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הקדמה:
'מיזם מזרח-ירושלים' — מחקר על השכונות הערביות
במזרח-ירושלים
השכונות הערביות במזרח-ירושלים הן במידה רבה ארץ לא נודעת ))Terra incognita
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 לענות על החסר הקיים
בנתונים לגבי מערכות התשתית והשירותים ולגבי התשתית האנושית והחברתית .הידע
שמיזם זה מספק ,יאפשר לרשויות ,לחברה האזרחית ולגורמים השונים ,לארגן מערכת-
חיים עירונית לתועלת כל הצדדים ,עד ליום בו ניתן יהיה להגיע להסכם מדיני.
המידע שנאסף 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 .החסר בידע מאורגן מביא לכך שקובעי המדיניות
אינם יכולים להתוות אסטרטגיות בשלוש רמות :חברתית-כלכלית ,מוניציפאלית ומדינית,
שיביאו בחשבון את הרצון ,הצרכים והזיקות השונות של התושבים הפלסטינים .תוצאה
נוספת של חוסר הידע ואי-פרסומו היא שבכירי העירייה ועובדי-ציבור יהודים ,ברמה
המקומית והארצית ,אינם מבקרים מספיק בשכונות הערביות והציבור הרחב מדיר את
רגליו מהן (למעט בחלקים המרכזיים 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 והכלל-מוניציפאלית 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 אינדיקאטורים
סוציו-אקונומיים ואורבניים שיוכלו לשמש למדיניות-פיתוח ולצמצום הפערים בין
השכונות.
שיטת המחקר מבוססת על שילוב בין מחקר כמותני 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 השכונות הערביות
במזרח העיר היו כפרים שסופחו לתחום המוניציפאלי לאחר  .1967במשך השנים הן נארגו
1
שתי וערב עם הרצף האורבאני של העיר ,אך שמרו על זהותן החברתית הייחודית.
דו"ח זה עוסק בשכונת א-טור.
תודתנו נתונה לדפנה שמר על הכנת המפות ,לשלמה ארד על העריכה הלשונית,
לאסתי ביהם על עימוד המסמך ולחמוטל אפל שניצחה על תהליך ההבאה לדפוס.

 1השכונות הערביות במזרח-ירושלים :במרכז העיר העתיקה (על רובעיה ושכונת באב חוטה) באב אל-
זאהרה ,ואדי ג'וז ,שיח' ג'ראח ,אבו-תור הערבית ,א-טור (כולל יחידת המשנה א-סוואנה) ,סילוואן,
עיסאוויה; בצפון — שועפאט ,בית-חנינא ,בדרום — צור באהר (כולל יחידות המשנה 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.
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א-טור
 .1פרופיל כללי והיסטוריה
פרופיל כללי
שכונת א-טור שוכנת על הר הזיתים ,ממזרח לעיר העתיקה ומדרום להר הצופים ,בגובה
של כ 826-מטרים מעל פני הים .שטחה של השכונה המורחבת הוא כיום כ 2,000-דונם
והיא כוללת תת-שכונות נוספות :אל-שייאח ,אל-חרדוב ,אל-שיח' ענבר ,א-סוואנה ,אל-
ח'לה ,בית-פאג'י ,אל-דבה ואל-סהל אל-ג'דיד .במרחב זה מתגוררים כ 25,000-תושבים,
רובם מוסלמים ,אך גם כ 80-משפחות נוצריות .בשכונה שלושה בתי-חולים ,שני בתי-
מלון וכמה כנסיות חשובות .עשר חמולות שומרות על המרקם החברתי-מסורתי של
א-טור .ברחובּה הראשי (ראבעה אל-עדווייה) מרוכזת מרבית הפעילות שאינה למגורים,
ובכללה בתי-ספר ,מוסדות דת ובריאות ובתי-עסק הפזורים לאורכו של הרחוב.

שכונת א-טור — מראה ממזרח למערב
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מיקום וטופוגרפיה
א-טור שוכנת על רכס הר הזיתים ,רוּבּה מקו הרכס ומזרחה ,אל עבר מדבר-יהודה .חלקּה
האחר ,המוסדי בעיקר ,צופה מערבה ,אל עבר העיר העתיקה .מִצפון גובלת השכונה עם
האוניברסיטה העברית ועם הכפר עיסאוויה ,ממערב עם שכונת ואדי ג'וז ונחל קִדרון,
מדרום עם כביש יריחו ,וממזרח עם שכונת אל-עיזריה ועם הגדר .הגבול המצומצם
יותר של א-טור תחום במערב בשכונת א-סוואנה ,בצפון בעיסאוויה ,בדרום בא-שייאח
ובמזרח באל-עיזריה והגדר.
על פי עדויות היסטוריות היה ההר מכוסה בעבר בעצים מסוגים שונים ,בעיקר בכרמי
זיתים וענבים .כיום נותרו בעיקר עצי-זית ,תאנים ,אורנים וברושים .מתחת לשוליה
הצפוניים של השכונה עובר במנהרה הכביש המחבר את ירושלים עם מעלה-אדומים,
יריחו ובקעת הירדן 2.לכביש זה ניתן להתחבר גם באמצעות שני כבישים החוצים את
א-טור בכיוון מזרח-מערב.

מקור שם השכונה
בארמית פירוש המילה 'טור' הוא הר .השם המקורי היה 'טור אל-זיתון' (הר הזיתים) ,אבל
השם קוצר לא-טור (ההר) .יש המכנים את השכונה ג'בל אל-זיתון או טור זיתא (כלומר
הר הזיתים — שמות הנזכרים במקורות היסטוריים ערביים) .כל השמות מצביעים על
קיומם של כרמי-זיתים על הר.

היסטוריה
בתיעוד של מבקרים ועולי-רגל שונים במשך ההיסטוריה ,כמו יומנו של הבישוף
'ארקולפוס' שביקר בעיר בשנת ( 670תקופת הח'ליף מועאויה בן אבי סופיאן) ,מתואר
כי "על הר הזיתים יש רק כרמי ענבים וזיתים" 3.לאחר כיבוש ירושלים מידי הצלבנים,
ב ,1187-העביר צלאח א-דין את ההר לידי שני שיח'ים צּופיים ,על מנת שיישבו את
4
המקום במוסלמים שיגנו על ירושלים ממזרח.

2
3
4
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אל-דבאע' ,מ .בלאדנא פלסטין .ביירות ,1965 ,עמ' .17-16
שם ,עמ' .17
קמחי ,י ,.אגן נחל קִדרון — המרחב החזותי של העיר העתיקה בירושלים ,ירושלים ,2009 ,עמ' .151

הכפר א-טור נבנה כנראה במאה ה 15-על חורבותיו של כפר רומי בשם 'בית-פאג'י'
('בית התאנים' בארמית) 5.תושבי הכפר הגיעו מן הכפרים חלחול ,דואימה ודיר אל-הווא,
וכן משבטי עָרב אחניטין ועָרב אחוויטאת שבעבר הירדן המזרחי .המקום מופיע ככפר
6
גדול ברשימות-מס עות’מאניות מסוף המאה ה.16-
לפי עדות תושבי השכונה ,בחפירות לסלילת הכביש למעלה-אדּומים (למרגלות
האוניברסיטה העברית) ,נמצאו גתות מן התקופה הביזנטית והרומית ,המעידות על ייצור
יין ושמן-זית.
בעדות מאמצע המאה ה 19-מצוין קיומו של כפר ערבי קטן ועני המזוהה כא-טור,
על הר הזיתים .מאוחר יותר נבנו במקום כמה כנסיות לציון אירועים מרכזיים בחיי
ישו :׳כנסיית העלייה׳ ,כנסיית 'אבינו שבשמים' ,כנסיית ׳העלייה הרוסית׳ ('טור-מלּכא'),
כנסיית ׳כל העמים׳ ,כנסיית ׳אוגוסטה ויקטוריה׳ ,כנסיית ׳אנה מגדלנה׳ הרוסית שעל
המורדות של הרכס ,בית-פאג'י ועוד .בעדויות מ 1887-נמסר כי מעל לכנסיית טור-מלכא
נבנה מגדל-פעמונים גבוה ובולט בנוף הירושלמי ,ממנו ניתן להשקיף הן אל ים המלח
והן אל הים התיכון.
בשנת  1898ביקר בארץ הקיסר הגרמני וילהלם השני .במוקד הביקור עמדה
השתתפותו בטקס חנוכת כנסיית הגואל הפרוטסטנטית-גרמנית בסמוך לכנסיית הקבר
בעיר העתיקה .לכבוד הביקור קיבל הקיסר מן הסולטאן העות'מאני מגרש על הר ציון,
עליו הוקמה כנסיית הדורמיציון .בביקור הוחלט גם על הקמת 'קרן אוגוסטה ויקטוריה'
(על שם אשת הקיסר) ,שתגייס מימון להקמת אכסניה גרמנית על הר הזיתים .בניית
האכסניה על שם אוגוסטה ויקטוריה הסתיימה ב 7.1910-המבנה נועד לשמש לשלושה
צרכים :בית-מרגוע לגרמנים תושבי הארץ ,מקום למפגשים ואירועים ,ואכסניה לצליינים
ולתיירים מגרמניה .מתכנן המתחם היה האדריכל רוברט לייבנץ 8.עם פרוץ מלחמת
העולם הראשונה חדל הבניין לשמש אכסניה והפך מטה לצבא הגרמני והעות'מאני.
בראשית תקופת המנדט הבריטי הוא שימש משכן לנציב העליון הבריטי .במלחמת
העולם השנייה הוא שימש בית-חולים צבאי של הבריטים .בתקופת השלטון הירדני היה
המתחם נתון לפיקוח האו"ם כחלק מן האזור המפורז של הר הצופים .בתקופה זו הוקם
בו בית-חולים לפליטים ערבים ,שהופעל תחילה על-ידי הצלב האדום ולאחר מכן על-ידי
 5שם.
 6שם.
 7קרויאנקר ,ד ,.אדריכלות בירושלים :הבנייה האירופית-נוצרית מחוץ לחומות  ,1918-1855ירושלים,
 ,1987עמ' .64
 8שם ,עמ' .241
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אונר"א ( ,UNRWAסוכנות של האו"ם העוסקת בפליטים הפלסטינים) 9.היום הבניין
שייך לפדרציה הלותרנית העולמית ,ומשמש בית-חולים של אונר"א.
הכפר א-טור התפתח בתקופת המנדט הבריטי ואוכלוסייתו כמעט שילשה את עצמה
מכ 1,000-נפש בשנת  1922לכ 2,800-נפש בשנת  .1945גם תחת שלטון ירדן המשיך הכפר
לגדול ,וב 1961-גרו בו כ 4,300-תושבים 10.באותה תקופה היה הכפר מועצה כפרית
מקומית שלא היתה חלק מירושלים ,אך מאוחר יותר נכלל חלק ממנו במרחב העירוני
של ירושלים הירדנית.
עד שנת  1948היתה הגישה היחידה לכפר בקו האוטובוס שיצא מירושלים
לאוניברסיטה העברית על הר הצופים והמשיך אל הכפר .חלוקת העיר ב 1948-גרמה
לניתוקו של א-טור מיתר חלקי העיר .אחרי המלחמה ב 1948-נותק הכפר מן העיר על-ידי
המובלעת הישראלית שעל הר הצופים ושטחי ההפקר שהפרידו בין מזרח העיר למערבה.
רק ב — 1953-חמש שנים לאחר תום המלחמה — נסלל הכביש המקשר את א-טור עם
שכונות מזרח העיר האחרות .כביש זה חוצה את שכונת א-סוואנה ועולה בשיפוע תלול
עד לקו הרכס ,שם הוא מתחבר עם הכביש העובר על קו הרכס.
תכניות המִתאר המנדטוריות קבעו כי המורד המערבי של הר הזיתים יהא שמורת-
טבע שאין לבנות עליה .לכן התפתח הכפר בהדרגה על המורדות המזרחיים של ההר,
רובו נסתר מן העיר העתיקה .על קו הרכס ובמורדות המערביים נבנו בעיקר מוסדות
דת וציבור .מאז  1967נכללות השכונות א-טור וא-שייאח בתחום השיפוט של ירושלים,
ותושביהן קיבלו מעמד של תושבי-קבע בישראל.
לאחר  1967שופרו בהדרגה הדרכים הפנימיות בכפר והוא חובר לרשת המים
העירונית המנוהלת על-ידי חברת הגיחון .החשמל מסופק לו באמצעות חברת החשמל
המזרח-ירושלמית ,הביוב והניקוז מנוהלים על-ידי חברת הגיחון והעירייה החלה לספק
לשכונה שירותים מוניציפאליים שונים ,כמו חינוך ורווחה.
במשך השנים עברה א-טור תהליכי-עיור מואצים .שכונת א-שייאח ,היושבת על
המורדות המזרחיים של הר הזיתים ,היא שכונת-מגורים שהתפתחה בעיקר ב 50-השנים
האחרונות וכן גם שכונת א-סוואנה היושבת על המורדות הדרומיים של הר הצופים,
בהמשכו של רכס הר הזיתים.
מפת שימושי הקרקע של השכונה מצביעה על ריבוי מוסדות דת ,בריאות וחינוך
בעלי חשיבות כלל-עירונית .רוב המוסדות הוקמו על קו הרכס והם בולטים על קו הרקיע
 9שם ,עמ' .246-245
 10קמחי ,י ,.אגן נחל קִדרון — המרחב החזותי של העיר העתיקה בירושלים ,עמ' .151
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של העיר .בית החולים המרכזי והגדול ביותר במזרח העיר — אל-מקאסד — משרת את
תושבי מזרח העיר ואת היישובים הערביים שבסביבה ,וכך גם בית החולים אוגוסטה
ויקטוריה .הכנסיות הרבות שעל פסגת הר הזיתים ובשיפוליו המערביים — כמו גם בית
העלמין היהודי והמוסדות המוסלמיים — מקנים לשכונה ייחוד שאין לשכונות ערביות
אחרות בעיר.
מוסדות הדת הנוצריים ויופיו של הנוף מושכים אל השכונה אלפי צליינים ותיירים.
התצפית לעבר העיר העתיקה והר הבית יוצרת מוקד-תיירות מן החשובים בעיר ,אליו
מגיעים רבבות תיירים ומבקרים בכל ימות השנה .מוקד-תיירות זה מחולל תנועה רבה
של אוטובוסים ברחובה הראשי של השכונה וגורם עומס-יתר ברחוב המשמש את תושבי
השכונה ,את בתי החולים ,את בתי הספר ,את בתי המלון ואת הפעילות המסחרית
המרוכזת לאורכו.
מאחר ששכונת א-טור היתה במקור כפר חקלאי קטן ,מערכת הדרכים שלה אינה
מותאמת לשכונת המגורים העירונית שהתפתחה עליו ברבות השנים ואת כל השימושים
שנוספו לה .כל התשתיות הפיזיות לא הדביקו את קצב המעבר המהיר מכפר לשכונה
עירונית עמוסה .הגידול בשטח הבנוי ,הצפיפות ,גודלם של בתי המגורים והגידול ברמת
המינוע ,הותירו את גרעין הכפר ומערכת הדרכים שלו בלתי-הולמים לעידן העכשווי.
בשכונה אין חלוקת קרקע או הסדר מקרקעין .החלוקה היא עדיין כפרית ומנציחה
במידה רבה את המבנה המסורתי ,חרף תהליכי העיור והבנייה המואצים .בעיותיה
הפיזיות של השכונה הן אפוא שורשיות ונובעות ממרקם כפרי שהומר לשכונה עירונית.
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 .2קרקע ומִתאר פיזי
אדמות
שטחה של א-טור משתרע כיום על כ 2,000-דונם )ראו מפת התיחום( .השטח הרחב
יותר של א-טור ובנותיה עומד על כ 3,000-דונם .המשבצת הכפרית המקורית של
א -טור — זו שנקבעה בחלוקת המקרקעין בתקופת המנדט הבריטי — השתרעה על פני
מרחב גדול בהרבה ,כ 8,000-דונם .המשבצת המנדטורית השתרעה מאפיק נחל קִדרון
במערב ,לדרך העולה להר הזיתים ועוברת בשכונת א-סוואנה בצפון ,אל מעבר למתחם
אוגוסטה ויקטוריה ,ועד למשבצת הכפרית של הכפר השכן עיסאוויה .רוב שטחה של
המשבצת הכפרית של א-טור היה במדבר-יהודה וכלל כמה אלפי דונמים .לתיחום מנהלי
זה מתקופת המנדט ,אין היום חשיבות רבה .הוא אינו מצביע בהכרח על כך שהבעלות
על הקרקע במשבצת המורחבת היא של אנשי הכפר .החלוקה היתה לצרכים מנהליים
בלבד וכללה אדמות ציבוריות )המונח הבריטי לאדמות-מדינה( .כ 6,000-דונם משטח
השכונה הופקעו מאז  — 1967חלק לצורך הקמת גנים לאומיים .חלקם נמצאים כיום
מחוץ לגדר.
שימושי הקרקע בשכונה אינם אופייניים לשכונות הערביות של מזרח-ירושלים.
שימושי הקרקע המוסדיים ,הכנסייתיים והרפואיים מרובים ,והשטחים הירוקים שבתוך
מתחמי המוסדות ומחוצה להם ,גדולים במיוחד .מטבע הדברים שימוש הקרקע למגורים
הוא הגדול ביותר.
התפלגות שימושי הקרקע בשטח השכונה

 11תחום השכונה הוגדר על פי הקו הסגול שבתשריט דלהלן.
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מגורים
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חורש

מטע-שטח מעובד

תיירות

בית עלמין
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מתקן ביטחוני
מעבר הזיתים

שטחים פנויים

גבול השכונה

חזית מסחרית

גדר ההפרדה

גבול מוניציפלי

1:15,000

סקר שכונות מזרח ירושלים

מפת שימושי הקרקע

התפלגות שימושי הקרקע העיקריים
השטח ד'

אחוז

שימוש הקרקע
מבני-ציבור

151.8

7.9

שטחים פתוחים

330.9

17.2

מגורים

613.7

31.8

תעסוקה ותיירות

142.6

7.4

אחר (בית-עלמין/מעבר הזיתים)

12.2

0.6

שטחים פנויים (דרך ושטח פנוי)

677.7

35.1

1,928.9

100.0

סה"כ

פירוט שימושי הקרקע בתחום השכונה
השטח בדונמים

אחוז משטח השכונה

שימוש הקרקע
בית-ספר/גן-ילדים

29.2

1.5

בית-עלמין

5.5

0.3

גן ,מגרש-משחקים

8.6

0.4

חורש

178.1

9.2

חינוך גבוה

20.5

1.1

מבנה כנסייה/מנזר

67.3

3.5

מגורים

613.7

31.8

מוסד רפואי

31.6

1.6

מטע ,שטח מעובד

144.1

7.5

מסגד

3.2

0.2

מתקן ביטחוני

6.7

0.3

תיירות

20.8

1.1

תעסוקה ומלאכה

121.8

6.3

שטחים פנויים

677.7

15.6

1,928.8

100.0

סה"כ
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מן הלוח אנו למדים כי  32%מהשטח משמש למגורים .קיימים שטחים פנויים לרוב
(יותר מ 15%-מן השטח) ,שטחים 'ירוקים' לסוגיהם כ — 16% -רובם בתחומי מנזרים
כנסיות ,ובתי-חולים ,ואינם בשימוש התושבים .כ 10%-מן השטח משמשים מוסדות
(כנסיות ,בתי-חולים ,חינוך גבוה ובתי-ספר לסוגיהם).
בשל קדושת המקום לנצרות ,יש בא-טור קרקעות רבות בבעלות הכנסיות השונות .הר
הזיתים מקודש גם ליהדות ,ומצוי בו בית העלמין היהודי הגדול שהוא הקדש יהודי.
ההר מקודש גם לאסלאם ,אך שטח המקרקעין שבבעלות הווקף המוסלמי קטן יחסית
לזה של הכנסיות ,כפי שניתן לראות במפה שלהלן .שטח בתי הספר הוא לרוב בבעלות
עירונית .שאר הקרקעות הן בבעלות ערבית פרטית של משפחות המתגוררות במקום.

שכונות-מִשנה
א-טור ניתנת לחלוקה לכמה אזורי-משנה :החלק המזרחי ביותר גובל בכביש יריחו והוא
רצוף שטחים מוזנחים ,בתי-מלאכה ,מחסנים (לחומרי-בנייה ,עצים ,אינסטלציה וכד'),
מוסכים ,מגרשי גרוטאות-רכב ,דירי-צאן ומגורי-בדואים במבנים קלים ובאוהלים .סמוך
לאזור זה נמצא 'מעבר הזיתים' המקשר את הכפרים אל-עיזריה ואבו-דיס הנמצאים
מחוץ לגדר ,אל ירושלים דרך שולי השכונה.

האזור המזרחי — מגורי-בדואים ודירי-צאן
15
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א-טור

בעלויות קרקע

מקרא

הקדש יהודי

ווקף מוסלמי

עירייה

כנסייה

גבול השכונה

גדר ההפרדה

גבול מוניציפלי

1:15,000

סקר שכונות מזרח ירושלים

מפת בעלויות קרקע

מחסום מעבר הזיתים מאל-עיזריה לא-טור

החלק המרכזי של השכונה ,ובו גלעין הכפר ,משתרע מקו הרכס מזרחה לכיוון מדבר-יהודה
והוא משמש ברובו למגורים ,למוסדות דת וחינוך ולמסחר שכונתי ברחובות הראשיים.
הוא מאופיין בבנייה צפופה ,במערכת-דרכים שראשיתה היתה שבילים צרים שנועדו
להליכה והורחבה לכבישים צרים שאינם תואמים את דרישות התנועה של ימינו.
מדרום השכונה גובלת בכביש א-שייאח ובשכונה הנושאת את אותו שם ,בבית העלמין
היהודי שעל מורדות הר הזיתים ,בכנסיית העלייה לשמים — טור-מלכא ,ובכנסיית בית-
פאג'י .אף שא-שייאח היא יחידה נפרדת מבחינה טופוגרפית והיסטורית ,היא המשך
ישיר וחלק אינטגרלי של א-טור .רוב הנתונים הסטטיסטיים שיוצגו בהמשך ,מתייחסים
לשתי השכונות גם יחד ,כולל שכונת המִשנה א-סוואנה (אזור סטטיסטי .)2312
החלק הצפוני של השכונה (חלת'-אל-עין) הוא ברובו בלתי-מבונה ויש בו עתודות-
קרקע לפיתוח השכונה .חלק זה של השכונה חסר תשתיות של ממש ונתון במחלוקת
תכנונית .באזור הוקמו מספר בתים ,רובם ללא היתר.
המורדות המערביים של הר הזיתים ,עליהם בנויים מוסדות הדת הנוצריים ,בית
החולים אל-מקאסד ,בתי הספר ,בתי המלון ובית העלמין היהודי ,אינם מבּונים ברובם.
השטח נטוע ברובו או משמש גן ציבורי.
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אתרי עתיקות ומורשת
אתרים מוסלמיים
המסגד והזאוויה אל-אסעדייה
אתרים אלה סמוכים לכנסיית העלייה ,הקדושה לנוצרים ולמוסלמים כאחד .המבנים
הוקמו והוקדשו כווקף על-ידי השיח' אל-אסלאם — אסעד ב' חסן אל-תבריזי
( — )1625-1570שהיה המופתי הראשי והממונה על המערכת האסלאמית באימפריה
העות'מאנית ,אשר הקדיש את הבניין ונכסים נוספים לשם אחזקת המבנים והוצאות
חמשת בעלי התפקידים במקום .מנהל ההקדש הראשון שלטובתו הוקמו המסגד
והזאוויה ,הוא השיח' המיסטיקן הצּופי מוחמד ב' עומר ב' מוחמד אל-עלמי (מת
ב .)1628-האימפריה העות'מאנית השתדלה ליישב שיח'ים צופים כריזמטיים בנקודות
אסטרטגיות רגישות ,כדי שימשכו בעקבותיהם תלמידים ויגרמו לאסלום המרחב ,ונראה
שהר הזיתים על מוסדותיו הנוצריים נחשב אתר כזה .מוחמד אל-עלמי נחשב לעושה-
נסים והיות שהוא נקבר בזאוויה ,הגיעו לשם עולי-רגל וחסידים להשתטח על קברו.
הזאוויה שימשה גם לאכסון עוברי-אורח ועולי-רגל מוסלמים ,בעיקר צּופים .צאצאיו של
אל-עלמי בירושלים ממשיכים לנהל את ההקדש ולהחזיק את המקום הקדוש עד היום
12
ומנהלי המקום מתגוררים במתחם הזאוויה.

זאוויה אל-אסעדייה
Natsheh, Y., 'Zawiya al-As'adiyya' in Pilgrimage, Sciences and Sufism: Islamic Art in the West 12
.Bank and Gaza. PA, Ministry of Culture and Museum with no Frontiers, 2010
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מסגד סלמאן אל-פארסי
נקרא על שמו של אחד ממלוויו (צחאבה) של הנביא מוחמד — ראשון המתאסלמים מבני
פרס שנטל חלק בקרבות הראשונים של האסלאם .המסגד בנוי מקומה אחת וצריח מעל
קברו של אל-פארסי.

ראבעה אל-עדוויה
מערכת-קבורה חפורה בסמוך למסגד העלייה וקשורה לשלוש נשים שהיו דמויות
היסטוריות חשובות בנות שלוש הדתות המונותיאיסטיות :חולדה הנביאה; ּפלגיה
הקדושה הנוצרייה שחיה במאה החמישית; אום אל-ח'יר בנת אסמאעיל אל-עדוויה,
קדושה מוסלמית צופית נודעת 13.הקבר נמצא במפלס שמתחת לזאוויה אל-אסעדייה,
והּכניסה אליו היא מן הרחוב הראשי .המקום נשמר על-ידי משפחת אל-עלמי המנהלת
14
את הזאוויה הסמוכה.

אל-מדרסה אל-מנסורייה
בית-ספר תיאולוגי שנבנה בתקופה הממלוּכית .המבנה כולל באר ,מסגד וחצר מרובעת.
בית-קברות מוסלמי ישן נמצא ליד 'מלון שבע הקשתות' שבפסגת ההר .בית-קברות
מוסלמי חדש נמצא ברחוב סלמאן אל-פארסי.

אתרים נוצריים
הר הזיתים נחשב מקום קדוש במסורת הנוצרית .על פי האמונה הנוצרית שהה בו ישו
בימיו האחרונים ובו התרחשו אירועים משמעותיים ומרכזיים בחייו :בבית-עניה החיה
ישו את לזרוס; מבית-פאג'י הוא יצא על חמור כשנכנס לירושלים; שם הוא בכה לפני
15
שנעצר בגת-שמנים; ומשם הוא עלה השמימה לאחר ששב לתחייה.

 13לימור א ,.קבר פלגיה :חטא ,חרטה וישועה בהר הזיתים ,קתדרה ) 118תשס'ו).40-13 ,
 14דבאע' ,עמ' .18
.Kochav, S. An Authoritative Guide to the Christian Holy Places, Mount of Olives, pp. 2-3 15
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כנסיית ׳כל העמים׳ (או ׳כנסיית היגון׳)
כנסייה פרנציסקנית בגת-שמנים שבנחל קִדרון ,שוכנת למרגלות הר הזיתים .על פי
האמונה הנוצרית התפלל ישו במקום זה טרם הסגרתו לרומאים .הכנסייה נבנתה
לראשונה במאה הרביעית ,אך נהרסה בכיבוש הפרסי בשנת  614לספירה .היא נבנתה
מחדש אך נהרסה שוב לאחר ניצחון צלאח א-דין בשנת  .1187המבנה הנוכחי תוכנן על-
16
ידי האדריכל האיטלקי אנטוניו ברלוצי והקמתו נשלמה ב.1924-

כנסיית ׳כל העמים׳ (צילום :ויקיפדיה © )Karsten Petersen

.Ibid, 18 16
21

כנסיית ׳מריה מגדלנה׳
כנסייה רוסית במורדות המערביים של הר
הזיתים לכבוד מרים המגדלית שליוותה
את ישו בדרכו לצליבה.
את הכנסייה הקים הצאר הרוסי לזכר אמו
והיא נחנכה בשנת  .1888הכנסייה נבנתה
בסגנון האופייני לכנסיות הרוסיות באותה
תקופה ,כולל כיפות דמויות-בצל ועיבודי-
17
אבן דקורטיביים.

כנסיית ׳מריה מגדלנה׳
(צילום :ויקיפדיה)

כנסיית ׳דומינוס פלוויט׳ ('האדון בכה')
כנסייה בדמות דמעה ,שתוכננה
על-ידי האדריכל האיטלקי אנטוניו
ברלוצי ונבנתה ב .1955-כשנחפרו
יסודותיה נחשפו במקום שרידי
מנזר מן המאה החמישית .באתר זה
הוקם במאה ה 16-מסגד ובמקום
18
קיים גם בית-קברות עתיק.
כנסיית ׳דומינוס פלוויט׳
(צילום :ויקיפדיה © עידו וינטר)
 17קרויאנקר ,ד ,.ירושלים :מבט ארכיטקטוני ,עמ' .Ibid, 16 ;134
.Kochav S., Mount of Olives. An Authoritative Guide to the Christian Holy Places, 12 18
22

מתחם ׳ו ִירִי גַלִילֵאי׳
המתחם נבנה בשנת  1893ומשמש עד היום את הפטריארך היווני-אורתודוכסי .פירוש
השם 'וירי גלילאי' הוא 'אנשי הגליל' .בחצר הכנסייה נמצא בית-תפילה ביזנטי ,ועל פי
19
האמונה הנוצרית כאן בישר המלאך גבריאל למרים על מותה הקרב.
׳כיפת העלייה׳ (או :׳כנסיית העלייה׳; או :׳מסגד העלייה׳ — Chapel of the
)Ascension

הוקמה על פסגת הר הזיתים להנצחת עלייתו
של ישו לשמים .הכנסייה נהרסה בכיבוש הפרסי
ב 614-אך נבנתה מחדש תוך זמן קצר על-ידי
פטריארך ירושלים מודסטוס .לאחר כיבוש
ירושלים על-ידי צלאח א-דין ב 1187-התקדש
המקום גם למוסלמים וב 1200-הוא שופץ
20
והונחה עליו כיפה.
׳כנסיית/מסגד העלייה׳
(צילום :ויקיפדיה © )Herwig Reidlinger

כנסיית ׳אבינו שבשמים׳ ()Church of the Pater Noster
הכנסייה הוקמה על שרידי כנסיית
אלאונה ( )Eleonaהביזנטית ,אחת
הכנסיות הראשונות שהוקמו בירושלים.
כנסייה זו נהרסה בכיבוש הפרסי
בשנת  .614היא נבנתה מחדש ונהרסה
שוב ב .1009-המבנה הנוכחי הוקם
21
במחצית השנייה של המאה ה.19-
כנסיית ׳אבינו שבשמים׳
 19קרויאנקר ,ד ,.אדריכלות בירושלים :הבנייה האירופית-נוצרית מחוץ לחומות ,עמ' .469
.Kochav S., Mount of Olives. An Authoritative Guide to the Christian Holy Places, 6 20
.Ibid, pp. 8-9 21
23

כנסיית העלייה הרוסית
המתחם כולל כנסייה ומנזר שנבנו בשנים
 1887-1870על-ידי הכנסייה הרוסית-
אורתודוכסית .מגדל הפעמונים של המנזר
מגיע לגובה של  64מטרים ובולט מאוד
על קו הרקיע של הר הזיתים .הפעמון,
שמשקלו לפחות שמונה טונות ,נגרר בידי
22
צליינים רוסים מנמל יפו לירושלים.

המגדל של כנסיית העלייה הרוסית
(צילום :ויקיפדיה © משוש )30

קבר מרים
קבר מרים נמצא בנחל קִדרון ,ליד גת-שמנים .במקום הוקמה כנסייה ולצדה נבנה מנזר,
אך אלה נהרסו לאחר כיבוש ירושלים בידי צלאח א-דין ונותרה רק הכניסה והקפלה
23
התת-קרקעית .המקום קדוש גם לאסלאם.

מערת גת-שמנים ('מערת הבגידה')
מערת גת-שמנים ,סמוכה לקבר מרים ובה ,על פי המסורת הנוצרית ,הסגיר יהודה איש-
24
קריות את ישו ,המערה נתונה כיום לחסּות הפרנציסקנים.

.Ibid, 4 22
.Ibid, pp. 20-21 23
.Ibid, pp. 22-23 24
24

בית-פאג'י ()Bethphage
על פי המסורת הנוצרית החל ישו את המסע לירושלים מנקודה זו .במקום נמצאה אבן
שהיא שריד כנסייה מן התקופה הצלבנית ,ככל הנראה משנת  .1170האבן מעוטרת
בציורי אירועים מן הברית החדשה .כיום עומדים במקום מנזר וכנסייה פרנציסקאניים.
הכנסייה הנוכחית נבנתה בשנת  1883על שרידי הכנסייה העתיקה והיא שופצה שוב
25
בשנת .1954
בשנים האחרונות הוקם במקום מתחם חדש למגורים עבור משפחות ערביות-
נוצריות .כיום מתגוררות בו כ 80-משפחות נוצריות .השטח הצמוד למנזר שייך למסדר
הפנציסקני.

הכניסה לבית-פאג'י

25

כנסייה בבית-פאג'י

.Ibid, pp. 24-25
25

אתרים יהודיים
הר הזיתים
חשיבותו של הר הזיתים לדת היהודית טמונה באזכורו של ההר בחזון אחרית הימים
של הנביאים .בתקופת בית ראשון נחצבו במדרון ההר מערות-קבורה ומסורת זו נמשכה
גם בימי בית שני .במאה ה 15-התחדשה הקבורה באתר והחל להתפתח בית הקברות
היהודי שהוא הגדול והחשוב ביותר ליהודים בארץ-ישראל .כיום חצובים רבבות קברים
במורד המערבי של ההר .על פי האמונה היהודית ,הקבורים בהר הזיתים הם הראשונים
26
שיקומו מקבריהם ביום תחיית המתים.
במורד ההר שוכנים האתרים הבאים:
קברי הנביאים — מערת-קבורה בה קבורים על פי המסורת היהודית הנביאים חגי,
מלאכי וזכריה .בימי הביניים נהגו עולי-רגל יהודים לבקר במקום .בסוף המאה ה19-
27
רכשה הכנסייה הרוסית את האתר אך התחייבה לשמור על חופש הגישה אליו.
קבר חולדה הנביאה — חולדה פעלה בימי יאשיהו מלך יהודה .מימי הביניים התפתח
מנהג של עלייה לרגל של מבקרים יהודים למקום .הנוצרים מאמינים כי באתר זה קבורה
סנטה פלגיה — קדושה נוצרייה שחיה במאה החמישית ,והמוסלמים מייחסים את הקבר
28
לראבעה אל-עדאוויה — קדושה סופית שחיה במאה השמינית.
יד-אבשלום — מצבה חצובה בסלע למרגלות הר הזיתים ,המיוחסת על פי האמונה
היהודית לאבשלום ,בנו של דוד המלך .במקום התפתחה מסורת יהודית ומוסלמית
29
להשליך אבנים על המצבה בשל המרד שהכריז אבשלום על אביו.

 26רמון ,א ,.עורך .עיר בסבך ,לקסיקון ירושלים בת זמננו ,מכון ירושלים לחקר ישראל ,ירושלים ,2003
עמ' .347-346
 27וילנאי ,ז ,.ירושלים העיר העתיקה וסביבתה.367-364 ,
 28וילנאי ,ז ,.ירושלים העיר העתיקה וסביבתה .372-367 ,לימור א ,.קבר פלגיה :חטא ,חרטה וישועה בהר
הזיתים ,קתדרה ( 118תשס"ו) .40-13
 29וילנאי ,ז ,.ירושלים העיר העתיקה וסביבתה.244-239 ,
26

קבר חולדה (צילום :ויקיפדיה © צחי שקד)

מערת ׳בני-חֵזיר׳ — מערת-קבורה המיוחסת לכוהנים ממשפחת חֵזיר ששירתו בבית
המקדש הראשון .במקום קיימת כתובת עתיקה המזכירה את שמותיהם וככל הנראה
30
נחקקה בתקופה מאוחרת יותר.
קבר זכריה — מצבה למרגלות הר הזיתים שחלקה העליון בנוי בצורת פירמידה .המצבה
31
מיוחסת לנביא זכריה בן-יהוידע הכהן שחי בתקופת בית ראשון.

 30שם ,עמ' .249-246
 31שם ,עמ' .255-250
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 .3אוכלוסייה וחברה
גודל האוכלוסייה
לפי השנתון הסטטיסטי לירושלים 32התגוררו בסוף שנת  2013בא-טור ,א-סוואנה וא-
שייאח גם יחד כ 24,320-תושבים .בשנת  2010התגוררו באזור  21,123תושבים ובשנת
 11,550 — 1982תושבים.
נתוני המִפקד הישראלי הראשון שנערך מיד לאחר המלחמה ,בשנת  33,1967מראים
כי באותה עת התגוררו בשכונות האמורות (א-טור ,כולל א-שייאח וא-סוואנה) רק 5,335
תושבים ב 935-משקי-בית .שיעור הגידול של אוכלוסיות א-טור ,סוואנה וא -שייאח מאז
 1967ועד סוף  2013הוא אפוא  — 356%שיעור דומה לזה של כלל האוכלוסייה הערבית
במזרח העיר באותה תקופה .במילים אחרות :במשך  46שנים אלו גדלה אוכלוסיית
השכונות הנדונות ביותר מפי  .4.5להערכת התושבים ,מספר תושבי השכונה אף עולה
על כך ומגיע לכ 35-אלף .ייתכן שההפרש בין הנתונים נובע מהגדרות שונות של גבולות
השכונות.
לוח  1מסכם את הגידול באוכלוסיית השכונה בין השנים  1967ל.2013-

34

שנה

1967

1982

2002

2013

מספר תושבים

5,335

11,550

20,169

24,320

שיעור הגידול

—

116.5
(ביחס ל)1967-

74.6
(ביחס ל)1982-

20.6
(ביחס ל)2002-

בעשור שבין  2002ל 2013-גדלה אוכלוסיית א-טור בקרוב ל 21%-וב 20-השנים שקדמו
לכך — ב .75%-הנתונים מצביעים על כך שב 15-השנים הראשונות לאיחוד העיר גדלה
האוכלוסייה בקצב שנתי ממוצע גבוה מאוד ( 7.7%לשנה) .קצב זה הלך והתמתן לכדי
 3.7%בממוצע לשנה ,וירד משמעותית בעשור האחרון.

 32מכון ירושלים לחקר ישראל ,שנתון סטטיסטי לירושלים.2014 ,
 33הלמ"ס ועיריית-ירושלים ,מזרח-ירושלים ,מפקד האוכלוסין והדיור ,תשכ"ז.
 34הנתונים לשנים  ,2002 ,1982ו 2013-מבוססים על השנתון הסטטיסטי לירושלים בהוצאת מכון ירושלים
לחקר ישראל .הנתון לשנת  1967לקוח ממפקד האוכלוסין והדיור שנערך בשנת  1967ע"י הלמ"ס במזרח-
ירושלים.
28

מבנה הגילים
בדומה לפרופיל הגילים של אוכלוסיית מזרח-ירושלים כולה ,אוכלוסיית א-טור צעירה.
הלוח הבא מראה את התפלגות הגילים:
מבנה הגילים בשכונה — 2013

35

הגיל

4-0

14-5

24-15

44-25

64-45

74-65

+75

תושבים

3,040

6,090

4,740

6,370

3,100

640

350

הגיל החציוני בשכונות הנדונות הוא  21שנה וגבוה אך במעט מחציון הגילים בשכונות
הערביות האחרות במזרח העיר ,שהוא  20שנה .כלומר ,כמחצית מכלל תושבי א-טור
א-שייאח וא-סוואנה הם צעירים מ 38% .21-מהם ילדים שגילם מתחת ל.14-

דיור
בשנת  2013היו בא-טור ,א-שייאח וא-סוואנה  4,203דירות למגורים ששטחן הממוצע
 80מ"ר 36.שנה קודם לכן מנה מלאי הדירות  3,676יח"ד; כלומר ,בשנה אחת הושלמה
לכאורה בנייתן של  527יח"ד 37.הנתון מתבסס על נתוני הארנונה העירונית למגורים ,אך
ייתכן שבשנים אלו נעשה מאמץ מוגבר לגביית מס והתגלו דירות שנבנו קודם לכן ,אך
נכנסו לרישומי הארנונה רק לאחרונה.
צפיפות הדיור בשכונות הנדונות גבוהה ומצביעה על מצוקת-דיור .בהנחה שגודלו
של חדר ממוצע הוא  25מ"ר ,הרי שדירה ממוצעת בשכונה היא בת  3.2חדרים .משמעות
הדבר שבשכונה כ 13,450-חדרים וצפיפות הדיור היא  1.8נפשות לחדר ,שהיא גבוהה
למדי.
בנוסף ,א-טור בנויה ברוּבה על מדרון משופע מאוד ,ומכאן שחלק מן הדירות —
בעיקר אלו שבקומות התחתונות — חפורות בחלקן האחורי בתוך ההר .החדרים בדירות
 35מכון ירושלים לחקר ישראל ,שנתון סטטיסטי לירושלים.2013 ,
 36שם.
 37הנתונים מבוססים על נתוני הארנונה של עיריית ירושלים (וראו :שנתון סטטיסטי לירושלים) .ייתכן
שהנתונים הרשמיים לוקים בחסר משום שדירות רבות נבנו ללא היתר .אמנם נגבית ארנונה גם מבתים
שנבנו ללא היתר ,אך אין ביטחון בשלמות נתונים אלה.
29

כאלו לוקים לרוב בחוסר אוורור ואור .הבניינים בגלעין הכפר הוותיק ישנים ,ואיכות
הבנייה והדיור בהם ירודה.

השכלה
על פי נתוני המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס ,אשר מתבססים על נתוני מפקד ,2008
ממוצע שנות הלימוד בקרב בני  54-25בא-טור ,ב-א-שייאח ובא-סוואנה ,הוא .10.8
ל 13%-מן התושבים תואר אקדמי .שיעור בעלי מקצוע אקדמי או מנהלים בשכונות
אלו עמד על  ,4.9%ושיעור המשתכרים מעבודה בגילאי  +15היה  .41.2%שיעור הנשים
בנות  54-25המשתתפות בכוח העבודה נמוך מאוד —  — 18.7%שיעור דומה לשיעור
המשתתפות הערביות במזרח העיר בכלל .שכרם של כ 56%-מכלל בעלי ההכנסה נמוך
משכר המינימום .כ 4%-מקבלים הבטחת הכנסה מן הביטוח הלאומי .רמת החיים
38
בשכונה נמוכה יחסית (ראו להלן בפרק העוסק בכלכלה).

מבנה חברתי
רוּבּה המכריע של אוכלוסיית א-טור הוא מוסלמי מסורתי ,אולם קיים בה מיעוט נוצרי
של אנשי-דת המתגוררים במנזרים וכמה עשרות משפחות ערביות נוצריות המתגוררות
בא-שייאח ליד בית-פאג'י (בהן משפחות חבש וחלבי).
במרחב הכפר חיות שבע חמולות עיקריות — ארבע גדולות ושלוש קטנות — ובנוסף
לכך עוד שלוש משפחות .החמולות והמשפחות הן :אבו-אל-הווא (הגדולה מכולן),
אבו -ע'נאם ,אבו -סביתאן ,אל-ציאד ,ח'וויס' ,אבו-לבן ,אבו-ג'מעה ,אל-הדרה ,עשאיר
ואל-קראווי .החמולות הוותיקות מתגוררות בגלעין ההיסטורי של הכפר .כמחצית מן
התושבים שהיגרו לשכונה מוצאם מאזור חברון והם מתגוררים בשכונות החדשות
יותר ,בעיקר בא-שייאח .בשנים האחרונות עברו תושבים רבים מן היישובים הערביים
שמחוץ לירושלים (כמו א-זעיים) אל השכונה בעקבות בניית גדר הביטחון ,מחשש לאבד
את זכותם לתושבות-קבע ולתעודת-זהות ישראלית ,המקנה להם תנאים סוציאליים
ורפואיים .בשכונה קיימת עדיין תרבות כפרית מסורתית ,אם כי החברונים הביאו
אתם תרבות שונה .עד שנת  1928היה בא-טור רק מוח'תאר אחד .הפיצול התרחש עקב
סכסוכים בין החמולות הגדולות.

 38הלמ״ס .כנ״ל.
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בא-טור חיו בעבר שלוש חמולות שהיו שוות פחות או יותר בגודלן :שליש מן התושבים
השתייכו לחמולות אבו-ע'נאם וח'וויס והמוח'תאר היה מחמולת אבו-ע'נאם; שליש נוסף
השתייך לחמולת אבו-אל-הווא ולחמולת אבו-לבן ,המוח'תאר שלהם היה מחמולת
אבו-אל-הווא ,והשליש האחרון השתייך לחמולת אבו-סביתאן ולחמולת א-ציאד שהיו
מתחלפות בתפקיד המוח'תאר.
כיום מורכבת אוכלוסיית א-טור עצמה מהחמולות ההיסטוריות שהתגוררו בשכונה
טרם בואם של התושבים החדשים בעשורים האחרונים וגם תושבים ממוצא חברוני או
תושבים שהגיעו משכונות או מאזורים אחרים בעיר.
חמולות ומוח'תארים:
 .1חמולת אבו-אל-הווא נחשבת לחמולה הגדולה ביותר .המוח'תאר הוא עלי מוחמד אבו-
אל-הווא (אבו-עדנאן) ,העובד בבית החולים אל-מוטלע (אוגוסטה ויקטוריה).
 .2החמולה השנייה בגודלה היא חמולת אבו-ע'נאם .המוח'תאר הוא אחמד אבו-ע'נאם
(אבו-אל-מ'גד) ,בוגר אוניברסיטת אל-ירמו ִכ בירדן ,למד ראיית-חשבון ועובד היום
כראש אגף החשבות בבית החולים אל-מקאסד.
 .3החמולה השלישית בגודלה היא חמולת אבו-סביתאן ,שהמוח'תאר שלה הוא מוחמד
רג'א אבו-סביתאן (אבו-ח'אלד) ,בוגר האוניברסיטה הערבית של ביירות (.)BAU
עבד כחשב באיחוד הלותרני ,וגם בהוראה ובחשבות בבית החולים אל-מקאסד.
 .4החמולה הרביעית בגודלה היא חמולת אל-ציאד ,שהמוח'תאר שלה ,מוחמד מחמוד
אל-ציאד (אבו-מרוואן) עבד תקופה ארוכה (יותר מ 40-שנה) באגף המים והביוב של
עיריית-ירושלים.
שלוש החמולות האחרות קטנות יותר:
 .5חמולת אבו-ג'מעה ,שהמוח'תאר שלה ,ח'ליל אבו-ג'מעה ,הוא מהנדס (מוח'תאר שאינו
מוכר רשמית).
 .6חמולת אבו-לבן (שאין לה מוח'תאר).
 .7חמולת אל-הדרה (שאין לה מוח'תאר).
תפקיד המוח'תאר עובר לרוב בירושה או בהסכמה בין האישים החשובים בחמולה.
המוח'תארים משמשים גם חברים בהנהלת המתנ'ס השכונתי.
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מנהיגות ואישים בולטים
 מוחמד יוסף אבו-אל-הווא — דמות מוּכרת בכפר ,תרם רבות לבניית התשתיות
ולקידום השכונה .חי תקופה ארוכה בסעודיה.
 מוסא אמין אבו אל-הווא — אחד האישים שהשפיעו על פיתוח א-טור .בשנות ה70-
הוא פעל להרחבת גבולותיו של הכפר בכיוון א-זעיים כדי שהזוגות הצעירים יתגוררו
שם .יוזמה זו סיכלה את כוונת הרשויות הישראליות להפקיע אדמות באזור אל-
זעיים.
 צברי ח'וויס — אקדמאי ואיש מכובד בחמולת ח'וויס.
 עבדאללה אבו-סביתאן — אחד ממייסדי מועדון הספורט והכושר 'ג'בל אל-זיתון'.
תמך במועדון והעשיר את השכונה בתרבות ובמדע בין שנות ה 70-לשנות ה.90-
 ראג'י מוחמד ח'וויס — היה כדורגלן מוּכר בשכונה.
אנשי-דת בולטים:
 אבו-עומר אל-ציאד — האימאם של מסגד סלמאן אל-פארסי ,זוכה לכבוד בקרב
התושבים .עבד בסיעוד וכיום פנסיונר.
 ח'אלד אבו-ג'מעה — דמות דתית מוכרת בשכונה.
 אחמד יוסף אבו-סביתאן — אימאם מסגד עומר אבן-אל-ח'טאב.
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 .4מוסדות ומִנהל קהילתי
מִנהל קהילתי
המִנהל הקהילתי של א-טור הוקם בשנת  1979והוא ותיק המִנהלים הקהילתיים במזרח-
ירושלים .שמו הרשמי של המִנהל הוא 'אגודת פיתוח א-טור' .מוחמד יוסף אבו-אל-הווא
היה שנים רבות ראש המִנהל .את המִנהל מנהלת כיום בות'ינה עת'אמנה (תושבת נצרת).
חברי הוועד המִנהל הם נציגי ארבע מתוך שבע החמולות שבשכונה .במִנהל מעורבים
מתנדבים רבים תושבי השכונה.
המִנהל הקהילתי הקים יחידת-הצלה לשעת חירום ובה  30מתנדבים .במסגרת זו
ערכו המתנדבים קורס של שלושה ימים במטרה לסייע במקרי-חירום כמו שלגים או
שריפות.
ניתן להצביע על ארבע בעיות מרכזיות הנוגעות למִנהל הקהילתי:
א .הוא משרת ארבע שכונות גדולות במזרח-ירושלים :א-טור ,סילואן ,ראס אל-עמוד
ואבו-תור (כולל א-שייאח וואדי קדום) .מדובר במרחב גאוגרפי גדול מאוד עם למעלה
מ 110-אלף תושבים שאין להם אינטרסים משותפים .זה שנים שנציגי השכונה
מבקשים לעצמם מִנהל נפרד ,אך דרישתם לא נענתה עד כה.
ב .בהנהלת המִנהל אין ייצוג הולם לכל החמולות ,אלא רק לארבע מהן (אבו-אל הווא,
ציאד ,אבו-סביתאן ,אבו-ג'מעה) .לכן לא כל התושבים מרוצים מן המִנהל ואינם
רואים בו גוף המייצג אותם בפני הרשויות ומציג את בקשותיהם כראוי .זו גם
הסיבה לכך שלא כולם משתפים פעולה עם המִנהל הקהילתי.
ג .אין מבנה ראוי לפעילות המִנהל :כיום המִנהל הקהילתי פועל בחדר אחד בבית-ספר
לבנים בשכונה .המקום קטן מאוד ומשמש גם את צוות המִנהל וגם את הפעילות
השוטפת לתושבים .בעבר היה למִנהל מבנה גדול ,אך הוא נאלץ לעזבו בשל דרישת
בעל הנכס .קיימת הצעה להקים למִנהל מבנה על שטח פתוח מול בית הספר ,אך אין
תכנית ממשית באופק וטרם הוקצו לכך משאבים .החוסר במקום משבש למעשה את
יכולת תפקודו של המִנהל .בספטמבר  2015דיווחה העירייה כי נחתם חוזה-שכירות
עם בעל נכס פרטי ברחוב אל-קלע בשכונה ,שיאפשר למִנהל הקהילתי להתמקם בו
באופן זמני.
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ד .בעיה תקציבית :למִנהל חסרים משאבים לביצוע פעילויות ופרויקטים .המִנהל התבקש
על-ידי העירייה להכין תכנית-עבודה ופרויקטים לביצוע ,כמו כיסוי כבישים באספלט,
הרחבת דרכים ,בניית מדרגות במקומות חיוניים ועוד .לדברי עובדי המִנהל ,העירייה
הבטיחה תקציבים ,אך אינה עומדת בהבטחותיה .לטענתם ,בכל שנה מעביר המִנהל
לעירייה תכנית-עבודה מפורטת עם בקשות למימון פרויקטים ,אך הדבר אינו
מיושם .תקציב המִנהל עומד על מיליון וחצי ש"ח .מיליון ש"ח מן התכנית הלאומית
עבור שישה פרויקטים שונים — בעיקר לנוער ונשים — וחצי מיליון ש״ח מתקציב
העירייה ,רובו למשכורות .היעדר המשאבים אינו מאפשר למִנהל למלא את תפקידיו
והדבר מגביר את חוסר האמון של תושבי השכונה בו.

חדר המִנהל הקהילתי בבית הספר

השטח שעליו הוצע להקים את המתנ"ס

מוסדות וארגונים
מתחם אוגוסטה ויקטֹוריה ('אל-מוטלע')
הכנסייה ובית החולים שייכים לארגון הלותרני .בשל מיקומו על פסגת ההר ,בית החולים
טלָע' — 'הגבוה ,המשקיף' .בית החולים כולל היום  170מיטות .הצוות
מכונה 'אל-מּו ְ
מונה  71רופאים 138 ,אחים ו 21-אנשי צוות מִנהלי .בית החולים משמש קשר חשוב בין
מזרח-ירושלים לבין הגדה המערבית ,שכן  70%מן הצוות הרפואי מגיע משטחי הרשות
הפלסטינית ובית החולים משרת את הפליטים המטופלים בידי אונר"א באזור ירושלים.
השירותים שבית החולים מספק הם:
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 .1מרכז לטיפול במחלת הסרטן — היחיד בגדה המערבית וברצועת-עזה;
 .2בית החולים הוא היחיד בגדה המערבית בו ניתן לעשות דיאליזה;
 .3טיפול במחלות אף ,אוזן וגרון;
 .4מרכז להשתלת מח-עצם ותאי-גזע (שהוקם באחרונה);
 .5בית החולים מבקש לבנות מרכז לטיפול במחלות הקשורות להזדקנות.
בית החולים מטפל מדי שנה בכ 45,000-חולים 20,000 .מגיעים לטיפול בהקרנות10,000 ,
לטיפול כימותרפי ויותר מ 13,000-לדיאליזה .הוא מעניק גם  18מושבים להתמחות
בלימודי הרפואה ,בשיתוף עם המועצה הרפואית הפלסטינית.

בית החולים אוגוסטה ויקטוריה ('אל-מוטלע')

(צילום :ויקיפדיה © אסף.צ).
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בית החולים אל-מקאסד
בית חולים אל-מקאסד נוסד ב 1968-על-ידי 'אגודת אל-מקאסד אל-ח'ירייה אל-
אסלאמייה' .יש בו כיום  250מיטות והוא נחשב לאחד ממוסדות הבריאות הפלסטיניים
החשובים בעיר .הוא מעניק שירותי-בריאות ברמה גבוהה לתושבי העיר ומקבל חולים
גם מן הגדה המערבית ומרצועת-עזה.
בבית החולים פועל בית-ספר לסיעוד ,המכשיר אחים ואחיות שחלקם מועסקים
בו .בבית החולים עובדים כ 750-איש ,מהם  48רופאים מומחים 74 ,רופאים בסטאז',
שלושה רופאי-חירום 344 ,אחיות ואחים 77 ,בעלי-מקצוע אחרים 174 ,עובדי-מנהל ועוד
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 40עובדים אחרים.
בית החולים ממומן מכספי תרומות ממדינות-ערב ומן הרשות הפלסטינית כתמורה
לשירותי הבריאות שהוא מספק לתושבי הרשות .הקמת הגדר פגעה קשה בתפקודו כי
היא חסמה את הגישה אליו מן השטחים שמעברה המזרחי .בשנים האחרונות סובל בית
החולים מגירעון כספי.

מועדון ג'ּבל אל-זיתון
מועדון ג'ּבל אל-זיתון (הר הזיתים) הוקם ב 1973-במרכז א-טור ,סמוך למסגד סלמאן
אל-פארסי .בעת הקמתו כלל הבניין קומה אחת (ארבעה חדרים) .בשנת  1992נבנו בו עוד
שתי קומות — האחת לחדר-כושר והשנייה לשאר הפעילויות .לצורך הבנייה והתפעול
נאספו תרומות מתושבי השכונה בנוסף לסיוע שנתנה הרש"פ .בשנת  2008נבנתה קומה
נוספת עם חמישה חדרים .היקף הפעילות של המועדון קטן היום בהשוואה לעבר והוא
סובל מתקציב דל .יש לו היום יותר מ 5,000-מנויים ,חדרי-כושר ולהקת דּבקה .בנוסף,
המועדון מקיים לעתים משחקי כדורגל במגרש הכנסייה הלותרנית שבשכונה.

האוניברסיטה המורמונית
האוניברסיטה המורמונית היא שלוחה של אוניברסיטת בריגהאם יאנג המורמונית
מפרובו שביוטה ,ארה"ב .הבניין תוכנן בשיתוף האדריכל דוד רזניק (שתכנן גם את
הקמפוס על הר הצופים) ונבנה בשנת  .1986באוניברסיטה נלמדים לימודי ארץ הקודש,

 39האתר הרשמי של אל-מקאסדhttp://almakassed.org/?p=2955 :
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לימודי המזרח התיכון וארכיאולוגיה .במרכז הבניין יש אודיטוריום בן  350מושבים ,בו
מתקיימים קונצרטים לקהל הרחב.

ועד-הורים
בשכונה פועל ועד-הורים שבראשו עומד זיאד שמאלי.

עמותת 'איאת אל-קודס' לקידום בעלי צרכים מיוחדים
נוסדה בשנת  1999ע"י הורים לבעלי נכויות קשות .המימון לפעילותה מגיע בעיקר מחברי
העמותה עצמם .היא משרתת מגוון רחב של בעלי נכויות ,במיוחד בתחום הקוגניטיבי.
רשומים בה כ 500-חברים.
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 .5בנייה ותשתיות
תכנון ובנייה
התשתיות הבסיסיות שהוקמו בשכונה בתקופת שלטון ירדן ,בשנים  ,1967-1948התבלו,
ורק בסוף שנות ה 70-ובתחילת שנות ה 80-החלה עיריית-ירושלים לפתחן מחדש.
לשכונה אין תכנית-מתאר כוללת .התכנון מורכב ממספר תכניות מרכזיות ובהן תב"ע
 2733ו2733-א לחלק המרכזי של א-טור; תב"ע  3085למזרח ולדרום א-טור; תב"ע 3092
למערב א-טור ולא-סוואנה .תכנית עמ 9/חלה בעיקר על החלק הצפוני של א-טור ועל
חלקה הדרומי ,הקרוב להר הזיתים .השכונה מוקפת בשטחים פתוחים מצפון ,ממזרח
וממערב .מדרום שוכנת א-שייאח ובצפון-מערב א-סוואנה.
בתכנית האב משנת  1968ובתכנית המתאר הישראלית הראשונה למזרח העיר —
עמ( 9/לעיר העתיקה וסביבותיה) ,נכללת השכונה בשלמותה .היא נכללת גם בתכנית
המתאר האחרונה לעיר (תכנית  )2000שטרם אושרה .תכניות-בניין-עיר נקודתיות חלות
על חלקים שונים של השכונה ,ועיקרן בתחום הדיור.
תכנית המתאר לירושלים  2000משנה את ייעודו של אזור ח'לת-אל-עין מכפי שהוגדר
בתכנית עמ .9/השטח הירוק הפתוח שּונה לשטח שנועד לפיתוח בעתיד .התכנית לגן
הלאומי 'מורדות הר הצופים' נוגסת בחלק מעתודות הבנייה בחלק זה של א-טור.
תכניות המתאר המאושרות בא-טור:
 תכנית 2733/2733א (התכנית למרכז א-טור) —  280דונם;
 תכנית ( 3085התכנית לא-טור וא-שייאח) —  590דונם;
 תכנית ( 3092התכנית לא-סוואנה) —  72דונם;
 עמ 9/כולל מלון שבע הקשתות —  480דונם;
 תכנית ( 4752כביש מעלה-אדּומים) —  104דונם;
 תכנית 4904א ('בית-אורות' ושטח הפיצוי) —  41דונם;
סה"כ  1,567דונם (מתוך  1,928.8הדונמים שהוגדרו כשטח השכונה).
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א-טור

מספרי תב"עות נקודתיות
ומרחבי כיסוי של
תכניות גדולות

מקרא

תב"ע נקודתית

2733

תכניות גדולות

3085

2733א

עמ9/

3092

גבול השכונה

גדר ההפרדה

גבול מוניציפלי

1:15,000
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4752

א10577
10577

6860

8423

4198

11861

11776

13971

א4904

11212

14168

13231

א2733

7561
10589

א4786

עמ9/

13922

13992

12108

א2733

2733

6437

11236

12973

3203

א4904

14222

4640

א5577

עמ9/

8808

8305

א2733

תכניות-בניין-עיר לשכונת א-טור

7528

8243
12613
11757א
8677

9021

12838

8983

6531

/4585ב

9612

12678

3085

עמ9/
עמ9/
עמ9/

3755

9102

3169

3731

עמ9/

4751

3092

11215

3994

עמ9/

תכנית המתאר הראשונה לאזור זה אושרה בתקופת המנדט הבריטי ( )1947וכללה חלק
קטן מן השכונה .על פי תכניתו של האדריכל הבריטי הנרי קנדל ,הוגדר כל מרחב הר
הזיתים הפונה מערבה שמורת-טבע שאין לבנות בה .מקו הרכס מזרחה התאפשרה בנייה
כפרית דלילה .תכניתו של קנדל אפשרה לבנות בתקופה הירדנית גם על המדרון המערבי
של הר הזיתים.
התכנית הישראלית הראשונה לעיר העתיקה וסביבותיה — עמ 9/משנת  ,1977שבה
ואסרה בנייה במדרון הפונה לעיר העתיקה ואפשרה בנייה דלילה יחסית (עד  )50%במדרון
המזרחי .התכנית הציעה גם לשמור על שטח פתוח גדול בוואדי שבליבת השכונה.
תכנית-בניין-עיר  :2733אושרה בשנת  1985וכללה את האזור הוותיק של השכונה
(המרכז) מבית החולים אל–מקאסד עד כביש אל-סהל (הכביש החדש).
תכנית-בניין-עיר  :3085אושרה ב 1993-וכללה את אזור א-שייאח .גם היא אפשרה
לנצל מגרשי בנייה רק ב .50%-בתכנית הוקצו שטחים לבנייני-ציבור ולגנים ציבוריים
(שרובם טרם הוקמו).
תכנית-בניין-עיר  :4904מתייחסת לפרויקט 'בית-אורות' .במקור היה ייעוד הקרקע
לבנייני-ציבור ,אך הוא שּונה לישיבה ומגורים אחרי שהשטח נרכש על-ידי המיליונר
היהודי-אמריקאי ארווין מוסקוביץ' .בתמורה לשטח זה ,שהיה מיועד לבית-ספר ,אותר
שטח אחר מצדו הדרומי של הכביש המוליך לשכונה ,עליו הקימה העירייה את בית
הספר לבנים.
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ח'לת-אל-עין :האזור משתרע ממזרח לבית החולים אוגוסטה ויקטוריה ועד לכביש
יריחו .באזור זה קיימות עתודות הקרקע להמשך פיתוח השכונה .בעלי הקרקעות במקום
החלו בתהליך לקידום תכנית-מתאר .בשנת  2005הגישה רשות הטבע והגנים תכנית
להקמת גן לאומי על חלק מן השטח ועצרה את התכנית של בעלי הקרקע .עד היום אין
לאזור תכנית מוסכמת והמחלוקת בין בעלי הקרקעות לבין רשות הטבע והגנים נמשכת.
עם זאת ,בשוליו הדרומיים של האזור מתבצעת בנייה (רובה בלתי-חוקית) הכוללת
מבנים רבי-קומות באיכות גבוהה.

אזור ח'לת-אל-עין ,ברקע היישוב א-זעיים

המרחב עליו מתוכנן 'הגן הלאומי מורדות הר הצופים'
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העיירה א-זעיים :סמוכה לא-טור ,אך מחוץ לשטח השיפוט של ירושלים ,על אם הדרך
למעלה-אדּומים .היא החלה להיבנות בשנות ה 70-על-ידי תושבי א-טור שראו בה שכונה
ייעודית לזוגות צעירים בני א-טור .שטחה של א-זעיים מצוי במשבצת הכפרית של א-טור
מתקופת המנדט הבריטי .בעקבות בניית הגדר חזרו רוב התושבים אל תחומי היישוב
מחשש לאבדן זכויותיהם כתושבים .כיום א-זעיים הוא יישוב גדול הכולל מאות רבות
של יחידות-דיור ,רובן מאוכלסות בתושבים פלסטינים מן הגדה המערבית ,ולא בתושבי
א-טור .נכסים רבים נמכרו על-ידי תושבי א-טור לתושבים פלסטינים שהיגרו למקום.

היישוב א-זעיים :מבט מח'לת-אל-עין
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מקרא

א-טור

יעודיי קרקע

 2מגורים

גלעין הכפר

 4מגורים

מגורים  2מיוחד

 5מגורים

מגורים  5מיוחד

מגורים ב'

מגורים א'

מגורים ב'1

מגורים ב'2

דרך

מגורים מיוחד

עיצוב נוף

מנהרה כביש הטבעת

מעבר ציבורי

חניה ציבורית

שטח לבנין ציבורי

מוסד

X X

מבנים ומוסדות לדת

שטח למלונות

שטח להשלמה

שטח לבית קברות

שטח פתוח למוסד

נוף פתוח

שטח צבורי פתוח

שמורת טבע

גבול השכונה

גדר ההפרדה

גבול מוניציפלי

1:15,000

סקר שכונות מזרח ירושלים

ייעודי הקרקע

ייעודי הקרקע
הייעוד

שטח

אחוז מסה"כ

מגורים

448.7

23.8

שטחים פתוחים

519.6

26.9

מבני-ציבור ומוסדות

352.4

18.6

דרכים

210.7

10.0

בתי-מלון

19.4

1.0

בית-עלמין

5.0

0.4

אחר

2.5

0.1

370.5

19.2

1,928.8

100.0

לא מתוכנן
סה"כ

מים
בהיסטוריה הרחוקה היו תושבי הכפר משתמשים בבורות-מים שאגרו מי-גשמים.
מאוחר יותר החלו התושבים להביא למקום מים במכליות .רק בתקופת שלטון ירדן
הונח קו המים הראשון שסיפק לשכונה את צרכיה רק באופן חלקי .בתחילת שנות ה80-
החל פרויקט חיבור השכונה לרשת המים העירונית .הפרויקט בוצע בשיתוף-פעולה בין
התושבים לבין עיריית-ירושלים .למפעל תרם בנדיבות מוחמד יוסף אבו-אל-הווא —
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תושב השכונה שנסע לסעודיה וגייס תרומות עבור תושבי הכפר ,כדי שהעירייה תתחיל
לחברם אל קווי המים והביוב .כיום יש לכל התושבים אספקת-מים סדירה מחברת
הגיחון.

ביוב
השכונה חוברה לרשת הביוב רק בשנת  1982אך עדיין נותרו אזורים שטרם חוברו
אליה ,כמו קבוצת הבתים ממזרח לאוגוסטה ויקטוריה ,באזור ח'לת-אל-עין ובשכונת
אל-רואוויע ממזרח לשכונה ,שם משתמשים עדיין בבורות-ספיגה ,וכן בבתים חדשים
שנבנו בלא רישיון ואינם מחוברים לרשת הביוב .הרחבת הרשת נדרשת בדחיפות ,שכן זו
הקיימת תוכננה למחצית גודלה של האוכלוסייה המתגוררת היום בשכונה.

כבישים ומדרכות
מערכת הכבישים אינה מתוחזקת כיאות ,אינה תקנית וטעונה טיפול מידי .מצב התשתית
ברחובות שמואל בן-עדיה ,ראבעה אל-עדוויה וא-שייאח הוא סביר .הכבישים ברחובות
אל-חרדוב ,אל-דבה ,אל-כילה ,אל-סהל אל-ג'דיד ,שיח' ענבר וא-צוואנה משובשים .חלק
ניכר מן הכבישים נסללו בשיפועים חדים ובסיבובים מסוכנים ,כמו למשל הרחובות
שיח'-ענבר ואל-דבה .הכבישים הקיימים אינם מספקים את צורכי התושבים ויש אזורים
מנותקים משאר חלקי הכפר .במספר כבישים יש מדרכות ,אולם אלו צרות ורעועות
וחלק ניכר מהן אינו סלול או מרוצף.
רוב הכבישים הפנימיים בשכונה אינם עומדים בתקנים ההנדסיים המקובלים.
הכביש הראשי (ראבעה אל-עדווייה) סלול היטב ,וכן קטעים אחדים ששופרו לאחרונה
בחלקים מן השכונה .ברם ,רוב הכבישים צרים מאוד ,רובם משופעים מדי ,והסיבובים
חדים ואינם תקניים .קיים גם מחסור במקומות-חניה .בחלק מן הכבישים הפנימיים
אין מדרכות ,ואם יש כאלה — הן צרות מדי .מרבית הכבישים בשכונת ח'לת-אל-עין
משובשים ,חסרי מדרכות ובחלקם הגדול ללא ריבוד אספלט .בקשות חוזרות ונשנות
של התושבים לשפר את מערכת הכבישים ,טרם נענו .מוחמד יוסף אבו-אל-הווא מילא
תפקיד חשוב בהרחבת רשת הכבישים השכונתית ,בין השאר בסלילת הכביש לכיוון
א-שייאח ובדרך הראשית לכיוון ראס אל-עמוד ,שהורחבה ב 5-4-מטרים על חשבון
המנזר הרוסי ,באישור רשמי שהתקבל מרוסיה .בעבר הרחוק היה שיתוף-פעולה בין
העירייה לבין התושבים :העירייה סיפקה לתושבים אספלט ומיכון והתושבים ביצעו את
העבודה .כיום האחריות לשיפור המערכת מוטלת על כתפי העירייה.
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הכביש הראשי שעל קו הרכס עמוס מאוד .הוא משמש אוטובוסים של תיירים בדרכם
לתצפית לעבר ירושלים והר הבית; לתנועה עוברת של תושבי השכונה אל הכבישים
הרוחביים מזרח-מערב היוצאים מן הכביש הראשי; לתנועה אל בתי החולים; לתנועת
תלמידים לבתי הספר ולתנועת מכוניות של תושבים .מדי פעם עולה הדרישה להקים
בצומת המרכזי (סמוך למגרש הספורט) מעגל תנועה או רמזור ,אך הדבר אינו מתבצע.
הרשות לפיתוח ירושלים מעוניינת לקדם תכנית לפיתוח הכביש הראשי בשכונה ,שתכלול
הקמת מרכזי-מסחר ,טיילת ומקומות-חניה.

		

				
הכביש הראשי

		

כביש פנימי ללא מדרכות

ניקוז
המבנה הטופוגרפי של השכונה גורם להצפות עונתיות באזורים הנמוכים ותושבים
נאלצים לעזוב את בתיהם בימי סערה .המִנהל הקהילתי ועמותת 'במקום' פנו אל מבקר
העירייה בנושא ההצפות במתחם אל-ג'ארס ,מתחת לרחוב אל-סהל אל-ג'דיד שבשכונה.
במתחם זה מתגוררות כ 95-משפחות ,אין בו דרכים סלולות ולכן אין בו גם מערכת-ניקוז.
מי הגשמים מתנקזים לדרך הגישה המרכזית 40.ברחובות רבים בשכונה אין מערכת-ניקוז
ראויה לשמּה ובחורף יש הצפות ,במיוחד באל-ג'ארס ,אל-רוואויע ובוואדי עבדאללה.

 40ראו באתר ׳במקום׳.http://bimkom.org :
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חשמל
כל השכונה מחוברת לרשת החשמל של החברה המזרח-ירושלמית .אספקת החשמל
כמעט סדירה .לעתים יש ניתוקים בחורף ,או כשכבלי החשמל נפגעים .תשתיות החשמל
בשכונה ישנות מאוד.

תקשורת ודואר
בשכונה יש סניף-דואר אחד (המופעל בידי זכיין) על הכביש הראשי שעל קו הרכס.
מחמת הטופוגרפיה הקשה ,הנגישות לסניף זה קשה לחלק גדול מן התושבים .בסניף
הדואר יש רק  500תיבות-דואר ,והוגשה עתירה לבג"ץ בנושא זה.
לחברת 'בזק' יש בשכונה תשתית .ל 80%-מן הבתים יש חיבור לרשת האינטרנט של
'בזק' ואין לה אלטרנטיבה .כדי לקבל קו טלפון חדש נדרשת המתנה של כחודש ימים.
בתקופות של מזג-אוויר קשה קווי הטלפון מתנתקים (בשלג של  2015נותקו הקווים
ליותר מחודש וחצי) .רשת הטלפון אינה מגיעה לאזור ח'לת-אל-עין .תשתית 'בזק' אינה
מאפשרת התחברות לאינטרנט במהירות גבוהה.

תאורת-רחוב
בחלק מן הכבישים שבשכונה אין תאורת-רחוב .ברחובות בהם קיימת תאורה כזו,
המרחקים בין עמודי התאורה גדולים והתאורה אינה מספקת.

גנים ציבוריים
בשכונה יש מרחב ציבורי קטן אחד בלבד לצד הכביש הראשי ,ובו ספסלים ומתקנים
למשחק ,אך מלבד מרחב זה אין בשכונה גן ציבורי ראוי לשמו .חסרות גם פינות-משחק
לילדים בחלקי השכונה השונים.
בשכונה יש שטחים פתוחים ירוקים בהיקף גדול ,אך הם כלואים בין חומות המנזרים
והכנסיות והגישה אליהם אינה חופשית תמיד .גם הגן הציבורי שבמורדות הר הזיתים
(ע"ש אורסון הייד) ,שנתרם לעירייה על-ידי המורמונים ,רחוק מריכוזי האוכלוסייה,
ובשל הטופוגרפיה הקשה התושבים מתקשים להשתמש בו .גם החורשות המקיפות את
'אוגוסטה ויקטוריה' ,שבשולי השכונה ,אינן משמשות כמעט לצורכי פנאי.
47

הגן הציבורי היחיד בשכונה —
סמוך לכביש הראשי

מִתקני-ספורט
בצומת הסמוך ל'אוגוסטה ויקטוריה' יש מגרש כדורגל השייך לכנסייה הלותרנית ,וזו
מתירה לתושבי א-טור להשתמש בו לפעילויות ספורט .צעירים וילדים משכונות אחרות
במזרח העיר באים אף הם לשחק ולהתאמן על מגרש זה .אולם-ספורט חדש נבנה ע"י
מפעל הפיס בבית הספר התיכון.
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 .6שירותים
חינוך
בשנות ה 90-חלה מהפכה בנושא החינוך בשכונה והנושא הפך למרכיב חשוב בחיים
הציבוריים .עד שנות ה 90-שררה אנרכיה בכל הקשור למוסדות החינוך .כיום יש בא-טור
כ 20-אלף תלמידים ,חציים באים מחוץ לשכונה .אחוז ההצלחה בתיכון מגיע רק ל30%-
והדבר נובע מן המצב הסוציו-אקונומי של התלמידים .רוב התלמידות אינן ממשיכות
ללמוד אחרי סיום חטיבת הביניים וחלקן נישאות בגיל צעיר .לבנות השכונה אין בית-
ספר תיכון בתחומי השכונה.
ב 2007-הוקם ועד-הורים לכל מזרח-ירושלים ,אך א-טור לא זכתה לייצוג בו .בכל
בית-ספר נבחר ועד-הורים ,מן הוועדים נבחרים נציגים לוועד השכונה ,ולכל שכונה יש
נציגות בוועד ההורים הכללי.
שורר מתח בין ועד ההורים בשכונה לבין העירייה ,שאינה מעוניינת כנראה
שהוועד יזכה בתקציבים .בין השאר התגלעה מחלוקת סביב הצנזורה של ספרי הלימוד
הפלסטיניים לבתי הספר.
בשכונה פועלים  16גני-ילדים ,פעוטונים וצהרונים במסגרות שונות .ניתן לחלקם
לכמה סוגים:
 שני גנים עצמאיים:
ג'בל אל-זיתון —  380ילדים;
אל-נור —  600ילדים.
 גני-ילדים המשולבים בבתי-ספר:
אל-אבראהימייה;
אל-הידאייה —  120ילדים;
דאר אל-הודא — גן חדש;
אל-אוואאל —  250ילדים.
 גנים מוּכרים:
ח'אלד אל-ראשד —  60ילדים;
אל-חרדוב —  200ילדים;
ג'בל אל זיתון —  45ילדים.
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 גני-ילדים מוּכרים המשולבים בבית-ספר.
 גני-ילדים של החינוך המיוחד:
גן לילדים אוטיסטים 'אמירה בסמה' —  6תלמידים;
גן 'אמירה בסמה' —  50ילדים ,מתוכם  7ילדים עם צרכים מיוחדים.
אין בשכונה גן לילדים בגילאי  .4-3הגנים המוּכרים מספקים רק  10%מן הביקוש ושאר
הילדים הולכים לגנים פרטיים ,וזאת בנוסף לילדים הרבים הלומדים בגנים שמחוץ
לשכונה.
למרות האפשרויות השונות והעלּות הנמוכה-יחסית ,ילדים רבים נשארים מחוץ
למסגרת החינוכית בשל בעיות כלכליות .נשים רבות שאינן עובדות משאירות עמן את
הילדים בבית.
בשכונה פועלים  14בתי-ספר ,שישה מהם משתייכים למערכת החינוך העירונית.
שני בתי-ספר של החינוך המיוחד מטפלים בכל סוגי המוגבלויות .רוב בתי הספר פועלים
במבנים שכורים.
מערכת החינוך בשכונה סובלת ממחסור במבנים ובכיתות .הצורך העיקרי הוא
בבית-ספר תיכון עירוני לבנות .בכיתות הלימוד הקיימות שוררת צפיפות רבה (במיוחד
בביה"ס לבנות) וכן מחסור במעבדות ובחדרי-מחשבים .חלק מחצרות בתי הספר אינן
מגודרות ואינן מתוחזקות כראוי .בית-ספר חדש לבנות מתוכנן כבר מספר שנים ,אך
טרם נבנה.
בשכונה שלושה בתי-ספר יסודיים עירוניים:
 .1א-טור א' (יסודי בנים) —  1,100תלמידים;
 .2א-טור ב' (יסודי בנים) —  450תלמידים;
 .3א-טור מכין (בנות)  900 −תלמידות.
בשכונה שלושה בתי-ספר יסודיים מוכרים:
 .1אמירה בסמה (חינוך מיוחד) —  400תלמידים;
 .2אל-הדאיה אל-נמוד'ג'ייה  550 −תלמידים;
 .3סמהר לבנות —  850תלמידות.
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יש גם מספר בתי-ספר על-יסודיים עירוניים:
 .1א-טור חטיבת ביניים בנים;
 .2א-טור תיכון בנים;
 .3אמירה בסמה ,תיכון (חינוך רגיל וחינוך מיוחד) —  130תלמידים;
 .4מכללת אבראהימיה —  1,200תלמידים;
 .5סמהר תיכון לבנות (בית-ספר פרטי קטן ,נפתח לפני שלוש שנים).

		
א-טור תיכון לבנים

מוסדות להשכלה גבוהה:
 .1שלוחה של אוניברסיטת אל-קודס הפתוחה;
 .2מכללת אל-אברהימייה בסוואנה (עומדת בפני סגירה);
 .3בית-ספר לאחיות בתוך בית החולים אל-מקאסד;
 .4האוניברסיטה המורמונית.
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תרבות ופנאי
בשכונה פועל מועדון הספורט 'ג'בל אל-זיתון' שהתושבים גאים בו מאוד ,שכן קבוצת
הכדורגל שלו שיחקה בליגה הראשונה והשתתפה בטורנירים רבים בגדה המערבית
וברצועת-עזה .בבניין חדרי-כושר פעילים ,אך באופן כללי הפעילות בו מועטה בשל
מחסור בתקציבים .קבוצת הכדורגל של השכונה מתאמנת בא-רם.
בשכונה אין מוסדות-תרבות או ספריות .פעילות הפנאי מתקיימת בחלקּה בבתי
הספר ובמִנהל הקהילתי הסובל כאמור ממחסור במשאבים ובמקום לפעילות .בעבר
סיפק מועדון 'ג'בל אל-זיתון' שירותי פנאי ותרבות ,אבל כיום תפקודו חלש ופעילותו
הבלעדית מצטמצמת לתחום הספורט .בשכונה אין בתי-קפה ,והצעירים נוהגים לנסוע
לאתרי הבילוי של בית-לחם או רמאללה.
בשכונה פועל מתנ"ס (מִנהל קהילתי) שנפתח ב .1981-בעבר היה למתנ"ס מבנה בו
הוצעו ,בין השאר ,חוגי ספורט ,קייטנות ,מרכז למידה ומועדון לקשיש .כיום המִנהל
מתפקד בכיתת בית-ספר ולכן פעילותו מוגבלת יותר .כמו כן ,המִנהל אמור לשרת
אוכלוסייה שמגיעה מאזור גאוגרפי רחב יותר ,הכולל את השכונות א-טור ,סילואן ,ראס
אל-עמוד ואבו-תור (כולל א-שייאח' וואדי קדום).

רווחה
שירותי הרווחה מסופקים לתושבי השכונה ע"י לשכת הרווחה בשכונת ּבאּב א-זהרה.
כמו כן פועלות בשכונה תכניות לגיל הרך ,לילדים ,לקשישים ולבעלי צרכים מיוחדים.
בשכונה פועלים פרויקטים של 'התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון' בנושאי
רווחה ,חינוך ובריאות .הפרויקטים נעשים בשיתוף עם המִנהל הקהילתי ואגף הרווחה
בעירייה.

בריאות
השכונה נחשבת למרכז הרפואי של מזרח-ירושלים והיא מספקת שירותים לתושבי
הרשות הפלסטינית וגם לאוכלוסייה ממזרח העיר .בשכונה פועלים ארבעה בתי-חולים:
 .1בית החולים 'אל מקאסד אל-ח'ירייה';
 .2בית החולים 'אוגוסטה ויקטוריה';
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 .3בית החולים ליולדות 'אל הילאל אל-אחמר' (הסהר האדום);
 .4בית החולים האורתופדי 'אל אמירה בסמה' המשמש גם לשיקום.
בשכונה פועלות גם שלוש מרפאות :שתי מרפאות של קופ"ח כללית ואחת של קופ"ח
מאוחדת .תחנה לאם ולילד פועלת ברחוב סלמאן אל-פארסי.
בשכונה פועלים שני בתי-מרקחת ,שלוש מרפאות-שיניים ומרכז לרפואה אלטרנטיבית.

דת
מסגדים
בשכונה יש חמישה מסגדים גדולים ,אחד מהם הוקם באחרונה:
 .1סלמאן אל-פארסי (בגלעין הכפר) .האימאמים הם ח'אלד אבו-ג'מעה ומוחמד ח'דר
אל -ציאד;
 .2עומר אבן אל-ח'טאב (במרכז השכונה) .האימאם הוא אחמד יוסף אבו-סביתאן;
 .3ח'אלד אבן-אל-ווליד (נחנך באחרונה באזור שיח' ענבר) .האימאם הוא אחמד אל-
הדרה;
 .4ראבעה אל-עדוויה (אל-זאוויה אל-
אסעדייה); האימאם הוא נזיה דרויש
אל-עלמי;
 .5אל-זיתונה (דאר אל-ציאד) ברחוב אל-
סהל.
בשכונה ישנם עוד חמישה מסגדים קטנים:
אל-הג'רה; אל-חרדוב; אל-מנצוריה (חארת
אל-ח'לוה); אבו-ע'נאם; אל-נמר.

המסגד החדש :ח'אלד אבן-אל-ווליד
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תחבורה
לפני  1967פעלה בשכונה חברת התחבורה העצמאית 'ג'בל אל-זיתון' שבראשה עמד סעיד
ח'וויס .הקווים יצאו מא-טור דרך ארד אל-סמאר וואדי-ג'וז לראס אל-עמוד .במשך
הזמן הצטרפו משפחות נוספות לחברת האוטובוסים .אחרי  1967נעשה ניסיון לשלב את
קווי ׳אגד׳ ,אך הניסיון לא צלח .עד היום התחבורה הציבורית בשכונה מופעלת ע"י 'ג'בל
אל -זיתון' — חברת-הסעות מקומית ,אשר הפכה לחלק מחברת הנסיעות המאוחדת של
מזרח-ירושלים .לחברה  16אוטובוסים (חלקם מיניבוסים) .קווי האוטובוס  75ו75-א'
מובילים מן התחנה המרכזית שברחוב סולטן סולימאן לשכונת א-טור ולכפר א-זעיים.
בשכונה הוצבו תחנות ,אך אין תחנות-איסוף קבועות .בשכונה יש גם שתי תחנות-מוניות
המשמשות בעיקר תיירים.
בשעות השיא ובימי שישי יש מחסור בכלי-רכב ציבוריים ,ולכן מתנהלות גם הסעות
בצורה לא מוסדרת .האוטובוסים עוברים רק בכביש הראשי ,בו נוצר עומס כבד .לחלקים
נרחבים בשכונה אין נגישות טובה לתחבורה הציבורית.
בתכניות הרכבת הקלה אין כוונה לחבר את השכונה לשאר חלקי העיר.
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 .7כלכלה
תעסוקה ורמת חיים
על פי נתוני הלמ"ס המבוססים על מפקד האוכלוסין של שנת  ,2008דורגה שכונת א-טור
באשכול  3מבחינה חברתית-כלכלית (האשכול הנמוך הוא  1והגבוה —  .)20לפי המִפקד,
שיעור בעלי ההכנסה מעבודה בקרב בני  15שנים ומעלה עומד על  41%בעוד ש81%-
מהנשים בגילאי  54-25אינן משתתפות בכוח העבודה 56% .מן התושבים הם בעלי
הכנסה שמתחת לשכר המינימום ורק כ 2%-משתכרים פי שניים מן השכר הממוצע.
תחומי העיסוק העיקריים בא-טור הם :מסחר ( ,)23%חינוך והוראה ( )14%ובינוי
( .)13%בקרב מועסקים חסרי השכלה תיכונית תחומי העיסוק העיקריים הם :מסחר
( )21%ושירותי אירוח ואוכל ( .)16%בקרב מועסקים עם השכלה אקדמית תחום העיסוק
העיקרי הוא חינוך והוראה —  33%מבעלי תואר ראשון ו 51%-מבעלי תואר שני.
על פי נתוני המדד החברתי-כלכלי מ 2008-היתה ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש
בשכונה  1,783שקל .ממוצע כלי הרכב שבשימוש משקי הבית לבני  18ומעלה הוא 0.21%
41
ורק ל 23%-ממשקי הבית יש מחשב וחיבור לאינטרנט.

עסקים
בא-טור אין אזורי-תעשייה ומפעלים .בשוליה המזרחיים ,סמוך לכביש יריחו ,יש
מסגריות ,בעלי-מלאכה שונים ,מחסנים של חומרי-בניין ,אינסטלציה ,עץ ,מוסכים,
מצבורי מכוניות ישנות וחלקי-חילוף ,מגרשי-חניה של אוטובוסים ודירי כבשים ועזים
של בדואים המתגוררים במקום .כללית ,האזור נראה מוזנח ועלוב ביותר.
בתי-מסחר פזורים בכל חלקי השכונה .חנויות מכולת וסדקית פזורות לאורך
הכבישים הפנימיים .ריכוזי-מסחר יש לאורך הצירים הראשיים .האחד בכביש הראשי
ראבעה אל-עדוויה כולל מכולות ,בית-מרקחת ,פרחים ,ירקות ,מסעדות ועוד .האזור
השני בו מרוכזים בתי-עסק הוא הכביש היורד מזרחה לכיוון א-זעיים ושיח' ענבר
ולאורכו בתי-מסחר שונים לצריכה מקומית .לפי נתוני הארנונה לשנת  2014יש בשכונה
 225נכסים שאינם למגורים על שטח כולל של  43,849מ"ר.

 41נתוני המדד החברתי-כלכלי על פי מפקד  ,2008הלמ"ס.
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בתי-עסק בסמוך לכיכר שעל הכביש הראשי

בתי-מלאכה באזור ראוויה

מלונאות ותיירות
בשכונה שני בתי-מלון:
 .1מלון ג'בל אל-זיתון :מלון עממי זול בבעלות משפחת ח'וויס ,בדרך הר הזיתים ,53
סמוך לכביש הראשי של השכונה ,ובו  61חדרי-אירוח;

מלון 'ג'בל אל-זיתון'

 .2מלון 'שבע הקשתות' :נבנה בשנת  1962על-ידי הירדנים חרף מחאות ישראליות
חריפות על שהוקם על חלק מבית הקברות היהודי שעל הר הזיתים (רובו על אדמה
משפחתית של עבד אל-רזאק אל-עלמי) .בשנת  1964נערכה במלון זה ועידת היסוד
להקמת אש"ף בראשות אחמד שוקיירי .המלון הופעל ע"י הרשת האמריקאית
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'אינטרקונטיננטל' .משנת  1967הוגדר המלון 'נכס נפקדים' והועבר לפיקוח
האפוטרופוס על נכסי נפקדים במשרד האוצר .ב 1988-עבר המלון לניהול מקומי
ושמו הוחלף ל'שבע הקשתות' .מן המלון נשקף אחד הנופים היפים ביותר של העיר
העתיקה ,מדבר-יהודה ,אל-עיזריה ומעלה-אדּומים .במלון  195חדרי-אירוח.
כמו כן במנזר היווני יש אכסניה צנועה לצליינים.
בעבר פעלו בשכונת א-סוואנה שני בתי-מלון נוספים' :קומודור' עם  45חדרים וכן
'פאלאס' עם  68חדרים ,אך שניהם נסגרו .בשיא עונת התיירות יש תושבים המשכירים
חדרים בבתיהם לצליינים.
למרות שא-טור נחשבת לאתר-תיירות מן החשובים בעיר ,הכולל אתרי-קדושה רבים
ונופים מיוחדים ,אין פוטנציאל התיירות של השכונה מנוצל לטובת תושביה .אלה כמעט
שאינם משולבים בענף .אחדים מהם מועסקים אמנם בענף זה בטבחות ובעבודת-כפים
אחרת ,אך באזורי העיר האחרים.

זיקות כלכליות
התושבים יוצאים לבלות בעיקר בבית-לחם או ברמאללה .הקניות נערכות במערב-
ירושלים או ביישובים הסמוכים בגדה המערבית ,שם המחירים זולים יותר .קיימת
זיקה לא-זעיים ולאל-עיזריה.
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 .8בעיות וצרכים
הבעיות המרכזיות בשכונה
 .1דיור ותכנון
השכונה סובלת ממצוקת-דיור בעיקר מחמת מיעוט היתרי-בנייה .הבעיה המרכזית היא
המחסור בעתודות-קרקע לבנייה .היות שהשכונה חסומה מכל עבריה בשכונות אחרות
וגבול השיפוט העירוני עובר במזרחּה — האזור היחיד שיש בו עתודות-קרקע לבנייה
הוא אזור ח'לת-אל-עין .על חלק משטח זה הוחלט להקים את הגן הלאומי 'מורדות הר
הצופים' ,וההחלטה מסכלת את התכניות להרחבת א-טור .הגן הלאומי מתייחס לשטח
של  750דונם.
בשכונה יש עדיין מספר שטחים פנויים שניתן לבנות בהם .חלקם במזרחה ,חלק
אחר בלב השכונה ,לרבות חלקות שעליהן עמדו בתים שנהרסו כי נבנו ללא רישיון ,והפכו
למצבורי אשפה ופסולת-בניין .יש גם שימושי-קרקע שונים שאין הכרח בקיומם כמו
מגרשי-חניה לרכבים מפורקים ,מחסנים גדולים ,מגרשי-חניה מאולתרים ועוד שאותם
ניתן להסב לאזורי-בנייה או להקים עליהם מבני-ציבור.
זכויות הבנייה על פי התכניות המאושרות לשכונה נמוכות יחסית — כ 50%-ב3-2-
קומות .נציגי התושבים רואים בכך סיבה מרכזית למצוקת הדיור .הם טוענים שמגבלה
זו נועדה להקטין את מספר תושבי השכונה ודורשים לאפשר שיעורי-בינוי גבוהים יותר
וניצול טוב יותר של הקרקעות בשכונה .לדידם בניית מבנים של ארבע קומות ויותר היא
אפשרית ורצויה .בפועל נבנו כבר לא מעט מבנים חדשים עם אחוזי-בנייה גבוהים יותר
על פי תכניות-בניין-עיר נקודתיות ומאושרות .יחד עם זאת ,הצפיפות הקיימת בשכונה,
הטופוגרפיה הקשה ,הדרכים הצרות והתלולות ,הן סיבות טובות לשקול אם הציפוף
המבוקש אכן יתרום לאיכות המגורים בשכונה.
באזורים מסוימים אפשר להתיר ניצול גבוה יותר של חלקות הקרקע ,בתנאי שיוקצו
גם שטחים לשירותי-ציבור עבור התושבים המתגוררים במקום כיום ועבור אלה שיבואו
להתגורר ברבי הקומות החדשים .מכל מקום דרושה פרוגרמה תכנונית לשכונה ודרוש
תכנון מחדש.
לדברי התושבים ,התכניות הקיימות והמאושרות כיום לשכונה אינן תואמות את
המציאות בשטח מבחינת הדרכים ומבחינת אפשרויות הבנייה .התושבים דורשים לבחון
מחדש את תיחום השכונה ,בעיקר לכיוון צפון ,לאזור ח'לת-אל-עין.
58

תכנית המתאר לירושלים  ,2000שטרם קיבלה תוקף ,מאפשרת ציפוף כלשהו של
השכונה ובנייה על שטח נוסף ,שבחלקו כבר נבנה ממילא ללא היתרים .השטח בח'לת-
אל-עין הוא עתודת הקרקע הנרחבת ביותר להתפתחות השכונה ,אך הוא צומצם כאמור
על-ידי התכנית להקמת הגן הלאומי 'מורדות הר הצופים' .התושבים יזמו תכנון עצמאי
בשטח האמור בחסות העירייה ובהסכמתה .תכנית התושבים הוגשה לוועדה המחוזית
אך נדחתה ולא עלתה כלל לדיון .על חלק מן השטח נבנו כבר מבנים ללא היתר ,אך עדיין
יש בו עתודה להמשך הבנייה למגורים ולשירותי-ציבור.
המחלוקת בין המִנהל והתושבים לבין העירייה בנושא אזור ח'לת-אל-עין הביא
להתנגדות המִנהל הקהילתי להשתלב בהכנת תכנית האב לשכונה .תהליך זה מתקדם,
וכבר פורסם מכרז למתכנן .בין המִנהל לבין העירייה קיימת מחלוקת לגבי הגבול הצפוני
של השכונה .לטענת המִנהל אין לשכונה דרך אחרת להתפתח אלא צפונה ,ואם לא יהיה
כך ,אין לשכונה עתיד .המִנהל והתושבים מוחים גם על כך שאפילו דרישות לגבי הקצאת
 120דונם בשטח זה לצורכי ציבור ומגורים לא התקבלו .קיימת גם מחלוקת לגבי הכללת
אזור אל-סוואנה בשכונה ולגבי ההצעה להכליל בה את א-שייאח ,את שטח אוגוסטה
ויקטוריה ואת שטחי הכנסיות שממערב לה.
 .2המחסור במבני-ציבור
לטענת התושבים ,גם כשהעירייה מאשרת תכנית היא אינה מקצה משאבים לקידומה
בפועל ואינה מקימה בנייני-ציבור ובתי-ספר כנדרש .לטענת נציגי התושבים ,רוב בנייני
הציבור שנבנו עד כה נבנו עקב עתירה של התושבים וצווים של בית המשפט שהכריחו
את העירייה לבצע את הנדרש.
בשכונה יש שטחים מאושרים להקמת מבני-ציבור ,לרבות בתי-ספר ושירותים
נוספים ,אך בנייתם טרם בוצעה .כך ,למשל ,השטח המיועד לבנייני-ציבור בלב השכונה
בתכנית /4904א עבור בתי-ספר ,טרם מומש למרות הצורך בבית-ספר לבנות .רוב
השטחים הציבוריים לא הופקעו ולכן לא ניתן לנצלם.
 .3כבישים ,מדרכות וחניה
מצבם של הכבישים בשכונה קשה .הם צרים ,משופעים מאוד וחסרי-מדרכות .הם אינם
תקניים מבחינה הנדסית ,חלקם חסרי ריבוד באספלט ,או שהם משובשים עד מאוד.
יש לחדש ולרבד חלק גדול מן הכבישים הפנימיים ,להרחיבם ככל הניתן (אף שלא ניתן
להרחיב בהרבה בשל אילוצים) ולבנות מדרכות ,או לפחות רצועות-מילוט להולכי-רגל.
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בכמה מרחובות השכונה ניכר עומס תנועה כבד ובעיקר בכביש הראשי שעל קו הרכס
ובכבישים היורדים ממנו מזרחה .לאורך השנים התבקשה העירייה להקים מעגל תנועה
או רמזור בצומת המרכזי שעל כביש הרכס ,אך הדבר לא נעשה .קיים גם מחסור חמור
במקומות-חניה לתושבים ,לרכבי-תיירות ולאוטובוסים .יש מעט מאוד שטחים שעשויים
לסייע בנושא החניה ,ויש לחפש לכך פתרונות לא שגרתיים ,כמו חניונים ציבוריים ,חניה
בקומות היכן שהטופוגרפיה מאפשרת זאת ,ועוד .בין השאר עלתה הצעה להקים חניון
בשטח הווקף בסמוך למנזר העלייה .כמו כן ,באזורים שונים של השכונה דרכי המעבר
בנויות מגרמי-מדרגות ויש לשפר בהן את הנגישות לבעלי-מוגבלויות.
מאחר שרשת הכבישים מכתיבה לא במעט את רשתות התשתית האחרות (ביוב,
מים ,חשמל וניקוז) גם חלק ממערכות אלו לוקה בחסר.
 .4מחסור בתשתית ניקוז וביוב
יש בשכונה אזורים שטרם חוברו לרשת הביוב — בעיקר באזור המזרחי שלה ,באזורים
ח'לת-אל-עין ,רוואויע ואל-ג'ארס .גם מערכת הניקוז לקויה ,ולרוב אף חסרה .המבנה

הכבישים בשכונה
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הטופוגרפי של השכונה גורם להצפת החלקים הנמוכים בחורף .מתחם המגורים שנמצא
מתחת לרחוב אל-סהל אל-ג'דיד סובל במיוחד מהצפות ,עד כדי פינוי משפחות בעתות
הגשמים .מצוקת התושבים באזור זה חריפה במיוחד ומצריכה פתרון מידי .גם אזור ואדי
עבדאללה ואל רוואויע סובל מהצפות.

 .5מבנה-קבע למִנהל הקהילתי
יש צורך דחוף במבנה-קבע לפעילות המִנהל הקהילתי של השכונה .המִנהל פועל כבר חמש
שנים ללא מבנה ונאלץ לפעול בכיתה שהושאלה לו בבית הספר לבנים ,ללא יכולת פעולה
של ממש .בספטמבר  2015דיווחה העירייה כי נחתם חוזה-שכירות עבור משכן זמני
למִנהל הקהילתי .העירייה מעוניינת שההשכרה תהיה לזמן ארוך .במקביל עלתה הצעה
להקים מבנה מול בית הספר החדש בשכונה ,על שטח שמתאים מאוד לייעוד המוצע.
מדובר בשטח פרטי המוגדר ירוק .נכון להיום השטח מיועד להקמת מעון-יום .הצעה זו
מצריכה פיצוי לבעל הקרקע ושינוי ייעוד הקרקע .מומלץ לקדם מהלך זה בהקדם.
המִנהל הקהילתי אחראי לארבע שכונות הכוללות יותר מ 100-אלף תושבים ,ויש
להפרידו כך שלשכונת א-טור יהיה מִנהל משלה .לטענת העירייה (ספטמבר )2015
התקבלה החלטה להקים מִנהל קהילתי לשכונת סילוואן ,שיהיה המִנהל השישי במזרח
העיר וישרת את השכונות סילוואן ,אבו-תור ,ראס אל-עמוד וא-שייאח .מפאת היעדר
מבנים מתאימים בסילוואן ,יוקם המִנהל באבו-תור .צעד זה יאפשר הפרדה של מִנהל
א-טור ממִנהל אבו-תור .העירייה פועלת לפתיחת המִנהל החדש כבר ב.2016-

 .6מחסור במוסדות תרבות ופנאי
יש צורך דחוף במועדוני-נוער בשכונה ,במגרש-ספורט נוסף ובבריכת-שחייה .דרושים גם
תקציבים לפעילויות-תרבות .למִנהל הקהילתי אין כיום משאבים לפעילויות כאלו.

 .7מחסור בגנים ציבוריים
בשכונה חסרים גנים ציבוריים ופינות-משחק לילדים .התושבים מצביעים על שטחים
מתאימים בשכונה ,בהם אפשר להקים פינות-משחק כאלו .בדרך-כלל שטחים אלה הם
פרטיים ולעירייה אין אמצעים לפצות את בעליהם .יש לנסות ולשכנע את בעלי הקרקעות
לאפשר לעירייה להקים גני-משחק לפעוטות מבלי להפקיע את הקרקעות כשטחים
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ציבוריים פתוחים ,אלא להשאירן בידי הבעלים .בעזרת התושבים והמִנהל הקהילתי יש
לחפש אדמות-ווקף ציבוריות להחלפה ,ולהקצותן לשימושים אלה .העירייה טוענת כי
היא מתקשה לאתר בעלי-קרקע שיסכימו לנהל עמה מו"מ בנושא .יש לציין כי בשכונת
א-טור ישנם שטחים ירוקים רבים מאוד ,אך לא ניתן לממשם כי חלקם בבעלות כנסיות
וחלקם בשטח המיועד לגן לאומי.

 .8מחסור במבני-חינוך
במוסדות החינוך בשכונה לומדים גם תלמידים משכונות אחרות .לכן נוצר מחסור
בכיתות עבור ילדי השכונה .במיוחד קיימת בעיה לגבי תלמידות התיכון .בשכונה אין
תיכון עירוני לבנות .הבנות נאלצות ללמוד בבתי-ספר בוואדי ג'וז ובשיח'-ג'ראח .לדברי
התושבים אין בשכונה מעון-יום ויש צורך בגני-ילדים עירוניים נוספים.

 .9ניקיון ואיסוף אשפה
יש קושי רב באיסוף האשפה בשכונה ,בעיקר מחמת הכבישים הצרים ,שיפועי הקרקע
ותנאי הנגישות המצריכים שימוש בטרקטורים לפינוי אשפה .לכן רואים לא פעם
'צפרדעי-ענק' מלאות בכבישים הראשיים ,מוקפות בשפכי-פסולת ההולכים ונערמים.
לעתים מוצבים בקצה רחוב שורה של מכלים (לרוב ישנים ופגומים) אליהם נדרשים
התושבים לשאת את האשפה הביתית.
בסיורים שקיימנו בשכונה נצפו מרבית הרחובות מזוהמים .בצדי הרחובות פזורה
אשפה ,בקבוקים ושאריות פסולת .פה ושם בולטות חלקות-קרקע בהן שולטת עזובה
רבה ,חלקן הריסות שסביבן נערמת פסולת ,לרבות פסולת-בניין ,ההופכות למצבורי-
זבל מסוכנים .בחלקיה המזרחיים של השכונה יש אזורי-מלאכה ,מחסנים ,דירי עיזים
וכבשים ועזובה בכל פינה .האזור שבשולי השכונה צמוד לגבול השיפוט העירוני ,אך
משמש שער-כניסה לשכונה ולירושלים מאל-עיזריה ומאבו-דיס ,וכן מן הכביש למעלה-
אדּומים דרך 'מעבר הזיתים' .התמונה המקבלת את פני הבאים מבזה את העיר ופוגעת
בתדמיתה בעיני התיירים החולפים במקום.
בעיה מיוחדת קיימת ברח' אל-דבה ,שם השיפוע מסוכן ואינו מאפשר גישה בטוחה.
כתוצאה מכך התושבים אינם מקבלים שירותי-תברואה מן העירייה ונאלצים לגרור את
פחי האשפה למרחק  300מטר ,עד רחוב אל-חרדוב.
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מכולות-אשפה עולות על גדותיהן

ריכוז של מכלי-אשפה בקצה רחוב שאליו מכונית האשפה אינה יכולה להגיע

 .10תיירות
למרות שלשכונה חשיבות רבה בעיני העולם הנוצרי ,המוסלמי והיהודי גם יחד ,ויש
בה אתרים תיירותיים מקודשים ומעניינים — אין תכנית שתשלב את השכונה בענף
התיירות ,בו טמון פוטנציאל כלכלי רב לרווחת התושבים .יש מקום לקדם הקמת עסקים
נוספים בתחום התיירות לאורך הכביש הראשי לכיוון תצפית הר הזיתים ,כגון בתי-קפה
ומתקני-אירוח שיוסיפו לפעילות הכלכלית בשכונה וייטיבו עם התיירים ועם התושבים
כאחד .יש לציין שבקרב התושבים מקנן חשש מכך שתכניות לפיתוח התיירות בשכונה
יפגעו בהם ולא ייעשו תוך התחשבות בהם .לכן יש להבטיח שכל תכנית בנושא התיירות
תיעשה בדיאלוג עם התושבים ותופעל גם לרווחתם.
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 .11מתיחות ביטחונית/פוליטית
יידויי אבנים מתרחשים לעתים בעיקר לאורך כביש הרכס המוליך לתצפית הר הזיתים,
לבית המלון ולבית העלמין היהודי .כמו כן שוררת מתיחות בין תושבי השכונה הפלסטינים
לבין היהודים המתגוררים במתחם 'בית-אורות' ו'בית החושן' שהוקמו בשכונה .במתחם
'בית-אורות' מתגוררות כ 50-משפחות ותלמידי-ישיבה .במתחם 'בית החושן' מתגוררים
כ 30-צעירים יהודים.

				
מתחם 'בית אורות'

'בית החושן'

התושבים מתלוננים על נוכחות המשטרה בבתי הספר של השכונה .המשטרה נתפסת
בא-טור ,כמו בשאר השכונות הערביות של מזרח-ירושלים ,ככוח עוין שמטרתו לפעול
נגד התושבים ולא כגוף שנועד לשרתם ולדאוג לביטחונם .ראוי לבחון אפשרות לשנות
את תדמיתה של המשטרה באזור זה וליצור הפרדה מוחלטת בין מג"ב ,שתפקידו הוא
ביטחוני ,לבין המשטרה הכחולה שתפקידה לדאוג לביטחון תושבי העיר ורווחתם .כמו כן
התושבים מתלוננים על כך שהמשטרה אינה מטפלת בתופעת הכייסים שפשתה בשכונה,
וגורמת נזק תדמיתי לשכונה בפרט ולתיירות בירושלים בכלל.

 .12הפקעות לצורכי-ציבור
בעלי-קרקע פרטיים נרתעים מלנהל משא ומתן עם העירייה והמדינה בעניין מכירה,
החלפה או החכרה של קרקעותיהם לצורכי-ציבור ,פן ייתפסו כמשתפי-פעולה עם
השלטונות בסכסוך על הריבונות העתידית בעיר .מומלץ לבחון פעולה תלת-שלבית כמו
זו שננקטה בתקופת המנדט הבריטי :א .משא ומתן חשאי ומקדים עם בעל הקרקע על
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מתן פיצוי נדיב או קרקע חלופית; ב .הפקעת הקרקע לצורכי ציבור; ג .תשלום הפיצוי
שעליו הוסכם מראש .בדרך זו בעל הקרקע לא ייתפס כמשתף פעולה ,אלא כמי שאדמתו
הופקעה.

 .13השלכות הגדר
לגדר יש השלכות שליליות על השכונה ,כי היא ניתקה את מזרח-ירושלים מן הגדה
המערבית .היא פגעה בנגישות של תושבי השטחים אל בתי החולים ואל המוסדות
האחרים בשכונה ובקשרים שבין א-טור לבין היישובים שנותרו מעברה השני של הגדר,
ובהם אל-עיזריה ואבו-דיס .הגדר הביאה גם לכך שתושבים רבים שעברו ליישובים
הסמוכים ,חזרו לשכונה מחשש לאבדן מעמד התושבות שלהם ,וכתוצאה מכך גדלה
הצפיפות בשכונה.
בגבולות א-טור יש שני מחסומים' :מעבר הזיתים' ,ומחסום א-זעיים שעל כביש
יריחו .בעקבות אירועים אלימים נחסמה גישת תושבי השכונה אל א-זעיים ,הנתפסת
בעיני חלק מהם כהמשכה של השכונה מחוץ לעיר.

'מעבר הזיתים' ,בין א-טור לאל-עיזריה
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סיכום
שכונת א-טור סובלת בראש ובראשונה ממחסור בתכניות-בנייה ובשטחים לבנייה,
מתשתית כבישים רעועה וממחסור במדרכות וניקוז מי-גשמים .בנוסף ,חלק מן השכונה
אף אינו מחובר לרשת הביוב .בשכונה אין מועדוני ילדים ונוער ,אין תקציב לפעילות
תרבות ופנאי ,ויש צורך בגנים ציבוריים .אין מבנה למִנהל הקהילתי ולפעילותו ,והשכונה
סובלת מבעיות של פשיעה ומתיחות פוליטית-ביטחונית.
יצוין כי רוב הבעיות של א-טור אופייניות גם ליתר השכונות במזרח-ירושלים ,וברור
כי הטיפול בהן צריך להתבצע ברמה ממשלתית בכירה לאור היקף התקציב הנדרש .עם
זאת ,יש סוגיות נקודתיות שניתן לפתור ברמה העירונית ,כגון :איתור קרקע להקמת מבנה
למִנהל הקהילתי ,תוספת תקציבי-תרבות ,איתור קרקע למוסדות-ציבור והקמתם.
שכונת א-טור צמחה מכפר קטן והתפתחה במהרה .הבנייה הרבה והבלתי-מפוקחת,
מערכת הדרכים הישנה ,ההזנחה רבת השנים והטופוגרפיה הקשה ,הכתיבו לא במעט
את מצבה הנוכחי .מטבע הדברים ,התושבים מבקשים לאפשר להם בנייה נוספת ,הן
בשטחים הפנויים באזור ח'לת-אל-עין ,והן בציפוף האזורים הבנויים .בנייה חדשה
בשטחים פנויים תיתכן ,אך הדבר מחייב תכנון נאות והנחת תשתית פיזית ראויה של
דרכים ,מערכות ביוב וניקוז ,תקשורת וחשמל .באזורים החדשים אפשר גם להגדיל את
זכויות הבנייה .כל פיתוח חדש צריך להיות מלווה בפרוגרמה של שירותי-ציבור התואמת
את גידול האוכלוסייה ומצמצמת את פערי העבר.
התושבים רואים את המצב לאשורו .הם מציגים את דרישותיהם בצורה ברורה
וחד-משמעית ,הם נכונים לעבוד בשיתוף-פעולה עם העירייה למרות שחלקם הגדול כבר
איבד את אמונו בה .מצוקת הדיור והרצון לאפשר דיור לדור הצעיר של השכונה ,מביאים
את התושבים לדרוש פיתוח בצפונּה ,שהוא עדיין בלתי-מבונה ברובו .יש לבחון גם את
אפשרויות הפיתוח למגורים בחלקים המזרחיים של השכונה ,שם יש קרקעות פנויות
ושימושי-קרקע שראוי להחליפם.
מה שנדרש לשכונה היא תכנית-פעולה רב-שנתית מתוקצבת ,שתענה על דרישות
הציבור מחד גיסא ותתאים לאפשרויות הרשות המקומית מאידך גיסא .תכנית כזאת
צריכה להיעשות בשיתוף התושבים ובמידה רבה גם בהובלתם.
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סוגיות לטיפול מידי
הנושאים הדחופים ביותר באחריות העירייה ,כפי שהם עולים מניתוח המצב ,הם אלה:
א .בניית מתנ"ס שכונתי לפעילות הנוער והמִנהל הקהילתי;
ב .בניית תיכון עירוני לבנות בשטח שיועד לבית-ספר;
ג .תוספת פינות-משחק לילדים בפריסה רחבה ככל האפשר;
ד .עידוד הפעילות בתחום התיירות ,במטרה להביא לשיפור מצבם הכלכלי של התושבים;
ה .הפרדת המִנהל הקהילתי לשכונת א-טור בלבד (כולל א-שייאח וא-סוואנה);
ו .שילוב טרקטורים בפינוי אשפה והחלפת מכלי האשפה שאינם תקינים;
ז .הקמת חברה לפיתוח ,הקשורה למִנהל הקהילתי ,לקידום ולזירוז הפיתוח בשכונות.

המלצות לטווח הארוך
א .גריעת לפחות  350דונם מן הגן הלאומי בח'לת-אל-עין והקצאתם למבני-ציבור ()1/3
ולבנייה בחמש קומות ( )2/3תוך הבטחת תשתיות שיתאימו לכך;
ב .תכנון כולל לשכונה והתרת בנייה לגובה של חמש קומות ,תוך הקצאת שטחים
לתשתית ציבורית הולמת לצפיפות זו;
ג .הכנת תכנית-חומש במימון מיוחד של משרדי הממשלה — כל משרד בתחומו ובתיאום
בין-משרדי ועירוני — לסלילה ולריבוד כבישים ,מדרכות ,מערכות-ניקוז ותשתיות
נדרשות אחרות ,כולל :גנים ציבוריים ,מגרשי-ספורט ,מוסדות ציבור וחינוך ,פיתוח
התיירות והקמת מתקני-חניה רב-קומתיים ברחוב הראשי ובמקומות בהם ניכרת
מצוקת-חניה.
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 .9תמונות

עזובה בשוליים המזרחיים של השכונה

מבט מזרחה לעבר השכונה
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א-טור למרגלות כנסיית ׳העלייה לשמים׳ — טור-מלכא

א-טור למרגלות בית החולים 'אוגוסטה ויקטוריה'
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