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הקדמה:
׳מיזם מזרח-ירושלים׳ — מחקר על השכונות הערביות
במזרח-ירושלים
השכונות הערביות במזרח-ירושלים הן במידה רבה ( Terra incognitaארץ לא נודעת)
לציבור הרחב ולרשויות השלטון בישראל .זאת למרות העובדה שירושלים ניצבת במוקד
הסכסוך האזורי והצדדים הישירים לסכסוך ,כמו גם הקהילה הבינלאומית ,נדרשים
להכיר את המצב בטרם יגבשו מדיניות ,הן לטווח הארוך והן להמשך החיים בעיר.
מחקר זה ,על השכונות הערביות במזרח-ירושלים ,נועד להשלים את החסר ולענות על
החסר הקיים בנתונים לגבי מערכות התשתית והשירותים וכן לגבי התשתית האנושית
והחברתית .הידע שמיזם זה מספק ,יאפשר לרשויות ,לחברה האזרחית ולגורמים השונים
לארגן מערכת-חיים עירונית לתועלת כל הצדדים ,עד ליום שבו ניתן יהיה להגיע להסכם
מדיני.
המידע אשר נאסף על-ידי הרשויות השונות ,כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
עיריית ירושלים והמוסד לביטוח לאומי ,הוא חלקי בלבד .במקרים רבים הוא אינו
נאגר או מעובד ביחס לכלל התושבים הערבים במזרח-ירושלים ובמקרים בהם הוא
נאגר ברמת המקרו ,הוא אינו מפולח על פי שכונות .היעדר הידע המאורגן מביא לכך
שקובעי המדיניות אינם יכולים להתוות אסטרטגיות בשלוש רמות :חברתית-כלכלית,
מוניציפלית ומדינית ,שיביאו בחשבון את הרצון ,הצרכים והזיקות השונות של התושבים
הפלסטינים .תוצאה נוספת של חוסר הידע ופרסומו היא שבכירי העירייה ועובדי ציבור
ברמה המקומית והארצית אינם מבקרים מספיק בשכונות הערביות והציבור הרחב מדיר
את רגליו מהן (למעט חלקים מסוימים של העיר העתיקה).
מיזם ׳מזרח-ירושלים׳ של מכון ירושלים לחקר ישראל ,מבקש להשלים את המידע
החסר הן ברמת השכונה והן ברמת המכלול ולהשיג את המטרות הבאות:
א .לחשוף את המאפיינים החברתיים ואת התשתית החברתית ,הכלכלית ,הקהילתית
והפוליטית של האוכלוסייה;
ב .לאתר את צורכי האוכלוסייה ,ברמה המקומית וברמה הכלל-מוניציפלית ואת
הבעיות המקשות על חיי התושבים;
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ג .להניח תשתית-ידע שתאפשר למומחים אחרים לבצע מחקרים משלהם ולאתר
סוגיות למחקרי-המשך;
ד .לאבחן את המצב הקיים במזרח העיר על שכונותיה הערביות ולגבש אינדיקטורים
סוציו-אקונומיים ואורבניים שיוכלו לשמש למדיניות-פיתוח ולצמצום הפערים בין
השכונות.
שיטת המחקר מבוססת על שילוב בין מחקר כמותי למחקר איכותני ועל עבודת שדה
וראיונות-עומק בצירוף שימוש במאגרי המידע הקיימים ברשויות הממשל ,במכוני
המחקר ובחברות המספקות שירותים ציבוריים.
היחידה הבסיסית שאליה בחרנו להתייחס היא השכונה .רוב שכונות מזרח העיר הערביות
היו כפרים שסופחו לתחום המוניציפלי לאחר  .1967במשך השנים הן נארגו שתי וערב
1
עם הרצף האורבני של העיר ,אך שמרו על זהותן החברתית הייחודית.
דו״ח זה עוסק בשכונת בית-חנינא.

 1השכונות הערביות במזרח ירושלים :במרכז — העיר העתיקה (על רובעיה ושכונת באב חוטה) באב
לאל-זאהרה ,ואדי ג׳וז ,שיח׳ ג׳ראח ,אבו תור הערבית ,א-טור (כולל יחידת משנה א-סוואנה) ,סילוואן ,ע�י
סאוויה; בצפון — שועפאט ,בית-חנינא ,בדרום — צור באהר (כולל יחידות משנה אום טובא ואום לייסון)
בית צפאפא (כולל יחידת המשנה שרפאת) ,סואחרה אל-ע׳רבייה ,ג׳בל מוכבר ,ראס אל-עמוד והשכונות
שנותרו מעבר לגדר הביטחון :כפר עקב ומחנה הפליטים שועפאט.
6

בית-חנינא
 .1פרופיל כללי והיסטוריה
פרופיל כללי
בית-חנינא היא שכונה גדולה בצפון-מזרח-ירושלים המשתרעת על כ 6,000-דונם
ומתגוררים בה כ 35,000-תושבים ,רובם מוסלמים .על פי הערכה 10% ,מתושביה הם
נוצרים .השכונה החדשה התפתחה ממזרח לגלעין הכפר הקדום ,׳בית-חנינא אל-בלד׳,
אשר נותר מעבר לגדר ההפרדה .רוב תושבי ׳בית-חנינא אל-בלד׳ (רובם ככולם מוסלמים)
נטשו את בתיהם ועברו להתגורר בשכונה החדשה .בשכונה יש מִנהל קהילתי משותף
לבית-חנינא ולשועפאט וכן עמותה ציבורית המקימה ומנהלת מתקני חינוך ,תרבות
וספורט.

תצפית מבית-חנינא החדשה
לעבר בית-חנינא אל-בלד
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בית-חנינא החדשה היא שכונה מבוססת יחסית ומבוקשת לדיור .אין בה צפיפות רבה
כמו בשכונות ערביות אחרות והיא מפותחת יחסית .הפיתוח המקומי נובע מכך שבעבר
היגרו אלפים מתושביה לארצות הברית לצורכי פרנסה ,חלקם התעשרו שם ,שלחו
כספים לבני-משפחותיהם ,חזרו ופיתחו את הכפר והפכוהו לאחת משכונות היוקרה של
מזרח-ירושלים .רוב תושבי השכונה הגיעו אליה בעשורים האחרונים ורכשו בה קרקע
ובתים .הרחוב המרכזי גדוש בחנויות ובבתי-עסק ומושך אליו קונים משכונות אחרות,
כולל יהודיות .השכונה גם מאופיינת בניגודים :לצד חווילות-פאר ניתן למצוא בה בתים
משותפים וצנועים של אוכלוסייה חלשה .בגין מעמדה החברתי-כלכלי המפותח יחסית,
יש בבית-חנינא בתי-ספר פרטיים רבים בהשוואה לשאר השכונות הערביות בירושלים.
כמו כן נבנו בה כ 15-מיזמי-מגורים משותפים הנקראים ׳שיכונים׳ (בנייה משותפת של
עמותה או של ארגון עובדים).

מיקום וטופוגרפיה
בית-חנינא שוכנת בין שני נחלים :נחל עטרות ממזרח ונחל שורק ממערב ,אשר ערוציהם
נפגשים בדרום השכונה .היא תחומה ממערב על-ידי גדר הביטחון .מצפון לה אזור
התעשייה עטרות (בתוך תחומי הגדר) .ממערב לה ,מעבר לגדר ,נמצא גלעין הכפר בית-
חנינא ,בואכה כביש  ,443וביר-נבאללה .בדרומה נמצאת שכונת שועפאט ורחוב יקותיאל
אדם ,וממזרח לה פסגת-זאב ,נווה-יעקב (בתוך הגדר) וחיזמא וא-ראם (מעבר לגדר).
השכונה משתרעת משני עברי כביש רמאללה (כביש  )60וכביש חזמא ,המשמש כביש
ראשי לשכונה .כביש  20שנסלל בשנת  ,2012מקשר את פסגת-זאב עם כביש  443וחוצה

החיבור בין כביש  443וכביש 20
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את השכונה ממערב למזרח (ראו מפה) .בית-חנינא נמצאת בגובה ממוצע של כ 750-מ׳
מעל פני הים .המקום הגבוה בה ביותר בה (תל אל-פול) ניצב בגובה של כ 840-מ׳ מעל
פני הים ועליו בולט לעין שלד הארמון שהקים בשעתו המלך חוסיין .גבעת תל עדאסה
נישאת לגובה  795מ׳ מעל פני הים (ראו מפה).

מקור שם השכונה
על פי מוצטפא אל-דבאע׳ ,מחבר האנציקלופדיה ׳בלאדנא פלסטין׳ ,יש לשם בית-חנינא
שתי משמעויות אפשריות :באשורית חנ-נינא משמעו :מי שראוי לחמלה (חנאן בערבית);
או שמקורו במילה ׳חניה׳ ,וזו לדעתו של אל-דבאע׳ האפשרות הסבירה יותר .יש גם
2
סיפור עממי על אישה צדקת ששמה היה חנינא ,שביתה נתן לכפר את שמו.

היסטוריה
בסוף המאה ה 19-התגוררו בבית-חנינא כ 600-תושבים .במפקד של  1922דווח על 966
תושבים ובמפקד של  1945דווח על  1,590תושבים 3.הכפר נוהל עד סוף שנות ה 50-על-
ידי מוכתרים 4,ופיתוחו הסתייע באגודת הצדקה של בית-חנינא ,שהוקמה בסוף שנות
ה 20-ביוזמת עבד אל-עזיז אסעד אבו-חמדה — סוחר אמיד ובעל מחצבות מצפון לבית-
חנינא ששהה שבע שנים בארה״ב לפני מלה״ע הראשונה — והיו בה נציגי משפחות
ואנשי-עסקים שתמכו בפעילות לטובת הכפר .האגודה שיפצה מסגד ,בנתה בית-ספר,
ייסדה תנועת צופים ובה עשרות חניכים.
בשנת  ,1959בתקופת השלטון הירדני ,הוקמה בכפר מועצה כפרית בניהול ארבעה
מוכתרים ובשנת  1961התקיימו בחירות למועצת הכפר אשר טיפלה בעיקר בפינוי אשפה
ובתשתיות הכבישים ,המים והתאורה 5.באותה שנה גרו בבית-חנינא  3,067תושבים ,מהם
 2הסקירה ההיסטורית נערכה על-ידי סונדוס עבאסי בהסתמך על שני המקורות הבאים :مصطفى مراد الدباغ.
( .)1988موسوعة بالدنا فلسطين (الجزء الثامن :في ديار بيت المقدس) .كفر قرع :دار الشفق; محمد شاكر احمد
سيف الدين  .)1992( .بيت حنينا األرض والتاريخ واإلنسان :أضواء على بلدة فلسطينية.
יצוין כי השם חנינא הוא גם שם עברי קדום.
 3ר .קרק ומ .אורן-נורדהיים ,ירושלים וסביבותיה :רבעים ,שכונות וכפרים (ירושלים :אקדמון ,תשנ״ה,
 ,)1995עמ׳ .246
 4שני מוכתרים מחמולת אבדאח הגדולה :מוצטפא שומאן ואברהים חסין חסונה .אחד מחמולת סלימאן:
עבד אסעד ,ואחד מחמולת אלנג׳אר :סיף אל-דין מחמד עבדאללה (אחמד סיף אלדין) שכיהן עד יום-מותו
בשנת .1949
 5חברי המועצה הראשונה היו :עבד אל-רחים דולה ,מחמד עבד אל-חמיד אסעד ,פרג׳ אל-סלאכ ,עבד
אל-מחסן ,מוסא אלעבד נאצר ,נמר אל-דר ,ומחמד עלי אל-שרארי.
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כ 10%-נוצרים ,שמוצאם על פי אל-דבאע׳ משבט אל-חוויטאת ממצרים ומעבר-הירדן.
תעסוקת תושבי הכפר הסתמכה בעיקר על חקלאות ועבודה במחצבות הסמוכות.
במרכז בית-חנינא עבר לאורך השנים הכביש היחיד שחיבר את צפון הגדה המערבית
עם דרומה ונקרא ׳דרך רמאללה׳ .כביש זה היה גם הציר המרכזי של השכונה והיא
התפתחה משני עבריו .זו הסיבה לכך שחלק ניכר מן הבניינים העומדים משני צדיו
מקורם עוד מתקופת שלטון ירדן בגדה המערבית .השכונה החדשה החלה להתפתח
בשנות ה .70-נבנו בה ׳שיכוני נוסייבה׳ שנועדו ליישב את המפונים הערבים מן הרובע
היהודי ומשכונת המוגרבים שבעיר העתיקה ,ומאוחר יותר נבנו בה גם שיכונים לקבוצות
נוצריות.
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 .2קרקע ומתאר פיזי
אדמות
אדמות הכפר בית-חנינא השתרעו לפני  1967על כ 16,000-דונם (על פי אל-דבאע׳ 805
דונמים מהם היו בבעלות יהודית) ורוב תושבי הכפר עבדו בחקלאות .חלק גדול מאדמות
הכפר הופקעו לאחר מלחמת ששת הימים להקמת השכונה היהודית פסגת-זאב ,להרחבת
השכונות נווה-יעקב ורמת-שלמה ,להקמת חלק משכונת רמות ולהקמת אזור התעשייה
עטרות .כיום משתרעת שכונת בית-חנינא על כ 6,000-דונם .בהסדר המקרקעין שהתחילו
הירדנים לעשות בשנת  1957חולקו אדמות הכפר ל 22-גושים ,לכל אחד מהם ניתן שם
6
מקומי והוא מהווה מעין שכונת-משנה .שישה גושים כאלה הופקעו על-ידי ישראל.
הגושים שנשארו בתוך הגבול המוניציפלי של עיריית ירושלים הם:
גוש  — 30601ואדי אל-ראם (חלק מן הגוש הופקע להקמת אזור התעשייה עטרות);
גוש  — 30604באב אל-הווא (חלקים ממנו הופקעו ועל חלקם הוקם מחנה פיקוד המרכז,
רוב הגוש נמצא כיום מחוץ לגבול המוניציפלי של העירייה);
גוש  — 30605אל-ח׳ראיב;
גוש  — 30606עדאסה (חלק קטן ממנו נותר מחוץ לגבול המוניציפלי);
גוש  — 30607אל-עקבה;
גוש  — 30609חלת אל-שרקה (חלקיו המזרחיים הופקעו להקמת פסגת-זאב);
גוש  — 30610אל-כלייה (פירוש השם — המכללה :על שם המכללה הקיימת במקום);
גוש  — 30611וער אבו-סלאח (חלקו המערבי נמצא מחוץ לגבול המוניציפלי);
גוש  — 30612אל-טבל (כמחצית הגוש נמצאת מחוץ לגבול המוניציפלי וחלקו הופקע);
גוש  — 30614תל אל-פול (חלקו המזרחי הופקע לטובת פסגת-זאב-מערב);
גוש  — 30615אל-אשקרייה.

6

מספרי הגושים שהופקעו הם.30618 ,30617 ,30616 ,30613 ,30608 ,30602 :
11

שכונות-משנה
קרִייה ,ח׳ּלל ֶת אל-שרקה,
ש ַ
א ְ
בבית-חנינא החדשה מבחינים בין מספר תתי שכונות :אלָ -
עדאסה ,אל-עקבה ,ואדי אל-ראם ,אל-ח׳ראיב ,אל-טבל ,תל אל-פול ,אל-כולייה ,וער אבו
סלאח ובאב אל-הווא.
בתחילה היו השכונות מבוססות על גושי הקרקע ,אולם מאחר שהגוש הוא שטח גדול
וברוב המקומות לא היו שמות לחלק גדול מהרחובות — כפי שלא היו בכל שכונות מזרח
העיר — נקראו חלקים מן השכונה בשמות אחרים כדי לזהותם ,רובם על שם מוסדות
או שיכונים הקיימים בשכונה .על כן רוב התושבים אינם מכירים את השם ׳ואדי אל-
ראם׳ וקוראים לאזור בשם ׳עטרות׳ ,או :׳השטח שליד עיתון אל-קודס׳ (העיתון הנפוץ
ביותר במזרח-ירושלים) .גוש  ,30605ששמו המקורי הוא ׳אל-חראיב׳ ,אינו מוכר לציבור
ומכונה בפי התושבים ׳אל-היג׳רה׳ על שם המסגד הקיים בשכונה ,או ׳שכונת הלותרי׳ על
שם בית הספר המקצועי שבשכונה .בגוש  30607נמצאים שיכוני נוסייבה ורבים רואים
בו תת-שכונה נפרדת .בגוש  30611הוקמו שני שיכונים צמודים :האחד למורים והשני
לרופאים .חלק גדול מן התושבים קוראים לאזור זה ׳שיכון המורים החדש׳ ,כדי להבדילו
משיכון המורים הישן שבגוש  .30615רבים מן התושבים קוראים לתל אל-פול בשם
׳ארמון המלך׳ (קסר אל-מלכ) .תת-שכונה נוספת היא ׳ואדי אל-דם׳ ,שהיא החלק הצפוני
של גוש  30611וחלק מגוש  .30612לפי זקני השכונה כך נקרא בעבר נחל שורק.
12

13

אתרי עתיקות ומורשת
בבית-חנינא יש אתרים קדמוניים רבים ובכללם מערות עתיקות ,מחצבות עתיקות,
בורות מים ושרידי בתים ישנים .רוב האתרים הללו נמצאים בשלוש שכונות-משנה :תל
עדאסה ,וער אבו-סלאח ותל אל-פול (המזוהה עם גבעת שאול התנכ״ית) .לאור זאת,
שכונת בית-חנינא הוכרזה אזור לשימור ,וכל בקשה להיתר בנייה או חפירה בשכונה
חייבת באישור מחלקת השימור ורשות העתיקות.
אתר בעל חשיבות פוליטית ונופית הוא שלד הארמון שבנה לעצמו המלך חוסיין
באמצע שנות ה 60-בפסגת תל אל-פול — פסגה גבוהה ( 840מ׳ מעל פני הים) הצופה על
מרחב גדול .בניית הארמון הופסקה ביוני  1967לאחר שהאזור נכבש בידי צה״ל .שלד
הבניין עומד במקום עד היום ומבקרים רבים מגיעים אליו כדי ליהנות מן הנוף הנשקף
ממנו.

תל אל-פול

בגלעין הכפר ,שנמצא מחוץ לגבול המוניציפלי של ירושלים ,קיימים מבנים ישנים בני
מאות שנים ובהם מסגד ישן (מסגד סידי אבראהים) שזקני הכפר מייחסים את בנייתו
לראשית ימי האסלאם בארץ ,במאה השביעית לספירה .בפתח המסגד אין כתובת שתעיד
על תאריך בנייתו ,אך הוא נזכר במסמך משנת  1203( 1788לפי הלוח המוסלמי) שניתן
בבית הדין השרעי בירושלים.
להלן רשימת אתרים קדומים שחלקם נמצאים בקרבת גלעין הכפר הישן :ח׳רבת
אל-ביאדר (פראג׳) :בצד הצפוני מערבי של הכפר ובה קברים ,מקווי-מים ובריכה חצובים
14

בסלע וכן מערכות השקייה מהתקופה הכנענית; ח׳רבת אל-שומרה :בצד המערבי של
הכפר ליד ח׳רבת אלכרום; ח׳רבת תליליא :בצד הדרומי של בית-חנינא ,ובה שרידי
מחנה צבאי קדום ,תחום בגדר שברי-אבנים ודרך רומית מצפון לנחל; ח׳רבת אל-חזור
ובה שרידי אגני-מים וקברים; בתל אל-פול נמצאים שרידי מצודה כנענית קדומה ובתל
עדאסה ,על גבעה המשקיפה על בית-חנינא מדרום — בין אל-ראם לביר-נבללה — נמצאו
קברים חצובים בסלע ,תעלות-מים מסותתות ושרידי בתים מן העת העתיקה .שרידים
של התיישבות קדומה קיימים גם בסוואמה ,שומר ,ראס אל-טוויל ,אירחא ודיר סלאם.
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 .3אוכלוסייה וחברה
גודל האוכלוסייה
על פי נתוני הלמ״ס ,גרו בשנת  2012בשכונת בית-חנינא  34,840תושבים .בשנת 2005
התגוררו בה  23,824תושבים וחמש שנים קודם לכן ,בשנת  ,2000חיו בה  20,620תושבים.
בין השנים  2000ל 2005-גדלה האוכלוסייה ב 15.5%-ובין  2005ל 2010-היא גדלה
ב .39.5%-הגידול באוכלוסייה מושפע מן העובדה שיש בשכונה קרקעות פנויות לבנייה
מחד והגירה של תושבים אל תוך תחומי העיר כתוצאה מבניית גדר הביטחון מאידך.

מבנה הגילים
הגיל החציוני בשכונה הוא  22לעומת  20שנה במזרח-ירושלים כולה.
להלן התפלגות הגילים על פי נתונים משנת :2010
קבוצת הגיל

מספר מוחלט

אחוז מסה״כ

גילאי 4-0

4,257

12.8

גילאי 14-5

8,161

24.5

גילאי 24-15

6,253

18.8

גילאי 44-25

8,625

25.8

גילאי 64-45

4,444

13.6

גילאי +65

1,504

4.5

סה״כ

33,244

100.0

מן הנתונים ניתן ללמוד שאוכלוסיית בית-חנינא מתאפיינת בשיעור גבוה יחסית של
צעירים .יותר ממחצית תושבי השכונה ( )56%גילם אינו עולה על  24שנים .הנתון
דומה לנתון הממוצע בשכונות הערביות במזרח ירושלים העומד על  .59%השוואת הגיל
החציוני בשכונות הערביות במזרח העיר מראה כי ישנן שכונות ׳צעירות׳ יותר מבית-
חנינא וביניהן מחנה הפליטים שועפאט (גיל חציוני  ,)16ג׳בל מוכבר (גיל חציוני ,)17
עיסאוויה וצור באהר (גיל חציוני .)18
16

דיור
בית-חנינא נחשבת לשכונה אמידה יחסית עם אוכלוסייה נוצרית גדולה ועל-כן משק
הבית הממוצע בשכונה הוא קטן יותר .אם נחלק את מספר התושבים הכללי במספר
הדירות בשכונה לפי נתוני הארנונה העירונית ,נקבל  5.36נפשות לדירה לעומת 6.91
נפשות במזרח-ירושלים כולה 7.לפי נתוני המדד החברתי-כלכלי של הלמ״ס על פי מפקד
8
 ,2008ממוצע הנפשות למשק-בית בבית-חנינא הוא .4.3
על פי נתוני הארנונה של עיריית ירושלים לשנת  ,2011היו בבית-חנינא  6,193דירות
על שטח כולל של  613,738מ״ר .התפלגות יחידות הדיור לפי גודל הדירה היא כדלקמן:
1

2

3

4

5

6

סוג

עד 40

60-41

80-61

100-81

140-101

+140

מס׳ הדירות

235

548

1,068

1,504

2,291

547

אחוז

3.8%

8.8%

17.2%

24.3%

37%

8.9%

גודל דירה (במ״ר)

גודל הדירה הממוצעת הוא  99מ״ר ,לעומת  79מ״ר בכלל השכונות הערביות ו 80-מ״ר
במגזר היהודי .במילים אחרות :רווחת הדיור בשכונה עולה באופן משמעותי על זו
שבשאר חלקי העיר.
בין השנים  1995ל 2009-נבנו בשכונה  1,316יח״ד חדשות ,המתפלגות לפי גודלן
כדלהלן :דירות בנות שני חדרים —  , 34בנות שלושה חדרים —  ,467דירות בנות ארבעה
חדרים —  ,705דירות בנות חמישה חדרים —  83ובנות שישה חדרים ויותר — .27
רוב תושבי בית-חנינא כיום הם דיירים חדשים שרכשו קרקע לבנייה או שכרו דירות.
רוב תושבי הכפר המקורי ,שנותר מחוץ לגדר ,עברו לשכונה החדשה ועל פי האומדן נותרו
בגלעין הכפר כאלף תושבים לכל היותר .חלק גדול מתושבי השכונה החדשה הם ממוצא
חברוני וחלקם מן המשפחות העשירות של ירושלים שקנו אדמות במקום לפני עשרות
שנים ,כמו משפחות דג׳אני וקוטוב וכן מספר ניכר של משפחות נוצריות ,חלקן מתגוררות
בבית-חנינא זה עשרות שנים .בניגוד לשכונות אחרות במזרח העיר ,אשר לא קיבלו
בנקל כניסת זרים לתחומיהן ,מכירת אדמות לזרים בבית-חנינא היתה נפוצה ומקובלת
בשכונה זו מזה זמן רב .הסיבה העיקרית לכך היא שחלק גדול מתושבי בית-חנינא אינם
מתגוררים בארץ .ההגירה של תושבי השכונה — במיוחד לארצות הברית — החלה לפני
7
8

לפי נתוני הלמ״ס גודל משק-בית ממוצע בשכונות הערביות של ירושלים עומד על  5.2נפש.
נתוני מדד חברתי-כלכלי  2008של האזורים הסטטיסטיים ,הלמ״ס.
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כ 100-שנה ולדברי פרנסיה עולה מספר התושבים המתגוררים בארצות הברית על מספר
המתגוררים בשכונה .חלק מתושבי הכפר עזבו את הארץ לאחר מלחמת ששת הימים
ועברו להתגורר בירדן ,כמו פלסטינים רבים אחרים ממזרח-ירושלים.
השכונה נחשבת ,בעיני תושבי מזרח העיר ,כאחת היוקרתיות למרות שבחלק
משכונות-המשנה שלה יש גם עוני ובנייה ללא-היתר .בית-חנינא נחשבת כאחת השכונות
המועדפות בעיני הנוצרים ,אשר רובם גרים בשיכונים מיוחדים שנבנו על-ידי כנסיות
שונות וחלקם מתגוררים בשיכוני נוסייבה .בשכונה גרה גם קבוצה לא גדולה של תושבים
זרים אשר עובדים בעיקר במוסדות זרים ,שגרירויות או מוסדות בינלאומיים .יש גם
עשרות משפחות של ערבים אזרחי-ישראל המתגוררים בשכונה בשכירות או בבתים שבנו
בעצמם.
השכונה מתאפיינת במיזמי-בנייה משותפים שניתן לכנותם ׳שיכונים׳ כמו למשל:
שיכוני נוסייבה

שיכון אל זהרא (אל חלאק)

שיכון המורים הישן

שיכון יוסף ח׳ורי הראשון

שיכון המורים החדש

שיכון אל אראדי אל מוקדסה (יוסף ח׳ורי )2

שיכון הרופאים

שיכון סאן-ג׳יימס

שיכון הכנסייה האורתודוכסית

שיכון הלטינים

שיכון עובדי חברת החשמל המזרח-ירושלמית
כמו כן מתוכננים לקום בשכונה שיכונים חדשים ,כמו שיכון המהנדסים הראשון והשני.

שיכוני נוסייבה
18

שיכוני הרופאים

שיכוני המורים
(עדיין בתהליך בנייה)

שיכונים ברחוב אלביאן
19

פרויקט בנייה של אבו זהארייה

רוב תושבי בית-חנינא מתגוררים בבתיהם הפרטיים ,אך יש גם ששוכרים דירות .דמי
השכירות בשכונה גבוהים מן הסיבות הבאות:
 שכונת בית-חנינא היא מקום מועדף לעובדי מוסדות זרים .לערבים ישראלים נוח
לגור במקום הן מבחינה תחבורתית והן מבחינת איכות המגורים הגבוהה יחסית
לעומת שכונות אחרות.
 עקב בניית הגדר סביב ירושלים והקמת המחסומים ,עברו אנשים רבים מתחומי
הרשות לבית-חנינא.
 בשנים האחרונות חל גידול בהיקפי הבנייה בשכונה .הגידול נובע מן הריבוי הטבעי
של התושבים ומהגירה פנימית של פלסטינים אשר גרו מחוץ לתחומי הגדר ,מחשש
לשלילת תושבותם ,על כל המשתמע מכך לגבי המשך זכאותם לקצבאות הביטוח
הלאומי והביטוח הרפואי.
בשכונת בית-חנינא ניתן לראות וילות גדולות ויוקרתיות ,במיוחד בסמוך לכביש הראשי.
אלו שייכות לרוב לאנשי-עסקים ,לקבלנים אמידים או לתושבים המקוריים שחיים בחוץ
לארץ .אולם רוב הבניינים באזורים הפנימיים הם פשוטים ורוב התושבים חיים בצפיפות
רבה יותר (למשל ,בתת-שכונות כמו אל-אשקרייה ותל אל-פול) .הבתים לשכירות הם
לרוב בני  6-2קומות ,בעוד שהבתים הפרטיים הם בני קומה או שתיים .במקומות
ספורים שוררת צפיפות דיור.
יודעי-דבר העריכו את עלות מחירה של דירה בגודל ממוצע של  100מ״ר שהוקמה
ביוזמת-בנייה בבית משותף בכ 150-אלף דולר ,בעוד שמחיר דירה בבנייה שאינה
20

משותפת הוא כ 250-אלף .שכר הדירה החודשי לדירת שלושה חדרים עומד על כאלף
דולר .תושבי בית-חנינא אינם יכולים ,בדרך כלל ,לקבל משכנתא משום שהקרקעות אינן
רשומות בטאבו.

השכלה
על פי נתוני המדד החברתי-כלכלי של הלמ״ס המבוססים על מפקד  ,2008ממוצע שנות
הלימוד בקרב בני  54-25בבית-חנינא עומד על  25% ;12.1מן התושבים הם בעלי תואר
9
אקדמי ו 13%-מהם עובדים במשלח-יד אקדמי או בתפקיד ניהולי.

מבנה חברתי
אוכלוסיית הכפר מורכבת משלוש חמולות שבכל אחת מהן מספר משפחות (תת-חמולות):
 .1סלימאן — שהמוכתר שלה היום הוא מחמד עבד אלחמיד אסעד (אבו-שוקאת);
 .2אלנג׳אר — שהמוכתר שלה היום הוא הישאם עבדאללה עבד אלעזיז (אבו-וג׳ייה);
 .3אבדאח — שהמוכתר שלה היום הוא מחמוד מחסן .המוחתאר פארס שומאן נפטר
באפריל .2014
לכל חמולה מוכתר משלה והתפקיד עובר בירושה מאב לבנו.
משפחת אבו-זאהרייה היתה בעבר בית-אב גדול של חלק מחמולת אל-נג׳אר ,אך
10
לאחרונה היא נחשבת חמולה נפרדת.
 9נתוני מדד חברתי-כלכלי  2008של האזורים הסטטיסטיים ,הלמ״ס.
 10המוצא של חמולת אבדאח וסלימאן הוא מאזור מרדה שבנפת טול-כרם .יש אומרים שאבדאח וסלימאן
היו אחים או קרובי משפחה .משפחת סלימאן טוענים שסבם הראשון (סלאח אל דין) היה שופט בתקופה
העותמאנית .בחמולת נג׳אר ,בית-אב עבדאללה טוען שהגיע לאזור עם סלאח אל-דין ומקורו בשבט בנו
צח׳ר באזור אל-בלקאא בעבר הירדן .משפחת חזור בחמולה זו רואה עצמה שייכת לח׳רבת חזור עוד מן
התקופה הכנענית .חמולת אל-נג׳אר כוללת את תתי-החמולה הבאים :עבדאללה ,תאיה ,עבושי ,פראג׳
(מנצף) ,אל-פקיה ,אבו-חליב ,אל-ודי ,אבו חמדאן ,אבו-עון ,אל-מאריני וחמאד (אל-דר) .חמולת סלימאן
כוללת את תתי-החמולה הבאים :סלאח אל-דין ,סאלח (שאהין) ,עקל ,עמראן ,צביח ויאסין .תת-חמולת
סלאח אל-דין כוללת את בתי האב הבאים :עלי צביחה ,אבו-חמדה ומצלח .משפחת אבו-חמדה נחשבת
המשפחה הגדולה ביותר בחמולת סלימאן בפרט ובחמולות הכפר בכלל.
חמולת אבדאח כוללת את תתי החמולה הבאים:
 .1תת-החמולה סלים (ובהם משפחות :דולה ,אל-הרבאווי ודרוויש);
 .2תת-החמולה סלמאן (ובהם משפחות :והדאן ,שומאן ,סלאק ,מרעי ,ואדי);
 .3תת-החמולה חסן (ובהם משפחות :סלאמה ,עות׳מאן ,ושאח ,חסין ,אבו סביח ,ואל-כרם) .ממשפחת
ושאח מסתעפות משפחות משעל ,מעאלי ,אל-צפדי ואל-ע׳ריב.
 .4תת-החמולה סלמי.
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המוכתרים ממלאים תפקיד מסורתי אולם אין להם השפעה רבה על השכונה ,משום
שרוב תושבי בית-חנינא הנוכחיים הגיעו אליה ממקומות אחרים במזרח העיר ורובם
ממשפחות חברוניות ,בעוד שהתושבים המקוריים היגרו ברובם לארה״ב.
בשל הגידול המתמשך במספר התושבים בשכונה ובשל כניסת משפחות רבות מחוץ
לעיר אל תוכה ,מערכת היחסים בין התושבים היא בד״כ רופפת ואין קשרים מיוחדים
של קרבת דם או עסקים בין החדשים לוותיקים ורבים אף אינם מכירים את שכניהם.
קשר בין התושבים נוצר רק כאשר צצות בעיות מיוחדות הפוגעות בכולם ודורשות טיפול
קולקטיבי.

מנהיגות ואישים בולטים
לאור התחלופה הרבה של תושבי השכונה בעשורים האחרונים התרופפה לכידות השכונה
ואין לה מנהיגות מלוכדת .יחד עם זאת ,בבית-חנינא מתגוררים אישים פוליטיים שאין
להם קשר מיוחד למנהיגות המקומית ,כמו ח״כ ד״ר אחמד טיבי (רע״מ-תע״ל) .בשכונה
גם עומד ביתו של סלאם פיאד (ראש ממשלת הרש״פ לשעבר) וכן גר בה חאתם עבד אל-
קאדר (חבר המועצה המחוקקת מהפת״ח).
בכפר בית-חנינא הישן בלטו מספר אישים ובהם עבד אלעזיז אסעד ()1949-1878
שהקים את אגודת בית-חנינא בשנת  1929והבנקאי עבד אלחמיד שומאן ()1988-1974
שיסד בשנת  1930את ׳הבנק הערבי׳ שהוא גדול הבנקים בעולם הערבי .אביו של עבד
אל-חמיד (אחמד מוסא) היה סוחר כבשים ובעל מחצבה .עבד אלחמיד היגר לארצות
הברית על מנת להימנע מגיוס לצבא התורכי-העות׳מאני וחזר לכפרו בשנת  ,1929אז
הקים בכפר את בית הספר הראשון לבנים שהפך בשנת  1948לבית-ספר לבנות .בשנת
 1930פתח עבד אלחמיד את שלושת סניפי הבנק הראשונים שלו.
דמות אחרת שבלטה בכפר בית-חנינא היתה שוכרי עבד אל-חק (אבו-משעל) שהיה
מזכירו הראשי של מנהיג המרד הערבי בשנים  ,1939-1936עבד אל-רחים מחמוד ,לאחר
שסיים את לימודי המשפטים באוניברסיטה האמריקאית בביירות בשנת  .1938בין
השנים  1954 -1952הוא לימד בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת בגדאד.
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 .4מוסדות ומִנהל קהילתי
מִנהל קהילתי
המִנהל הקהילתי של שכונת בית-חנינא הוקם בשנת  11.1985שמו הרשמי הוא ׳מִנהל
קהילתי לפיתוח בית-חנינא׳ והוא יושב בשכונת תל אל-פול ,לא הרחק משלד הווילה
של המלך חוסיין .הוא משרת את תושבי בית-חנינא ושועפאט (כ 55,000-תושבים) ויש
לו שלוחות בעיסאוויה ובכפר עקב .המבנה בו פועל המִנהל נבנה לפני כעשר שנים ,ועד
לבנייתו הוא פעל במספר מקומות בשכירות .הנהלת המִנהל הקהילתי מורכבת מתשעה
חברים ומייצגת את תושבי הכפר המקורי וכן נכבדים המתגוררים בשכונה החדשה .יו״ר
המִנהל הוא מוחמד מסרי ומנהל המִנהל הוא חוסאם וותד (אזרח ישראלי ערבי שאינו
מתגורר בשכונה) .המִנהל הוא חוליית הקישור בין התושבים לבין עיריית ירושלים,
ולמרות העבודה המשותפת עם העירייה במספר תחומים ,הוא נדרש לעתים להתמודד
עמה ועם רשויות אחרות כדי לשפר את רמת השירותים לתושבי השכונה .כך ,למשל,
יזם המִנהל עתירה נגד העירייה והוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בגין עיכוב תכניות
המתאר לשכונה ,הוא עתר לבג״ץ נגד המדינה ונגד עיריית ירושלים על המחסור בכיתות-
לימוד בבתי הספר ,וכן נגד רשות הדואר על היעדר מרכזי חלוקה וסניפי דואר בשכונה.
המִנהל הקהילתי מפעיל את מרכז עטאא ,שמעניק שירותים ותמיכה משפטית לתושבי
מזרח העיר בכל הקשור למשרד הפנים ,כמו למשל לאלה שנשללו מהם תעודת הזהות
והתושבות ולאלה שנשללות מהם זכויות מן המוסד לביטוח לאומי .המִנהל הקהילתי
מקיים במשך כל השנה כיתות ללימוד עברית ,שימוש במחשבים וספורט .בחופשות
הקיץ מתקיימות בבניין המִנהל הקהילתי קייטנות ,ובנוסף המִנהל מפעיל מספר כיתות
של גני-ילדים ופעוטונים ,מועדון לקשישים ומארגן טיולים לילדים ולמבוגרים.
ליד בניין המִנהל הקהילתי פועל זה חמש שנים אולם ספורט המופעל על-ידו ובו
מתקיימות פעילויות רבות לילדים ,נוער ומבוגרים .המִנהל שוקד לאחרונה על הקמת
מרכז לחלוקת דואר שיספק גם תאי-דואר לכל תושבי שועפאט ובית-חנינא .כמו כן
מתכוון המִנהל להקים בריכת שחייה בשכונה.
חלק גדול משכונת ואדי אל-דם היה מחוץ לאזור תכניות המתאר של עיריית
ירושלים .באזור זה היו כ 80-בתים ,חלקם הגדול נבנו בסוף שנות ה 80-ובתחילת שנות
ה 90-ללא היתרי-בנייה ,עקב המחסור הגדול בדיור וצווי הריסה ריחפו מעל ראשי חלק
מן התושבים .על רקע זה התאחדו התושבים ובמשך יותר מחמש שנים עשו יד אחת
11
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עם המִנהל הקהילתי להכנת תכנית-מתאר לשכונתם .הוקמה ועדה שכונתית שארגנה
את התושבים ,אספה כספים ,קיבלה החלטות ,גיבשה רעיונות ואיחדה את כל השכונה
למטרה אחת ,שעלתה יפה .התכנית  6671שהוכנה ביוזמת התושבים ועל חשבונם ,אושרה
לבסוף וקיבלה תוקף בפברואר .2002

מוסדות וארגונים
ג׳מעית לג׳נת אלמעארף אלח׳ריה אלמחלייה (جمعية لجنة المعارف الخيرية المحلية) —
אגודת אלמעארף נוסדה בשנת  1946על-ידי תושבי הכפר המקורי בית-חנינא ,לצורך
קידום הכפר והקהילה .האגודה מימנה בין השאר הקמת מוסדות חינוך ודת.
כתובת אתר האינטרנט של האגודהwww.blcea.org :
המִנהל הקהילתי לפיתוח בית-חנינא — יו״ר המִנהל הוא מוחמד מסרי וחברי ההנהלה
הם תשעה תושבי השכונה ,חלקם מייצגים את תושבי בית-חנינא המקורית .המִנהל
לפיתוח משרת גם את שכונת שועפט ,למרות שאין לשועפט ייצוג בהנהלה.
בבית-חנינא פועלים לפחות  13ארגונים ומוסדות; חלקם ממומנים ע״י עיריית ירושלים,
חלקם על-ידי הרשות הפלסטינית וארגונים מקומיים ובינלאומיים.
שם המוסד

הערות

רופאים ללא גבולות

Medicos Sin Fronteras

מרכז הסיוע הרפואי

Medical relief society

שירות הסיוע הקתולי

Catholic Relief services

המרכז הבינלאומי למזון

World food program

מרכז האישה של האו״ם

UN — women program

יוזמה נגד רעב

ACF — action against hunger

אנשים משנים את העולם

Diakonia — people changing the world

מרכז  CDMהבינלאומי

CDM — CDM international

האקדמיה להתפתחות

AED

מרכז האו״ם לשיכון
לותרי — בית-ספר מקצועי
אגודת הרופאים והמהנדסים
המִנהל הקהילתי
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 .5בנייה ותשתיות
תכנון ובנייה
עיריית ירושלים הכינה שתי תכניות-מתאר לבית-חנינא:
 תכנית  3457א׳ :תכנית-מתאר לדרום בית-חנינא ,אושרה בשנת ;1996
 תכנית  3458א׳ :תכנית-מתאר למרכז-צפון בית-חנינא ,אושרה בשנת .1997
העירייה שקדה שנים רבות על הכנת שתי התכניות ,שקבעו כ 40-מתחמים לאיחוד
וחלוקה .לכן ,גם לאחר אישור התכניות לא היתה אפשרות לבנות בשטחים הריקים עד
לגמר הכנת התכניות לאיחוד וחלוקה .רוב המתחמים אושרו בשלוש השנים האחרונות,
וכיום נותרו רק שבע תכניות שטרם אושרו.
רק שני גושים בבית-חנינא עברו הסדר קרקעות .מי שמגיש תכניות לבנייה חייב
להציג לוח זכויות .עד שנת  2011נדרשו התושבים להיעזר בעורכי-דין ובמוכתרים ולפעול
מול העירייה .בעקבות לחץ התושבים המצב השתנה וממאי  2011יש הסדר חדש שהחל
כפיילוט בבית-חנינא ולאחר מכן עבר גם לבית-צפאפא .הוקמה ועדת בעלויות שתפקידה
לתת המלצות בנושא ליועץ המשפטי .בוועדת הבעלויות חברים ארבעת המוכתרים,
שלושה עורכי-דין מקומיים ,שלושה נציגי התושבים ויועץ משפטי (מטעם העירייה).
זכויות הבנייה בשתי התכניות היו נמוכות .75%-50% :הציר הראשי מיועד למסחר
ובו זכויות בנייה בטווח של .150%-100%
המִנהל הקהילתי של השכונה יזם בשנים האחרונות שתי תכניות-מתאר חדשות
בשיתוף פעולה עם התושבים ועל חשבונם .התכנית הראשונה אושרה בשנת  2002והיא
תכנית  6671לשטח של כ 700-דונם .התכנית השנייה היא תכנית  9713שאושרה בינואר
 2012לשטח של כ 80-דונם.
תכנית המתאר  :2000עיריית ירושלים הכינה לכל העיר תכנית-מתאר חדשה האמורה
להחליף את תכנית המתאר הקיימת שהוכנה בשנת  .1959לאחר שהוועדה המקומית
והוועדה המחוזית דנו בתכנית ,הורה שר הפנים על עיכוב הטיפול בה ,אך עיריית
ירושלים והוועדה המחוזית מייחסות לה חשיבות רבה ומתייחסות אליה כאילו אושרה.
התכנית מייעדת למגורים מתחם חדש בצפון בית-חנינא (מתחם עדאסה) על שטח של
כ 650-דונם ,ומתחם בגודל של כ 120-דונם בדרום-מערב השכונה (אשקרייה).
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לאחר שהסתמן שהעירייה אינה מתכוונת להתחיל לעבוד במתחמים אלה ,החל
המִנהל הקהילתי לקדם תכנית-מתאר במתחם עדאסה בשיתוף עם המכון הפלסטיני
 )The International Peace and Cooperation Center( IPCCועם בעלי הקרקעות.
לאחר עבודה של כמעט ארבע שנים הכין המכון  IPCCדו״ח על אזור עדאסה ובהתאם
להחלטה של בעלי הקרקע ,המינהל הקהילתי התחיל בעבודת תכנון .בעירייה נפתח תיק
והתוכנית התחילה להתגלגל במוסדות התכנון .במקביל  IPCCממשיכים להכין תוכנית
לשטח של  80דונם בחלק הדרומי של אזור עדאסה .כמו כן החלה עבודת תכנון של
המִנהל והתושבים גם למתחם אשקרייה.
הבעיות המרכזיות בתחום התכנון והבנייה בשכונה:
 השלמת תכניות האיחוד והחלוקה :אף שרוב התכניות שנזכרו לעיל אינן נותנות
מענה תכנוני לצורכי השכונה ,חשוב להשלימן כדי להתקדם ברישומי הבעלות;
 קידום תכנון אזור עדאסה :לפי תכנית המתאר החדשה השטח מיועד להתפתחות
השכונה .מתוכננות לקום בו כ 3,000-יח״ד שיכולות לעזור בפתרון צורכי הדיור
בשכונה וכן חלק מצורכי הציבור הדרושים בשכונה;
 תכנון החלק הדרום-מערבי של השכונה — מערב אשקרייה — והקמת בית-קברות:
החלק הנ״ל מיועד לשמש למגורים ,חלקו תוכנן ע״י המִנהל הקהילתי (תכנית )9713
ונותר לתכנן את יתרת השטח .יש כוונה להקים באזור בית-קברות ,היות שאין
כזה בשכונה .בית הקברות נמצא בגלעין הכפר ,מחוץ לגבול המוניציפלי ,והתושבים
קוברים עדיין את מתיהם בגלעין הכפר ,עם כל הקושי הכרוך בכך .תושבי השכונה
שאינם תושבי הכפר המקורי קוברים את מתיהם במרכז ירושלים .במרכז העיר
קיימים שני בתי קברות :הראשון — בית קברות יוספיה — צמוד לחומת העיר
העתיקה מצדה המזרחי והשני — בית קברות ׳א-סאהירה׳ — שוכן בין רחוב סלאח
אל-דין לרחוב סולטאן סולימאן .שניהם סובלים מצפיפות קשה;
 תכנון אזור-תעשייה בצפון השכונה :שטח של כ 100-דונם מיועד לאזור תעשייה
בצפון השכונה ,מזרחית לעטרות .על מנת לנצלו יש צורך בתכנית איחוד וחלוקה.
כל הקרקעות הן בבעלות פרטית ואישור התכנית עשוי להביא להתפתחות האזור
ולאפשר תעסוקה בשכונה.
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מים
עד תחילת שנות ה 90-קיבלה בית-חנינא מים מ׳מפעל ירושלים למים׳ שנמצא ברמאללה.
למרות שעיריית ירושלים הניחה קו-מים ראשי שעבר את השכונה וסיפק מים לאזור
התעשייה עטרות ולמרות שנבנו בשכונה שני מאגרי מים (האחד מהם ,בתל אל-פול,
סיפק מים לכל שכונת פסגת-זאב ,ואילו השני שנמצא בצפון השכונה ,סיפק מים לנווה-
יעקב) –השכונה לא חוברה אליהם .בשל המרחק מרמאללה ומחמת המחסור במים
ובעיות התחזוקה של הספק מרמאללה ,סבלה השכונה מהפסקות רבות באספקת המים.
לאחר שהוקם תאגיד המים ׳הגיחון׳ ,הוא החל לספק מים לתושבים שביקשו לקבל
מים מירושלים ,והחל להניח קווי-מים ברחובות השכונה .מהלך זה נתקל בהתנגדות
התושבים ,שראו בו ניסיון להשתלט על סמכות החברה הפלסטינית ,ומחו על האגרות
הגבוהות שתבעה הגיחון עבור החיבור לצינור .בשלב מאוחר יותר החלה העירייה לחייב
תושבים שפותחים בבנייה חדשה להתחבר לרשת המים של הגיחון .היום יש בשכונה שני
קווי-מים :האחד של החברה מרמאללה והשני של חב׳ הגיחון .לרוב הבניינים שנבנו לפני
שנת  2000יש מספר ניכר של דוודים על הגגות .על הבניינים החדשים יותר אין דוודים
כאלה .על בניינים המקבלים מים מן המפעל ברמאללה מתקינים שני מכלים לפחות,
כדי לאגור מים לתקופות בהם יהיו הפסקות באספקת המים .הכפילות באספקה יוצרת
בלבול :כשמתגלה נזילה בכביש יש לאתר את חברת המים שהצינור שייך לה ולדווח לה
על התקלה.

ביוב
כ 90%-מבתי השכונה מחוברים לרשת הביוב העירונית שבטיפול חב׳ הגיחון ,כולל אלה
המחוברים לרשת המים של רמאללה .אבל יש בשכונה חלקים שטרם חוברו לרשת הביוב,
רובם בחלקה המערבי של השכונה :חלקים גדולים מאשקרייה והחלק המערבי של וער
אבו-סלאח .בכל הבניינים שאינם מחוברים לרשת הביוב יש בורות-ספיגה שיוצרים
מטרדים סביבתיים .בחלקים מן השכונה נקטו התושבים יוזמה ,הניחו על חשבונם קווי-
ביוב והתחברו לרשת העירונית.

כבישים ומדרכות
תשתית הדרכים בבית-חנינא ירודה ביותר (פרט לכביש הראשי ששופץ לאחרונה) .חלק
גדול ממערכת הכבישים אינו סלול ,למרות שהסלילה אושרה זה מכבר בתכניות העירייה.
כאשר הכביש המתוכנן נסלל ,הוא נסלל באופן חלקי בלבד .כביש שרוחבו בתכנית הוא
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 13מ׳ ,נסלל ברוחב של שישה מ׳ במקרה הטוב ,ובדרך-כלל ללא מדרכה .באמצע השכונה
נסללו דרכים אחדות וזופתו על-ידי התושבים ,ללא תכנון למערכות ביוב וללא מערכת
ניקוז.
לאחרונה התעורר מתח בין התושבים לבין העירייה סביב אגרת סלילת הכבישים.
בעבר לא נהגה עיריית ירושלים לחייב את התושבים בתשלום אגרה זו כתנאי להיתרי-
בנייה ,אך לא היתה מבצעת את הכבישים בגימור תקני .בתחילת שנת  2010החליטה
העירייה להתחיל לגבות את אגרות הסלילה מן התושבים שפנו אליה לקבלת היתרי-
בנייה .תחילה חייבו רק את אלה שליד ביתם עובר כביש סלול ,אך בשנת  2011החלה
העירייה לדרוש היטלי סלילה ותיעול גם במקרים שהכביש טרם נסלל ליד החלקה.
תושבים רבים פנו לבתי המשפט אך העירייה לא חזרה בה מן הדרישה .תושבים שחשים
שהתניות העירייה גורמות להם לסחבת ,משלמים לעתים את ההיטל מחוסר ברירה (ראו
מפת הכבישים המצורפת).

ניקוז
עיריית ירושלים וחברת הגיחון מניחות קווי-ניקוז בכבישים הנסללים על-ידי מחלקת
הדרכים .מכיוון שרוב הכבישים בשכונה אינם סלולים על-ידי מחלקת הדרכים ,אלא
במתכונת של כבישים זמניים וצרים ,הם אינם מחוברים לקווי-ניקוז.
בצד המזרחי של דרך רמאללה קיימת תעלת-ניקוז שתחילתה בצפון השכונה וסופה
ליד ג׳סר אל-נסף (ליד צומת אל-דאחייה) .כשהתעלה מסתיימת המים זורמים בתעלה
פתוחה שעוברת בין הבניינים .בעקבות בניית גדר ההפרדה ,חלק גדול מתעלה זו מצוי
מחוץ לגבולות העיר ומעבר לגדר .מכיוון שאין פיקוח על הקו הקיים מעבר לגדר ,התחברו
חלק מן הבניינים שאינם מחוברים לרשת הביוב באופן פיראטי לתעלה זו ,דבר שגורם
לזרימת ביוב בתעלה הפתוחה העוברת בין בתי השכונה ולמטרדים חמורים ,לרבות מכת
יתושים.

חשמל
כמו כל שכונות מזרח העיר מחוברת בית-חנינא לרשת החשמל של מזרח-ירושלים .אספקת
החשמל בשכונה סדירה ואין בעיות באספקתו ,אך רוב רשת החשמל עוברת על עמודים
והדבר גורם לניתוקים ,במיוחד בחורף ,כשעצים נופלים על כבלי-חשמל חשופים.
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תקשורת ודואר
רוב השכונה מחוברת לקווי-טלפון של חברת בזק .כמו קווי החשמל ,גם קווי הטלפון הם
עליים וחשופים לפגעי מזג האוויר.
בשכונה יש סניף-דואר קטן המשרת את התושבים ,אולם שורר מחסור גדול בתאי-
דואר .המִנהל הקהילתי יזם פרויקט להקמת כ 8,000-תאי-דואר שישרתו את שכונת
בית-חנינא ושועפאט .מיזם זה התעכב במשך שנים .בסיור שקיים ראש העיר בשכונה
בסתיו  ,2012הבטיח ברקת שהעניין ימצא את פתרונו עד סוף  .2012העירייה תקצבה
את הפרויקט ורשות הדואר החלה לייצר את התאים והם הותקנו לבסוף בתחילת שנת
 2014וצפויים להתחיל לפעול במהלך שנה זו.

תאורת רחוב
תאורת הרחובות טובה באופן כללי ,אך בכבישים רבים חסרים עמודי תאורה ובמיוחד
באלה הנסללים באופן זמני ע״י התושבים .התחזוקה של רשת התאורה מתבצעת ע״י
העירייה ,אשר רוכשת את החשמל מחברת החשמל המזרח-ירושלמית.

גנים ציבוריים
בשכונת בית-חנינא קיימים רק שני גנים ציבוריים .הראשון נמצא ליד הכביש הראשי
ושטחו כשני דונם ,השני נמצא ליד שיכוני נוסייבה והוא קטן מן הראשון .הראשון שודרג
לפני שלוש שנים ומצבו טוב .יש לציין שמאחר שזהו הגן המרכזי של השכונה ,הוא עמוס
למדי ומשפחות רבות אינן מגיעות אליו בשל העומס והצפיפות .לפי תכניות המתאר

גן ציבורי ע״ש פרחי
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המאושרות ,שטחים רבים מיועדים לגנים ציבוריים ויש לממשם בהקדם כדי לפתור את
המחסור.
לאחרונה סיימה עיריית ירושלים את תכנונו של גן ציבורי נוסף באזור אשקרייה ,על
שטח של כ 2.5-דונם ,אך הקמתו מתעכבת .העירייה הודיעה שהעבודה תושלם עד יוני
.2014
בתכניות המאושרות לשכונה מיועדים מגרשים רבים לגינות ציבוריות (שצ״פים) אך
אלו טרם הוקמו.
רשימת שצ״פים בתכניות מאושרות
מס׳
התכנית

מס׳
המגרש

שטח המגרש
(מ״ר)

7154

1200

884

1202

499

7157

1200

485

7158

1200

1,516

 7159א׳

1200

482

1201

1,380

1200

945

1201

775

1202

471

1203

594

9

4,490

10

537

11

961

7469

13

1,278

חלק מהאזור פותח; קיימת דרך לא סלולה

 7469א׳

14

1,675

השטח עדיין לא פותח ואין גישה למגרש

15

1,425

השטח עדיין לא פותח ואין גישה למגרש

16

2,163

השטח עדיין לא פותח ואין גישה למגרש

 7159ב׳

7459

30

הערות

7828

 7828א׳

א׳3681

17

512

השטח עדיין לא פותח אך קיימת דרך גישה

18

998

האזור פותח ויש גישה

14

650

19

690

17

515

16

1,633

17

1,884

25

708

26

1,032

31

2,055

28

4,234

29

2,628

30

1,887

סה״כ שטח

האזור פותח ויש גישה

39,986

לוח זה מלמד שקיימים בשכונה כ 40-דונם מאושרים לשטחי-ציבור ,ולמרות המחסור
הגדול בגנים ציבוריים בשכונה ,שטחים אלה טרם פותחו.

מתקני ספורט
בית-חנינא היא שכונה גדולה הסובלת ממחסור גדול במגרשי-ספורט ובמתקני-ספורט.
בשכונה קיים מגרש כדורגל קטן ליד מסגד אל-דעוא ,על האדמות השייכות לוועד בית-
חנינא .קיים גם אולם סגור עם מגרש קט-רגל ליד המִנהל הקהילתי (מסומן בצהוב במפה
 ,)1וכן מרכז טניס (מסומן בצהוב במפה  .)1יש לציין שבבית-חנינא ,כמו בכל מזרח-
ירושלים אין בריכת שחייה עירונית והמִנהל הקהילתי פועל להקמת בריכה כזאת.
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 .6שירותים
חינוך
עקב הגידול במספר התושבים בשכונה ובעקבות העתירות שהוגשו לבתי המשפט על-
ידי ארגונים הפועלים לשיפור החינוך ,בנתה עיריית ירושלים בית-ספר תיכון גדול
שנחנך בשנת ( 2004בית הספר אבן ח׳לדון) בו לומדים למעלה מ 1,400-תלמידים.
בשנים האחרונות בנתה העירייה ,במקביל ,עוד שני בתי-ספר לבנות .אחד מהם נפתח
בספטמבר  2013והשני נפתח במהלך שנת .2014
בבית-חנינא קיים המספר הרב ביותר של בתי-ספר פרטיים בהשוואה לשאר שכונות
מזרח העיר .יותר מ 50%-מילדי בית-חנינא לומדים בבתי-ספר פרטים .חלק גדול מבתי-
ספר אלה שייכים לכנסיות ונמצאים על שטחים המיועדים למוסדות ואחרים בנויים על
שטחים המיועדים למגורים .שני בתי-ספר נבנו ע״י הכנסייה :בית הספר ׳פרר׳ לבנים
( )College Des Frèresשנוסד בשנת  ,1876ובית הספר רוזרי לבנות (Rosary Sisters
.)High School
רוב בתי הספר הפרטיים פועלים מזה זמן רב והם עונים על רוב צורכי החינוך של
השכונה ,אך אין בשכונה בית-ספר תיכון עירוני לבנות .העירייה החליטה שבית הספר
החדש שייפתח בתחילת  2014יהיה בית ספר תיכון לבנות ולא חטיבת ביניים כפי שנקבע
בתכנון המקורי.

בית ספר לחינוך מיוחד ,׳אל-בסמה׳
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בית הספר הפרטי פררCollege Des Frères ,

בית ספר לבנות (יסודי) רוזרי

תלמידים רבים מגיעים לשכונה משכונות אחרות במזרח-ירושלים .למרות שכר הלימוד
הגבוה יחסית בבתי הספר הפרטיים ,קשה להתקבל לחלק גדול מהם מחמת הביקוש
הרב.
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רשימה של בתי הספר הקיימים בשכונה
א .בתי-ספר עירוניים

מס׳ תלמידים

 .1אבן ח׳לדון לבנים — על-יסודי

1,400

 .2בית הספר בית-חנינא לבנים — יסודי

878

 .3בית הספר בית-חנינא לבנות — יסודי

561

ב .בתי-ספר פרטיים (מוכר שאינו רשמי)
 .1בית-ספר פרר לבנים ולבנות — יסודי

633

 .2בית-ספר פרר לבנים — על-יסודי

462

 .3בית-ספר רוזרי לבנות — יסודי

749

 .4בית-ספר רוזרי לבנות — על-יסודי

750

 .5בית-ספר אלאימאן לבנות

527

 .6בית-ספר אלאימאן לבנים — יסודי ועל-יסודי

900

 .7בית-ספר אלנזאמיה לבנות — יסודי

690

 .8בית-ספר אלנזאמיה לבנות — על-יסודי

385

 .9בית-ספר אלחיאה (סכנין) לבנות — יסודי

241

 .10בית-ספר אלחיאה (סכנין) לבנים — יסודי ועל-יסודי

590

 .11בית-ספר סכנין תיכון — על-יסודי

450

 .12בית-ספר אהל אלסונה — יסודי

360

 .13אלפרסאן — בנות — יסודי

170

 .14אלפרסאן — בנות — על-יסודי

180

 .15ברידג׳ לבנים ובנות — יסודי

291

 .16ברידג׳ לבנים ובנות — על-יסודי

79

 .17בית-ספר אלמסתקבל לבנות — על-יסודי

145

 .18בית-ספר שזא אלוארד — יסודי

300
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יצוין כי בבית-חנינא פועלת גם שלוחה של אוניברסיטת אל-קודס וכן מכללת אל-אומה
שרוב תלמידיה באים מחוץ לבית-חנינא .כמו כן יש בשכונה בית-ספר לחינוך מיוחד
שפועל בבית פרטי ושמו אל-בסמה .בעבר פעל בשכונה בית-ספר למִנהל-עסקים אשר
נוסד ע״י עבד אל-חמיד שומאן .בשנת  1954/3הקים משרד החינוך במבנה זה את ׳סמינר
המורים הכפרי׳ ,במטרה להכשיר את מורי בתי הספר שמלמדים באזור.
ישראל אינה מכירה בלימודי תושבי מזרח-ירושלים באוניברסיטאות הפלסטיניות
ובוגריהן אינם יכולים לעבוד במוסדות החינוך העירוניים בירושלים .זאת אולי הסיבה
לכך שסטודנטים רבים מעדיפים לרכוש השכלה גבוהה במוסדות ישראליים כמו מכללת
דוד ילין בירושלים או מכללת אל-קאסמי בבאקה אל-ע׳רבייה .לאחרונה נפתחה
בשועפאט שלוחה של מכללת סכנין.

תרבות ופנאי
במתנ״ס קיים מרכז ספורט ואולם אירועים המכיל  150עד  200מקומות-ישיבה .תקציב
התרבות של המִנהל הקהילתי עומד על כ 80-אלף שקל בשנה ותקציב התרבות לכל
מזרח-ירושלים מסתכם במיליון שקל .לדברי המרואיינים אין כמעט אירועי תרבות
לתושבי מזרח העיר.

רווחה
בשכונה אין לשכת רווחה והמשפחות הנזקקות לשירותים כאלה פונות ללשכת הרווחה
בשועפאט .על פי נתוני אגף שירותי הרווחה בעיריית ירושלים (שנת  ,)2011לשכת הרווחה
בשועפאט משרתת את כל השכונות הצפוניות של מזרח-ירושלים ומטפלת ב 2,371-משקי-
בית 12.זוהי לשכת הרווחה השנייה בדירוג הלשכות בירושלים על פי מספר משקי הבית
המטופלים בה .לפניה — במקום הראשון — ניצבת לשכת הרווחה של סילואן ואחריה
לשכת הרווחה של פסגת-זאב ( 1,798משקי-בית) והלשכה בקריית-יובל ועין-כרם (1,773
משקי-בית).

 12שנתון  ,2013מכון ירושלים לחקר ישראל.
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בריאות
בבית-חנינא פועל בית החולים ׳אל-דג׳אני׳ .בית החולים ׳חמדת-הרים׳ נסגר בשנת 2010
ובמקומו פועל כעת גן-ילדים במסגרת ׳אשכול גני אל-שורוק׳ מטעם עיריית ירושלים.
בשכונה פועלים מרכזי-בריאות של כל קופות החולים וכן ׳בית הרופאים׳ לרופאים
מקצועיים ,פרטיים או ציבוריים (ראו בלוח הבא וכן סימונים במפה .)1
שם

מימון

מס׳ טלפון

1

המרכז הרפואי בסמה

כללית

02-5852423

2

בית הרופאים

כללית

02-5853995
02-5854311

3

מרכז אלחיאת

מאוחדת

4

המרכז הרפואי אל-קודס

מאוחדת

5

המרכז הרפואי ביסאן

כללית

02-5858533

6

בית החולים אל-דג׳אני

פרטי

02-5859770

דת
מסגדים
 .1המסגד העתיק של בית-חנינא נמצא במרכז הכפר ונקרא גם ׳מסגד סידי אבראהים׳
משום שהוא נמצא ליד מקאם הסולטאן אבראהים ובאר המים;
 .2מסגד המכללה האסלאמית — כלית אל-דעוה ואצול אל-דין — מבנה מועדון שהוסב
למסגד בשנת  1938ביוזמת אל-חאג׳ לוטפי סעד אסעד אבו-חמדה ,שהיה ראש
המרכז האסלאמי בניו-ג׳רסי ופעיל אסלאמי בארה״ב;
 .3מסגד אל-רבאט;
 .4מסגד שומאן — המסגד הגדול ליד כביש  ,20שבנייתו הושלמה בשנת  .1991זהו
המסגד הגדול בשכונה אך יש מי שמחרימים אותו בטענה שהוא נבנה מכספי ריבית
(האסורה באסלאם) של הבנק ולכן מתפללים במסגד הסמוך;
 .5מסגד בדר — נבנה בתחילת דרך חיזמה על חלקה השייכת למשפחת אלדר;
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 .6מסגד מחמד אל-פאתח שנבנה בראשית שנות האלפיים בחלק הפנימי של שכונת
אל-אשקרייה;
 .7מסגד אחבאב אל-רחמאן  −אף הוא בלב אל-אשקרייה ,בצמוד לשיכון המורים
הישן;
 .8מסגד אל-עקבה  −נבנה בראשית שנות האלפיים בשכונת-המשנה אל-עקבה;
 .9מסגד אל-היג׳רה — אחד המסגדים המפוארים והגדולים בשכונה ,ניצב בחלק הצפוני
של בית-חנינא במקום הנקרא בפי התושבים ׳אל-היג׳רה׳ ,והוא בן ארבע קומות עם
מקומות תפילה לגברים ,לנשים ועם כיתות-לימוד וספרייה;
 .10מסגד אל-רוצ׳ה נמצא בחלק המערבי של השכונה ,מחוץ לגבול המוניציפלי אבל
בתוך תחומי גדר הביטחון.

בית הקברות של הכפר נמצא מעבר לגדר ואין אליו גישה אלא בתיאום עם גורמי הביטחון.
בית קברות חדש לכל מזרח-ירושלים מתוכנן לקום על גבעה מדרום-מערב לשכונה.
בבית-חנינא יש שתי כנסיות :כנסיית הלטינים סנט-ג׳יימס (ליד צומת נווה-יעקב — בית-
חנינא) ,וכנסייה קתולית בדרך חיזמא ,ליד שיכון הנוצרים הקתולים.

מסגד שומאן ,סמוך לכביש 20
37

מסגד אל-דעוה בסמוך למגרש
משחקים בצפון בית-חנינא

מסגד אל-רוצ׳ה (מחוץ לגבול
המוניציפאלי)

מסגד אל-רבאט
38

כנסייה בדרך חיזמא

תחבורה
קווים של תחבורה ציבורית למרכז העיר מופעלים על-ידי אישים מן השכונה בזיכיון
משרד התחבורה .האוטובוסים עוברים בשכונה אך תדירותם אינה עונה על הביקוש,
במיוחד לא באזורים המרוחקים מן הכביש הראשי .הקווים של חברת ׳אל-מואחדה׳
שמגיעים לבית-חנינא ,הם קו ( 74מדרך שכם לדחיית אל-בריד ,דרך בית-חנינא) ,קו 74B
(מדרך שכם לשיכוני נוסייבה) ו( 74C-מדרך שכם עד אזור ׳ואדי אל-דם׳).
על פי נתוני מכון אריג׳ ( )ARIJיש בבית-חנינא ושועפאט שמונה משרדי מוניות
פרטיים ו 15-אוטובוסים מטעם חברת ׳אל-מואחדה׳ המשמשים אמצעי-תחבורה לתושבי
13
שתי השכונות.
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 .7כלכלה
תעסוקה ורמת חיים
על פי נתוני הלמ״ס המתבססים על מפקד האוכלוסין  ,2008שכונת בית-חנינא מדורגת
באשכול  4מבחינת האפיון החברתי-כלכלי (האפיון החברתי-כלכלי מסווג ל 20-אשכולות,
 — 1הנמוך ביותר — 20 ,הגבוה ביותר) .מתוך  153אזורים סטטיסטיים בירושלים ,בית-
חנינא מדורגת במקום ה — 1( 40-הנמוך ביותר — 153 ,הגבוה ביותר) .בדירוג הכלל-
ישראלי השכונה מדורגת במקום ה 195-מתוך  1,616אזורים סטטיסטיים בישראל (כל
יישוב עירוני של מעל  2,000תושבים נכלל באפיון).
בהשוואה פנימית בין השכונות הערביות במזרח-ירושלים ,בית-חנינא נמצאת בדירוג
גבוה יותר משכונות כמו עיסאווייה (אשכול  ,2מקום  6בדירוג העירוני) וראס אל-
עמוד (אשכול  ,2מקום  7בדירוג העירוני) אך היא בדירוג נמוך יותר משכונות כמו באב
א-זהרה ומסעודייה (אשכול  ,5מקום  47בדירוג העירוני) .יש לציין שמלבד באב א-זהרה,
מסעודייה והרובע הארמני בעיר העתיקה (המדורגים באשכול  ,)5כל השכונות הערביות
במזרח-ירושלים מדורגות באשכולות  .4-2עוד מלמד מפקד  2008כי אחוז בעלי ההכנסה
מעבודה בקרב בני  15ומעלה ,בשכונה ,עומד על  38%וכי  82%מן הנשים בגילאים 54-25
אינן משתתפות בכוח העבודה האזרחי 54% .מן התושבים הם בעלי הכנסה של מתחת
14
לשכר המינימום ואילו  3%משתכרים מעל פי שניים מן השכר הממוצע.
על פי נתוני מפקד  2008ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש בבית-חנינא היא 1,827
שקל .לגבי רמת החיים ,הנתונים מראים כי ממוצע כלי הרכב בשימוש של משקי-בית
לבני  18ומעלה הוא  ;0.31%ממוצע מספר החדרים לנפש הוא  ;1.01%ממוצע מספר
חדרי השירותים לנפש הוא  0.46%ול 39%-ממשקי הבית בשכונה יש מחשב וחיבור
15
לאינטרנט.
על פי מחקר של מכון אריג׳ משנת  2012על בית-חנינא ושועפאט 70% ,מכוח העבודה
בשכונות אלו עובדים בשוק העבודה הישראלי 15% ,עובדים בתחום המסחר והיתר
בתעשייה ( ,)5%בסקטור הפרטי והממשלתי ( )5%ומגזר השירותים ( .)5%על פי מחקר
16
זה שיעור האבטלה בשכונות בית-חנינא ושועפאט הוא .8%

 14נתוני המדד החברתי כלכלי על פי מפקד  ,2008הלמ״ס.
 15נתוני המדד החברתי כלכלי על פי מפקד  ,2008הלמ״ס.
16
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רוב הנשים מועסקות במערכת החינוך ,אך חסרים מקומות עבודה לנשים בשכונה
עצמה וקיים מחסור במעונות-יום שיאפשרו לאימהות לצאת לעבוד.

עסקים
על פי נתוני השנתון הסטטיסטי לירושלים  ,2013ישנם בבית-חנינא  559נכסים שאינם
מיועדים למגורים ושטחם מסתכם ב 287,945-מ״ר .התפלגות נכסים אלה לפי גודלם
מראה שיש  468נכסים ששטחם מגיע לעד  200מ״ר .סביר מאוד שרובם חנויות או בתי-
מלאכה קטנים יחסית .השאר —  91נכסים — שטחם גדול יותר ,ו 22-מהם משתרעים
17
על פני אלף מ״ר.
יש בשכונה מרכז מסחרי וכן סופרמרקט (׳בלדי׳ ,ראו תמונה) שבבעלות פריד אבו-
זאהרייה .קיימות תכניות להקים קניון גדול על פני  20דונם .הכביש למקום כבר נסלל
על חשבון היזם ויש גם משרד נדל״ן בצמוד לו .יש גם אולם אירועים שנמצא מחוץ לשטח
המוניציפלי של העיר ,אך בצד הישראלי של הגדר.

סופר בלדי

 17השנתון הסטטיסטי לירושלים ,2013 ,פרק י ,לוח י.18/
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עסקים בבית-חנינא לפי סוג העסק
מס׳

סוג העסק

1

עסקים ומשרדים מעל  150מ״ר

27

2

עסקים קטנים ומשרדים עד  150מ״ר

327

3

משרדי ממשלה

2

4

מוסדות

86

5

נכסי עירייה

13

6

מוסדות-דת

11

7

מפעלי תעשייה

1

8

בתי מלאכה ומוסכים

39

9

קרקע תפוסה או חקלאית

40

סה״כ

מספר העסקים

546

על פי נתוני מכון אריג׳ יש בבית-חנינא ושועפאט  18חנויות מכולת 5 ,משחטות104 ,
18
חנויות ירקות ופירות 9 ,תחנות-שירות ו 15-בתי-מלאכה זעירים של נפחים ,נגרים וכו׳.
בשיחה עם מוכתרים בשכונה נטען כי האבטלה בבית-חנינא גבוהה ועל כך תעיד העובדה
שצעירים רבים מסתובבים ברחובות .לדבריהם ,ממשלת ישראל אינה מקדמת תכנית
לפיתוח כלכלי במזרח-ירושלים ,וזאת בין השאר משום שנתוני האבטלה בשטח זה אינם
נכללים בסקרי ארגון ה.OECD-

מלונאות ותיירות
בבית-חנינא פעל בעבר מלון קלארידג׳ ( ,)Claridgeאך הוא נסגר לפני שנים מספר.
השכונה אינה מושכת תיירות ,למרות שיש בה אתרי עתיקות קדומים.

זיקות כלכליות
בזכות מצב הביטחון הרגוע והיחסים הטובים עם השכונות היהודיות הסמוכות ,תושבים
יהודים מגיעים לשכונה כדי לערוך קניות ברחובה הראשי גם בשעות הלילה .צעירים
מבית-חנינא יוצאים בד״כ לבלות באתרי הבילוי של רמאללה.
18
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 .8בעיות וצרכים
 .1דיור ותכנון — נדרשת האצת תוכניות בנייה ותוכניות איחוד וחלוקה שהתושבים
יוזמים בשיתוף פעולה עם המינהל .יש לקדם תוכניות בנייה במתחמי עדאסה
ואשקרייה .יש להכין בתיאום עם המינהל הקהילתי בשכונה ועם עמותת בית
חנינא תוכנית אב לעשר שנים להשקעות בשכונה .תוכנית האב תתייחס לתחומים
השונים — חינוך ,תשתיות ,ספורט וכו'.
קיימת בעיה של מספר בניינים שנבנו בשכונה ללא היתרי בנייה בין  1996ל2005-
והתושבים שקנו את הדירות לא מצליחים לקדם פתרון שיכשיר את הבניינים
וישיג פתרון לבעיה .עלו בעבר הצעות להכשרת הבניינים תוך הטלת מטלות יזם על
הדיירים אבל הדברים לא הגיעו לכדי מימוש.
 .2כבישים ומדרכות — יש צורך בסלילת עשרות ק"מ של כבישים .שורר מחסור חמור
בתשתיות כבישים ומדרכות ,כולל ניקוז .נציגי השכונה מדגישים את בעיית הכבישים
ואת אגרת הסלילה הגבוהה (עשרות אלפי שקלים) שהעירייה מתנה בהנפקת היתרי-
בנייה.

כביש פנימי בשכונה
43

כביש הגישה לשיכונים החדשים (שיכוני המורים והרופאים)

 .3תברואה — פינוי אשפה גם באזורים פנימיים שאינם במפת הפינוי הקיימת .קיים
מחסור גדול בפחי אשפה ומכולות אשפה.

אשפה בחלקים הפנימיים של השכונה

 .4גנים ציבוריים — הקמת גנים ציבוריים ומתקני-שעשועים לילדים בשצ"פים
המאושרים.
44

 .5תרבות ,פנאי וספורט — בניית מועדוני נוער ,הוספת מגרשי ספורט ובריכת שחייה
עירונית .הקצאת כספים לפעילות תרבותית בהיקף ראוי.
 .6ביוב — חיבור לביוב באזורים בשכונה שאינם מחוברים עדיין לביוב.
 .7רווחה — יש להקים לשכת רווחה בבית-חנינא .כמו כן להקים מעונות יום לנשים
ותחנות בריאות לאם ולילד.
 .8בית קברות — פתרון בעיית הגישה לבית הקברות שמעבר לגדר והקמת בית קברות
חדש.
 .9השפעת גדר הביטחון — חלוקת הכפר לשני חלקים — האחד בתוך הגבול
המוניציפלי של העיר והשני מחוץ לגבול ,והקמת גדר ההפרדה בחלקה הצפוני של
השכונה ,המפרידה בין שני חלקי הכפר — גרמו לעזיבת חלק גדול מתושבי גלעין
הכפר (המכונה ׳בית-חנינא אל-בלד׳) שעברו להתגורר בתוך השכונה ,דבר שהגביר
את הביקוש לדיור והעלה את מחירי השכירות.
בעיה מרכזית שיצרה הגדר היא הקושי בגישה אל בית הקברות שנמצא בגלעין
הכפר ,מעבר לגדר ההפרדה.
גדר ההפרדה נבנתה בחריגה מן הגבול המוניציפלי ,מעברה הצפוני והמערבי של
השכונה .עובדה זו צירפה לשטח המוניציפלי שטחים שהיו מחוץ לתחום השיפוט של
ירושלים ואלה צורפו לשכונה מבלי שמעמדם החוקי שונה.
גבול השיפוט של ירושלים עובר בתוך אחד הבתים ,אך בית המשפט פסק שבית זה
נותר כולו בתוך תחומי העיר .כ 40-דירות בחלק זה נותרו מחוץ לגבול העירוני.
גם באזור דחיית אל-בריד נותרו כ 100-בתים הנכללים בגדר אך נמצאים מחוץ
לתחום המוניציפלי ,בהם אולם-אירועים .תושבי בית-חנינא במעמד של תושב ובעלי
תעודות-זהות ישראליות אינם יכולים להתגורר בשטח זה ,מחשש שיאבדו את
התושבות הירושלמית ואת תעודות הזהות שלהם ,אך יש המתגוררים בבתים אלה
בהיחבא .לעומת זאת ,אזרחים ישראלים יכולים לגור כאן ללא חשש כזה והם אינם
חייבים בארנונה לעירייה.
יש למצוא פתרון לבעיות הקיימות בשטח שבין הגבול המוניציפאלי לבין הגדר בשל
מצבו המורכב .על העירייה לספק שירותים לתושבים בשטחים אלו בלי לשנות את
המעמד המשפטי של השטח.
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גדר הביטחון

בנייה לגובה בסמוך לדחיית אל-בריד
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 .9מפות ותמונות
מפה  :1מוסדות ומתקנים בבית-חנינא
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מפה  :2כבישים ודרכים בבית-חנינא
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תמונות :בית-חנינא בשלג ,דצמבר 2013

49

