab residents on the other side 
of Jerusalem will become citizens of Israel.” Begin interrupted him, saying, “Not 
automatically.” Bentov instantly grasped the significance of Begin’s proposal 
and warned against creating two different population groups in the capital: 
Jewish citizens of a democratic state, and Arab residents under martial law, with 
a lower status. He emphasized, “We would be practicing discrimination from 
the very beginning, and we need to foresee such things.” Minister Yosef Sapir, 
Begin’s colleague in the leadership of GAHAL (the Herut-Liberal Party bloc), 
commented, “Whatever the various solutions, we cannot view any Arab under 
our control today as an object for persecution or expulsion or discrimination.” 
The remarks of Prime Minister Levi Eshkol give the impression that he, like most 
of the ministers, was inclined to view East Jerusalem Arabs as future citizens of 
the State of Israel. He stated, “[Jerusalem] is not like any other place that has 
800 or 900 thousand Arabs, as the West Bank has. We will definitely be keeping 
Jerusalem, with all the Arabs in it, and the sooner we get on with normal life, 
the better.” In my opinion, this discussion – especially Begin’s comment – can 
be seen as the seminal concept behind the eventual Israeli decision to turn East 
Jerusalem Arabs into residents rather than citizens of the State of Israel. 

During the two weeks that followed, the government held four discussions 
on the “unification of the city” and the effect that annexing East Jerusalem 
would have on the future of the West Bank. Some ministers were concerned that 
decisions about the boundaries of the annexed territory and the status of East 
Jerusalem Arabs would serve as indications of Israel’s intentions regarding the 
West Bank. On June 25 the government was on the verge of affirming a proposal 
by Major-General Rehavam Ze’evi (nicknamed Gandhi), the key figure in the 
committee of officials and military personnel that determined the new boundaries 
of the city. The proposal would have annexed a large area covering 200 square 
kilometers, with 22 neighborhoods and villages, most of which had never been 
part of Jerusalem, as well as some 100,000 Arab residents. (Ze’evi presented the 
government with detailed calculations of the Arab population size for various 
alternatives.) It was only a last-minute intervention by Minister of Defense Moshe 
Dayan that significantly reduced the annexed territory, to 70 square kilometers 
and about 70,000 Arab residents. The defense minister’s two main arguments 
were the demographic factor – that is, reducing the number of Arab residents in 
the annexed territory – and his objection to driving a wedge between the southern 
and northern parts of the West Bank, because such a wedge would complicate 
any future political resolution. During a government meeting on June 25, Dayan 
stated:

I know the Jewish appetite.... Incorporating the airfield [Kalandia-Atarot] 
and Ein Fara [the spring in Wadi Qelt] is not annexation of the other half 
of Jerusalem; it is division of the West Bank into two parts, southern and 
northern, and I oppose this. As long as this territory is in our hands we can 
fly into it. But I do not support [annexation of] Kalandia or of another ten 
villages with 20,000 residents because of an airfield. 

Simultaneously a discussion took place regarding the status of Arab residents in 
the annexed territory. On June 21 the Ministerial Committee on Jerusalem Affairs 
met to discuss the messy complications expected to result from “unification of 
the city.” During the meeting, Uzi Narkiss, commander of Central Command, 
posed the key question: “Who will be a citizen in East Jerusalem?” Minister of 
Justice Ya’akov Shapira replied, “Services need to be provided to all residents,” 
but “under the law there is no automatic citizenship.” Zvi Terlo, who served as 
assistant to the legal advisor at the IDF headquarters in the West Bank, explained, 
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Summary

On June 11, 1967, the government of Israel held its very first meeting since the 
sweeping victory of the Six Day War. At this meeting it adopted a decision to annex 
East Jerusalem, incorporating it into the State of Israel. In contrast to other issues – 
foremost among them the question of the future of the West Bank – the decision 
to annex East Jerusalem was completely unanimous. The ministers disagreed 
over procedural questions such as the legal measures that must be implemented 
in order to establish Israeli sovereignty in East Jerusalem: Should a special law be 
passed, declaring that East Jerusalem is part of the State of Israel? Or should more 
“minor” legislation be adopted, so as not to provoke harsh opposition on the part 
of the international community? There was, however, no disagreement within the 
government regarding the “unification of Jerusalem” itself. 

Government discussions and other forums paid almost no attention to the 
question of the status of Arab residents in the territory annexed by Israel. Most 
discussions focused on the issue of holy places and the ministers’ concerns that 
the Christian and Muslim worlds would not accept Israeli Jewish control over 
these holy sites. 

The central issue of this book is how the status of the Arab residents who 
lived in the territory annexed by Israel was determined. This territory covered 
about 70 square kilometers and included some 70,000 residents. An exploration 
of this issue reveals deeper layers that reflect the attitude of Israel’s leadership and 
society towards the Arab population in East Jerusalem as well as other territories 
captured in the war. To this day, that attitude has had far-reaching repercussions 
for the reality of life in East Jerusalem. The discussion that follows is based on 
recently released documents of the State Archives in Jerusalem, in particular the 
minutes of government meetings that have been made available to researchers.

Accordingly, the book focuses on the social and legal status of East Jerusalem 
Arabs and the various forms this status has taken over the past fifty years. In a 
broader sense, it addresses Israeli policy towards the city’s Arabs. Part I traces 
the history of the status of residence as well as the attitude of Israeli authorities 
towards Arab residents within the overall context of Jerusalem’s “unification”. 
Part II presents the current state of affairs in relation to residence status during 
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