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תקציר
מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים של מכון ירושלים למחקרי 
מדיניות, העוסקת בשכונות הערביות במזרח ירושלים. מטרת 

המחקרים היא לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון 
תחומים, במטרה לקדם פעולה אקטיבית מבוססת ידע לשיפור איכות 

חייהם של התושבים הערבים במזרח ירושלים. מלבד תיאור המצב, 
נעשה במחקרים אלה ניסיון לאתר מנגנוני צמיחה ופיתוח אשר 

ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של תושבי השכונות והכפרים. 
אנו מאמינים כי מחקר שמשלב פרקטיקה עם המלצות מדיניות 

הוא הבסיס לתיקון עוולות חברתיות ופוליטיות, בניסיון ליצור עיר 
מתוקנת שתכיל את כלל תושביה. שיטות המחקר כוללות עבודת 

שטח וראיונות עומק, שימוש במאגרי מידע הקיימים ברשויות 
ובמכוני מחקר, וקיום שולחנות עגולים בהשתתפות נציגי השכונות, 

העירייה והחברה האזרחית.



כפר עקב /// מכון ירושלים למחקרי מדיניות   6

כפר עקב היא אחת משתי השכונות הערביות הגדולות הנמצאות 
בצפון ירושלים, מחוץ לגדר הביטחון )השכונה השנייה היא מחנה 
הפליטים שועפאט(. בשכונה מתגוררים לפי הערכותינו, שיפורטו 

בגוף הדו"ח, כ-61,500 תושבים ויש בה מלאי דירות ריקות המאפשר 
לאכלס 15,000 תושבים נוספים. כ-10,000 תושבים נוספים 

מתגוררים בחלקה המזרחי של השכונה, אותה מנהלת עירייה מטעם 
הרשות הפלסטינית. מאז בניית גדר הביטחון, לפני למעלה מעשור, 

הפכה כפר עקב לשכונת הפקר מבחינת אכיפת החוק ומבחינת 
הסדרת חוקי התכנון והבנייה. מסיבה זו הפכה כפר עקב, כולל 

שכונת המשנה סמיראמיס, למרכז בנייה של דירות חדשות במחירים 
זולים ביותר, בבניינים בגובה של 12-10 קומות, ללא אישור תוכניות 

בנייה וללא פיקוח הנדסי ראוי, ובהשתלטות של יזמים על רוב השטח 
המונעת אפשרות לפיתוח שטחי-ציבור ומוסדות-ציבור. בהיותה יעד 

לבנייה חדשה למגורים, כפר עקב עונה על המחסור באפשרויות 
בנייה בכל השכונות הערביות של מזרח ירושלים ותורמת בכך 

בעקיפין ליציבות במזרח העיר. חלק משמעותי מתושבי כפר עקב 
נמנים עם בני המעמד הבינוני.

בעיותיה העיקריות של השכונה הן: עתיד מוניציפלי לוט בערפל; 
היעדר יכולת יעילה לאכוף את החוק ללא תחנת משטרה מקומית; 

הזנחה מטעם הרשויות; טיפול מוניציפלי עקיף בשכונה דרך המינהל 
הקהילתי, במקום מעורבות ישירה שיכולה לסייע לצמיחת מנהיגות 

מקומית מעורבת ופעילה; אספקת-מים חלקית על-ידי הרשות 
הפלסטינית בשל תשתית חסרה ולקויה ומסורת של אי-תשלומים 

במועדם; מערכת-ביוב לקויה; כבישים פנימיים במצב ירוד; איסוף 
אשפה לקוי; מחסור בבתי-ספר ובכיתות לימוד; מחסור בשטחי-

ציבור ובמוסדות-ציבור והיעדר שירותים ציבוריים, ובכלל זה 
שירותי-חירום. 

יודגש כי שכונת כפר עקב דומה בגודל אוכלוסייתה לערים כמו 
רמלה, לוד, נצרת ורעננה והיא מאוכלסת וצפופה הרבה יותר מערים 

כמו גבעתיים והוד השרון. מבחינת היקף האוכלוסייה היא גדולה 
יותר מן השכונה המאוכלסת ביותר בירושלים – שכונת רמות. 

בהשוואה לשכונת רמות ולערים הנזכרות, שכונת כפר עקב מקבלת 
תקציב זעום ביותר ושירותים עירוניים בטלים בשישים. 

ההזנחה המתמשכת של שתי השכונות שמחוץ לגדר ההפרדה וגודל 
האוכלוסייה המתגוררת בהן, הביא קובעי מדיניות שונים להציע 

להוציא אותן אל מחוץ לתחומי השיפוט של ירושלים משיקולים של 
מאזן דמוגרפי ותדמית העיר. רעיונות אלו מחייבים שיקול דעת רחב 
ותקציבים עצומים כדי להתגבר על האתגרים הרבים והקשים בשתי 

השכונות.

עיקרי המחקר
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בעיות עיקריות המאפיינות 
את שכונת כפר עקב

היעדר ביטחון אישי והיעדר נוכחות שלטונית וגוף מבצע  
הימצאותה של השכונה מעבר לגדר הביטחון הפכה אותה לשטח-

הפקר ללא אכיפת החוק בכל התחומים. לעומת מחנה הפליטים 
שועפאט, שבמחסום הכניסה אליו הוקם מרכז-שיטור משולב 

)מש"מ( ובו ארבעה אנשי משטרה, אין בכפר עקב נוכחות 
משטרתית כלל. תושבים מתלוננים על היעדר ביטחון אישי בשל 

העובדה שהמשטרה אינה נוכחת במקום. כאשר מזמינים את 
המשטרה לטפל באירוע של אלימות או פשיעה, היא מאחרת 

להגיע. יו"ר ועד השכונה מוניר זע'ייר )אבו אשרף(, פנה לעירייה 
בבקשה להגברת נוכחות המשטרה הכחולה, גם בעת ביצוע מעצרים 

ביטחוניים, וביקש שהכוחות יכללו גם שוטרות על מנת שהטיפול 
יותאם גם לנשים. 

לאחרונה פורסם כי צה"ל יקבל עליו את האחריות הביטחונית על 
השכונות שמחוץ לגדר. יודגש כי אחריות ביטחונית למניעת טרור 

אינה תחליף לשלטון החוק בתחום האזרחי. 

נוכחות שלטונית ואכיפת החוק הן בסיס חיוני לניהול 
השכונות על  ידי מדינת ישראל, ועל כן מומלץ כי המדינה 

תקצה כוח-משטרה גדול ומשמעותי יותר שיוכל לספק שירותי 
משטרה לתושבים, יבטיח את ביטחונם האישי ואת ביטחון 

נותני השירותים בשכונה ויאכוף את חוקי המדינה.
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ניהול השירותים והתשתיות בשכונה בשלט-רחוק   עיריית 
ירושלים כמעט שאיננה פעילה בתוך השכונה, אלא דרך מינהל 

קהילתי עוטף ירושלים שמקום מושבו במחסום קלנדיה, ונגישות 
 התושבים אליו כרוכה בהמתנה ממושכת בתור ובידוק במחסום. 

מומלץ שהעירייה תקים זרוע ביצועית מיוחדת לניהול 
מוניציפלי של השכונה בטיפול ישיר ובלתי-אמצעי.

בנייה פרועה וצפופה ללא פיקוח תוך רמיסת שטחי-ציבור 
ותשתיות היעדר אכיפה מביא בין היתר לבנייה פרועה לגובה ללא 
פיקוח תכנוני, הנדסי או איכותי. יזמי הבנייה מבקשים להפיק את 

מרב התועלת על חשבון התושבים. כתוצאה מן הבנייה הבלתי 
אחראית נפגעות התשתיות החיוניות והאפשרות לחבר את הבתים 
לתשתיות כהלכה כמעט ולא קיימת. הפעולה הראשונה של רשות 
מינהלית ומוניציפלית בשכונה, חייבת להיות בתחום אכיפת החוק 

בכלל וחוקי התכנון והבנייה בפרט, כולל בדיקה הנדסית של 
 הבניינים שכבר נבנו וטרם אוכלסו.

מומלץ לתת עדיפות גבוהה לאכיפת חוקי הבנייה ולפיקוח 
על התשתיות ועל השטחים שנועדו למיתקני ציבור, וזאת כדי 

לבלום את הכאוס הקיים בתחומים אלה. היכולת לבצע זאת 
מותנית בהוספת כוח שיטור משמעותי, כמומלץ לעיל. 

אספקת מים יומיים בשבוע בלבד   אספקת המים לשכונה נעשית 
על-ידי חברת המים הפלסטינית אשר מספקת מים רק יומיים 

בשבוע ואין בכוחה להדביק את הדרישה בשכונה. נדרשת השקעה 
משמעותית בתכנון ובהחלפת הצנרת לקוטר שיתאים לגודל 

האוכלוסייה ויביא לשיפור אספקת המים לתושבים. 

צנרת הביוב אינה עומדת בעומס   מערכת הביוב לא תוכננה 
להיקף האוכלוסייה הקיים ובג”ץ חייב את הרשויות לפעול 

 לשיפורה.1
מומלץ להשקיע בהגדלת המערכת ובשיפור צנרת הביוב. 

1  בג"ץ 2235/14 - ג'מיל רשאד סנדוקה ו-13 אחרים נ' הרשות הממשלתית למים 

ולביוב ואח'.
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 מחסור בכבישים ומדרכות בכל הדרכים הפנימיות בשכונה
רשת הכבישים בשכונה בעייתית מאוד. יש לתכנן מחדש את רוב 

הרחובות הפנימיים, לסלול ולרבד אותם באספלט. הפיקוח על הבנייה 
 חייב למנוע מן הקבלנים לבנות על התוואי שנועד לרחובות בשכונה. 

מומלץ שהמדינה תקצה תקציב מיוחד לתשתיות בשכונה זו 
שיאפשר סלילה וריבוד כבישים פנימיים לפי התקן הנדרש, ככל 

שהדבר ניתן לביצוע בתנאים הטופוגרפיים בשטח.

תברואה לקויה   מספר התושבים הגבוה יוצר כמות גדולה של 
פסולת מוצקה וכוח האדם והכלים המוקצים לטיפול בכך אינם 

מספקים כלל. מתבקשת הגדלה של תדירות הפינוי והוספת כלי-
אצירה גדולים וקטנים, משאיות וטרקטורונים לרחובות הצרים 

שבשולי השכונה. התקציב המיועד לפינוי האשפה בשתי השכונות 
שמחוץ לגדר גם יחד עומד על 5.5 מיליון ₪, אך לפי הערכת 

התושבים, משקל האשפה בכפר עקב לבדה מוערך ב-800 טון 
 בחודש ודורש תקציב מתאים. 

מומלץ להכפיל את התקציב המיועד לפינוי אשפה בשכונה כדי 
לתת מענה הולם לצרכים.

מערכת החינוך חסרה   מאחר שבשכונה חסרים בתי-ספר וכיתות, 
תלמידים רבים נוסעים ללמוד מחוץ לתחומיה. לפי נתוני מנח"י 

– 510 תלמידים מוסעים על-ידי העירייה מדי בוקר באוטובוסים 
לבתי-ספר בשכונות הערביות הסמוכות שבתוך תחומי הגדר. לפי ועד 

ההורים, עוד מאות עד אלפי תלמידים מוסעים באופן פרטי לבתי 
ספר בשכונות שבתוך תחומי הגדר. כמו כן, חלק מבתי הספר פועלים 

 במבני-מגורים שהוסבו לבתי-ספר ואינם תקינים. 
מומלץ שהעירייה ומשרד החינוך יאתרו שטחי ציבור הולמים 

לבניית בתי-ספר חדשים )ובמידת הצורך גם ישכרו מבנים 
הולמים(, על מנת לייתר את הצורך בהסעות תלמידים אל מחוץ 

לשכונה. צוות המחקר איתר בעזרת יו"ר ועד השכונה, שתי 
חלקות שעליהן ניתן לבנות בתי-ספר חדשים, כמפורט בהמשך. 
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שירותים ציבוריים ומחסור במיתקני-ציבור   קיים מחסור 
גדול בשירותי-ציבור כמו תחנה לבריאות המשפחה )טיפת חלב(, 

סניף דואר מקומי, שירותי בנק ושירותי-רווחה של לשכה שצריכה 
להיות ממוקמת בתוך השכונה או במחסום קלנדיה. פעילות התרבות 
מצומצמת ביותר ותקציבה עומד על 60,000 ₪ בלבד לשנה )פחות 

 משקל אחד לנפש(.
מומלץ שמשרד הרווחה יקים לשכת רווחה בשכונה. מומלץ 

להקים סניף-דואר בשכונה וכן תחנה לבריאות המשפחה.

היעדר מיתקני-ציבור כמו גן ציבורי למשחקי-ילדים 
ומגרש-ספורט ראוי   בשכונת כפר עקב אין גן-משחקים לילדים 
ולמשפחות, אין מיתקן-ספורט ראוי אחד, אין שטחים ירוקים ואין 

 מקומות-בילוי. 
מומלץ לייסד קרן מסכומי היטלי הבנייה והפיתוח הנגבים 

בשכונה לשם חכירה או רכישה של שטחים לצורך הקמת 
מיתקני-ציבור ולהקצות את התקציבים הנדרשים לאחר ביצוע 

סקר צרכים וקביעת סדרי-עדיפויות.

שירותי-בריאות ושירותי-הצלה חסרים   לדברי פעילים 
בשכונה, קופות החולים אינן מספקות את כל השירותים ברמה דומה 
 למקומות אחרים בעיר. אין בשכונה שירותי הצלה וחירום מתאימים.

מומלץ לדאוג בדחיפות להצבת שירותים כאלה בשכונה.
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המלצות ואיתור 
מנועי צמיחה

פיתוח החינוך בשכונה    בעזרת יו"ר ועד השכונה איתר צוות המחקר 
שטח לבניית בתי-ספר. בגוש 20 ובחלק מגוש 21 קיימת חלקה פנויה 

שמספרה 2908 ושטחה 10 דונמים, באזור שבין שכונת אל-מטאר 
לבין שדה התעופה עטרות, בתחומי גדר הביטחון )עם גישה משכונת 

סמיראמיס(. כן אותר מבנה בן ארבע קומות עם היתר-בנייה על הכביש 
הראשי )קרוב לבית החולים ליולדות( שאפשר להסב אותו לבית-ספר. 

פיתוח מסחר   פיתוח הכביש הראשי כאזור-מסחר. 
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היסטוריה ומידע כללי
מיקום וטופוגרפיה

כפר עקב היה במקורו כפר שהפך לשכונה עירונית בירושלים 
עקב הכללת חלקו המערבי בתחום שיפוטה של העיר ב-1967. 
הכפר נמצא מצפון למחנה הפליטים קלנדיה ולשדה התעופה 

עטרות, בגובה של 764 מ' מעל פני הים, במרחק 13 ק"מ ממרכז-
ירושלים, ובמרחק ארבעה ק"מ דרומית-מזרחית לאל-בירה 
ורמאללה. מצפון לשכונה מחנה הפליטים אל-אמערי והעיר 

אל-בירה, מדרום לה שוכנים היישוב א-ראם ומחנה הפליטים 
קלנדיה, ממזרח לה הכפר מוח'מאס והיישוב כוכב-יעקב, 

וממערב לה - שכונת המשנה סמיראמיס, גדר הביטחון והכפרים 
קלנדיה וראפת. 
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סקירה היסטורית בערבית בהוצאת עיריית כפר עקב הפלסטינית.  2

מקור השם 
השכונה צמחה והתפתחה סביב הכפר שנקרא כפר עָקב. על פי אחת 

המסורות, המילה 'כפר' באה משמו של מוסלמי בשם כאפיר שעבר במקום 
עם שיירתו והתעכב בקרבת הבאר שהיתה במקום )ומכאן: עקב(. 

היסטוריה ואתרים ארכיאולוגיים

לפי מקורות ערביים הוקם כפר עקב במאה ה-6 על חורבותיו של יישוב קדום 
המזוהה עם עטרות )ח'רבת עטארה שממערב לכפר(. בשנת 1922 נמנו בכפר 

189 תושבים ובשנת 1945 הוערך מספרם ב-290 נפש – רובם מוסלמים. 
 במפקד הירדני של שנת 1961 נמנו במקום 410 נפש.

במרכז העתיק של הכפר כמה אתרים היסטוריים המיוחסים לתקופה 
העות'מאנית ובהם מסגד אבו יאסין ושרידי כנסייה. בגבול המערבי של הכפר 

נמצאת ח'רבת עטארה )המזוהה עם עטרות הקדומה(, בה נמצאו בחפירות 
ארכאולוגיות שרידי שתי חומות, בית-בד חצוב בסלע שרצפתו פסיפס, וכן 

קברים. בשכונה נמצאת גם ח'רבת א-סלאלם מן התקופה הכנענית וקבר 
שייח' בשם "מקאם א-שייח' עבדאללה", לידו עץ האלון הנודע בשם אל-

בלוטה. כן נמצאים בשכונה מערת א-שייח' עג'מי ומעליה עצי חרוב.2 

התפתחות הכפר בין השנים 1968 ל-2017
שני צילומי-אוויר של אזור כפר עקב שצולמו בשנים 1968 ו-2017 מראים 

את התפתחותו הדרמטית של האזור. בתצלומים נראים הכפר עצמו, 
מחנה הפליטים קלנדיה, שדה התעופה עטרות וכביש ירושלים-רמאללה. 
ההשוואה בין שני התצלומים מראה את העלייה בהיקף הבנייה למגורים 
במהלך 50 השנים האחרונות. ב-1968 היה כפר עקב יישוב כפרי שעמד 
בראש גבעה, מוקף מטעים ובוסתנים. בינו לבין מחנה הפליטים קלנדיה 

שמדרום, היה השטח פתוח ובלתי-בנוי, וכך היה גם השטח שבין הכפר לבין 
כביש ירושלים-רמאללה. לאורך הכביש היו ב-1968 מספר קטן של בניינים 

מבודדים. תת השכונה סמיראמיס השוכנת היום ממערב לכביש ירושלים-
רמאללה לא הייתה קיימת באותה עת. מחנה הפליטים קלנדיה הוקם ב-1949 
וממדיו היו קטנים בהרבה מממדיו היום. מכל שכונות מזרח-ירושלים, שגם 
בהן היה גידול משמעותי של השטח הבנוי במשך השנים, כפר עקב הוא זה 

שהתפתח וגדל יותר מן האחרים, בעיקר בעשור האחרון.
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כפר עקב 1968

גבול שיפוט ירושלים
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כפר עקב 2016

גבול שיפוט ירושלים
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קרקע ומתאר פיסי
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( 
הפלסטינית, שטחו של כפר עקב כולו, לרבות חלקו 

הירושלמי, עומד על 5,472 דונם – מהם כ-4,015 דונם 
בצד הפלסטיני )73%( ו-1,459 דונם בצד הישראלי 

)27%(. המשבצת הכפרית שתחמו הבריטים לכפר 
השתרעה בעיקר מזרחה, לכיוון הכפר מוח'מאס, וגבלה 

באדמותיו של כפר זה. בדרום גבלו אדמות כפר עקב 
במשבצת הכפרית של א-ראם, ובצפון - בגבולה של 

העיר אל-בירה.

לפי נתוני הלמ"ס הפלסטיני מתגוררים בשכונת כפר 
עקב שבתחום הרשות הפלסטינית כ-10,000 תושבים, 

קרוב למחציתם היו בעבר תושבי מחנה הפליטים 
קלנדיה שעברו לכפר עקב במטרה לשפר את תנאי-

מגוריהם.

שטחי כפר עקב שבתחום המוניציפלי של ירושלים 
נוצלו ברובם למטרות בנייה למגורים ולמסחר. המסחר 

משתרע בעיקר לאורך הכביש הראשי לרמאללה ולאורך 
מספר כבישים פנימיים בכפר.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הגדירה את כפר עקב 
כאחד האזורים הסטטיסטיים של ירושלים ונתנה לו 

את המספר 2111. אזור זה כולל רק את החלק הירושלמי 
)המערבי( של כפר עקב, את שדה התעופה עטרות ואת 
אזור התעשייה שמדרום לו, עד לכביש הרוחב המחבר 

את דרך רמאללה עם ביר נבאללה ואל ג'יב. השטח 
הכולל של אזור סטטיסטי זה הוא 5,722 דונם.3

< צפיפות הבנייה בכפר עקב

3   האזור הסטטיסטי כולל שטחים מחוץ לשכונה, ועל כן קשה להתייחס לנתונים רשמיים המבוססים עליו.
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שכונות המשנה של הכפר
שכונות המשנה בצד הישראלי הן:

סמיראמיס )אום א-שראאיט( – ממערב לכפר עקב;	 

אל-מטאר )שדה התעופה( ממערב לכניסה הראשית 	 
של מחנה הפליטים קלנדיה;

זע'ייר;	 

שכונות המשנה בצד הפלסטיני הן:

הגרעין העתיק של כפר עקב;	 

ירידת עוראבי;	 

חלק מאזור סטח מרחבא.	 

ח'לת א-שיח'	 

 גבול שיפוט ירושלים
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< המעבר לכפר עקב ממחסום קלנדיה

אוכלוסייה וחברה
גודל האוכלוסייה

אזור כפר עקב הוא כיום אחד מאזורי הבנייה המועדפים 
במזרח-ירושלים. הוא מושך תושבים רבים, רובם משכונות 
ערביות במזרח העיר, חלקם משפרי-דיור ממחנה הפליטים 

קלנדיה, מן הסיבות הבאות;

מחירי הדיור הנמוכים בשכונה בהשוואה לשכונות האחרות  	
במזרח העיר;

נגישות טובה – מיקום השכונה על הכביש הראשי לרמאללה; 	

היצע גדול ומגוון של יחידות-דיור בזכות היקפי הבנייה  	
הגדולים לאחר הקמת גדר הביטחון והיעדר אכיפה ישראלית 
של חוקי התכנון והבנייה, וזאת בהשוואה להיצע המצומצם 

הקיים בשכונות אחרות במזרח העיר;

אטרקטיביות השכונה לזוגות אשר אחד מהם מחזיק  	
בתושבות ישראלית והשני פלסטיני תושב יו"ש )'איחוד 

משפחות'(, בזכות האפשרות לחיות בה יחד תוך שמירה על 
שתי הזהויות.

קשה לאמוד את גודל האוכלוסייה בכפר עקב: חוסר השליטה 
הישירה של המוסדות הישראליים ועבודות הבנייה שמתנהלות 

בקצב מהיר למדי, מקשים על המעקב אחר קצב הגידול 
בשכונה.
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קשה לאמוד את גודל האוכלוסייה בכפר עקב: חוסר 
השליטה הישירה של המוסדות הישראלים ועבודות 

הבנייה שמתנהלות בקצב מהיר למדי מקשים על 
המעקב אחר קצב הגידול בשכונה. על פי נתוני הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף בשנת 2016 התגוררו 
בכפר עקב ובסמירמיס כ-26,320 תושבים. מספר דומה 

מופיע ברישומי משרד הפנים.

לעומת זאת, לפי נתוני הארנונה של העירייה היו 
בשכונה בסוף 2017 4,617 דירות, ועל-פי הממוצע 

של חמש נפשות למשק-בית ערבי במזרח העיר, ניתן 
להעריך את מספר התושבים בהן בכ- 23,085 תושבים.

מהתבוננות בהיקפי הבנייה ברור כי הן נתוני הלמ"ס 
והן נתוני העירייה אינם משקפים את המציאות בשטח, 

וישנה הערכת-חסר משמעותית בכמות התושבים. 
הערכת חסר זו נובעת מכמה גורמים: ראשית, נתוני 
הלמ"ס מתייחסים רק לבעלי תעודת זהות ישראלית 
המתגוררים בכפר עקב, ואינם כוללים את התושבים 

שהגיעו לשכונה משטחי יו"ש. שנית, נתוני האוכלוסייה 
בשכונה מתבססים על מפקד האוכלוסין שנערך 

בשנת 2008. שכונות מזרח ירושלים נדגמו במפקד 
באופן שלא איפשר ניתוח מפורט ומדויק של הנתונים. 
כתוצאה מכך, שכונות שלמות, ודאי השכונות שמחוץ 

לגדר, לא השתקפו בנתונים ברמת דיוק מהימנה. 
לבסוף, תושבים רבים שהיגרו לשכונה לאורך השנים לא 

שינו את כתובתם במשרד הפנים ועל כן הם וילדיהם 
אינם רשומים כתושבי השכונה.

חברת הגיחון ניסתה להעריך את גודל האוכלוסייה 
בכפר עקב לצרכיה. החברה ניתחה את נתוני צריכת 

המים, הביוב, הניקוז והאשפה, וכן ערכה תצלומי אוויר 
של השכונה, ומצאה כי מספר הדירות בשכונה גבוה 

בהרבה מהנתונים הרשמיים. ישי טחובר, הממונה על 
מזרח ירושלים בחברה, מעריך לאור הניתוח כי מספר 

תושבי כפר עקב מגיע לכ-70,000 נפש. 

הפער הגדול בין הממצאים בשטח לבין הנתונים 
הרשמיים הוביל את היחידה לפיתוח ויזמות מזרח 

ירושלים במשרד ירושלים ומורשת לערוך סקר דירות 
בשכונה. הסקר העלה את הממצאים הבאים:

בשכונת כפר עקב קיימים 2,910 בתים, ובהם 12,300 
דירות מאוכלסות. על כן, על-פי מפתח של 5 נפשות 

לדירה, מספר התושבים בכפר עקב הוא 61,500 נפש. 
על פי הסקר, קיימות בשכונה 3,048 דירות שאינן 
מאוכלסות ועוד כ-200 דירות בבנייה. פוטנציאל 

האכלוס של הדירות הריקות הוא 16,240 תושבים. 
כלומר- עם אכלוס הדירות הריקות צפוי להגיע מספר 

התושבים בכפר עקב לכדי 77,790 נפש.4 

המחקר לא עסק בשאלה כמה מאלה שאינם רשומים 
במשרד הפנים כתושבי השכונה הגיעו אליה משכונות 

ערביות בירושלים, וכמה הגיעו משטחי הרשות 
הפלסטינית. העיסוק היחיד בשאלה זאת היה בניתוח 

סטטוס התושבות של תושבי השכונות שמחוץ לגדר 
הרשומים במשרד הפנים. ניתוח זה העלה כי כשליש 
מהמשפחות הרשומות הן משפחות מעורבות, כלומר 

שאחד מההורים הוא תושב ירושלים והשני תושב 
הרשות הפלסטינית. 

כדי לנסות ולענות על השאלה כמה מתושבי שתי 
השכונות מחוץ לגדר הם בעלי תעודת זהות ישראלית 

ביצע מכון ירושלים למחקרי מדיניות אומדן תוך 
שימוש בנתוני מערכת החינוך. משילוב הנתונים של 
מינהל חינוך ירושלים )לגבי החינוך הרשמי והמוכר 
שאינו רשמי(, סוכנות אונר"א )לגבי בתי ספר שהיא 

מפעילה בשכונות(, והערכה של כמות התלמידים בבתי 
הספר הפרטיים עולה כי מספר התלמידים בגני ילדים 
ובבתי הספר היסודיים הוא כ-24,600. על פי הלמ"ס, 

שיעור הילדים בגילאים אלו )5-14( שמתגוררים 
בשכונות שמחוץ לגדר הוא 28% מכלל האוכלוסייה 

הרשומה, ובהתאם לכך- מספר בעלי התושבות 
הישראלית בשתי השכונות שמחוץ לגדר מגיע לכדי 

88,000 תושבים.

הערכות אלו מבוססות על אומדנים, ועל כן הן אינן 
מייצגות את המציאות באופן ודאי. עם זאת, הן 

עולות בקנה אחד עם סימולציה נוספת שנעשתה 
במכון ירושלים והתבססה על שילוב נתוני התחבורה 

במחסומים ומספר המשתתפים בכוח העבודה ועם 
הערכות שנמסרו על ידי גורמים נוספים, כך שהן מהוות 

אינדיקציה טובה למציאות בשטח. 

סיכום ההערכות
נתוני הלמ"ס- תושבים ישראלים בכפר עקב 	 

 26,320 -)2016(

נתוני העירייה- תושבים ישראלים בכפר עקב 	 
23,085 -)2017(

הערכת הגיחון- כלל התושבים בכפר עקב )2017(- 	 
70,000

הערכת משרד ירושלים ומורשת- כלל התושבים 	 
בכפר עקב )2018(- 61,500

הערכת מכון ירושלים למחקרי מדיניות- תושבים 	 
ישראלים בשתי השכונות )2016(- 88,000

היחידה לפיתוח ויזמות מזרח ירושלים, "השכונות המזרח ירושלמיות מחוץ לגדר ההפרדה: ספירת כמות הדירות ואומדן כמות  4 

התושבים, יולי 2018". 
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מועין עודה, הינו תושב כפר עקב. עורך-דין ופעיל 
חברתי העוסק בהגנה על זכויות אדם בירושלים 

המזרחית בכלל ובשכונות מעבר לגדר בפרט. מועין 
הינו מומחה למשפט זכויות אדם ומשפט בינלאומי, 

ומייעץ לנציגויות דיפלומטיות וארגונים בינלאומיים 
וישראליים בנושאים אלו.

לדבריו: "כפר עקב היא שכונה מוזנחת ביותר, אבל מה 
שמטריד ביותר את התושבים בה הוא העומס במחסום, 

אנשים שעוברים דרך המחסום באופן יומיומי מבלים 
בין 15-20 שעות בשבוע בשני הכיוונים..."

מבנה הגילים
נתוני הלמ"ס מצביעים על כך שאוכלוסיית השכונה 

צעירה מאוד. הגיל החציוני בירושלים כולה עמד בשנת 
2016 על 23.8 שנים. בקרב תושבי ירושלים הערבים 

הגיל החציוני ב-2016 היה 21.2 ואילו בכפר עקב 
הגיל החציוני הוא 18.2. מכאן שמחצית האוכלוסייה 

המתגוררת באזור צעירה מגיל 18. נתון זה דומה לגיל 
החציוני במחנה הפליטים שועפאט ובשכונות הסובבות 

אותו, שהוא 17.7 שנים.

מהנתונים עולה שאוכלוסיית כפר עקב צעירה 
מאוד. ניתן אפוא להסיק שהשכונה מתאכלסת 

בזוגות צעירים המבקשים לגור בתחום ירושלים. 
לנוכח הקיפאון בתכניות הבנייה במזרח ירושלים 
נראה שהשכונה תמשיך להתאכלס באוכלוסייה זו.

דיור
על פי נתוני גביית הארנונה של עיריית ירושלים, 

המובאים בשנתון הסטטיסטי לירושלים בהוצאת מכון 
ירושלים למחקרי מדיניות, היו בשנת 2016 בחלק 

הישראלי של הכפר 4,551 יחידות-דיור. לפי הערכת 
עיריית כפר עקב שבתחומי הרשות הפלסטינית יש 
בשני חלקי השכונה )הפלסטיני והישראלי( למעלה 

מ-16,000 יחידות-דיור מאוכלסות. אין בנתוני הרשות 
הפלסטינית הפרדה בין יחידות הדיור שנמצאות בחלק 

הישראלי לבין אלו שבחלק הפלסטיני. נתון זה אינו 
מתיישב עם נתוני חברת המים הפלסטינית, לפיהם 

היו בשכונה בשנת 2015 - 5,447 שעוני-מים. אולם 
חלק גדול משעוני המים מודד את כמויות המים ליותר 

מיחידת-דיור אחת. לפי האומדן, בצד הפלסטיני של 
כפר עקב מתגוררים כ-10,000 תושבים, המהווים 

כשמינית מכלל אוכלוסיית השכונה על שני חלקיה – 
הישראלי והפלסטיני.

על פי נתוני הארנונה, השטח הממוצע לדירה בשכונה 
בצד הירושלמי הוא 90 מ"ר, שהוא שטח גדול יחסית 

לשאר השכונות הערביות בעיר. ניכר שנתוני הארנונה 
אינם מעודכנים: משיחות עם תושבי השכונה ובדיקה 

שערכנו עולה כי גודלן של רוב יחידות הדיור הוא 
מעל 100 מ"ר. כפר עקב הוא אחד המקומות הבודדים 

במזרח-ירושלים בו ניתן לרכוש בבתים משותפים 
דירות בגודל של 120 -200 מ"ר לדירה.

< מועין עודה, עורך דין ופעיל חברתי
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המבנה החברתי
המבנה החברתי בשכונה מגוון ומורכב מקבוצות 

תושבים שונות ובהן:

תושבי הכפר המקוריים )רובם מתגוררים בצד 	 
הפלסטיני(;

תושבים בעלי תעודת זהות ישראלית שהגיעו לכפר 	 
עקב לפני שנת 2000 והתגוררו בשני חלקי השכונה 

)חלקם הגדול קיבלו היתרי-בנייה ובנו בתים בצד 
הישראלי(;

בעלי תעודת-זהות ישראלית שעברו לגור בצד 	 
הישראלי של כפר עקב לאחר שנת 2000 כדי 

לשמור על מעמד התושבות ולהתגורר בדיור זול;

זוגות צעירים באיחוד-משפחות;	 

תושבי הגדה המערבית שמצאו עבודה בשכונה, 	 
בעיקר בענף הבנייה.

רוב תושבי הכפר הם מוסלמים, אך יש גם שלוש 
חמולות נוצריות – חמולה ארמנית ושתי חמולות 

ממוצא לבנוני )מעלוף ובוסתאן(. 

ההרכב החברתי בשכונה עבר בעשור האחרון 
שינויים רבים. עד שנת 2000 התגוררו במקום 
פחות מ-10,000 תושבים בשני חלקי השכונה, 

ואילו כיום, גדל מספר התושבים בשני חלקי 
השכונה פי שישה. 

בחלק הפלסטיני של השכונה התגוררו המשפחות 
המקוריות של השכונה )ברקאת, עווד, אבו שריף, 

חבאס( שרובן היגרו לאמריקה. את מקומן תפסו 
בעשור האחרון תושבים ממזרח ירושלים. הדור החדש 

של הזוגות הצעירים עובר לכפר עקב בעיקר מן 
השכונות הערביות שבתוך ירושלים, במיוחד מן העיר 

העתיקה, שם מצוקת הדיור גדולה במיוחד, ומבית-
חנינא הסמוכה.

החמולות והנהגת הכפר
לשכונה אין מוח'תארים ובה ארבע חמולות עיקריות: 

ברקאת, עווד, אבו שריף וחבאס.

לדברי מוניר )אבו אשרף( זע'ייר, לפני שש שנים בחרה 
כל אחת מארבע שכונות המשנה של כפר עקב שבעה 
נציגים לוועד שכונות המשנה. 28 הנציגים בחרו לפני 

כ-5-4 שנים באבו אשרף ליו"ר ועד השכונה.

מנהיגות ואישים בולטים בשכונה
 עולא עווד 

שרת הסטטיסטיקה הפלסטינית מסוף שנת 2010;

 עמאד עווד 
ראש עיריית כפר עקב הפלסטינית;

 מוניר )אבו אשרף( זע׳ייר 
תושב ותיק ופעיל למען זכויות התושבים, משמש 

יו"ר ועד השכונה באופן לא רשמי, ואינו מוכר על-
ידי העירייה;

 מועין עודה
עורך-דין שמייצג את השכונה בנושאים שונים מול 

הגורמים והמוסדות הישראליים.
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עיריית כפר עקב הפלסטינית
בין 1999 ל-2016 היה חלקו הפלסטיני של כפר 

עקב מוגדר כמועצה מקומית וזו נועדה לטפל במתן 
שירותים לשכונה ובצרכי התושבים. בשנת 2016 

המועצה המקומית הפכה לעירייה. הסיבות לכך היו: 
גידול האוכלוסייה, ריבוי הבעיות מהן סבלה השכונה 

ויכולתה של עירייה להתמודד טוב יותר עם בעיות מסוג 
זה. העירייה פועלת בבניין דו-קומתי בצד הפלסטיני 

של השכונה. היא מעסיקה עשרה פקידים ומנסה לקדם 
שורה של תוכניות לשיפור רווחת התושבים. בהיעדר 
טיפול נאות מצד הרשויות הישראליות, בעיקר לאחר 

בניית גדר הביטחון, מספקת העירייה הפלסטינית 
שירותים מסוימים גם לחלק הישראלי של השכונה.

רשת אל-קודס לתמיכה חברתית
רשת זו פועלת לסייע לתושבי ירושלים הערבים 

למצות את זכויותיהם החברתיות והמשפטיות. הרשת 
מתרכזת בעיקר במימוש זכויות האדם ובתחום העבודה 

הקהילתית. 

מינהל קהילתי
מינהל קהילתי 'עוטף ירושלים' הוקם על-ידי עיריית 

ירושלים והמדינה בכדי לשרת את תושבי ירושלים 
מחוץ לגדר הביטחון, ביניהם תושבי כפר עקב. המינהל 

הוקם כחלק מפרויקט בניית הגדר, כמענה לבעיית 
אספקת השירותים לשכונות מחוץ לגדר וכתגובה 

לעתירות לבג"ץ. לא מדובר במינהל קהילתי שנבחר 
על-ידי התושבים. השירותים שהוא מציע לתושבים 

חלקיים ומוגבלים. בראש המינהל עומדת נאדרה ג'בר. 
לדעת התושבים המינהל אינו חזק דיו ואינו פעיל 

מספיק. בנוסף, התושבים התלוננו על כך שהמינהל 
הקהילתי ממוקם בצד הדרומי של מעבר קלנדיה, ולכן 

אינו נגיש להם: כדי להגיע למשרדיו נדרשים התושבים 
לעבור במחסום, תוך בדיקות ביטחוניות מייגעות.

תקציב המינהל הקהילתי עומד על מיליון ₪ 
לכוח-אדם ופעילות גם יחד )לשם השוואה- 
בשכונות בית חנינא ושועפט, שבהן מחצית 

ממספר התושבים בשכונות שמעבר לגדר, פועל 
מינהל קהילתי עם תקציב של 10 מליון ₪(. 

לרשות המינהל הקהילתי עומד עובד קהילתי 
אחד במשרה מלאה, ועוד ארבע משרות. תקציב 

הפעילות לשתי השכונות שמחוץ לגדר גם יחד הוא 
כ-300,000 ₪. סכום זהה נוסף מיועד בעיקר 

לשכירת מבנים. למינהל הכנסות מהפעלת מרכז 
לקשישים ושישה גני ילדים בכפר עקב. הרווח 

הנקי שלו הוא 150,000 ₪ בחודש.

המינהל הקהילתי משקיע מאמץ רב בקידום יעילות 
השירות במחסום קלנדיה כפרויקט הדגל שלו, 

מתוך הבנה ששיפור בפעילות המחסום יהווה הקלה 
משמעותית בחיי התושבים. 

תושבים רבים אינם מגיעים למינהל הקהילתי עקב 
מיקומו. לעומת זאת, מנהלת המינהל הקהילתי טוענת 

שריכוז שירותי המינהל הקהילתי במחסום הוא נוח 
והמקום בטוח ומוגן.

מוסדות ומינהל קהילתי



< שריפת אשפה בשכונות המגורים

תשתיות 
ושירותים 

ציבוריים
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מאז הוצאתה של שכונת כפר עקב אל מחוץ לגדר הביטחון אין 
בה כמעט נוכחות של עיריית ירושלים, של המשטרה או של נותני 

שירותים אחרים מטעם המדינה. המינהל הקהילתי, שמקום-מושבו 
במחסום קלנדיה, מפעיל בשכונה רכז-תשתיות ושומר על קשר שוטף 

עם מנהלי בתי-ספר ופעילים חברתיים אחרים. העירייה מנהלת את 
השכונה בשלט-רחוק על-ידי עובדי המינהל הקהילתי, ללא מעורבות 

ישירה של רוב בעלי התפקידים בעירייה – דבר המשליך על איכות 
הטיפול העירוני בבעיות השכונה. 

בנייה 
כאמור, לאחר בניית גדר הביטחון והוצאת שכונת כפר עקב מתוך המערך 

הבנוי של ירושלים בשנת 2003, נוצרו בשכונה תנאים לבנייה מואצת ללא 
פיקוח אפקטיבי של הרשויות הישראליות והפלסטיניות. עד לשנה זו הייתה 

מרבית הבנייה בשכונה נמוכה )שתיים-שלוש קומות(, וכללה מעט מבני 
מסחר ומלאכה. לאחר בניית הגדר הואצה הבנייה מאוד, והיא נעשתה ללא 
היתרים. הבנייה הרוויה כללה בנייני מגורים העולים על 10 קומות. הקומה 
הראשונה הייתה בדרך כלל מיועדת למסחר, והשאר למגורים. לפי הערכת 
העירייה הפלסטינית של כפר עקב, בעשור האחרון נבנו בשכונה כ-800 

בניינים גבוהים ובממוצע 20 יח"ד בכל בניין. 

הגורמים לבנייה המואצת והבלתי-מבוקרת בשכונה הם:

האפשרות לבנות ללא תקנים מחמירים, ללא היתר וללא פיקוח; 	 

ביקוש גבוה לדיור במזרח ירושלים;	 

ביקוש גבוה לדיור באזור מצד פלסטינים תושבי יו"ש;	 

מחירי-דיור נמוכים-יחסית	 

למרות האמור לעיל, בחלק מן הבניינים ניתן למצוא ערכים ארכיטקטוניים 
עיצוביים והשקעה בפרטים. מאחר שאין פיקוח הנדסי על הבניינים ואין 

הקפדה על קווי הבניין ותקני החנייה, קיים חשש של ממש להידרדרות פיזית 
של המבנים והסביבה, בעיקר בכל הקשור לתקנים של רעידות-אדמה ועומס 
מכלי המים על הגגות. רק חלק מן הקבלנים הבונים בשכונה מקבלים אישור 

של אגודת המהנדסים ברמאללה, אך מדובר רק באישור על תוכניות, ולא על 
הביצוע והפיקוח בשטח. 

כתוצאה מכל האמור לעיל, שוק הנדל"ן בכפר עקב פעיל מאוד. קיים היצע 
גדול של יחידות-דיור למכירה ובזול. המחיר הנמוך משקף את היעדר 

הפיקוח העירוני, את איכויות הבנייה, את הוויתור על תקני החנייה ותקני-
איכות אחרים, את המחסור בתשתיות אלמנטריות, ובעיקר בדרכים סלולות 

ותנאי-נגישות לבתים, ואת העובדה שעתידן של השכונות שמחוץ לגדר 
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לוט בערפל נוכח הצעות ישראליות להוציאן אל מחוץ 
לתחום המוניציפלי של ירושלים. 

שיטת הרכישה של הדירות שונה במזרח העיר מזו 
הנהוגה במערבה. מאחר שאין כמעט אפשרות לקבל 

משכנתאות במזרח העיר, הקבלנים הבונים מסתפקים 
בתשלום ראשון מצד הרוכש בסכום שבין 70 עד 100 

אלף ₪, והפקדת המחאות דחויות לתשלומים חודשיים 
הנעים בין 1,500 ל-3,000 ₪ בידי הקבלן. דירה 

שגודלה בין 100 ל-130 מ"ר, עולה 350-300 אלף 
₪. דירה שגודלה בין 150 ל-200 מ"ר עולה בין 400 

ל-500 אלף ₪. הדירות ברובן לא נרשמות בטאבו 
והעברת הבעלות מן הקבלן לקונה נעשית באמצעות 

עורך-דין או נוטריון. 

בהיעדר הקפדה על קווי הבניין, מבנים רבים ניצבים 
בסמיכות רבה זה לזה. התוצאה הבלתי-נמנעת היא 
דירות רבות שאין בהן תאורת-יום מספקת, במיוחד 
בקומות התחתונות. המרווחים הצרים בין בית לבית 

יוצרים גם קשיים בחיבור לתשתיות כמו מים, חשמל 
וביוב. לטענת חברת הגיחון נגרמים למערכות הביוב 

נזקים כבדים כל אימת שבונים מבנה חדש. הקבלנים 
אינם מתחשבים כלל בצנרת הביוב הקיימת, יוצרים 

חיבורים פיראטיים, שוברים וסותמים קווי-ביוב, 
וחברת הגיחון נאלצת להשקיע סכומי עתק בשיקום 

הנזקים הללו.

בעיה נוספת של רבי הקומות היא שהם נבנים ללא 
מדרגות-חירום וללא ציוד הצלה וכיבוי שריפות. זאת 

ועוד: בשל גובהם של הבניינים יש קושי לסנוק את 
המים לקומות העליונות. כדי להימנע ממחסור במים, 

מציבים הקבלנים דוודים על הגגות בנוסף לדודי 
השמש. כל אלה מעמיסים על הגגות משקל כבד מאוד 

אשר יוצר סכנה של קריסת הגגות בהיעדר פיקוח 
הנדסי ראוי לשמו.

הבנייה הבלתי-מבוקרת בשכונה יוצרת מחסור 
בתשתיות הולמות לכל התושבים: מבני ציבור, 
דרכים ומקומות חניה. ולצד זה גורמת לפגיעה 

בדיירי הבתים עצמם כמו היעדר תאורה ואיוורור 
הולמים. כל אלו יוצרים כאוס תכנוני ועירוני, 

ומשכנות-עוני פוטנציאליים ששום רשות מקומית 
לא תוכל לטפל בהם ביעילות. 

< בתי השכונה המקוריים על רקע הבנייה המאסיבית לגובה.
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רשת אספקת המים 
רשת אספקת המים הוקמה בשכונה בשנת 1967. חברת 

המים הפלסטינית היא בעלת הזיכיון לאספקת המים 
לתושבים בצד הפלסטיני ובצד הישראלי כאחד. לדברי 

אבו אשרף זע'ייר, המים מגיעים לדוודים שעל גגות 
הבתים פעמיים-שלוש בשבוע בלבד. חברת המים 

הפלסטינית אינה יכולה לרכוש מחברת הגיחון מים 
ולספקם לתושבים וזאת בשל הפרש במחירים. חברת 
הגיחון מוכנה למכור מים לחברה הפלסטינית במחיר 

של 4.5 ₪ למ"ק, בעוד שזו מסכימה לרכוש מ"ק מים 
במחיר של 3.25 ₪ בלבד. בעיה אחרת היא דרישת 

הגיחון שהחלפת הצנרת התת-קרקעית תסתיים בריבוד 
אספלט – דבר המטיל עומס תקציבי על קבלנים.

לפי חברת המים הפלסטינית, כמות המים שצרכו 
תושבי כפר עקב )בשני החלקים( ב-2015 הגיעה 

לכ-870,000 מ"ק. לפי חישובים של חברת הגיחון 
אשר מודדת את כמות השפכים בשכונה )המהווים 

כ-70% מכמות המים הנצרכת(, תושבי כפר עקב 
צורכים 1,260,000 מ"ק מים רק בצד הישראלי 

של השכונה. 

לפי תכתובת שהתנהלה בין מוניר זע'ייר )אבו אשרף( 
לבין חברת המים הפלסטינית, תצרוכת המים היומית 
של התושבים עומדת על כ-10,000 מ"ק, אך חברת 
המים הפלסטינית מספקת רק כ-2,520 מ"ק. החברה 

מאשימה את חברת 'מקורות' בכך שאינה מספקת 

לה את הכמות הנדרשת. לכן רוב התושבים אוגרים מים 
על הגגות בדוודים שנפחם בין 500 עד 1,500 ליטרים. 

באופן כללי, רשת המים בשכונה מיושנת מאוד ולא 
טופלה כראוי זה למעלה מ-50 שנה. יש פחת גדול 
וכמויות גדולות של מים דולפים מן הצנרת במיוחד 
באזור אום אל-שראאיט, שם המצב חמור במיוחד. 

קוטר הצנרת אינו מתאים לגידול המהיר במספר 
התושבים, ויש גם קשיים בחיבור המים לבתים באין 
תוכניות לתשתיות והסדרי מקרקעין המסדירים את 

בעלות הקרקע בשכונה.

גובה הבניינים בשכונה מצריך התקנת משאבות 
להעלאת המים לקומות העליונות. קורה לא פעם 

שהתושבים תוקפים את אנשי הגבייה של חברת המים, 
דבר שמקשה עוד יותר על השירות. לכך יש להוסיף את 
החוב הכספי של כפר עקב לחברת המים שמגיע לכמעט 

מיליון שקלים בשנת 2015. 

חברת הגיחון אינה מתכננת עבודות בתחום אספקת 
המים, משום שכאמור חברת המים הפלסטינית היא 

בעלת הזיכיון לשירות זה.

בשכונה יש מספר מפעלי תעשייה הצורכים כמויות 
גדולות של מים, כמו מפעלי בלוקים לבנייה, מפעלים 

לניסור אבן ושיש ומוסכים. גם תעשיית הבנייה היא 
צרכנית גדולה של מים.

< דודי מים על גגות בתי המגורים: סמל להתמודדות עם מצוקת המים ולאחת הסכנות הבטיחותיות המרכזיות
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רשת הביוב
קבלני הבניין הם אלו שמניחים את קווי הביוב באופן 
בלתי מבוקר. לפי נתוני הלמ"ס הפלסטיני רק 5% מן 

התושבים היו מחוברים לרשת הביוב בשנת 1997 
והשאר השתמשו בבורות-ספיגה. בשנים 2003- 2004 

הקימה חברת הגיחון בחלק הישראלי של השכונה 
רשת-ביוב חדשה.

בשנת 2014 מדדה חברת הגיחון את כמות הביוב 
בשני הקווים – המזרחי, של הרשות הפלסטינית 

)המוזרם לאגן הקדרון( והמערבי, של חברת הגיחון, 
ומצאה שמוזרמים בהם 3,185 מ"ק שפכים ליום, 

שהם 1,162,525 מ”ק לשנה. בתוספת של 10% גידול 
באוכלוסייה מאז שנת 2014 ופחת של חלחול לאדמה, 

חברת הגיחון מעריכה את נפח הביוב בשכונה ב-1.8 
מיליון מ”ק לשנה. 

הבתים שאינם מחוברים לרשת הביוב נמצאים 
בעיקר בשכונת המשנה אל-מטאר )הסמוכה 

לשדה התעופה( ובאום אל-שראאיט. חלק מן 
התושבים מחברים את הביוב שלהם למערכת 
הניקוז באופן פיראטי דבר הגורם לסתימתה 

ולהצפתה וגלישת הביוב לרחובות. חלק מן הבתים 
מזרימים בחורף את הביוב הישר לרחובות השכונה 

- מצב הפוגע בבריאות התושבים וגורם למפגעי 
ריח קשים. 

עתירת תושבי מחנה הפליטים שועפאט לבג”ץ הביאה 
לכך שהרשויות חויבו לשפר את רשת הביוב.5 חברת 

הגיחון מתכוונת להניח בשנת 2018 קווי-ביוב חדשים 
באורך של 6.7 ק"מ ברחבי כפר עקב, וקוטר הקווים 

החדשים יהיה 8 עד 12 צול.

כבישים ומדרכות
לפי מכון אריג' היו בשכונה בשנת 2012 כ-17 ק"מ 

כבישים: שני ק"מ כבישים ראשיים, שני ק"מ כבישים 
שלצידם חנויות ואזורי מסחר ו-13 ק"מ רחובות 

מגורים. מצב הכביש הראשי ירושלים-רמאללה הוא 
טוב יחסית, אולם הוא סואן מאוד ולא מוצבים בו 
תמרורים, מעברי-חצייה, מקומות-חנייה וגשרים 

להולכי-רגל. לאורך חלק מן הכביש יש מדרכות, אולם 
בהיעדר מקומות-חנייה, כלי הרכב חונים על המדרכה 

ומסכנים את הולכי הרגל, לרבות את תלמידי בתי הספר 
בדרכם לבית הספר ובחזרה ממנו. חלק מן הכבישים 

הראשיים טעונים ריבוד, ובמיוחד הכביש הראשי של 
אום אל-שראאיט. האורך הכולל של הרחובות המשניים 

מגיע ל-13 ק"מ, רובם טעונים סלילה )במיוחד בשולי 
שכונת אל-מטאר ובצד הצפון-מזרחי, בשכונת זע'ייר 

ובסמיראמיס(.

בשנת 2015 הגישו התושבים עתירה מינהלית נגד 
עיריית ירושלים וממשלת ישראל במטרה לחייב את 

הרשויות לתכנן, לסלול ולשפר את מצב הכבישים 
והרחובות בכפר עקב במסגרת תוכנית-חומש. 

העירייה ערכה אומדן כספי של העבודות הנדרשות, 
והעלות הגיעה ל-129 מיליון ₪. במהלך המשפט 
התייצבה המדינה לצד העותרים, ועד התושבים 

ועמותת 'עיר עמים', והתברר כי העירייה לא ניצלה 
250 מיליון ש"ח מן התקציב שהוקצה לה על-ידי 

משרד התחבורה לסלילת כבישים במזרח-ירושלים.

בשנת 2017 ערך צוות תוכנית אב לתחבורה בירושלים 
סקר מיסעות בכל שכונות מזרח-ירושלים. מן הסקר 
עלה כי בכפר עקב אין כבישים המוגדרים 'אדומים' 

)שמצבם מתחת לכל ביקורת(, אך רוב הכבישים 
בשכונה במצב ירוד הדורש טיפול, ריבוד וסלילה. לפי 

גורמים בעירייה, התוכנית התקציבית מייעדת 700 
אלף ₪ לשנה בשש השנים הקרובות, החל משנת 2018, 

 עבור טיפול בכבישי השכונה.
יש לציין כי הכבישים בצד הפלסטיני של השכונה 

טובים יותר ובלייתם איטית יותר, מכיוון שעיקר 
הנסועה היא דרך החלק הישראלי.

בג"ץ 2235/14 - ג'מיל רשאד סנדוקה ו-13 אחרים נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב ואח'.  5
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ניקוז
בשכונה עשרות תעלות לניקוז מי-גשמים. עם זאת יש 

עדיין במערכת זו בעיות רבות הנובעות, בין היתר, מכך 
שחלק מן התושבים מזרימים את הביוב הביתי לתוך 

מערכת הניקוז או מפנים אשפה ופסולת בניין לתעלות 
אלה וגורמים להצפתם. הבנייה ללא פיקוח בשכונה 

תורמת אף היא להחרפת הבעיות בתחום הניקוז.

חשמל
רשת החשמל בכפר עקב הוקמה בשנת 1937 והיא 

מספקת חשמל לשני חלקי השכונה. הרשת מחוברת 
לחברת החשמל המזרח ירושלמית. השירות טוב-יחסית 

מבחינת יציבות זרם החשמל ועוצמתו, אך בחורף יש 
הפסקות באספקה. אין כרגע תוכניות לפיתוח הרשת 
בשכונה. החיבורים לבתים החדשים מתבצעים ללא 
תכנון של ממש. הכבלים והחיבורים סמוכים זה לזה 
בגלל צפיפות הבנייה – דבר המונע מחברת החשמל 
לפעול על פי תקני הבטיחות הנהוגים. המערכת היא 

חיצונית וחשופה לפגעי מזג האוויר. 

תקשורת ודואר
עד תחילת שנת 2000 סיפקה חברת בזק את שירותי 

הטלפון והאינטרנט לחלק ניכר מן הבתים. בעקבות 

ונדליזם ופגיעה בתשתיות ובכבלים, הפסיקה החברה 
את השירות לחלק מהם. בשנים האחרונות החלה חברה 
פלסטינית בשם אל-איתסאלאת לפעול בשכונה ולחבר 
את הבתים לטלפון ולאינטרנט. התשתיות של חברה זו 

טרם הגיעו לכל השכונה. 

במחסום קלנדיה פועל כיום סניף דואר אחד, אך 
הכניסה אליו מחייבת בידוק ביטחוני. מיקומו של 

הסניף מייתר את נחיצותו. רוב התושבים שעוברים 
את הבידוק ממשיכים לתוך ירושלים ומקבלים שירות 

בסניפי הדואר בעיר.

תאורת-רחוב
תאורת-רחוב קיימת אך ורק בכביש הראשי. ברחובות 

הפנימיים אין כלל תאורת-רחוב. 

גנים ציבוריים
בחלק הישראלי של השכונה אין ולו גן ציבורי 

אחד. 

< בהיעדר גן שעשועים, הכביש הראשי הופך למקום המשחק
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במאי 2017 הקימה עיריית כפר עקב הפלסטינית גן 
ציבורי ליד הבניין בו היא פועלת, על גבול החלק 

הישראלי של הכפר – דבר המאפשר גם לתושבי החלק 
הישראלי להשתמש בו. 

מיתקני-ספורט
אין בשכונה מיתקן ספורט כלשהו. משחקי כדורגל 

מתקיימים באצטדיון פייסל אל-חוסייני שבעיירה אל-
ראם. תושבים המעוניינים להשתמש במיתקני-ספורט, 

רוכשים מינוי למרכז הספורט באל-בירה. 

תברואה 
בשנת 2014 בדקה חברת הגיחון את כמויות האשפה 
שפונו מהשכונה ומצאה כי מדובר בכ-770-580 טון 
בחודש, בהתאם לחודשי השנה )בקיץ הכמות גדולה 

יותר(. כמות האשפה כיום גדולה יותר )כ-800 טון 
בממוצע לדברי ועד השכונה(. הממוצע ליום היה 

0.7 ק"ג לנפש, וזאת לעומת 1.4 ק"ג לנפש במערב-
ירושלים. פינוי האשפה בשכונה לוקה בחסר בלשון 

המעטה. הוא מתבצע על-ידי קבלן מטעם עיריית 
ירושלים, המפנה את הפסולת למטמנה בעטרות. 

 תקציב הפינוי אינו מספיק, בין השאר מפאת עלויות 

< עובד ניקיון ברחוב הראשי

 ההטמנה, ולכן תדירות הפינוי נמוכה והיא מתבצעת 
רק בחלקים מן השכונה. לפי חישובי הוועד, פינוי של 

כ-800 טון בממוצע בחודש, יעלה 5.5 מיליון ₪ בשנה, 
בעוד שהמכרז של העירייה לכל אזור עוטף ירושלים 

עומד על סכום זה. 

כתוצאה מכך התושבים שורפים את הפסולת 
בתוך הפחים או לידם, ולעיתים אף משליכים את 
האשפה לבורות הניקוז או הביוב. הצחנה והעשן 

העולים ממכלי האשפה מניעים את התושבים 
להתנגד להצבת המכלים בקרבה לבתי המגורים.

ועד התושבים דרש מן העירייה שתקצה כלי רכב 
קטנים לפינוי אשפה מרחובות צרים ומכלים בנפח של 

120 ליטר לבתים פרטיים, אך הדרישה לא נענתה.

בשנת 2017, לאחר פנייה של ועד השכונה לבג”ץ, 
הוסיפה העירייה תקציב משמעותי לפינוי האשפה 
בשכונה והמצב השתפר, אולם פינוי האשפה לוקה 
עדיין בחסר ביחס לנורמות הנהוגות במזרח העיר 

ובוודאי ביחס לאלו הנהוגות במערב-ירושלים.
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מערכת החינוך
בשכונת כפר עקב הישראלית יש 14 בתי-ספר )שלושה 

מהם יסודיים רשמיים ו-11 שייכים לחינוך המוכר 
שאינו רשמי( בהם לומדים כ-9,500 תלמידים. על פי 

נתוני ועד השכונה, כ-3,080 תלמידים נוסעים מדי יום 
לבתי-ספר בתוך ירושלים. 

בצד הפלסטיני פועלים שלושה בתי-ספר ובהם פחות 
מ-400 תלמדים. מספר הכיתות אינו מספיק לתלמידי 

החלק הפלסטיני של השכונה, ומאות רבות של 
תלמידים לומדים בבתי-ספר בצד הישראלי שלה. 

לפי נתוני מינהלת חינוך ירושלים )מנח"י( יש בשכונה 
76 גני-ילדים מוכרים שאינם רשמיים, בהם לומדים 
2,214 ילדים ועוד שבעה גנים רשמיים בהם מבקרים 

135 ילדים.

11 בתי הספר ששייכים לחינוך המוכש"ר מנוהלים 
על-ידי קבלני-חינוך שדורשים מן המורים להעביר 

להם כמחצית משכרם, המשולם על-ידי משרד החינוך, 
מורה שאינו נעתר מאוים בפיטורים. עם פתיחת שנת 

הלימודים תשע"ז )2016-17( הורה משרד החינוך 
שלא להעביר כספים לבית הספר דאר-אל-מערפה בו 

למדו כ-4,000 תלמידים וזאת בגין גריעת כספים 
ממשכורות המורים. מאז שנפתח בית הספר מחדש, 

לומדים בו רק 1,124 תלמידים. מכאן שרוב התלמידים 
האחרים )כ-3,000 במספר( מוסעים כעת לבתי-ספר 

בירושלים או רמאללה.

< בית ספר מקומי בכפר עקב הפלסטינית
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בתי-ספר בכפר עקב

מספר בתי הספר קטן מלספק את צורכי השכונה ועל 
כן מאות רבות של תלמידים עוברים כל יום את מחסום 

קלנדיה כדי להגיע לבתי-ספר בשכונות מזרח 

ירושלים שבתוך הגדר, כמו בית-חנינא, שועפאט ומרכז 
מזרח-ירושלים. העירייה מסיעה תלמידים בשבעה 

אוטובוסים. אחרים מוסעים באופן פרטי.

מספר התלמידיםשם מנהל ביה״סמיקוםכיתותשם בית הספר

ביה״ס כפר עקב מכין בנים  1
877אוסמה טוטחרחוב אל-מטאר)רשמי(

ביה״ס כפר עקב מכין בנות  2
ביה״ס אל-עזיזייה )רשמי( 

שני בניינים 
784באסמה סיאםבזע׳ייר

ביה״ס כפר עקב יסודי מעורב 3
336ת'אורה סלאימה בצומת המחנה)רשמי(

 ביה״ס זהור אל-אקסא4
86תע'ריד דוויקסמיראמיסא'-ד')פרטי(

5
 ביה״ס דאר אל-מערפה 

)שני בניינים – האחד לבנים 
והשני לבנות(

1,124מוראד קסראויסמוך לרמזורים

ביה״ס אל-פג'ר אל-ג'דיד 6
מול בית החולים א'-י"בלבנות  )שני בניינים( 

770נור אבו שלבק ליולדות

666 עיסא נאסר שכונת זע׳יירביה״ס אל-חיאה לבנות7

654 מוניר אבו עסבאשכונת זע׳יירביה״ס אל-חיאה לבנים8

ביה״ס עולמא אל-ע'ד 9
733ח'ולה בשיתיסמיראמיסא'-י'האסלאמי

300מרים עודהאום אל-שראאיטביה״ס אל-פארוק עומר 10

249אמאני ג'וילסשכונת זע׳ייר ט'-י"בביה״ס מידל-איסת 11

150נסרין אבראהיםשכונת זע׳ייר א'- ו'ביה״ס אל-מעאלי12

 ביה״ס ג'יל אל-מוסתקבל 13
1,128 ליאלי אבו עומרשכונת זע׳ייר  א'-י"ב)שני בניינים( 

1,622 רבא ארנאוטשכונת זע׳ייר א'-י"בביה״ס אג'יאל אל-קודס14

9,479סה"כ תלמידים

הנתונים נאספו מארבעה מקורות שונים: מנח"י; חברת א.ס. ייעוץ; מזכירות בית הספר וועד ההורים.
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בצד הפלסטיני שלושה בתי-ספר. שניים מהם שייכים 
לרשות הפלסטינית: 

כפר עקב היסודי )כיתות א' עד ד'( המעורב, ובו 	 
כ-146 תלמידים )בנים ובנות(; 

בית-ספר נוסף ובו 183 תלמידים בכיתות ה' עד י"ב; 	 

בית-ספר פלסטיני יסודי פרטי בשם אל-עאהד, 	 
שמספר הלומדים בו אינו ידוע.

בסך הכול, בבתי-ספר השייכים לרשות הפלסטינית 
לומדים פחות מ-400 תלמידים, בעוד שבצד הפלסטיני 

של השכונה מתגוררים 10,000 תושבים. מכאן עולה 
שמדובר במחסור ניכר, שכן ממוצע התלמידים ביחס 

לאוכלוסייה במזרח ירושלים עומד על 28%. 

ליו"ר ועד השכונה, אבו אשרף, יש הצעות לשטחי 
בנייה לבתי-ספר. הראשון שבהם נמצא באזור 
שבין אל-מטאר )שדה התעופה( לבין עטרות. 

השטח נמצא בתחומי גדר הביטחון, אבל אפשר 
להגיע אליו דרך סמיראמיס. בעל הקרקע מוכן 
להעבירה לשימוש בית-ספר. גודל החלקה הוא 
כעשרה דונם והיא נמצאת בגוש 29509 חלקות 
20-21. הצעה נוספת היא להשתמש בבניין בן 

ארבע קומות עם היתר-בנייה, שניצב על הכביש 
הראשי )קרוב לבית החולים ליולדות( וניתן להסב 

אותו לבית-ספר. הבעלים מוכנים להשכיר את 
הבניין למטרה זו.

< חלקות הקרקע המוצעות לבניית בית-ספר גדול לשכונה בגוש 29509 חלקות 20 - 21

     

 

  

 

  

גבול שיפוט ירושליםגדר הביטחוןחלקות בהן מוצע מבנה בית הספר
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תרבות ופנאי 
בשכונה אין כמעט פעולות-תרבות. פעילות המינהל 
הקהילתי אינה מורגשת, מאחר שתקציבה עומד על 
כ-60,000 ₪ בלבד. באשר לפעילות ספורט – יש 

רכז-נוער המפעיל את הנערים במגרשים של בתי הספר 
והמינהל, ובתמורה הוא דואג לטייב את המיתקנים 
בבתי הספר, וכך נשכרים כולם. לעיתים מתקיימת 

פעילות תרבותית ביוזמה פרטית.

רווחה
שירותי הרווחה הישראלים מטפלים בכ-563 משקי-בית 

בכפר עקב, ובהם 1,030 ילדים. בשכונה אין לשכת 
רווחה והתושבים נעזרים בלשכות הנמצאות בשכונות 

אחרות במזרח-ירושלים, שגם הן סובלות מחוסר-
משאבים וכורעות תחת העומס. לשכת הרווחה אמורה 
לעבור למחסום קלנדיה, בסמוך למינהל הקהילתי, אך 
משרד הרווחה מסרב לעבור לשם. הסדרי-ראייה של 

הורים גרושים עם ילדיהם, מתקיימים במחסום בסיוע 
עובדי המינהל הקהילתי. 

בריאות
בשכונה יש סניפים של חמש קופות-חולים:

מספר המובטחים קופת החולים  שם הסניף 

אין נתון ספציפי כללית  דאר אל-שיפא 

אין נתון ספציפי כללית  מרכז אל-ביאן 

אין נתון ספציפי כללית  מרכז אל-ראג'יחי 

17,516 סה"כ בכללית   

5,000 לאומית  מרכז סמאא 

5,500 מאוחדת  מרכז אל-חיאת 

2,050 מכבי  קופת חולים לוטס 

סה"כ מבוטחים  33,066

קופות-חולים אלו פועלות במסגרת מערכת הבריאות 
הישראלית. לפי ההערכות לשנת 2017 הגיע מספר 

המבוטחים ליותר מ-33 אלף. לא ברור מדוע יש 
פער גדול בין מספר התושבים בפועל, כפי שהערכנו 

אותו לעיל, לבין מספר המבוטחים בקופות החולים 
בשכונה. ייתכן שלחלק מהם יש כתובות בשכונות 

אחרות בירושלים, והם מעדיפים לקבל את השירות 
בכתובתם השנייה.

בנוסף יש בכפר בית-חולים פרטי ליולדות. לפי דו"ח 
מרכז אריג' היו בשנת 2012 בשכונה עשר מרפאות-

שיניים ועשרה בתי-מרקחת פרטיים.

קופות החולים בכפר עקב אינן מספקות את כל שירותי 
הבריאות ואינן מחזיקות תמיד בציוד הנדרש. אין 

בשכונה אמבולנס קבוע למקרי חירום. 

קיימת תחנה לכיבוי-אש ואמבולנס במעבר 
קלנדיה, אך המרחק והסמטאות הצרות מכבידים 

על תפעולם. בעיה מיוחדת יש ליולדות: הסהר 
האדום העמיד אמבולנס בצד הפלסטיני של הכפר, 

אך הארגון אינו משתף פעולה עם ועד השכונה 
בצד הישראלי על מנת לסייע ליולדות להגיע 
לחדר טראומה או לחדר לידה בבתי החולים 

בעיר. בעבר היה ניסיון לשיתוף-פעולה בין הסהר 
האדום הפלסטיני לבין בית החולים אל-קודס 
ליולדות להקמת חדר-טראומה ושירות טר"מ 

בשכונה )כולל אמבולנסים( אך שיתוף-פעולה זה 
לא יצא אל הפועל.

שירותי הדת
בכפר עקב 11 מסגדים: עבד אללה בן רבאחה, אבו 

בכר אל-צדיק, אל פארוק, אל פורקאן, תמים א-דארי, 
א-תובה, אל-בשיר מוחמד, אל-נור, אל-פרדוס, אבו 

עבדו אבו רמילה ואבו אצבע. 
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שירותי התחבורה 
עומסי התנועה הכבדים בשכונת כפר עקב נובעים 

ממיקומה המרכזי על עורק התחבורה מצפון לדרום, 
מסמיכותה לערים אל-בירה ורמאללה, ומהצורך לעבור 

בידוק במחסום. התחבורה הציבורית נעה רק על הכביש 
הראשי ואינה נכנסת לרחובות הפנימיים של השכונה. 

יש תוכנית לסלילת כביש בשכונה, שישמש באופן 
בלעדי לתחבורה ציבורית, אך זאת רק לאחר שייהרסו 

ארבעה מבנים המגבילים את רוחב הנתיב. תוואי כביש 
זה עובר בצמוד לגדר הביטחון ממערב לשכונה, במקום 
הצופה אל שדה התעופה עטרות. בשעת כתיבת שורות 
אלו עוכבה הריסת הבתים בהחלטת-ביניים של בג”ץ, 

לאחר שתושבי הבתים הסמוכים עתרו נגד החלטת 
הרשויות לפוצץ את הבתים באופן שעלול לסכן את 

בתיהם ולפגוע באיכות-חייהם.

הפרויקט הנ"ל כולל גם הגדלת מסלולי הבידוק לרכב 
מחמישה ל-13, ובכלל זה מסלולי התחבורה הציבורית 
שיתרחבו ממסלול אחד לשלושה. כן יתווספו שלושה 
שרוולי-בידוק להולכי-רגל בנוסף לחמישה הקיימים. 

המעבר הרגלי בשרוולי הבידוק אורך כיום בין 45 ל-60 
דקות, תלוי בעומס. התושבים אינם ששים להגיע לשם, 

אלא אם הם חייבים. 

פרט למינהל הקהילתי פועלים כיום באזור המחסום 
גם משרדים של רשות האוכלוסין במשרד הפנים, סניף 

דואר ומקום למפגשי ראיית ילדים על-ידי הוריהם 
הפרודים באמצעות עובדים סוציאליים וכן משרדי 

התיאום והקישור של המינהל האזרחי )מת"ק(, אליו 
מגיעים תושבים המבקשים אישורי-כניסה לישראל. 

המקום מתופעל ומאובטח על-ידי חברה קבלנית 
של משרד הביטחון, ומשטרת-ישראל אחראית 

לסדר במחסום, אך לא לטיפול באוכלוסייה. את 
שירותי המשטרה מקבלים התושבים במרכז השיטור 

המשולב )מש"מ( של מחסום שועפאט. משרד הרווחה 
אמור לעבור אף הוא לשם, אך לא עשה זאת עדיין 

מטעמיו שלו.

האוטובוסים של ״החברה המאוחדת״ נוסעים מאזור 
שער שכם עד למעבר קלנדיה, שם הם מורידים את 
הנוסעים העוברים את המחסום ועולים על תחבורה 

ציבורית פלסטינית לצפון הגדה, וכך גם בדרכם חזרה 
לירושלים. לדברי התושבים, הם מבזבזים זמן רב בשל 

עומסי התנועה והפקקים. נהגי האוטובוסים מורידים 
את הנוסעים מאות מטרים לפני המחסום, דבר המוסיף 
קושי: משך הזמן למעבר אוטובוס במחסום קלנדיה נע 

בין 45 ל-60 דקות, בהתאם לעומס.

< היציאה מכפר עקב לכיוון מחסום קלנדיה
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כלכלה
תעסוקה

חלק משמעותי מתושבי כפר עקב נמנים עם המעמד 
הבינוני. רובם מחזיקים בתעודת-זהות ישראלית ומחציתם 
מועסקים בשוק העבודה הישראלי. לכן הם חייבים לעבור 
יום-יום את מעבר קלנדיה בדרך למקום-עבודתם ובחזרה 

הביתה. רוב התושבים עובדים בשירותים, כנהגים, 
זבנים, עובדים בבתי-מלון ועובדי-ניקיון. חלק מן 

התושבים )בעיקר מבני המשפחות המעורבות, שרק לחלק 
מהן תעודת-זהות ישראלית( מועסקים בשוק העבודה 

הפלסטיני באזור רמאללה. לאלה קל-יחסית להגיע למקום 
העבודה מבלי להתעכב במחסומים.

סקר חברת א.ס. ייעוץ מצא בשכונה 18 בתי-מלאכה או 
מפעלים קטנים, בהם מפעל בלוקים אחד, שני מפעלי 

אלומיניום, מתפרה ונגרייה גדולה. בשנת 2012 דווח על 
אבטלה בשיעור 10% בשכונה. 

בסקר של מרכז אריג' משנת 2012, שהקיף את החלק 
הישראלי ואת החלק הפלסטיני של השכונה, נספרו כמה 

עשרות חנויות-מזון, 20 מאפיות, 20 אטליזים,

סקר של מרכז אריג' משנת 2012, הכולל את שני חלקי השכונה )הישראלי והפלסטיני(  6 

.http://vprofile.arij.org/jerusalem/pdfs/vprofile/Kafr%20'Aqab_EN.pdf 

 50%
שוק העבודה 

הישראלי

25%
רשות הפלסטינית או 

עובדי-ציבור

 15%
מסחר בשכונה

 5%
סקטור השירותים 

בשכונה

4%
תעשייה בשכונה

1%
חקלאות בשכונה

20 חנויות לממכר פירות וירקות, 40 חנויות 
לשירותים אישיים )מספרות וכד'(, 30 חנויות של 

אומנים, כגון צורפים, ומספר בתי-מלאכה, כמו 
נגריות, מוסכים, אלומיניום ומסגריות. כמו כן 

פועלות בשכונה שתי מנסרות- אבן.

מלונות ותיירות 
בשכונת כפר עקב אין כל פעילות תיירותית ואין 

בתי-מלון או אכסניות. 

זיקות כלכליות 
הזיקה הכלכלית העיקרית של תושבי כפר עקב 

היא עדיין לירושלים, למרות בניית גדר הביטחון. 
עם זאת, פעילותה של העירייה בצד הפלסטיני של 
השכונה, והקרבה לרמאללה, מביאות את התושבים 
להשתמש גם בשירותים באזור רמאללה ואל-בירה, 

בעיקר לשם קניות, בילוי ותעסוקה.

התפלגות המועסקים בשכונה6
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סיכום והמלצות

כפר עקב היא שכונה ערבית גדולה בצפון ירושלים. 
מיקומה מחוץ לגדר הביטחון, מייצר בה בעיות  

ייחודיות. מאז הוצאתה אל מחוץ לגדר לפני למעלה 
מעשור, הפכה כפר עקב לשכונת-הפקר מבחינת 

אכיפת החוק ובמיוחד מבחינת חוקי התכנון והבנייה. 
כתוצאה מכך הפכה השכונה, כולל שכונת המשנה 
סמיראמיס, למרכז בנייה של יחידות-דיור חדשות 
במחירים זולים ביותר בבניינים בגובה של 12-10 

קומות, ללא תוכניות-בנייה מאושרות ופיקוח הנדסי 
ראוי, ותוך השתלטות על מרב השטח ומניעת אפשרות 

להוסיף שטחים ציבוריים ומיתקני-ציבור. 

בעיותיה העיקריות של השכונה הן: עתיד 
מוניציפלי לוט בערפל; היעדר תחנת-משטרה 
ואי-יכולת לאכוף את החוק ביעילות; הזנחה 

מצד הרשויות; טיפול העירייה בשכונה באופן 
עקיף, דרך המינהל הקהילתי במקום במעורבות 
ישירה שיכלה לסייע לצמיחת מנהיגות מקומית 
מעורבת ופעילה; אספקת-מים חלקית על-ידי 

חברת המים הפלסטינית בגין תשתית חסרה 
ולקויה ומסורת של אי-עמידה בתשלומים; 

מערכת-ביוב חסרה; כבישים פנימיים במצב 
ירוד; איסוף-אשפה לקוי; מחסור בבתי-ספר; 

מחסור בשטחי-ציבור ובמיתקני-ציבור והיעדר 
שירותים ציבוריים, ובכלל זה שירותי-חירום. 
ההזנחה המתמשכת של שתי השכונות שמחוץ 

לגדר ההפרדה וגודל האוכלוסייה בהן, הביא 
פוליטיקאים ישראלים להציע להוציאן אל מחוץ 

לתחומי השיפוט של ירושלים משיקולים של 
מאזן דמוגרפי ותדמית העיר.

המלצות
אכיפת חוק   מומלץ כי מדינת ישראל תקצה כוח-
משטרה גדול ומשמעותי יותר שיוכל לספק שירותי 

משטרה לתושבים, יבטיח את ביטחונם האישי 
ואת ביטחון נותני השירותים בשכונה ויאכוף את 

חוקי המדינה.

ניהול מוניציפלי   מומלץ שהעירייה תקים זרוע 
ביצועית מיוחדת לניהול מוניציפלי של השכונה 

בטיפול ישיר ובלתי-אמצעי.

בנייה לא מבוקרת   מומלץ לתת עדיפות גבוהה 
לאכיפת חוקי הבנייה ולפיקוח על התשתיות ועל 

השטחים שנועדו למיתקני-ציבור, וזאת כדי לבלום 
את הכאוס הקיים בתחומים אלה. היכולת לבצע זאת 

מותנית בהוספת כוח שיטור משמעותי, כמומלץ לעיל.

מערכת המים והביוב   מומלץ להשקיע משמעותית 
בתכנון ובהחלפת הצנרת לקוטר שיתאים לגודל 

האוכלוסייה ויביא לשיפור באספקת המים לתושבים 
ולהשקיע בשיפור צנרת הביוב.
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דרכים   מומלץ שהמדינה תקצה תקציב מיוחד 
לתשתיות בשכונה זו וביתר השכונות הערביות, אשר 

יכלול סלילה וריבוד כבישים פנימיים לפי התקן 
הנדרש, ככל שהדבר ניתן לביצוע בהתחשב בתנאים 

הטופוגרפיים.

תברואה   מומלץ להכפיל את התקציב המיועד 
לפינוי אשפה בשכונה כדי לתת מענה הולם לצרכים.

מבני חינוך   מומלץ שהעירייה ומשרד החינוך 
יאתרו שטחי-ציבור הולמים לבניית בתי-ספר 

חדשים )ובמידת הצורך גם ישכרו מבנים הולמים(, 
על מנת לייתר את הצורך בהסעות תלמידים אל 

מחוץ לשכונה. צוות המחקר איתר בעזרת יו"ר ועד 
השכונה, שתי חלקות שעליהן ניתן לבנות בתי-ספר 

חדשים, כמפורט במסמך. 

שירותים ציבוריים   מומלץ לקדם בניית מתקנים 
ושירותי-ציבור כמו תחנה לבריאות המשפחה, סניף 
דואר מקומי, שירותי בנק, שירותי-רווחה ושירותי 
 תרבות וכן מומלץ שמשרד הרווחה יקים בשכונה או

במש"מ קלנדיה לשכה מטעמו. 

מתקני ציבור   מומלץ לייסד קרן מסכומי היטלי 
הבנייה והפיתוח הנגבים בשכונה לשם חכירה או 
רכישה של שטחים לצורך הקמת מוסדות ציבור 
ולהקצות את התקציבים להקמת מיתקנים כאלה 

לאחר ביצוע סקר צרכים וקביעת סדרי-עדיפויות.

שירותי הצלה   מומלץ לדאוג בדחיפות להצבת 
אמבולנס, להקים מבנה למתן שירותי רפואה דחופה 

ותחנת כיבוי אש בתוך השכונה.

זיהוי הזדמנויות – איתור מנועי צמיחה
הצוות התקשה למצוא מנועי צמיחה מתאימים 
לשכונה זו כל עוד גדר הביטחון מפרידה בינה 

לבין ירושלים. עם זאת, מיקומה הייחודי של 
כפר עקב כעיירת גבול בין ישראל לרשות 

הפלסטינית, וקרבתה לרמאללה, יכול להוות 
צומת חברתי וכלכלי ולשמש מנוע צמיחה 

לשכונה. אנו ממליצים לפתח את הכביש הראשי 
כאזור-מסחר עיקרי ובמידת הצורך להשתמש 

בכלים של התחדשות עירונית.
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With the help of the chairman of the Neighborhood Committee 
the research team identified land where two schools could 
be built. The first, on block 20 and part of block 21, plot 2908, 
an area of 10 dunams )one dunam = 1,000 square meters( is 
available, in the area between the Al-Matar neighborhood and 
the Atarot Airport, inside the security fence )with access from 
the Semiramis neighborhood(. The second location identified 
is a four-storey building on the main road )near the maternity 
hospital( for which a building permit exists and which could be 
converted into a school.

Development of the main road as a commercial area.

DEVELOPMENT AND 
GROWTH ENGINES
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The recommendation is that the municipality and the Ministry 
of Education identify suitable public spaces where new schools 
can be built )and where necessary appropriate buildings may 
be rented(, so as to obviate the need to bus students outside 
the neighborhood. With the assistance of the Chairman of the 
Neighborhood Committee, the research team identified two 
plots on which new schools could be built.

Public Services and a Lack of Public Facilities   There is a severe 
lack of public services such as a mother and baby clinic, a local post 
office, banking services and welfare services provided from a bureau 
that should be located inside the neighborhood or at the Qalandiya 
checkpoint. Cultural activity is minimal and its budget is only NIS 
60,000 )less than one shekel per person(. 
The recommendation is that the Ministry of Welfare establish 
a branch in the neighborhood or at the Qalandiya checkpoint. It 
is recommended that a branch of the post office and a mother 
and baby clinic be established in the neighborhood.

Lack of Public Facilities such as Public Parks and Playgrounds 
and Suitable Sports Facilities   The Kufr Aqab neighborhood has 
no playground for children and families, and not even one suitable 
sports facility. There are no green spaces and no areas designated as 
places of entertainment or recreation. 
The recommendation is to create a fund using the construction 
and development fees collected in the neighborhood and utilize 
the money to lease or purchase plots where public facilities 
can be located, and to allocate budgets for establishing such 
facilities following implementation of a survey to map needs 
and determine priorities.

Lack of Health and Rescue Services   According to neighborhood 
activists, the health funds do not provide all services at the same 
level at which they are provided in other parts of the city. The 
neighborhood also lacks adequate emergency and rescue services. 
The recommendation is to urgently ensure the availability of 
the above services in the neighborhood.

 V
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The Sewage Pipes Can't Cope With the Strain   The sewage 
system wasn't planned for the scope of the existing population, 
and the High Court has instructed the authorities to improve 
the situation.1 
The recommendation is to invest in expanding the current 
sewage system and upgrading the sewage pipes.

A Lack of Internal Roads and Sidewalks in the Entire 
Neighborhood   The network of roads is very problematic. Most 
of the internal roads must be re-designed, paved, and surfaced 
with asphalt. The construction supervision must prevent the 
contractors from building on the areas designated for roads. 
The recommendation is that the state should budget special 
funds for infrastructures in this neighborhood and the 
other Arab neighborhoods as well, which will include paving 
and surfacing of internal roads according to the required 
standards, inasmuch as this is possible given the topography 
of the areas.

Poor Sanitation   The large scope of the population means that 
there is a large amount of solid waste and the manpower and 
equipment allocated to cope with this is far from sufficient to 
meet the needs. The recommendation is for greater frequency 
of trash removal and the addition of large and small receptacles, 
as well as trucks and small tractors for the narrow roads on the 
margins of the neighborhoods. The designated budget for the 
removal of trash in Kufr Aqab and Shuafat refugee camp is 5.5 
million NIS, but according to the residents' assessment, 800 
tons of garbage is generated monthly in Kufr Aqab alone and a 
concomitant budget must be allocated.  
The recommendation is that the designated budget for 
trash removal be doubled in the neighborhood, to provide an 
adequate response to the needs.

Inadequate Education System   Since the neighborhood lacks 
schools, many students study outside its limits. According to 
the data from the Jerusalem Education Administration, every 
morning the municipality transports 510 students to schools in 
adjacent Arab neighborhoods within the area of the security fence. 
According to the neighborhood parents' committee, a further 
several hundreds, if not thousands of students are bused privately 
to schools within the area of the security fence. In addition, 
some of the schools operate in residential buildings that have 
been converted into schools and do not meet existing standards 
for schools. 

1  The High Court 14/2235 – Jamil Rashad Sanduka and 13 others vs the 
Government Water and Sewage Authority et al.

IV
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Remote Control Administration of Services and Infrastructure 
in the  Neighborhood   The Jerusalem Municipality is barely 
active in the neighborhood, except via the "Jerusalem and 
Environs" Community Administration which is situated at the 
Qalandiya checkpoint. Residents' access to it involves extended 
periods of waiting in line and security checks at the checkpoint.
It is recommended that the municipality will establish a 
special operational body for direct and unmediated municipal 
administration of the neighborhood.

Disorderly, Unsupervised and Dense Construction Which 
Overruns Public Areas and Infrastructure Facilities   The absence 
of law enforcement leads to, among other things, unsupervised 
construction and vertical building to great heights with no planning, 
engineering or quality control oversight. The initiators of the 
building projects try to make maximum profit at the expense of the 
residents. As a result of the irresponsible construction, damage is 
caused to infrastructures and to the possibility of connecting the 
new housing to the existing infrastructure in a proper manner. The 
first order of business for a municipal or administrative authority in 
the neighborhood must be in the sphere of general law enforcement 
and the enforcement of the laws of planning and construction, 
including engineering examinations of buildings that have already 
been constructed and are not yet occupied.  
It is recommended that top priority be given to enforcement of 
construction laws and to oversight of infrastructures and areas 
designated for public facilities, in order to bring to an end the 
chaos that currently reigns in these sectors. This can only be 
accomplished with the addition of significant policing forces.

Provision of Water Only Two Days a Week   Water is provided to 
the neighborhood by the Palestinian Water Authority, which supplies 
water only two days a week and is not capable of keeping up with 
the increase in demand caused by the increase in the number of 
residents in the neighborhood. 
A significant investment is required in planning and in 
replacement of pipes with new pipes of the appropriate 
diameter to meet the needs of the growing population and 
improve the water supply to the residents.

 III
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A List of the Main 
Problems That 
Characterize the 
Neighborhood of 
Kufr Aqab

Absence of Personal Security, Government Presence and 
Law Enforcement   The location of the neighborhood beyond the 
security fence has transformed it into a kind of no-man's land 
characterized by a lack of law enforcement in every sphere. As 
opposed to the Shuafat refugee camp, where there is an integrated 
policing center at the checkpoint at the entrance, comprising four 
members of the police force, there is no police presence at all 
in Kufr Aqab. Residents complain about the absence of personal 
security which is the result of the fact that the police is not present 
there, and because the army occasionally enters the neighborhood 
at night. When the police are called as the result of a violent 
incident or a crime, they always arrive late. The chairman of the 
neighborhood committee, Munir Zughayr )Abu Ashraf(, approached 
the municipality with a request for the presence of civil )as opposed 
to military( police as well, when security arrests are being made, and 
requested that female officers be included in the force in the event 
that women are involved. 
It was recently announced that the IDF will assume security 
responsibility for the neighborhoods situated beyond the security 
fence. It should be noted that security responsibility for the 
prevention of terror is not a substitute for the rule of law in the 
civil sector.  
Government presence and law enforcement are a vital 
foundation for the administration of neighborhoods in 
the framework of the State of Israel, and therefore it is 
recommended that Israel allocate a larger and more significant 
police force which can provide the residents with services and 
ensure their personal security and the security of service 
providers in the neighborhood, as well as enforce the laws.

neighborhood in Jerusalem – the Ramot neighborhood. 
However, in comparison to Ramot and the cities mentioned 
above, Kufr Aqab receives a tiny budget and its municipal 
services are practically non-existent.

The ongoing neglect of the two neighborhoods beyond the security 
fence )Kufr Aqab and Shuafat refugee camp( and the size of the 
population that reside there have led various politicians in Israel to 
suggest removing Kufr Aqab from the jurisdiction of the Jerusalem 
Municipality based on demographic considerations and concerns 
about the image of the city. 

II
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KUFR AQAB - ABSTRACT 
Kufr Aqab is one of the two largest Arab neighborhoods in 
North Jerusalem, located beyond the security fence )the other 
neighborhood is the Shuafat Refugee Camp( where we estimate 
that 61,500 people reside and where there are sufficient empty 
apartments to house an additional 15,000 residents )as well as a 
further 200 apartments in eight buildings that are currently under 
construction and likely to provide housing for another approximately 
1,000 residents in the near future(. About 10,000 more residents 
live in the eastern section of the neighborhood, under the municipal 
jurisdiction of the Palestinian Authority. Ever since a decade 
ago when it was moved beyond the fence, with respect to law 
enforcement Kufr Aqab has become a kind of no-man's land, and 
especially in regard to the regulation of planning and construction 
laws. For this reason Kufr Aqab, including the sub-district of 
Semiramis has become a center of construction characterized by 
new housing units sold at extremely low prices, in ten-twelve storey 
buildings that lack approved construction plans and appropriate 
engineering supervision. This construction has essentially taken 
over most of the area and prevents the addition of public spaces 
and public facilities. As a designated area for new residential 
construction, Kufr Aqab responds to the lack of building possibilities 
in all the Arab neighborhoods of East Jerusalem and thus, in a 
round-about way, contributes to stability in East Jerusalem.

A significant portion of the residents of Kufr Aqab belong to the 
middle class.

The main problems of the neighborhood include: an uncertain 
municipal future; the absence of a police station and efficient means 
to enforce the law; neglect by the civil authorities; indirect municipal 
activity in the neighborhood via the Community Administration, 
instead of direct intervention that could help to nurture involved 
and active local leadership; partial water supply from the Palestinian 
Authority based on absent and inadequate infrastructure and a 
tradition of not paying bills on time; lack of a sewage system; poor 
internal roads; inadequate garbage collection; a lack of schools; a 
lack of public space and public facilities; and an absence of public 
services in general and emergency services in particular.

It should be stressed that Kufr Aqab is similar in size and 
population to the cities of Ramla, Lod, Nazereth, and Ra'anana 
while it is more highly populated and crowded than cities 
such as Givatayim and Hod Hasharon. In terms of the scope 
of the population, it is larger than the most highly-populated 
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