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המחבר
ד״ר עאדל מנאע סיים לימודי תואר שלישי בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
באוניברסיטה העברית בירושלים .הוא משמש כמנהל המרכז לחקר חחברה חערבית י
בבית ברל ומורה מן החוץ בחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
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מבוא
במזרחה ובמערבה של ירושלים מתגוררים כאלפיים פלסטינים ישראלים' אשר הגיעו
לעיר מאז  1967והקימו בה את ביתם .הנמנים על קבוצה זו הגיעו מיישובים שונים
בגליל ובמשולש למטרות לימודים או עבודה .רוב חברי הקבוצה הם זוגות צעירים
ומיעוטם לא נשואים .הם קרייריסטים ,רובם בוגרי האוניברסיטה העברית ומוסדות
חינוך גבוה בירושלים )כמו סמינר דוד ילין( או מוסדות השכלה גבוהה אחרים בישראל.
הפלסטינים הישראלים בחרו להשתקע בירושלים ולא בכפר או בעיר הולדתם ,מסיבות
שונות שהבולטות בהן :אפשרויות התעסוקה והמוביליות החברתית .מבחינה זאת ,הם
דומים לקבוצות מתעיירים ומהגרים אחרות ולכן הם סובלים מבעיות הסתגלות וקליטה
דומות .ואולם ,ירושלים ,בשל המאפיינים הפוליטיים והחברתיים הייחודיים שלה,
מעמידה בפני חברי הקבוצה אתגרים מיוחדים.
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למרות האיחוד הפיזי והפורמלי של ירושלים לאחר יוני  4967חומות רבות מפרידות
בין שני חלקיה .המגורים בשכונותיה הם סגרגטיביים וכמעט כל דבר מחולק על פי
השתייכות לאומית בין ישראלים יהודים וערבים פלסטינים .בהשוואה לשתי הקבוצות
הלאומיות הגדולות בעיר ,זהותם של הפלסטינים הישראלים היא מורכבת ביותר.
מבחינה לאומית-תרבותית הם משתייכים לערבים הפלסטינים .באותה עת ,הם אזרחים
ישראלים שהגיעו לירושלים מיישובים בתוך מדינת ישראל ותהליך הסוציאליזציה
שלהם באוניברסיטאות ,מקרב אותם מאוד אל הישראלים היהודים .לכאורה ,לא
צריכה לחיות לחברי קבוצה זו בעייה של קליטה והשתלבות בשני חלקי העיר ,אך
למעשה הם סובלים ,בשל זהותם המורכבת ,משוליות כפולה) Double Marginality).
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עבודה זו עוסקת בבעיות שיכון וחינוך ,שעל פי עדותם של רוב חברי הקבוצה
הנשואים ,הן שתי הבעיות המציקות ביותר .יתרה מזאת ,בעוד שבבעיות של בטחון
פיזי ,מ ת ח פוליטי וזהות לאומית יש שיפור בעקבות תהליך השלום ,הרי בתחומי
השיכון והחינוך ,מבחינתם של הפלסטינים הישראלים ,הקשיים גוברים והולכים .עבודה
זו היא הרחבה והעמקה של פרק מתוך מחקר גדול יותר שהמחבר שותף לו עם פרופ׳
אלכס וינגרוד ,והיא עוסקת בסוגיות שיכון וחינוך כחלק ממכלול של שאלות אחרות.
נסקרו במחקר המורחב  212משפחות ,ולשם העבודה המסוכמת בדפים אלה קיימתי
ראיונות עומק עם  20משפחות מתוכן.
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בעבודה זו הגדרתי את מימדי בעיות השיכון והחינוך ,ואת מקורותיהן ומאפייניהן
הבולטים והתייחסתי לשאלות :כיצד מתמודדים זוגות צעירים מקבוצת המחקר עם
בעיות השיכון למשפחותיהם והחינוך לילדיהם? מהן אפשרויות הבחירה ועל סמך מה
עושים א ת הבחירה? מ ה ם הפתרונות האופטימליים לבעיות החינוך והשיכון מנקודת
מבטם של חברי הקבוצה? ועל מ ה ניתן להמליץ כדי לפתור את בעיות השיכון •והחינוך
של קבוצה ייחודית זו בפסיפס הירושלמי .התמקדותי בבעיות השיכון והחינוך התאפשרה
בזכות מילגה מטעם קרן ״יד אגרמם״ ואני מודה לקרן על תמיכתה.
עאדל מנאע
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א .שיכון
בעיית השוליות הכפולה של הפלסטינים הישראלים בירושלים מתבטאת בראש ובראשונה
בתחום השיכון והמגורים .כאזרחים ישראלים הם זכאים למשכנתא קטנה יותר )70%
בערך( מזו המוענקת למצאי צה״ל .יתרה מזאת ,במזרח העיר כמעט ואין דירות אשר
משרד השיכון מכיר בהן לשם קבלת סיוע ממשלתי .במערב העיר הבעיה כפולה .מחד,
קשה לערבי לרכוש דירה בגלל מדיניות מינהל מקרקעי ישראל והתנגדות השכנים.
מאידך ,המשפחות הערביות מעדיפות ,מסיבות לאומיות-תרבותיות ,לחיות בשכונה
ערבית ,שבה נמצאים בתי-ספר ערביים .ואולם גם במזרח ירושלים מתקשים הפלסטינים
הישראלים להתחרות על רכישת חלקת קרקע או דירה עם המשפחות הפלסטיניות
הירושלמיות הוותיקות ,שלהן יש שורשים ,קשרים משפחתיים ורשת חברתית תומכת.
בנוסף לכך ,מוסדות לאומיים פלסטיניים מעניקים תמיכה והלוואות לבניית בתים
לערבים בירושלים ,אך לא לבעלי אזרחות ישראלית.
מאפיין חשוב אחר שחשוב להצביע עליו הוא שאיפתם של הפלסטינים הישראלים
לדיור מתאים למעמדם .כאקדמאים מהמעמד הבינוני ומעלה ,מבחינת השכלתם והכנסתם
החודשית ,הם מבקשים דיור דומה לבני מעמדם ועמיתיהם היהודים .בניגוד לקבוצות
אחרות של מהגרים אין מדובר כאן בגל של הגירת משפחות או בהגירת פלאחים
המחפשים עבודה בעיר .רבים מבני הקבוצה הם בעלי מקצועות חופשיים )רופאים,
עורכי דין ,רואי חשבון ומרצים באוניברסיטאות( ,אשר לא יסתפקו בכל קורת גג.
מעמדם מחייב איכות מינימלית של דיור בשכונה מ ת א י מ ה והדבר מצמצם את מלאי
הדירות הפוטנציאלי עבורם ומעלה את מחיר השכירות שעליהם לשלם .לבעיות הזהות
והקליטה בעיר חדשה ,שהן מנת חלקה של כל קבוצת מהגרים ,נוספות בעיות היום-יום
בעיר שמתגוררות בה שתי קבוצות לאומיות יחד אך בנפרד ,ובמתח של קונפליקט
מתמשך.

מאפ״נים
מראשית שנות התשעים גבר המחסור בדיור בשכונות הערביות של ירושלים .כללי
השוק הכתיבו עלייה משמעותית בשכר הדירה ועלייה מסחררת במחירי בתים וקרקעות
לבנייה .הגורמים העיקריים שהביאו למצוקת הדיור במזרח ירושלים הם:
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.1
.2
.3

מדיניות הפקעה ,בעיקר של אדמות ערביות ובניית שכונות יהודיות עליהן
בנייה ציבורית מועטה ביותר לאוכלוסייה הערבית;
קשיים בהשגת רשיונות לבנייה פרטית בשכונות הערביות.

;

מצוקת הדיור במזרח ירושלים פוגעת בכל האוכלוסייה הפלסטינית ואולם הפלסטינים
הישראלים חשים בה ביתר שאת כקבוצה מובילית ) ,(Climbersבעלת רגישות לאפליה
המשווה את עצמה למקבילתה בסקטור היהודי .יתר על כן ,״שוליותם הכפולה״ של
חברי הקבוצה מתבטאת באופציות מצומצמות יותר בתחום פתרונות הדיור.
שנות האנתפאדה הגבירו את ההפרדה הלאומית בירושלים והעלו את המתח
הפוליטי והבטחוני בין יהודים לערבים .המגורים בשכונות היהודיות נעשו קשים יותר
למשפחות עם ילדים ,ומשפחות רבות דיווחו על קשיים והטרדות במקומות מגוריהן.
אולם גם בשכונות הערביות ,גילו זוגות רבים שמתייחסים אליהם לא כאל חלק מן
האוכלוסייה הפלסטינית המקומית .בבוגרי האוניברסיטה העברית או מוסדות חינוך
ישראליים אחרים ,תהליך הסוציאליזציה שלהם היה בדרך כלל ישראלי ובשכונות
הערביות היו חייבים להתאים את עצמם לקודים התנהגותיים שמרניים יותר .הם
סבלו מן ההשבתות ,זריקת אבנים ,תגובות משמר-הגבול וכוחות בטחון אחרים .מאז
שלהי  1991הלכה פעילות האנתפאדהיודעכה ובמקביל עלו דמי השכירות ומלאי
הבתים והאדמות לבנייה התדלדל.
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בעיות הדיור של משפחות ותיקות חריפות לא פחות מאשר אצל זוגות צעירים:
כאשר הילדים גדלים ,המשפחה הוותיקה זקוקה לדירה מרווחת יותר ובאזור קרוב
לבית-הספר ,ומשפחות לא מעטות מגלות לאחר עשר שנים ויותר בירושלים ,שהן
נקלעות לסבך שקשה להשתחרר ממנו :הן השתקעו בעיר בגלל אפשרויות תעסוקה
ומוביליות טובות יותר בהשוואה ליישובי הולדתם ,אולם כשכירים ,מכשולים רבים
מגבילים את המוביליות שלהם .בשלב זה הם מגלים שמבחינות רבות אין דרך חזרה
לחיים בכפר הולדתם לאחר שהתרגלו לחיי העיר הגדולה .ואמנם ,רבים משדרים
אותות של מצוקה ושחיקה .בנוסף לבעיות החומריות ,הם מגלים כעבור זמן את
שוליותם הכפולה בירושלים ונעשים מודעים להתנתקותם מחברת האם אשר ממנה
היגרו לירושלים.

4

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

מימדי בעיית השיכון ומקורותיה
בשלהי שנת  ,1967לאחר סיפוחם של כ 70-אלף דונם לגבולות המוניציפליים של עיריית
ירושלים ,התגוררו בשני חלקי העיר כ 270-אלף תושבים ,מתוכם כ 69-אלף פלסטינים
וכ 198-אלף יהודים .בסוף שנת  1993התגוררו בירושלים כ 567-אלף תושבים ,מתוכם
כ 161-אלף פלסטינים המהווים כ 28%-מאוכלוסיית העיר .מנתונים אלה מתברר
שהאוכלוסייה הפלסטינית בירושלים גדלה באותה תקופה ) (1993-1967בכ 133%-לעומת
האוכלוסייה היהודית אשר גדלה בכ 105%-בלבד .יתרה מזאת ,גורמים רשמיים וכן
חוקרים מעריכים שמספר הפלסטינים המתגוררים בפועל בירושלים הוא גדול מן
המדווח רשמית על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .לפי הערכתה של שרה הרשקוביץ,
מנהלת היחידה לחשיבה אסטרטגית בעיריית ירושלים ,מדובר בקרוב ל 20-אלף פלסטינים
נוספים .אומדנים אחרים מדברים על מספרים גדולים אף יותר ונוקבים בכ 36-אלף
תושבים פלסטינים מעל לאומדן הרשמי בירושלים.
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בשנת  1967הייתה מצבת הדיור בירושלים  71אלף דירות ,אשר מתוכן  57.5אלף
ליהודים ו 12.6-אלף לפלסטינים .עד  1995הוכפלה מצבת הדיור בעיר והגיעה ל146,251-
דירות ,מתוכן  122,367ליהודים 21,490 ,לפלסטינים ו 2,694-דירות שהבעלות עליהן
אינה ברורה .התמונה העולה מנתונים אלה ברורה :בעוד האוכלוסייה הפלסטינית
בירושלים גדלה בשיעור גבוה יותר מהאוכלוסייה היהודית ,ירד אחוז יחידות הדיור
שנבנו עבור הפלסטינים מכלל מצבת הדיור בעיר '.כתוצאה מכך ,מצוקת הדיור בשכונות
הערביות הלכה והחריפה .הביקוש של הפלסטינים בירושלים ליחידות דיור חדשות גדל
עם הגידול הדמוגרפי ,אך היצע הבנייה בשכונות הערביות היה רחוק מלספק את
הצרכים.

 .1ה פ ק ע ת ק ר ק ע ו ת
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מיוני  1967ועד היום ,הופקעו על ידי שלטונות המדינה  24,798דונם ,ובכלל זה2,085 :
דונם בתוך תחומי הקו הירוק )בחלקם — שטח הפקר( 4,880 ,דונם בבעלות יהודית
) (21.5%והרוב בבעלות פרטית ערבית .חלק מן השטח המופקע היה עשוי לשמש רזרבה
להתפתחות השכונות הערביות במזרח העיר .הפקעת יותר משליש מאדמות השכונות
הערביות צמצמה מאוד א ת האפשרויות להתפתחותן או להקמת שכונות ערביות חדשות.

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

 .2בנייה ציבורית ליהודים
על הקרקעות שהופקעו הוקמו ביוזמת ממשלות ישראל השכונות היהודיות :הגבעה
הצרפתית ,רמת אשכול ,נווה יעקב ,מעלות דפנה ,גבעת המבתר ,רמות אלון ,תלפיות
מזרח ,גילה ופסגת זאב .עד לשנת  1995נבנו קרוב ל 40,000-יחידות דיור באותן שכונות
אשר מעבר לקו הירוק ומתגוררים בהן כיום כ 160,000-יהודים .לעומת זאת ,לא
נבנתה על הקרקעות המופקעות יחידת דיור אחת עבור האוכלוסייה הפלסטינית ,אף כי
היתה בנייה ציבורית לערבים בהקפים מצומצמים .מדיניות זו של בנייה ליהודים בלבד
נבעה משיקולים פוליטיים-לאומיים של חיזוק השליטה הישראלית בעיר ומניעת כל
ערעור על הסיפוח הישראלי של מזרח ירושלים.
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 .3ה ז נ ח ת הבנייה לאוכלוסייה ה פ ל ס ט י נ י ת
מאז שנת  1967ידעה ירושלים תנופת בנייה מזורזת .עד  1995נבנו יותר מ76,000-
יחידות דיור ,מיעוטן לאוכלוסייה הפלסטינית ".בעוד שכמחצית מהדירות לאוכלוסייה
היהודית נבנו על ידי חברות ציבוריות ,רק מאות אחדות של דירות נבנו לאוכלוסייה
הערבית בתמיכת משרדי הממשלה .מרבית הבנייה הפלסטינית היא פרטית ונעשית
לצורכי המשפחות הבונות עצמן .הזנחת הבנייה לאוכלוסייה הפלסטינית אינה מתבטאת
רק בבנייה למגורים אלא גם בהקמת מבני ציבור )בתי-ספר ,מרפאות ,מרכזים קהילתיים,
מועדוני נוער ,מרכזי תרבות למיניהם ,גני ילדים ,מדרכות ,מרכזים מסחריים ועוד(.
דו״ח רשמי של עיריית ירושלים מיולי  ,1995מתאר חלק מההזנחה בשירותים ובבנייה
הציבורית .במזרח העיר חסרו ,לפי אותו דו״ח 150 ,ק״מ של קווי ביוב ,מאות ק״מ של
דרכים סלולות ,עשרות אלפי פנסי תאורה ו־ 350כיתות לימוד .כמו כן ,יש מחסור חמור
במוסדות לטיפול בנוער ,מכורים לסמים ,חולי נפש ומוגבלים".

 Aעיכובים ב ת כ נ י ו ת מ ת א ר ו ב מ ת ן רשיונות בנייה
מאז שנת  ,1967מופקדת עיריית ירושלים על הכנת תכניות מתאר לשכונות הערביות
וכן על מתן רשיונות בנייה .השלטונות ניצלו את סמכויות התכנון האורבני שבידיהן
לעיכוב פיתוחן של השכונות הפלסטיניות .לחלק לא קטן משכונות אלה אין עדיין
תכניות מתאר .אולם ,גם לשכונות בעלות תכניות מתאר מאושרות נקבעו אחוזי בנייה
6

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

נמוכים )בין  (50%-100%המגבילים מאוד את הבנייה לגובה ".אישור רשיונות הבנייה
בעירייה אורך זמן רב ולא פעם מקבלים בעלי האדמות תשובות שליליות מנימוקים
בירוקרטיים שונים .גורם נוסף המכביד על בנייה ערבית פרטית בירושלים הוא גובה
המיסוי עבור אישורי בנייה ,הנגבה על ידי העירייה מערבים ויהודים כאחד .כתוצאה
מכך צמחו שתי תופעות לוואי :בנייה בלתי חוקית )כלומר ללא רשיון( בשכונות הערביות,
והזדקקות לפרוטקציה ושתדלנות באגף התכנון והבנייה בעירייה .בנוסף ,באדמות
הערביות קיימת פרצלציה חקלאית ושינוי מצב כזה הוא איטי ומסובך.
15

מתחילת שנות התשעים הולך ומתרחב הפער בהיקפי בניית יחידות הדיור עבור
שתי האוכלוסיות ,היהודית והערבית .מתוך  9,070יחידות דיור שבנייתן הסתיימה בין
השנים  ,1993-1990נבנו בשכונות הפלסטיניות רק  463יחידות דיור ,שהן  5.1%מכלל
הדירות שנבנו בתקופה זו ".קשה למצוא נתונים על היקפי הבנייה בשנתיים חאחרונות,
אולם ברור שניכרת תופעה של בנייה נרחבת בשכונות הפלסטיניות בהשוואה לתחילת
שנות התשעים .ניתן לייחס התעוררות זו לעלייה המסחררת במחירי הדיור במזרח
ירושלים עקב המחסור המצטבר בפתרונות הדיור .כיום ניכרת גם גמישות רבה יותר
במדיניות הענקת רשיונות הבנייה והגדלת אחוזי הבנייה בחלק מהשכונות הערביות.
בנוסף לכך ,תהליך השלום מביא בעקבותיו לזרימת כסף ערבי ,פרטי וציבורי ,להשקעה
בבנייה .עם זאת ,הגידול בהתחלות הבנייה עדיין רחוק מלספק את הביקוש הגדול
לפתרונות דיור בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בעיר.
מצוקת הדיור החמורה מתבטאת גם בצפיפות גבוהה .צפיפות זו כפולה ממקבילתה
בשכונות היהודיות ) 2.2נפשות לחדר לעומת  .(1.1כ 20%-מהאוכלוסייה הפלסטינית
סובלים מצפיפות גבוהה מאוד ,שלוש נפשות ויותר בחדר אחד ,לעומת  3.8%מהאוכלוסייה
היהודית.
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ריכוזי המגורים
שכונות המגורים המועדפות על ידי הפלסטינים הישראלים בירושלים הן שועפאט
ובית-חנינא ,המשתרעות צפונית לגבעה הצרפתית .כאן מתגוררות  121ממשפחות
הנסקרים .האוכלוסייה המקורית שגרה בכפרים אלה עד  1967הפכה למיעוט במרחב
זה .בנייה רבה הושלמה בהם מ א ז שנות השבעים ,ובתכניות הבנייה של העירייה
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הוקצבו לצורכי האוכלוסייה הפלסטינית  7,500יחידות דיור בשועפאט ובית-חנינא
מתוך  11,800דירות לבנייה ,שאושרו בתכנון לכלל האוכלוסייה הערבית בירושלים".
הבחירה בשכונות שבצפון ירושלים כאזור מגורים מועדף על הפלסטינים הישראלים
נובעת משני טעמים :היצע גדול יותר ,ואוכלוסייה פלורליסטית שמרביתה נמנית על
המעמד הבינוני והמבוסס .סוג כזה של אוכלוסייה נוח לחדירתם והשתלבותם של
״מהגרים חדשים״ שהם אקדמאים צעירים המעוניינים באיכות חיים ודיור ההולמים
את מעמדם החברתי-כלכלי .שועפאט ובית-חנינא הן שכונות נגישות לתחבורה הציבורית
הערבית וגם לתחבורה הציבורית הישראלית .בנוסף לכך יש באזור ריכוז גדול של
בתי-ספר ממלכתיים ופרטיים טובים .הקירבה לאוניברסיטה העברית ולהדסה הר-
הצופים ,למרכז העיר ולמרכז העסקים של מזרח ירושלים )רח׳ צלאח אל-דין וסביבתו(
היא גורם משיכה נוסף .לא פעם עובד א ח ד מבני הזוג בביר-זית או רמאללה והאחר
במערב חעיר או מזרחה .שועפאט ובית-חנינא מצויות במרחק נסיעה קטן.
בשנות השבעים בנה הקבלן מוחמד נוסייבה ,בתמיכת משרד חשיכון ,ארבעה
פרוייקטים של יחידות דיור צנועות בבניינים בני ארבע קומות .שיכונים אלה אשר
נקראו על שמו של נוסייבה ,מאכלסים כשלוש מאות משפחות ,הכוללות כארבעים
משפחות מאוכלוסיית המחקר .חלקן הגדול רכשו א ת דירותיהן ישירות מהקבלן או
מיד שנייה בשנות השבעים ותחילת שנות השמונים .שיכוני נוסייבה ממשיכים להיות
ריכוז חשוב למגורי הפלסטינים הישראלים ,אולם מאז תחילת שנות התשעים ניכרת
תחלופת דיירים רבה .הוותיקים שרכשו א ת דירותיהם לפני עשור או יותר נוטשים,
ובמקומם נכנסים לגור צעירים בראשית דרכם בירושלים .לתופעה זאת אתייחס בהמשך.
הריכוז השני בגודלו לאחר שועפאט ובית-חנינא ,הוא השכונות הערביות הוותיקות
הקרובות יותר לחומות העיר העתיקה :ואדי אל-ג׳וז ,שיח׳ ג׳ראח וצואנה שלמרגלות הר
הזיתים .מלבד שיכון ואדי אל-ג׳וז אשר למרגלות הר הצופים ,שנבנה בשנות השבעים,
לא היתה בנייה ציבורית באזור זה .למרות זאת הצליחו יותר מעשרים משפחות של
פלסטינים ישראלים למצוא בהן דיור .ואולם ,מלאי האדמות לבנייה בוואדי אל-ג׳וז
ובשיח׳ ג׳ראח הוא קטן ביותר ומספיק בקושי למשפחות הירושלמיות הוותיקות .כמו
כן ,מוסדות רבים שוכרים דירות ובניינים שלמים למשרדיהם באזור זה .גם חלק
ממשפחות הקהילה הזרה העובדים בכנסיות ,קונסוליות ומוסדות צדקה שונים במזרח
העיר מעדיפים להתגורר בו .לזוגות הצעירים של הפלסטינים הישראלים אין יכולת
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כלכלית להתחרות עם המוסדות הזרים ועובדיהם השוכרים את בנייני היוקרה בשיח׳
ג׳ראח.
הריכוז השלישי של מגורי פלסטינים ישראלים בירושלים הוא במרחב הכפר בית-
צפאפא .חכפר אשר חולק ב 1948-בין ישראל לירדן ,הפך לאחר מלחמת יוני 1967
לשכונח בתחום גבולותיה המוניציפליים המורחבים של העיר .אוכלוסייתו שבצד הישראלי
עברה ,כמרבית הערבים בישראל ,תהליך סוציאליזציה אשר קרב אותם מאוד אל
החברה היהודית ,תרבותח ואורחות חייה .מאז  1967הוסרו הרבה מחיצות בין שני
חלקי הכפר .עם זאת ,לאחר שלושה עשורים של שלטון ישראלי ,עדיין לא נמחקו
ההבדלים הפוליטיים והחברתיים בין תושביו אשר משני עברי הקו חירוק .חבדלים
אלה התחדדו בשנים הראשונות לאנתפאדה.
לכאורה ,מרחב הכפר בית-צפאפא הוא מקום מתאים ביותר למגוריהם של הפלסטינים
הישראלים .תושבי הכפר חם ,בחלקם הגדול ,אזרחי ישראל מאז  ,1948ובבית-הספר
היסודי והתיכון מלמדים על פי תכנית משרד החינוך למגזר הערבי .ואולם ,כמה גורמים
מנעו עד השנים האחרונות את הפיכת בית-צפאפא לריכוז מגורים :רוב קרקעות הכפר
הופקעו כדי להקים חלק מהשכונות היהודיות המכתרות אותו מכל עבריו )בעיקר
שכונת פת( והכביש לגילה החוצה את הכפר .לאחרונה פורסם צו להפקעת כמאתיים
דונם נוספים מאדמות הכפר באזור גבעת המטוס ".כתוצאה מהפקעות מתמשכות של
אדמות בית-צפאפא מצבת האדמות לבנייה שנותרו בידי התושבים מצומצמת ביותר.
בכפר ,כמו בשכונות הפלסטיניות של ירושלים ,לא הייתה בנייה ציבורית לזוגות צעירים,
וגם הבנייה הפרטית היא בעיקר למגורי בני המשפחות המקומיות.
למרות הנאמר לעיל ,גדל מספרם של הפלסטינים הישראלים המוצאים בשנים
האחרונות פתרונות דיור למשפחותיהם בבית-צפאפא .עד ) 1993זמן סיום סקר אוכלוסיית
המחקר שמנתח  212משפחות( ,גרו בבית-צפאפא  10משפחות .העלייה המסחררת בדמי
השכירות בשכונות הערביות עודדה אחדים מבני הכפר לבנות לצורך השכרה .משפחות
אחדות ,ובמיוחד מי שמצאו עבודה בבית-הספר התיכון המקומי או באוניברסיטת
בית-לחם הקרובה ,רכשו מגרשים ובנו עליהם את ביתם .תכנית שיכון לזוגות צעירים
בשיטת ״בנה ביתך״ ,שיצאה אל הפועל לאחרונה בבית-צפאפא ,אפשרה למספר משפחות
למצוא פתרונות דיור בכפר .אולם בניגוד לשועפאט ובית-חנינא ,האדמות שנותרו
לבנייה בכפר מוגבלות ולכן הסיכוי למצוא פתרונות דיור באזור זה בעתיד ,מצומצם
ביותר.
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כתוצאה מקשיים במציאת פתרונות דיור בשכונות האטרקטיביות במזרח ירושלים,
מצאו עשרות אחדות של משפחות פתרונות דיור בשכונות פריפריאליות ,שרובן מחוץ
לגבולות המוניציפליים של העיר .בראש רשימת השכונות המועדפות נמצאות ד׳אחית
אל-בריד ,אל-ראם וביר-נבאלא שמצפון לשכונת בית-חנינא .ממזרח נמצאות שכונות
עזריה ואבו דיס ,שהיצע הדיור שלהן קטן ורמת השירותים ומיקומן הגיאוגרפי קוסם
פחות לפלסטינים הישראלים .בשכונות שמצפון וממזרח לגבולות המוניצפאליים של
העיר ,מתגוררים פחות מ 10%-מאוכלוסיית המחקר .ככלל ,יש בפתרונות הדיור בשכונות
אשר מחוץ לגבולות המוניציפליים של ירושלים יתרונות אחדים ובצדם חסרונות לא
מעטים.
ברשימת נקודות הזכות של השכונות שמצפון למחסום הכניסה לעיר ניתן למנות
א ת דמי השכירות הנמוכים יחסית ,אי תשלום ארנונה וקירבה למקומות העבודה .רוב
הבוחרים לגור באזור זה עובדים בשכונות הערביות הסמוכות או ברמאללה ובאוניברסיטת
ביר-זית .בשנים האחרונות ניכרת באזור אל-ראם ,ובעיקר בקירבת הכביש הראשי,
בנייה של דירות מרווחות בבניינים רבי קומות להשכרה .שכר הדירה באזור זה הוא
כמחצית מדמי השכירות בשועפאט ובית-חנינא )לדירות זהות בגודלן ובאיכות בנייתן(.
אי תשלום ארנונה לדירות אלה ,שהן מעל  120מ״ר ,מוזיל את הוצאות הדיור .לאלה
שמקום עבודתם העיקרי הוא אוניברסיטת ביר-זית או אזור רמאללה ,פתרונות הדיור
בשכונות הצפוניות הם בהחלט סבירים ואפילו טובים.
לצד היתרונות יש חסרונות המקזזים את נקודות הזכות ,בעיקר לאלה העובדים
בירושלים :המרחק ממרכז העיר ומבתי-הספר היוקרתיים )במיוחד בשעות הבוקר
העמוסות כאשר צריך לעבור את מ ח ס ו ם הצבא בכניסה לעיר ולהתקע בפקקים(,
המחסור בשירותי עירייה בסיסיים ושירותי טלפון ,מחסור בכבישיםיאו בפיתוח שכונתי.
משפחות אחדות ,אשר בחרו לגור בשכונות פריפריאליות אלה ,לא החזיקו מעמד זמן
רב וחזרו לגור בתחומי העיר ,קרוב יותר למרכז .באופן כללי ,תחלופת המגורים בשכונות
אל-ראם ועזריה ,למשל ,גבוהה בהרבה מאשר בשועפאט ובית־חנינא ,כאשר מדובר
בפלסטינים הישראלים.
השאלה הנשאלת על רקע מצוקת הדיור החריפה בשכו1ות הפלסטיניות היא :מדוע
משפחות רבות מקרב אוכלוסיית המחקר אינן מחפשות פתרונות דיור בשכונות היהודיות?
קרוב ל 40-משפחות שכרו או רכשו דירה בשכונות היהודיות במערב העיר ובמזרחה.
בקבוצה זו בולטים עובדים של רשות השידור )רדיו וטלוויזיה( ,עובדי מדינה )במיוחד
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משטרה ומשמר הגבול( ועובדים בהדסה עין כרם .כמו כן ,בוחרים להתגורר בשכונות
היהודיות רווקים ורווקות המעורים היטב בחברה הישראלית וטרם הקימו משפחה.
אלה ,כמו משפחות אחדות של זוגות מעורבים )האשה יהודיה ובן הזוג ערבי( אינם
מעוררים תשומת לב או התנגדות אקטיבית של שכנים יהודים .הם מצידם )כך ציינו
בראיונות( משתדלים ,בדרך כלל ,לא להבליט את זהותם הלאומית .ילדיהן של מרבית
המשפחות הערביות המתגוררות במערב העיר לומדים בבתי-ספר יהודיים והדבר.עוזר
להשתלבותם בסביבה .בני משפחה נוצרית אשר התגוררה שנים אחדות בשכירות לא
רחוק מקמפוס גבעת רם ,ציינו את בדידותם הרבה בשכונה .כאשר ההורים מהגליל
באו לבקרם ,הם עוררו את סקרנותם של שכנים אחדים .לאחר שגדלו ילדיהם ודיברו
ערבית בחדר המדרגות ,הרגישו ביתר שאת את מבטיהם העוינים של שכנים אחדים
ולבסוף עזבו את השכונה והם מתגוררים כיום בבית-צפאפא.
20

בשכונות היהודיות אין ריכוזים גדולים של משפחות ערביות .מי שמצאו דיור
בחלק זה של חעיר ,בחרו כך מטעמי נוחות )קירבה למקום העבודה( או רצון לשמירה
על פרטיות עד כדי אנונימיות לפעמים .מרביתן של המשפחות גרות בשכירות ורק
מעטות רכשו דירה .רכישת דירה בשכונות יהודיות היא בדרך כלל מעבר להישג ידם של
מרבית הזוגות הצעירים .מקרה מיוחד שהתפרסם בעתונות ,הוא של מהנדס ,קבלן בניין
ידוע ,אשר רכש דירת פאר באזור יוקרתי מאוד בקירבת הטיילת של תלפיות מזרח.
למרות גילויי התנגדות של שכנים אחדים ,בני המשפחה נכנסו לביתם ומזה שנתיים
ויותר הם חיים בשקט ובשלום בשכונה היוקרתית .יתרה מזאת ,הם ציינו שיחסיהם
עם שכניהם טובים וכוללים ביקורים הדדיים.
סיפורה של משפחת הקבלן אינו אופייני לקבוצת הפלסטינים הישראלים שניסו
להתגורר בשכונות יהודיות .החשדנות וההתנגדות למגורי ערבים ,גם א ם הם אזרחים
ישראלים ,גדולה בירושלים מאשר בערים מעורבות אחרות בישראל .בשנות השמונים
זכה לפרסום סיפורן של משפחות ערביות אשר מצאו פתרונות דיור בנווה יעקב.
בשכונה זו ,שהיתה אחת הראשונות אשר נבנו מעבר לקו הירוק ,ירדו מחירי הדירות
בסוף שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים .משפחות ישראליות פלסטיניות אחדות
רכשו דירה או עברו לגור בשכירות בשכונה הצמודה לבית-חנינא .תופעה דומה נצפתה
שנים אחדות לאחר מכן בפסגת זאב הקרובה וגם בשכונת רמות .הריכוז הגדול יחסית
של עשרות משפחות ערביות בנווה יעקב לא התקבל בעין יפה על ידי חלק מדיירי
השכונה .האווירה העוינת גברח במיוחד לאחר שארגונים ימניים ובראשם הליגה להגנה
יהודית של הרב מאיר כהנא ,ניצלו את המצב להסתה גזענית נגד מגורי ערבים בשכונות
11
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יהודיות בכלל ובנווה יעקב בפרט .לאחר ההסתה המילולית ,החלו התנכלויות למשפחות
ערביות אחדות בשכונה .בתחילה איומים וכתובות על קירות חדרי המדרגות ודלתות
הכניסה ,ו א ט א ט עברו האיומים ממילים למעשים :הצתת דלתות כניסה של דיירים
ערבים ,זריקת פצצה למרפסת והכאת ערבים אחדים בשכונה ובאוטובוס בקו .25
בעקבות מעשים אלה והאווירה העוינת שנוצרה בנווה יעקב ,עזבו המשפחות הערביות
אחת אחרי השנייה .בעלי הדירות מיהרו למכור את דירותיהם או להשכיר אותן עד
יעבור זעם .כך הצטמצם עד מאוד מספרם של הפלסטינים הישראלים בנווה יעקב
ובשכונות יהודיות אחרות אשר מעבר לקו הירוק .ניסיונן של המשפחות הערביות בנווה
יעקב המחיש לרבים שאפשרות רכישת דירה או אפילו מגורים בשכירות בשכונות
יהודיות היא במידה רבה תיאורטית בלבד .שנות האנתפאדה שבאו לאחר מכן רק
חיזקו את ההפרדה בין יהודים לערבים .מיעוט קטן מקרב אוכלוסיית המחקר בוחר
בימים אלח לגור בחלק המערבי של העיר ,למרות ירידת המתח הבטחוני והפוליטי
ולמרות האווירה החברתית הנוחה יותר בעקבות תהליך השלום עם הפלסטינים.

מכשולים בפני רכישת בית או דירה
הפלסטינים הישראלים בירושלים נוטים לרכוש בית או דירה לאחר ותק של שנים
אחדות בירושלים ,לפעמים לאחר עשור ויותר .השקעה בנכסי דלא-ניידי היא ביטוי
לקביעות והתבססות ולנטישת המחשבה על חזרה למגורים ביישובי הולדתם .אולם,
ההחלטה תלויה כמובן גם ביכולתם הכלכלית של הזוגות הצעירים וביכולתם לקבל
משכנתא .הזוגות הצעירים באים ,בדרך כלל ,מרקע סוציו-כלכלי נמוך ולהורים אין
יכולת לסייע ברכישת דירה .בהשוואה לעמיתיהם היהודים הם סובלים גם מנקודת
זינוק נחותה בתחום אחר :גודל המשכנתא .המשכנתאות למשפחות ערביות בעלות
נקודות זיכוי שוות ,הן כשני שליש מן הניתן ליוצאי צבא .אולם ,זכאותם של הפלסטינים
הישראלים בירושלים למשכתנא קטנה יותר וקשה מאוד להוציאה אל הפועל בשכונות
הערביות של העיר.
מאז  1967נבנו בירושלים קרוב ל 39,000-דירות בשכונות יהודיות מעבר לקו
הירוק לשעבר ,אשר מחציתן בבנייה ציבורית .לעומת זאת לאוכלוסייה הערבית ,המהווה
 28%מתושבי העיר ,נבנו רק כ 500-דירות בבנייה ציבורית .הפלסטינים אזרחי ישראל,
יכולים לכאורה לרכוש דירות גם בשכונות היהודיות ,אולם בפועל ,אופציה זאת מוגבלת
ביותר עקב מדיניות משרד השיכון מחד וסיבות פוליטיות-חברתיות הקשורות בקבלנים
22
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ובתושבים היהודים מאידך .בירושלים ,יותר מבבל עיר מעורבת אחרת בישראל ,חשים
הערבים אזרחי ישראל את האפליה בתחום השיכון .בודדים בלבד רכשו דירות בשכונות
היהודיות.
רוב המשפחות הפלסטיניות הישראליות מעדיפות לרכוש דירה בשכונות הערביות.
ההעדפה נובעת משיקולים לאומיים-תרבותיים וגם משום קירבת ביה״ס לילדים .ואולם,
כאמור ,מצבת הדירות למכירה בשכונות אלה מצומצמת ביותר .לאחר שאזל מלאי
הדירות בשיכוני נוסייבה ,לא נמצאו יותר דירות למכירה בשכונות הערביות .מאז שנות
השמונים לא היתה בנייה ציבורית לאוכלוסייה הפלסטינית בירושלים וניצול הזכאות
למשכנתא לצורך רכישת דירה בשכונות הערביות מאז הוא אפסי.
דירות השיכון שהיו פתרון הולם לזוגות הצעירים בשנות השבעים ובראשית שנות
השמונים ,הפכו לצפופות ומזכירות שכונת עוני .גם הפערים הסוציו-כלכליים והתרבותיים
בין הפלסטינים הישראלים ,שרובם בעלי תארים אקדמאים גבוהים ,לשאר האוכלוסייה
החריפו עם הזמן .המשפחות הוותיקות של הפלסטינים הישראלים סבלו בתקופת
האנתפאדה משירותים עירוניים גרועים ,מחד ,ומפעילותן של חבורות נוער שוליים בשם
האנתפאדה ,מאידך .לכן גברה יציאתן משיבוני נוסייבה .בהיעדר אפשרות לרכוש דירות
מרווחות בשכונות הערביות ,נעשה שיפור הדיור על ידי רכישת חלקת אדמה ובנייה
עצמית .כעשר משפחות בנו בשנים האחרונות וילות או בתים דו-משפחתיים על חלקות
אדמה שרכשו .מספר דומה של משפחות השכירו את דירותיהן בשיכוני נוסייבה ושכרו
בתים או דירות מרווחות יותר בשועפאט או בית-חנינא.
בשלהי  1995סיים ע׳תמן אל-חלאק ,בעליו של עתון אל-נהאר ,פרוייקט שיכון צנוע
בבית-חנינא ,לא רחוק משיבוני נוסייבה .השיכון ,שכלל  36דירות דו-קומתיות ,נבנה על
אדמה פרטית ללא סיוע של משרד השיכון .הקבלן בנה א ת שלד הדירות והציע אותן
למכירה במחיר של  100-90אלף דולר ליחידת דיור .בהשוואה לדירות בשיכוני נוסייבה,
דירות אל-חלאק מרווחות יותר )כ 120-מ״ר( ולכל דירה כניסה נפרדת וגינה פרטית
קטנה .למרות המחיר הלא זול ,הדירות נמכרו תוך חודשים אחדים ,והקונים השלימו
א ת הבנייה בכוחות עצמם .כיום מוצעות דירות אחדות בשיכון זה למכירה במחיר של
 200-180אלף דולר .חמש משפחות של פלסטינים ישראלים לפחות רכשו יחידות דיור
בפרוייקט זה ,למרות המחיר ,שנחשב ליקר .כמו בשיכוני נוסייבה ופרוייקטים אחרים
של בנייה בשיכונים בוואדי אל-ג׳וז ובבית-צפאפא ,אוכלוסיית המחקר מיוצגת באחוזים
גבוהים בין רוכשי הדירות בפרוייקטים של שיכון ציבורי.
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עד שנות השבעים ,נרתעו הפלסטינים הישראלים מהשקעות גדולות ברכישת אדמות
ובתים במזרח ירושלים .אולם ,ככל שעבר הזמן השתכנעו שאיחוד ירושלים הוא מעשה
בלתי הפיך ובעשור האחרון גדל מספרם של בעלי הווילות והבתים בשכונות הערביות.
הקבוצה ,הנחשבת למבוססת ,מהווה כיום יותר מרבע ) 63מתוך  (212ממשפחות
הפלסטינים הישראלים בירושלים .בקרב שכבה זו בולט מספרם של בעלי המקצועות
החופשיים :רופאים ,עורכי דין ,קבלנים ומיעוטם מרצים באוניברסיטאות ועובדי עירייה
בכירים .בדרך כלל מגיעות משפחות אלה למעמדן המבוסס לאחר כעשרים שנות
מגורים ועבודה בירושלים .לקבוצה זו יש בטחון בסיסי בתחום השיכון ואחדים מן
הנמנים עליה אף משכירים דירה בביתם החדש לפלסטינים ישראלים מאוכלוסיית
המחקר ,אך גם למשפחות מהקהילה הזרה בירושלים ולאחרים .בעלי הווילות מקרב
אוכלוסיית המחקר נחשבים לברי מזל במיוחד מכיוון שרכשו את הקרקע לבנייה
במחיר נמוך יחסית .בשנתיים האחרונות עלה מאוד מחירן של האדמות לבנייה במזרח
ירושלים ,עקב הביקוש הגובר ומצבת האדמות המצומצמת ,ובהיעדר בנייה ציבורית יש
תחרות גדולה על מלאי האדמות הקטן שניתן לבנות עליו בשכונות הערביות .מחירו של
דונם אדמה בשועפאט או בית-חנינא נע היום בין  400-300אלף דולר ".במחירים כאלה
השגת מגרש לבנייה היא חלום רחוק מהישג יד .בבית-צפאפא מתקרב מחירן של
האדמות המעטות ביותר שנותרו לבנייה לאלה שבשועפאט .רבים מהפלסטינים במזרח
ירושלים מחליטים ,על כן ,לבנות ללא רשיון על אדמות שאינן מיועדות לבנייה על פי
תכניות האגף לתכנון ובנייה .אפשרות כזו אינה מעשית לגבי הפלסטינים הישראלים
שאינם מוכנים ליטול סיכון גדול כל כך ,שעלול לסכן את כל חסכונותיהם.
מצוקת הדיור בירושלים והעלייה המסחררת במחירי האדמות לבנייה דוחפות
משפחות אחדות למצוא פתרונות דיור מחוץ לעיר .אחדים הצליחו למצוא דיור בכפר
אבו-גוש ,בדרך כלל כאשר האשה היא מבנות הכפר ,ובסיוע בני משפחתה הם שוכרים
בית או רוכשים אדמה לבנייה .אופציה אחרת רחוקה יותר מירושלים היא היישוב
המעורב היהודי-ערבי ״נווה שלום״ ,שליד מנזר לטרון .כמה עשרות משפחות בנו את
ביתן במקום .רוב המשפחות הערביות ב״נווה שלום״ התגוררו בעבר בירושלים ועקרו
מסיבות אידיאולוגיות אך גם כפתרון דיור סביר .בבית-הספר היסודי של ״נווה שלום״
מלמדים בשתי השפות ,ערבית ועברית ,והוא ח מ מ ה לדו-קיום על בסיס של שוויון
ורב-תרבותיות *.בשנים האחרונות מתרחב היישוב ומתכננים לקלוט בו עשרות משפחות
נוספות .שני מרואיינים למחקר זה סיפרו שנרשמו לתכנית ״בנה ביתך״ ב״נווה שלום״.
אולם גם א ם תכנית ההתרחבות תצא אל הפועל בשנים הקרובות ,היא תהווה פתרון
למספר קטן של משפחות ערביות.
2
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מאז הסכמי אוסלו ניכר גידול בביקוש לדיור בשכונות הערביות .אמנם בניגוד
לשטחי האוטונומיה אשר עברו לרשות הפלסטינית ,לא הגיעו לירושלים אלפי משפחות
פלסטיניות .אבל בשלהי  1995ניכרה תופעה של חזרת משפחות ירושלמיות ערביות
רבות אל תוך הגבול המוניציפלי לקראת הסקר הכולל שערכו השלטונות .חשש גדול
היה בקרב משפחות שגרו בפריפריה ,מפני שלילת תעודת הזהות הישראלית .מדיניות
משרד הפנים לשלול את זכות התושבות נמשכה גם לאחר מכן ויצרה לחץ שהתבטא
בחזרת משפחות מעזריה ,אל-ראם ושכונות דומות למזרח ירושלים.
לאחרונה ניכרת פעילות של הרשות הפלסטינית בשכונות הערביות במזרח ירושלים:
נפתחו משרדים חדשים העוסקים ביזמות ,תקשורת ,תרבות ופוליטיקה .גם ארגונים
זרים ויזמים מקומיים מגבירים את פעילותם והביקוש לדיור גובר .כתוצאה מכך דמי
השכירות עולים ,במיוחד בשכונות אטרקטיביות כשועפאט ובית-חנינא .בשנים האחרונות
נפוצו ידיעות על הלוואות מגורמים פלסטיניים לתושבי ירושלים הערבים הבונים בית.
אין בכך כדי לסייע לפלסטינים הישראלים המוצאים את עצמם בעמדה נחותה ,ומגלים
מחדש את שוליותם הכפולה בחברה הישראלית ובחברה הפלסטינית.

דרכי ההתמודדות עם מצוקת הדיור
רוב המשפחות הנמנות עם אוכלוסיית המחקר גרות כאמור בדירות שכורות .לכן עליית
דמי השכירות היא בעייתן העיקרית .עקב הביקוש ,הגדל בהתמדה ,לדיור בקרב
האוכלוסייה הפלסטינית וההיצע הקטן ,קשה כיום למצוא דירה סבירה להשכרה
בפחות מאלף דולר לחודש .יתרה מזאת ,בעלי הדירות התרגלו להעלות את דמי השכירות
מדי שנה ,והמשפחות מרגישות אי בטחון בסיסי בהתקרב מועד חידוש חוזה השכירות.
הוצאות הדיור הכוללות ארנונח ,טלפון ,מים ,חשמל ,גז וחימום ,מהוות יותר ממחצית
הוצאותיה של כל משפחה .מבחינתם של זוגות צעירים רבים העובדים כשכירים ,מדובר
בהוצאה שקשה להם מאוד לעמוד בה .ה א ק ד מ א י ם אשר השתקעו בירושלים בגלל
אפשרויות המוביליות בעיר הגדולה ,מוצאים את עצמם חיים בסבך שקשה לצאת
ממנו ,כאשר מרכיב הדיור בהוצאות המשפחה הופך להיות נטל חודשי שקשה לשאת בו
לאורך זמן ונוצרת פגיעה מוחשית באיכות החיים.
ביוני  1995ראיינתי משפחה אשר בשנתיים האחרונות גמלה בלבה החלטה לעזוב
את ירושלים .שני גורמים הביאו לכך ,לאחר שש עשרה שנות מגורים בעיר :בעיות
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החינוך לילדים ובעיית הדיור .בעניין הדיור סיפרו בני הזוג)שניהם מורים( על חילופי
מגורים ארבע פעמים במשך תריסר השנים האחרונות .עד לפני ארבע שנים גרו בדירה
שכורה בשיכוני נוסייבה .הדירה היתה קטנה ומוזנחת ,אך החזיקו בה בגלל דמי
השכירות הנמוכים ) 250דולר לחודש( .לפני כשלוש שנים מצאו דירה גדולה יותר
בבית-חנינא בשכירות חודשית של  400דולרים ועברו להתגורר בה .בתום שנת השכירות
הראשונה ,העלה בעל הדירה א ת דמי השכירות ל 500-דולרים .שני ילדיהם למדו
בבית-ספר יסודי פרטי .המשפחה החלה לחוש במצוקה כלכלית והבעל חיפש עבודה
נוספת בתרגום ובמתן שעורים פרטיים להשלמת חכנסת המשפחה .באותה שנה החליטו
לחזור לגליל ,לכפר מולדתו של הבעל ,אולם התכנית לא יצאה לפועל מכיוון שמשרד
החינוך לא מצא להם מקום עבודה מתאים בכפר או בקירבתו והם נשארו בירושלים.
בשנת  1995שוב הועלה שכר הדירה ל 600-דולרים בחודש .משכורתו של אחד מבני
הזוג כמורה כיסתה בקושי את הוצאות השכירות ,הארנונה ,המים ,החשמל והטלפון.
ביוני  1995נענתה בקשתם לעבור וללמד בגליל ובאוגוסט עזבו את ירושלים.
מעטות מהמשפחות החשות במצוקה כלכלית מממשות מחשבות על עזיבת העיר
ושיבה לכפר הולדתן .לאחר שהתרגלו לחיות בירושלים ,לא קל לחזור לחיות בכפר
מבחינה פסיכולוגית ,ובעיני לא מעטים נחשבת השיבה כהודאה בכשלון.
תופעה מעניינת ,שהסברה החברתי-פסיכולוגי חורג מתחומי עבודה זו ,היא בניית
בית בכפר ההולדת מבלי לחזור לחתגורר בו .במקרים אחדים נעשה הדבר כדי לרצות
את ההורים הלוחצים על הבן לחזור לכפר לאחר סיום לימודיו ,ולפעמים המשפחה
בכפר בונה את הבית או מממנת את רוב הוצאות הבנייה .במקרים אחרים זוהי בחירה
חופשית המצביעה על הקרע הפנימי בין הרצון לחזור לכפר האינטימי לבין הצורך
לחיות בעיר הגדולה .ואולם ,בדרך כלל ממשיכות רוב המשפחות להתלונן על בעיות
החינוך והדיור מבלי לקבל החלטות דרמטיות .הוצאות הדיור הגבוהות הן אחד הגורמים
העיקריים הדוחפים זוגות צעירים לחפש עבודה נוספת .בקרב השכירים ,רוב הנשים
עובדות מחוץ לבית .עבודת שני בני הזוג ביותר ממשרה אחת ,גורמת למתחים ועומס
יתר בחיי המשפחה .יותר ממחצית המשפחות שרואיינו למחקר זה ,אמרו שהן סובלות
מבעיה כזו .בדרך כלל ,תסכולן של משפחות ותיקות גדל כאשר ילדיהן גדלים וחלום
שיפור תנאי הדיור מתרחק.
משפחות מעטות מקרב הפלסטינים הישראלים רכשו אדמה ובנו עליה בית בשכונות
הערביות מחוץ לגבולות המוניציפליים של ירושלים .שלושה מקרים כאלה נמצאים
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בשכונות אל-ראם וד׳אחית אל-בריד מצפון לבית-חנינא .מקרהו של ד״ר אחמד טיבי,
יועצו של ראש הרשות הפלסטינית ,יוצא דופן .טיבי רכש חלקת אדמה בשכונת ד׳אחית
אל-בריד מצפון לנווה יעקב ועליה הוא מקים בניין רב קומות ובו דירות מרווחות.
י המשפחות הנמנות עם אוכלוסיית המחקר מקימות בדרך כלל בתים צנועים יותר .יתרה
מזאת ,הנכונות והיכולת להשקיע כספים רבים בבניית בניין רב קומות מחוץ לגבולות
המוניציפליים של ירושלים לאחר הסכמי אוסלו הן בהחלט יוצאות דופן .אין תימה
שדווקא ד״ר טיבי עומד מאחורי פרוייקט בנייה זה שיש בו חציית קווים וסיכון מסוים.
בדרך כלל ,התמודדות הפלסטינים הישראלים בירושלים עם מצוקת הדיור היא
אינדיבידואלית ברמת התא המשפחתי .במקרים אחדים ,רוכשים חברים או קרובי
משפחה חלקת אדמה ובונים עליה במשותף את ביתם .ניסיונות התארגנות של קבוצה
גדולה יותר של משפחות לחיפוש פתרונות קולקטיביים לא הניבו פירות.
בשנת  1995יזמו אחדים מחברי הקבוצה פנייה אל משרד השיכון וביקשו להקצות
להם אדמות של מינהל מקרקעי ישראל להקמת יישוב קהילתי לפלסטינים ישראלים
באזור ירושלים .היוזמה לא האריכה ימים והרעיון שבק חיים משעה שהפעילה המרכזית
בקבוצה קיבלה עבודה נוספת וגילתה שאין בידה זמן להמשיך בפעולה לקידום הרעיון.
באופן דומה עלו וירדו רעיונות דומים על ארגון עמותות לשיכון ורכישת קרקע פרטית
לבנייה משותפת של עשר או עשרים משפחות .יוזמה אחרת ,אשר נמשכה כחמש עשרה
שנים אך הסתיימה בכשלון ,עסקה בשיכון חדש לאוכלוסייה הערבית במורדות הר
הצופים לכיוון ואדי אל-ג׳וז .הרעיון ,שנתמך בשלבים מסוימים על ידי פקידים במשרד
השיכון ובעירייה ,נתקל כנראה בהתנגדות של הגורמים המיישבים והתכניות נתקעו בין
הוועדה המחוזית לוועדה המקומית .פעילי יוזמה זו התבקשו לפני שנים אחדות להרשם
כעמותה למטרות שיכון והם עשו כן .הפרוייקט דיבר על כמאה יחידות דיור ומספר
המבקשים להרשם היה גדול הרבה יותר .אולם ,בסופו של דבר ,הפעילים שחלקם•
עורכי דין ,נתקלו בסחבת ורוב המשפחות שליוו את הרעיון במשך יותר מעשור ,נואשו
וחיפשו פתרונות חלופיים .לפי עדותה של ח׳אולה סעדי ,פעילה מרכזית בעמותה,
הפעילים איבדו תקווה להוציא את הפרוייקט אל הפועל .משפחת סעדי עצמה רכשה
מגרש בפרוייקט ״בנה ביתך״ בבית־צפאפא ובנתה את ביתה.
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סיכום והמלצות
מצוקת הדיור של הפלסטינים הישראלים בירושלים היא חלק אינטגרלי ופועל יוצא
ממצוקת הדיור שממנה סובלת כל האוכלוסייה הפלסטינית בעיר .מאז  1967אימצו
העירייה וממשלות ישראל מדיניות שיכון ובנייה שהתבססה על שיקולים פוליטיים-
לאומיים ומדיניות זו מנעה את התפתחותן של השכונות הערביות ,כפי שהודה טדי
קולק ,ראש העירייה הקודם ,בראיון עתונאי ".היעדר בנייה ציבורית בשכונות הערביות
ועיכובים מתמשכים של תכניות מתאר ומתן רשיונות בנייה הם הגורמים העיקריים
למצוקת הדיור במזרח ירושלים .הפלסטינים אזרחי ישראל אשר הגיעו אל העיר לאחר
 1967חשים את מצוקת הדיור יותר מאחרים ,בהיותם קבוצת מהגרים שכל אחד
מחבריה צריך למצוא פתרונות דיור בכוחות עצמו .בניגוד ליהודים ,אין צורכי הדיור
שלהם עומדים בראש מעייניהם של העירייה ומשרד השיכון ,ובהבדל מהאוכלוסייה
הפלסטינית ,הם אינם יורשים של נכסי דלא-ניידי ואינם יכולים להיעזר בתמיכה או
בסיוע של קרובי משפחה מקומיים.
משפחות הפלסטינים הישראלים בירושלים הן ברובן זוגות צעירים ,אקדמאים
שהתיישבו בעיר בגלל אפשרויות התעסוקה וסיכויי המוביליות החברתית .אחד מבני
הזוג לפחות הוא קרייריסט אשר העיסוק המתמיד בבעיות הקשורות במצוקת הדיור
מפריע להצלחתו וקידומו .בירושלים ,יותר מבכל מקום אחר ברחבי המדינה ,הם חשים
על בשרם א ת משמעות היותם נתונים לשוליות כפולה :הם שוליים בעיני השלטונות
והחברה היהודית שאינם דואגים לרווחתם כאזרחים שווים ומתייחסים אליהם כערבים.
הם מרגישים גם שוליים בעיני החברה הפלסטינית בירושלים בהיותם מהגרים ולכן
היחס אליהם הוא כאל ״ערביי ישראל״ ולא כחלק אינטגרלי של הקהילה הפלסטינית.
מבחינת הישגיהם של הפלסטינים הישראלים בירושלים בתחום ההשכלה ,הם
מהווים ,ללא ספק ,אליטה תרבותית .לזוגות צעירים המחליטים להשתקע בעיר ציפיות
גבוהות לתרגם את הישגיהם למוביליות סוציו-כלכלית .רק מיעוט קטן מצליח לממש
חלק מחלום זה ולהתגבר על המכשולים העומדים בפניו .הרוב מוצא שלאחר תריסר
שנים או יותר בירושלים מתגברים הקשיים ודיור הוא המרכזי שבהם .כאקדמאים
אזרחי ישראל ,מודעותם לאפליה של השלטונות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית ,הפוגעת
גם בהם ,היא גבוהה .על רקע זה ,תסכולם מתעצם וזעמם גובר כלפי הממסד היהודי.
כך הולך לאיבוד פוטנציאל חשוב של קבוצת תיווך שיכולה לעשות רבות לקידום הבנה
ודו־קיום בשלום בין הישראלים לפלסטינים בירושלים ,ובאזור כולו.
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חיפוש הפתרונות לבעיות הדיור בקרב אוכלוסיית המחקר נעשה עד היום בצורה
אינדיבידואלית ולא קבוצתית .ניסיונות אחדים להקמת עמותות שיכון או דיור קבוצתי
הסתיימו בדרך כלל במפח נפש .בשנים האחרונות הצטרפו משפחות אחדות לפרוייקט
״בנה ביתך״ על אדמות בבית-צפאפא שמינהל מקרקעי ישראל הקצה לזוגות צעירים
בכפר .מאז סיום בניית פרוייקט שיכוני נוסייבה בבית-חנינא בתמיכה ממשלתית ,לא
ידוע על מפעל דומה בשכונות הערביות.
כדי לפתור את בעיות השיכון במזרח ירושלים ,יש צורך בשינוי משמעותי במדיניות
העירייה והממשלה .שינוי זה היה נחוץ גם בעבר ,אולם לאחר תחילת תהליך השלום
עם הפלסטינים ,שינוי זה נעשה כורח שאסור לדחותו .ירושלים היא אחד המבחנים
הקשים ליכולת שני הצדדים לחיות בשלום ובשוויון .לשלום בין שני העמים בכלל,
ובירושלים בפרט ,יש סיכוי רק אם יהיה מבוסס על שוויון .פתרון מצוקת הדיור במזרח
ירושלים ,אשר החמירה מאז שנות התשעים ,יכול להיות צעד משמעותי בכיוון זה.
יש סימנים ראשונים לכך שירידת המתח הפוליטי-בטחוני והתקדמות תהליך השלום
מביאות יותר משפחות של ערבים אזרחי ישראל לשקול בחיוב פתרונות דיור בשכונות
היהודיות .יחד עם זאת ,סביר להניח שגם בעתיד יעדיפו רוב הפלסטינים הישראלים
להתגורר בשכונות הערביות .ברור מאליו ,שפתרון בסיסי למצוקת הדיור של אוכלוסיית
המחקר קשור בשיפור מצבת הדיור במזרח ירושלים ושינוי מדיניות השלטונות כלפי
האוכלוסייה הפלסטינית בעיר .עם זאת ,עד שיבוא שינוי כולל במדיניות ופירותיו
יורגשו בשטח ,מומלץ לפעול ,בשנים הקרובות ,להקלת מצוקת הדיור של הפלסטינים
הישראלים .להלן כמה הצעות שביצוען הוא עניין של החלטה מינהלית והמלצות
אחרות לטווח הרחוק:
.1

שינוי בקריטריונים מסוימים לצורך קבלת משכנתא לזוגות צעירים ,כדי לאפשר
ליותר משפחות של פלסטינים ישראלים לממש את זכאותן לסיוע ממשרד השיכון
ברכישת דירה או בית.

 .2חידוש בנייה ציבורית לזוגות צעירים ומשפחות אחרות ,ישירות או בשיתוף פעולה
עם קבלנים ויזמים פלסטינים ,בדומה לשיכוני נוסייבה.
.3

הפשרת קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל ,בשכונות הערביות או בקירבתן,
לבנייה ציבורית או לפרוייקטים חדשים של ״בנה ביתך״ לזוגות צעירים .כך יוכלו
19

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

משפחות רבות להתגבר על בעיית מחירי הקרקע לבנייה והקושי הבסיסי למצוא
אדמה כזו ,עקב המלאי הקטן או היות חלק מהאדמות המיועדות לבנייה בלתי
מוסדרות.
הניסיון ביישוב הקהילתי המשותף ״נווה שלום״ מלמד שיהודים וערבים יכולים
לגור יחד על בסיס של שוויון .להעתקת רעיון כזה לתחום ירושלים והפיכת יישוב
קהילתי יהודי-ערבי לסמל לשלום ושיתוף פעולה יש חשיבות אידיאולוגית ומעשית.
הפלסטינים הישראלים ,שרובם בוגרי האוניברסיטה העברית ,הם מועמדים
פוטנציאליים טובים לפרוייקט מסוג זה .כך ימצאו פתרון דיור הולם ,אך לא פחות
חשוב  -יוכלו למלא תפקיד חיוני בגישור פוליטי-תרבותי בין יהודים לערבים ,או
בין ישראלים לפלסטינים .זוהי רק דוגמא אחת כיצד ״שוליותה הכפולה״ של
אוכלוסיית המחקר ,שבדרך כלל היתה לה לרועץ ,יכולה להפוך ליתרון שחשוב לכל
הצדדים לעשות בו שימוש חיובי.
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ב .חינוך
הגדרת הבעיה ומקורותיה
כמו בעיות השיכון ,גם בעיות החינוך לילדי הפלסטינים הישראלים נובעות במידה רבה
ממצוקותיה של מערכת החינוך הפלסטינית במזרח ירושלים .כמו בנושא השיכון,
הפערים בין שירותי החינוך והתרבות לאוכלוסייה היהודית והערבית בעיר הלכו וגדלו
מאז  .1967במשך שלושה עשורים ניכרו אפליה בתקציבים והזנחה של הצרכים הבסיסיים
של האוכלוסייה במזרח ירושלים .חלקן של השכונות הערביות ותושביהן הגיע לכל
היותר ל 6%-7%-מתקציב העירייה ,כפי שהתברר בשנים האחרונות ".משרד החינוך
ומינהל החינוך בעירייה מזניחים את בתי-הספר הערביים ומקצים להם תשומת לב
ותקציבים זעומים .ביטויים של הזנחה ניכרים היטב במחסור בחדרי לימוד ,בתכניות
הלימודים ,בשיטות ההוראה ,בציוד הלקוי ,בצפיפות בכיתות ,ברמת ספרי הלימוד,
בהכשרת המורים ,בתכניות העשרה ועוד .בתי-הספר הערביים במזרח ירושלים כמעט
קפאו על שמריהם מאז  ,1967בעוד מערכת החינוך בעולם ובישראל התקדמו מאוד.
בנושא החינוך באה ״שוליותם הכפולה״ של הפלסטינים הישראלים בירושלים
לידי ביטוי בצורה הרבה יותר בולטת מבכל תחום אחר .זכותם החוקית של הפלסטינים
הישראלים במזרח ירושלים לקבל חינוך חובה חינם לילדיהם אינה מתממשת הלכה
למעשה ,משום שמערכת החינוך העברית לאוכלוסייה היהודית אינה בנויה לקלוט
תלמידים ערבים תוך התחשבות בצרכיהם התרבותיים המיוחדים .לכן בחרו מעטים
מאוד מקרבם לנצל את הזכות לחינוך חובה חינם על ידי שליחת ילדיהם לבית-ספר
יהודי .ואולם גם מערכת החינוך הערבית במזרח ירושלים רחוקה מלענות על הצרכים
הבסיסיים של הפלסטינים הישראלים :בתי-הספר הפלסטיניים מלמדים על פי תכנית
לימודים ירדנית עם תיקונים ושינויים קלים .בוגרי התיכון בבתי-ספר אלה )פרטיים
ועירוניים-ממלכתיים כאחד( מקבלים תעודת ״תוג׳יהי״ המקבילה לבגרות הישראלית.
משרד החינוך הירדני סירב בעבר להעניק תעודות כאלה לבוגרים שחם אזרחים ישראלים
ואלה הסתפקו בתעודת בית-הספר .ואולם חשוב יותר ,תכנית הלימודים ,שיטות ההוראה
והעדר הוראה בעברית ברמה גבוהה ,אינם מכינים את בוגרי בתי-הספר הפלסטיניים
להמשך לימודים באוניברסיטאות ישראליות.
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מערכות החינוך העברית והערבית בנויות כדי לשרת את שתי הקהילות הלאומיות
הגדולות בירושלים .מערכת החינוך הערבית אינה אטרקטיבית לפלסטינים הישראלים,
לא רק בגלל תכניות הלימודים הנהוגות בה ,אלא גם בשל רמת ההוראה והחינוך,
העזובה וההזנחה ,ההפרדה בין בנים לבנות ,שיטות החינוך המיושנות ויחס המורים
לתלמידים הכולל ענישה פיזית .הפלסטינים הישראלים בירושלים נחשפו באוניברסיטאות
לשיטות חינוך מתקדמות ומודעותם לחולשות ולפגמים במערכת החינוך הערבית גבוהה.
הם מעוניינים לתת לילדיהם את החינוך הטוב ביותר ,אך למרות אפשרויות הבחירה
הרבות בין סוגי בתי-ספר עירוניים ופרטיים בירושלים ,אין הם יכולים לבחור באחד
מהם בלב שלם ,משום שהפער בין ציפיות ההורים מבית-הספר לבין המציאות של
מערכת החינוך בבירה הוא גדול מאוד .מכאן התסכול וחוסר שביעות הרצון של
הפלסטינים הישראלים מבתי-הספר של ילדיהם .ואכן ,רוב ההורים לילדים בגיל בית-ספר
מתוך אוכלוסיית המחקר ציינו את בעיית החינוך כראשונה ברשימת דאגותיהם .יתרה
מזאת ,בעוד שפתרון מצוקת הדיור היא אפשרית ברמת התא המשפחתי ,פתרון אמיתי
למצוקת חינוך הילדים הוא עניין קבוצתי.
מודעות אוכלוסיית המחקר לחשיבות בית-הספר ותפקידו המכריע בהבניית זהותו
וכישוריו של התלמיד היא גבוהה מאוד .בבוגרי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל,
שרבים ביניהם עוסקים בהוראה ,יש להם ציפיות גבוהות בכל הקשור לבית-הספר
שאליו ישלחו את ילדיהם .רבים יודעים שהם היו יוצאים מן הכלל בבית-ספרם ,משום
שהצליחו בלימודיהם באוניברסיטה למרות מערכת החינוך הערבית ולא בגללה .לכן,
באופן טבעי ,הם שואפים להעניק לילדיהם הזדמנויות טובות יותר בהשוואה לבתי-הספר
שבהם למדו ביישובי הולדתם.

בחירת בית־הספר
כאמור ,רק משפחות ערביות בודדות בחרו עד כה לשלוח את ילדיהן לאחד מבתי-הספר
היהודיים בירושלים .שפת הלימוד ,תכני הלימוד ובעיקר הזהות הלאומית והתרבותית
הועלו כגורמים המונעים מחשבה על חלופה כזאת ,למרות הביקורת הרבה על מערכת
החינוך הערבית .הורה א ח ד אמר שיעדיף כל בית-ספר ערבי על בית-ספר יהודי,
ובמקום נימוקים רבים אמר :״לי יש ניסיון ,למדתי בבית-ספר יהודי בחיפה .חוויתי על
בשרי את הרגשתו של תלמיד ערבי יחיד בכיתה יהודית ובשום אופן איני מוכן לחזור
על טעות כזאת ולגרום לילדי לסבול כפי שאני סבלתי״.
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בני משפחה אחרת אשר בדקו את אפשרות שילובו של בנם בבית-ספר יהודי חלקו
איתי את ניסיונם .בנם בן החמש נשלח לגן חובה בבית-ספר טוב ואפילו יוקרתי
בירושלים .בסך הכל ציינו שהיחס אל הילד היה טוב והם הרגישו נוח ביחסיהם עם
המורים וההורים ,ועם זאת היו להם פקפוקים אם נהגו בחוכמה .יום אחד חזר הילד
וסיפר שבכיתה הדליקו נרות לזכר חללי מערכות ישראל והגננת סיפרה על החיילים
שנפלו בקרב .הילד שאל את הוריו מדוע לא הדליקה המורה נרות לחיילים ערבים
שנפלו בקרבות ולאחר הסברים ושיחה פתוחה עם הילד ,הוא שאל :״אז אולי אני לא
צריך להיות בבית-ספר זה?» .הסיפור היה הקש ששבר את גב הגמל וההורים שלחוהו
לביה״ס האנגליקני .כיום ,לומד הילד באוניברסיטה העברית.
רוב ההורים אינו בוחן כלל את חלופת בית-הספר היהודי ומעדיף את אחד
מבתי-הספר הערביים במזרח ירושלים .על פי הנתונים של עיריית ירושלים משנת
 1991-1990למדו בבתי-ספר פרטיים בירושלים )בכל הגילאים(  132ילדים פלסטינים
ישראלים לעומת  26תלמידים כאלה בבתי-ספר ערביים עירוניים .כן נמצאו ,על פי
נתוני אותה שנה 13 ,תלמידים ערבים ישראלים שלמדו בבתי-ספר יהודיים ) 6בבתי-ספר
יסודיים 5 ,בחטיבה ו 2-בתיכון( .כשנתיים מאוחר יותר ,ביולי  ,1992הכינה מינהלת
החינוך בעיריית ירושלים )מנח״י( רשימה חדשה של תלמידים ערבים אזרחי ישראל
הלומדים בבתי־ספר פרטיים בעיר .לפי רשימה זו נמצאו  127תלמידים בבתי-ספר
פרטיים ,כלומר חמישה פחות מנתוני השנה הקודמת .להורי תלמידים אלה הסכימה
העירייה לשלם כמה מאות שקלים עבור כל ילד ,כהשתתפות בהוצאות החינוך .צעד זה
של העירייה היה פשרה ופתרון זמני שהוצע להורים אשר איימו לפנות לערכאות מכיוון
שהשלטונות אינם דואגים שילדיהם יוכלו לזכות בחינוך חובה חינם בבית-ספר ״ערבי
ישראלי״ .לרשימת  127התלמידים אשר הוכנה בעירייה ,נוספו מאוחר יותר  30ילדים,
לאחר שהורים נוספים פנו לעירייה וערערו על אי הכללת ילדיהם בהסדר זה .למרות
שהעירייה המשיכה גם בשנתיים האחרונות להעניק סיוע סמלי להורי חתלמידים
הלומדים בבתי-ספר פרטיים ,קשה לסמוך על נתוני העירייה בלבד .לפי נתוני הסקר
שערכתי עם פרופ׳ וינגרוד ,מספר הילדים בגילאי בתי-הספר של אוכלוסיית המחקר
מתקרב לכ 250-תלמידים .מתוכם :בבתי-ספר פרטיים ערביים וזרים לומדים 160
תלמידים ,בבתי-ספר יהודיים לומדים כ 20-תלמידים ,בבית-צפאפא לומדים כ20-
תלמידים ובבתי-ספר עירוניים במזרח ירושלים לומדים כ 30-תלמידים .ילדים אחדים
לומדים ב״נווה שלום״ ואחדים מרחיקים עד בית-לחם או רמאללה .על פי נתוני
העירייה ,המוצאים תימוכין בסקר המשפחות שעשיתי ,ההתפלגות העדתית של התלמידים
היא 70% :מוסלמים 24% ,נוצרים 6% ,דרוזים .נתונים אלה ,גם א ם אינם מדוייקים
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לחלוטין ,מהווים מדד נכון של התפלגות אוכלוסיית התלמידים ,התואמת במידה רבה
את ההתפלגות העדתית של כלל אוכלוסיית המחקר".
לאחר סיפוח מזרח ירושלים ,ניסו שלטונות ישראל ,בעיקר בתחילת שנות השבעים,
לכפות על בתי-הספר הממלכתיים הערביים תכנית לימודים ישראלית הדומה לזו
המופעלת בקרב הערבים בישראל .אולם ,התברר שבוגרי תיכון עם תעודת בגרות
ישראלית לא יוכלו להשלים את לימודיהם באוניברסיטאות ערביות .ההורים השביתו
את בתי-הספר ורבים החלו להעביר את ילדיהם לבתי-הספר הערביים הפרטיים .בבית-
הספר התיכון הגדול רשידיה לבנים ,נפל מספר התלמידים ממספר המורים .בעקבות
זאת ,הוחלט בעירייה לשנות את המדיניות וב 1974-הוחזרה התכנית הירדנית לבתי-הספר
התיכוניים ולאחר מכן גם בחטיבות הביניים ובבתי-הספר היסודיים .מאז סוף שנות
השבעים נהוגה התכנית הירדנית בכל בתי-הספר הערביים במזרח ירושלים )ממלכתיים
ופרטיים( עם שינויים קלים ביותר.
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הצלחת הפלסטינים בירושלים להחזיר לבתי-הספר את התכנית הירדנית היתה
בעוכריהם של הערבים אזרחי ישראל ,אשר היו מעוניינים בחינוך על פי התכנית
הישראלית מאחר שבוגריה ניגשים לבחינות בגרות .ההורים עצמם למדו ביישובי הולדתם
על פי תכנית זו ,אשר הכשירה אותם במידה זו או אחרת להמשך לימודים באוניברסיטאות
ישראליות .לעומת זאת ,התכנית הירדנית מכינה את בוגריה להמשך לימודים
באוניברסיטאות ערביות .בית-הספר הערבי היחידי בירושלים אשר המשיך ללמד על פי
התכנית הישראלית נמצא בבית-צפאפא .לכאורה ,צריכים היו ההורים לשלוח את
ילדיהם לבית-הספר בבית-צפאפא ולקבל חינוך חינם על פי תכנית לימודים המתאימה
לצרכיהם ,אך בפועל מעטים מאוד בוחרים באפשרות זו משתי סיבות :רמת הלימודים
וההישגים הירודים בבית-הספר של בית-צפאפא והמרחק של הכפר מהריכוזים העיקריים
של הפלסטינים הישראלים בשכונות הערביות הצפוניות ".מסיבות אלה בתי-הספר
)היסודי והתיכון( בבית-צפאפא אינם מושכים אלא מספר קטן מילדי הפלסטינים
הישראלים ,כולל אלה הגרים בבית-צפאפא.
בשועפאט ,בית-חנינא ושכונות אחרות במזרח ירושלים יש בתי-ספר עירוניים.
מבחינת הקירבה למקום המגורים ,צפוי היה שרבים ישתמשו בהם למימוש הזכות
לחינוך חובה חינם .תכנית הלימודים הנהוגה בהם היא כאמור ירדנית ,לפחות מאז סוף
שנות השבעים ,כמו בבתי-הספר הפרטיים .למרות זאת רק מעטים מאוד ,כ 30-מתוך
 250מילדי הפלסטינים הישראלים ,לומדים בהם בגלל יוקרתם הנמוכה ורמת הלימודים
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הירודה .מבחינה זאת לא חל שינוי במהלך שני העשורים האחרונים ורוב אוכלוסיית
המחקר מעדיפה את בתי-הספר הפרטיים היוקרתיים .השלטונות הממשלתיים והעירוניים
אינם עושים מאמצים מיוחדים כדי לשנות מציאות זו ולמשוך יותר חורים לשלוח את
ילדיהם לבתי-הספר הממלכתיים .ייתכן שהגורם העיקרי לעמדה זו הוא כלכלי :מערכת
החינוך העירונית חוסכת לעצמה עשרות מיליוני שקלים כל שנה .לאחרונה פורסם
בעתונות דו״ח על פער שירותי העירייה בין שני חלקי העיר ,וממנו מתברר שחסרות
למערכת החינוך הערבית  380כיתות".
בתי-הספר הפרטיים הנחשבים ליוקרתיים בירושלים קשורים היסטורית ,מאז
שלהי ה מ א ה ה ,19-בפעילות המיסיונרית האירופאית .הם רכשו יוקרה בגלל הוראת
שפות אירופאיות לגיל הרך ושיטות לימוד ותכנים שנחשבו בזמנו לחדישים .בראש
רשימת המוסדות היוקרתיים עומדים בתי-הספר פריר ומטראן לבנים ,ובתי-הספר
רוזרי ושמידט לבנות .למרות שכר הלימוד הגבוה בבתי-הספר הפרטיים ולמרות שיוקרתם
ורמת הלימודים בהם ירדו בעשור האחרון ,משפחות האליטה הירושלמיות מעדיפות
אותם על בתי-הספר העירוניים וגם רבים מילדי הפלסטינים הישראלים בירושלים
)כ 110-תלמידים מתוך  (250לומדים בהם .המעורבות הממושכת של אוכלוסיית התלמידים
)במישרין ובעקיפין( בפעילות של האנתפאדה )שביתות ,הפגנות וסגירת בתי-הספר על
ידי השלטונות( היא שגרמה לירידת הרמה' ,אך בשנתיים האחרונות חזרו הלימודים
למסלולם בהשפעת תהליך השלום והוצאת בתי-הספר ממעגל פעילות האנתפאדה.
למרות זאת ,הורים רבים טוענים שתהליך ההבראה מהנזקים שנגרמו למוסדות החינוך
יארך עוד שנים רבות .הורים מתלוננים על שיטות ההוראה המיושנות )שינון במקום
חשיבה יצירתית( בבתי-הטפר הערביים ,כולל הפרטיים שביניהם .ההפרדה בבתי-הספר
היסודיים והתיכוניים בין בנים לבנות היא מקור אחר לאי שביעות רצון .רבים מציינים
את הגישה המיושנת של המורים אל התלמידים ,את שיטות הענישה ,לחץ המבחנים
והתחרות ההרסנית בבתי־הספר הפרטיים היוקרתיים .לפלסטינים הישראלים בירושלים,
שחלק לא מבוטל מהם עוסק בחינוך ,יש מודעות גבוהה לפגמים כאלה.
חלופה אחרת הפתוחה בפני האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים היא בתי-ספר
פרטיים זרים ,אשר שפת ההוראה בהם אינה ערבית .שלושה בתי-ספר כאלה קיימים
בירושלים וקולטים חמישית מהתלמידים ) 50מתוך  (250מקרב משפחות הפלסטינים
הישראלים :ביה״ס האנגליקני וביה״ס הצרפתי ברחוב הנביאים וביה״ס האמריקאי
בשועפאט .עשרות הורים בוחרים בהם כרע במיעוטו ולא מתוך שכנוע מלא .יש לכל
אחד מבתי-הספר יתרונות וחסרונות אשר ההורים מודעים להם היטב:
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 .1בית־הספר האנגליקני מצטיין באווירה חינוכית וחברתית נעימה .שיטות החינוך
מודרניות והילדים מתנסים בחוויה מיוחדת של מגע עם אוכלוסייה פלורליסטית
ואווירה רב-תרבותית .בית-הספר נחשב ליוקרתי ורכישת השפה האנגלית מגיל
צעיר נחשבת כנקודת זכות .בבית-הספר לומדים רוב ילדי הקהילה הזרה בירושלים,
כולל אנשי הקונסוליות ,אנשי האו״ם ואחרים .ואולם ,שכר הלימוד נע בין 4,000
ל 6,000-דולר לשנה לתלמיד ומעטים מאוד הם הזוגות הצעירים היכולים להרשות
לעצמם לעמוד בתשלומים גבוהים כל כך במשך שנים רצופות .יתרה מזאת ,רבים
מההורים אינם חושבים שיש הצדקה להשקעה כה גדולה .בעוד למרבית הזרים
בירושלים משכורות דולריות והמוסדות המעסיקים אותם מכסים את הוצאות
החינוך ,הרי המקומיים צריכים לממן את ההוצאה מכיסם הפרטי .בבית-הספר
לומדים מעט מאוד ערבית וכמעט אין לומדים דבר על התרבות הערבית והמוסלמית.
 .2בית-הספר הצרפתי ממוקם בבניין עתיק ויפה ברחוב הנביאים )מנזר סנט ג׳וזף(
והוא מושך בשנים האחרונות מספר גדול של תלמידים ערבים ממזרח ירושלים,
כולל פלסטינים ישראלים .שפת ההוראה היא צרפתית ,אך לצידה לומדים ערבית
מגיל צעיר .לוועד ההורים יש השפעה והנהלת בית-הספר קשובה יותר לצרכיהן של
המשפחות המקומיות .שכר הלימוד בבית-הספר הוא כחמישית מבית-הספר
האנגליקני השכן .לצד נקודות זכות אלה יש נקודות תורפה שאיע עוזרות להתפתחותו
של המוסד ולגידול מספר תלמידיו :שפת ההוראה היא צרפתית ,תכנית הלימודים
היא צרפתית והיא מגבילה את יכולת ההורים להיות מעורבים בתכנים הנלמדים
או לעזור לילדיהם בהכנת שיעורים .כמו כן ,יש צפיפות גדולה בכיתות ואפשרויות
הפיתוח במבנה העתיק מצומצמות ביותר.
 .3בית-הספר האמריקאי בשועפאט הוא אחד הצעירים והבלתי יציבים בין בתי-הספר
הפרטיים הזרים בירושלים .הוא מושך בשנים האחרונות מספר גדול של תלמידים
ערבים ,בגלל מיקומו והוראת השפה הערבית כשפה שניה החל מהכיתות הנמוכות.
בהשוואה לבית-הספר האנגליקני ,שכר הלימוד הוא זול ודומה יותר לנהוג בבית-הספר
הצרפתי .רוב תלמידי בית-הספר הם בנים למשפחות של ערבים ישראלים ופלסטינים
מירושלים ,רמאללה ובית-לחם ,ורק מיעוטם זרים ,בעיקר אמריקאים .חסרונו
העיקרי של בית-הספר הוא שאין לו עדיין הכרה רשמית ועל כן בוגריו מתקשים
להתקבל לאוניברסיטאות בארץ .מסיבה זו מוציאים הורים אחדים את ילדיהם
מביה״ס כאשר הם מגיעים לכיתות הגבוהות ומעבירים אותם לבתי-ספר אחרים.
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התופעה גורמת לאי יציבות וחוסר בטחון ,ובנוסף לכך ,למוסד אין בניין קבוע ומדי
כמה שנים ההנהלה שוכרת מבנה אחר כדי להמשיך את פעילות בית-הספר.
לסיכומו של פרק זה נאמר שההתלבטות בבחירת בית-ספר היא קשה ביותר.
כמעט כל המשפחות שרואיינו אמרו בפירוש שאינן שלמות עם בית-הספר שבו לומדים
ילדיהן .הבחירה שעשו ,כך הדגישו ,היא בבחינת רע במיעוטו .הם משאירים את
ילדיהם במוסד ,במידה רבה ,רק מפני שאינם מכירים חלופה טובה יותר.

יוזמות לפתרון בעיית החינוך
על רקע חוסר שביעות הרצון של הפלסטינים הישראלים בירושלים ממגוון בתי-הספר
הקיימים בעיר ,נולדו וגוועו במשך תריסר השנים האחרונות מספר יוזמות לפתרון
קבוצתי של בעיית החינוך .הניסיון הרציני הראשון נעשה בשנים  ,1985-1984כאשר ועד
של כעשרה הורים ניסה להקים בית־ספר חדש שמלמדים בו את תכנית הלימודים
הנהוגה בקרב הערבים בישראל .למרות שביה״ס אמור היה לזכות במימון ופיקוח של
משרד החינוך ,היוזמים חלמו על בית-ספריפתוח ,מודרני ,אשר ועד ההורים יהיה
מעורב בניהולו ובקביעת חלק מהתכנים .הוועד ערך סקר ראשוני של אוכלוסיית
המחקר והורים אחדים מקרב המשפחות הערביות הירושלמיות הביעו נכונות לשלוח
את ילדיהם לבית-ספר כזה א ם יקום.
במגעים הראשונים עם העירייה ,הציעו האחראים על מערכת החינוך הערבי בירושלים
שההורים ישלחו את ילדיהם לבית-הספר היסודי בבית-צפאפא במקום להקים בית-ספר
חדש .העירייה מצידה היתה מוכנה לממן א ת הסעת התלמידים באוטובוס מיוחד.
הוועד היוזם ,שלא התלהב מפתרון זה ,ביקר פעמים אחדות בבית-הספר ונפגש עם
המנהל ועם חלק מהמורים .ההורים הגיעו למסקנה שתנאי הצפיפות בכיתות ,רמת
ההוראה ודרך הניהול של המוסד לא יאפשרו להם להשתלב כקבוצה ולהשפיע באופן
מהותי על שיפור המצב בבית-הספר .יתרה מזאת ,נסיעה באוטובוס ,האוסף את התלמידים
משכונות אחדות בצפון העיר ובמזרחה ,נמשכת שעות אחדות ,בבקרים ובסיום יום
הלימודים .לכן נפסל ביה״ס בבית-צפאפא כפתרון קבוצתי ורק מספר מועט של הורים
בחר בו ,וזאת לאחר שנבדקו ונפסלו גם חלופות אחרות.
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ועד היוזמה המשיך את מגעיו עם משרד החינוך ועיריית ירושלים ובאביב 1985
התקבלה החלטה עקרונית לפתוח בית-ספר חדש ואף נמצא מבנה מתאים בשיח׳
ג׳ראח .במאי  1985פנו פעילי הוועד אל ההורים לרשום את ילדיהם .העירייה ומשרד
החינוך התנו את הסכמתם לפתיחת כיתות אחדות של בית-ספר יסודי בגיוס עשרים
תלמידים לפחות לכל כיתה .ועד היוזמה החליט לפתוח את ההרשמה גם למשפחות
ירושלמיות ,ובודדים ניצלו א ת ההזדמנות .להפתעתם של היוזמים ,מספר הנרשמים
היה קטן .יתרה מזאת ,ויכוח פוליטי חריף פרץ בקרב ההורים ,אשר חלקם יצא בגלוי
נגד רעיון ה ק מ ת בית-ספר מיוחד ל״ערביי ישראל״ במזרח ירושלים .במבנה המיועד
לבית־הספר החדש פעל עד לאותה עת בית-ספר יסודי לבנות ,אשר השלטונות החליטו
להעביר את תלמידותע למוסד אחר בתוך העיר העתיקה .הורי התלמידות והעתונות
הערבית במזרח ירושלים הפנו את חצי ביקורתם אל ביה״ס החדש והפעילים העומדים
מאחורי הקמתו .ועד היוזמה מצא את עצמו בעין הסערה ,מספר הנרשמים לא סיפק
את דרישות העירייה ורעיון הקמת בית-הספר לא התממש.
הניסיון להקים בית-ספר מיוחד לפלסטינים הישראלים עורר במשך חודשים ויכוח
פוליטי נוקב בנושא הזהות התרבותית והשייכות הלאומית של הקבוצה .מרצה
מאוניברסיטת ביר-זית ,שבלטה בהתנגדותה לרעיון בית-הספר ,הצהירה שמבחינתה
מימושו אינו שונה מ ה ק מ ת ״התנחלות ישראלית בלבה של ירושלים הערבית״ .אווירה
עכורה מאוד שררה בין שכנים וחברים שמצאו את עצמם משני צדי המתרס כתומכים
ומתנגדים להקמת בית-הספר .אחדים מהפעילים למדו על בשרם עד כמה קשה לפלסטינים
הישראלים לעשות פעולה כלשהיא אשר תבחין אותם כקבוצה בעלת זהות נפרדת
מסביבתם .למרות חוסר שביעות הרצון מבתי-הספר הערביים הקיימים ,ניסיון ההיבדלות
מהסביבה נראה לרבים מרחיק לכת ומזיק ,ולכן נרתעו מלקחת בו חלק .הצעתם של
אחדים שביה״ס ימוקם במערב העיר נדחה אף הוא וכך נגוז •החלום שנראה במשך
חודשים אחדים קרוב מאוד למימוש.
לאחר פרוץ האנתפאדה החמירה עוד יותר בעיית החינוך במזרח ירושלים .התנגשויות
בין תלמידים מפגינים לבין המשטרה ,שביתות וסגירת מוסדות חינוך על ידי השלטונות
יצרו מציאות בלתי נסבלת להורים רבים .על רקע זה התארגנה בתחילת שנות התשעים
שוב קבוצת הורים לבדיקת חלופות לפתרון בעיית החינוך שהלכה והחמירה .ההורים
שניכוו מניסיון הקמת בית-הספר הנפרד ,העלו רעיונות חדשים במגעיהם עם האחראים
על החינוך בעירייה .ההורים הציבו לעצמם מטרה צנועה — לגבש קבוצה גדולה של
תלמידים בכיתות הנמוכות בבית-הספר היסודי ,ולשלבם באחד מבתי-הספר היהודיים
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במערב העיר .היו מגעים עם הנהלות בתי-הספר גונן ,הניסויי ונווה שלום ,אך גם ניסיון
זה נכשל ,כאשר התברר שקשה לגבש קבוצה גדולה סביב אחת החלופות.
סיבה אובייקטיבית חשובה לחוסר הצלחתה של הקבוצה להקים בית-ספר חדש
היא מספר הילדים הקטן בקרב אוכלוסיית המחקר .מתוך  212המשפחות שנסקרו
במחקר המקיף על הקבוצה ,היו  141משפחות עם ילדים ,ברובן זוגות צעירים אקדמאים
וקרייריסטים ,שלהם משפחות קטנות .ל 29-משפחות היה ילד אחד בלבד ,ל 51-משפחות
שני ילדים ,ל 35-משפחות שלושה ילדים ,ל 14-משפחות ארבעה ילדים ורק ל12-
משפחות חמישה ילדים או יותר .חלק מהילדים הם תינוקות שטרם הגיעו לגיל בית-הספר.
כ 30-ילדים הם דור שני של פלסטינים ישראלים בירושלים הלומדים באוניברסיטה או
עובדים בירושלים .בגילאי הכיתות הנמוכות יש פוטנציאל של  18-15תלמידים לכיתה
ובכיתות הגבוהות יותר ,בעיקר בתיכון ,המספרים קטנים יותר.
מעניין לציין שמרבית בני הדור השני של הפלסטינים הישראלים בירושלים הלכו
בדרכי ההורים ולפעמים הרחיקו לכת :כעשרים מתוכם ,בנים ובנות ,למדו או לומדים
באוניברסיטה העברית ,אחדים יצאו את גבולות הארץ כדי להמשיך את לימודיהם
באירופה ובארה״ב .גם בין בוגרי בתי-הספר הפרטיים והממלכתיים במזרח ירושלים,
לא נמצאו כאלה שבחרו ללמוד במכללות הפלסטיניות בגדה המערבית .מבחינה זו
כמעט אין הבדל בין בוגרי בתי-הספר הפרטיים הערביים ,העבריים ,הזרים או הממלכתיים
הערביים .לכולם ברור כיצד לנתב את לימודיהם כדי להבטיח את עתידם.
מאז תחילת שנות התשעים עלו וירדו יוזמות שונות של קבוצות הורים מתוסכלים
לבדיקת פתרונות של הקמת בית-ספר פרטי או סיפוח ילדי הקבוצה לבית-ספר קיים.
ניסיונות אלה לא צלחו ורק הגבירו את הרגשת התסכול וחוסר האונים בקרב היוזמים.
לאחרונה רשמו את עצמם אחדים מהפעילים כעמותה .צעד זה נעשה בעצה אחת עם
מינהלת החינוך של העירייה ,במטרה לקדם את הטיפול בבעיית החינוך לילדי הקבוצה.
העמותה החדשה ,״אל-מורד״ שמה ,אירגנה פעילות תרבותית לילדי הפלסטינים
הישראלים ,פעם בשבוע בימי ראשון .פעילות העשרה מגוונת לכ 80-ילדים אורגנה גם
בשנת  1995בימק״א .אולם בינתיים לא היתה התקדמות בפתרון הבעיה המרכזית של
מימוש הזכות לחינוך חובה חינם בבית-ספר מתאים.
פעילות מועדון יום ראשון בימק״א כללה שיעורי שחיה ,עברית וערבית ,מוסיקה,
ציור ,ספורט ,משחקים ועוד .המדריכים והמדריכות שעבדו עם הילדים היו ,בדרך כלל,
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סטודנטים ערבים הלומדים באוניברסיטה העברית .ההורים אשר מימנו מכספם את
הוצאות הפעילות נפגשו במהלך  1995פעמיים לפחות ,כדי לדון בתכנית הפעילות
ובהמשך הדרך .כך הפך בניין ימק״א במערב העיר ,למועדון חברתי שקבוצה גדולה של
הורים נפגשה בו כאשר באו לאסוף את ילדיהם .העמותה ,אשר בראשה עומד עורך
הדין מאזן קופטי ,הצליחה ,לראשונה ,לארגן פעילות קבוצתית רצופה של עשרות
משפחות של פלסטינים ישראלים בירושלים.
יום ראשון נבחר להפעלת הילדים מאחר שמרבית בתי-הספר הפרטיים הערביים
והנוצריים אינם מלמדים בו .כך זכו הילדים המושבתים מלימודים יומיים בשבוע
)שישי וראשון או שבת וראשון( בפעילות העשרה מעניינת ומהנה .להורים רבים שעובדים
או לומדים בימי ראשון ,הפעילות לילדים היתה פתרון להעסקת ילדיהם מחוץ לבית.
אנשי העמותה ראו ב״מועדון יום ראשון״ שלב בגיבוש קבוצה גדולה של הורים וילדים
שיחפשו יחד וביתר הצלחה פתרון לבעיה המרכזית של הקמת בית-ספר .ואכן נושא זה
נדון יותר מפעם אחת בפגישות ההורים ,שבהן עלו שוב חלופות שונות לפתרון :הקמת
בית-ספר פרטי מיוחד לקבוצה ,הקמת בי״ס בשיתוף פעולה עם מינהל החינוך בעירייה
או השתלבות הקבוצה באחד מבתי-הספר הפרטיים הקיימים במזרח ירושלים .שעות
רבות של דיונים ובדיקת היתרונות וחחסרונות של כל חלופה החזירו את ההורים בדרך
כלל אל נקודת ההתחלה .הם גילו שוב שבכוחות עצמם יקשה עליהם להתאחד ולהוציא
אל הפועל פתרון כלשהוא שיהיה מקובל על מרביתם.
חברי עמותת ״אל-מורד״ סיכמו בסיפוק רב את מספר הנרשמים ואת התלהבות
ההורים והילדים אשר השתתפו בפעילות ״מועדון יום ראשון״ בימק״א .ואולם ,במשך
השנה דעכה ההתלהבות ולקראת האביב ירד מספר המשתתפים למחצית .עתה ברור
שהמשך פעילות העמותה בימק״א מוטל בספק משתי סיבות :העלות הגבוהה של
הפעילויות ביום ראשון עקב אי הצלחת העמותה לגייס כספים לסבסוד התכניות,
והחלטת הנהלת ימק״א להפסיק פעילויות קבוצתיות של קייטנות ומועדונים בגלל
פרוייקט בנייה גדול .התקווה לגיבוש קבוצת הורים גדולה אשר תפעל יחד להקמת
בית-ספר חדש ,נראית היום רחוקה מהגשמה .מינהל החינוך בעירייה ,אשר האיץ
בהורים ב 199 2-להקים עמותה והבטיח לסייע בהקמת בית-הספר נסוג מרוב הבטחותיו,
ונראה שרוב חברי העמותה משלימים עם המצב ומאבדים את התקווה לשינוי דרמטי
בטווח הנראה לעין.
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במהלך שנת  ,1995עברה האחריות על מערכת החינוך הפלסטינית בערי הגדה
המערבית ובשכונות ובכפרים שליד ירושלים לידי הרשות הפלסטינית .בינתיים ,הרשות
טרם הספיקה לערוך שינויים מהותיים בתכניות הלימודים הירדניות הנהוגות בבתי-הספר.
אולם ,שינויים כאלה יתבצעו בהדרגה בעתיד הקרוב .מחלקה חדשה לרפורמה בתכניות
הלימודים וכתיבה מחדש של ספרי לימוד ,הוקמה ברמאללה בראשותו של פרופ׳
אברהים אבו-לוגוד ,שהיה עד שנת  1995סגן נשיא אוניברסיטת ביר-זית .בתי-הספר
הפלסטינים הפרטיים במזרח ירושלים ,שלא היו עד עתה בפיקוח מינהלת החינוך
בעירייה ,עברו בפועל לפיקוחה של מערכת החינוך של הרשות הפלססינית .יתרה מזאת,
שמועות ופרסומים בעתונות מדברים על מגעים בין ישראל לרשות הפלסטינית להעברת
סמכויות אחדות ,כולל סמכות החינוך במזרח ירושלים ,לידי הפלסטינים.
בינתיים ,אין השינויים הפוליטיים הקשורים ביישום הסכמי אוסלו משפיעים על
חייהם של הפלסטינים הישראלים בירושלים ,לפחות בנושא החינוך .עם זאת ,השינויים
הפוליטיים מגבירים את חוסר הוודאות בקרב כמה משפחות .משא ומתן על הסדר קבע
בשאלת עתידה של ירושלים אמור להתחיל ,וכל שינוי במעמדה של העיר עלול לחייב
את הפלסטינים הישראלים לקבל החלטות חדשות גם בתחום החינוך .במהלך שנת
 1995היו משפחות אחדות אשר העבירו את ילדיהן לבתי-ספר יהודיים )בעיקר לביה״ס
הניסויי ובי״ס יאנוש קורצ׳ק בגבעה הצרפתית( .אך בשלב זה ,קשה לאמוד עד כמה
סנוניות ראשונות אלה מסמנות תופעה שתלך ותגדל בשנים הקרובות .אין ספק שהתופעה
קשורה בירידת מתח הסכסוך הלאומי וההרגשה הגוברת בקרב הערבים אזרחי ישראל
שהם צריכים להתחיל לדאוג עתה יותר לשאלות של שוויון זכויות והזדמנויות אזרחיות.

סיכום והמלצות
נושא החינוך לילדי הפלסטינים הישראלים בירושלים קשור בשאלת הזהות הלאומית־
תרבותית יותר מאשר שאלת השיכון .על משרד החינוך ומינהל החינוך של עיריית
ירושלים לספק ,על פי חוק ,חינוך חובה חינם למשפחות הפלסטינים אזרחי ישראל
בעיר הבירה .אך בפועל רק בית-ספר אחד ,בבית-צפאפא ,מלמד על פי תכנית לימודים
ישראלית ובוגריו ניגשים לבחינות בגרות .בבתי-הספר העירוניים הערביים ויתרו
השלטונות על הנהגת תכנית לימודים ישראלית ומאז שנות השבעים נהוגה בהם תכנית
הלימודים הירדנית .החלופות שמשרד החינוך מעמיד בפני אוכלוסיית המחקר הן:
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תכנית לימודים עברית בבתי-הספר היהודיים או תכנית לימודים ירדנית בבתי-הספר
•הערביים במזרח העיר .שתי החלופות אינן מתאימות לצרכים של קבוצה מיוחדת זו,
ולכן באופן טבעי מעטים בוחרים באחת מהן .בית-הספר היחיד בירושלים המלמד לפי
תכנית הלימודים למגזר הערבי בישראל נמצא בבית-צפאפא ,המרוחקת מריכוזי מגורי
המשפחות ועל כן אינו מהווה פתרון קבוצתי .רוב המשפחות בוחרות ,בלית ברירה,
לשלוח את ילדיהן לבתי-ספר פרטיים .בנוסף להוצאות הכספיות ,גם בתי-ספר אלה
לסוגיהם אינם עונים על צורכי החינוך המיוחדים של הפלסטינים הישראלים.
במשך תריסר השנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות של ועדי יוזמה מקרב הפלסטינים
הישראלים בירושלים לפתור את בעיות החינוך בכוחות עצמם או בסיוע העירייה .מידת
ההצלחה היתה ,במקרים הטובים ,חלקית וזמנית .ההתמודדות עם בעיות החינוך ,כמו
בעיות השיכון ,ממשיכה להיות ברמה המשפחתית .גם הקמת העמותה ״אל-מורד״
לקידום הנושא ,בעצה אחת עם מינהלת החינוך בעירייה )מנח״י( ,לא הביאה לשינוי
משמעותי בשנתיים האחרונות .העירייה ומשרד החינוך ממשיכים להתעלם ממצוקתן
של כמאתיים משפחות שאינן יכולות לממש את זכות ילדיהן לחינוך חובה חינם.
השלטונות בחרו בשנים האחרונות בהענקת פיצוי כספי קטן למשפחות שילדיהן לומדים
בבתי-ספר פרטיים .אך פיצוי זה ,שגם הוא נשחק מדי שנה ,אינו מהווה מענה לבעיה
העיקרית של היעדר מערכת חינוך מתאימה לפלסטינים הישראלים בירושלים.
מימוש הסכמי אוסלו ושיחות על הסדר קבע בירושלים עשויים להוסיף מימד חדש
למורכבות מצבם של הפלסטינים אזרחי ישראל החיים במזרח העיר ובסביבתה הקרובה.
העברת מינהל החינוך אל הרשות הפלסטינית ,עלולה ליצור סיבוכים וקשיים לבוגרי
בתי-הספר הפלסטיניים אשר יבקשו להמשיך את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה
בישראל .כמו כן ,צפויים שינויים בתכני הלימודים ובאווירת בתי-הספר .על רקע זה
חשוב מאוד שמינהל החינוך בעירייה יטה אוזן קשובה יותר למצוקתה של אוכלוסייה
ייחודית זו ,כדי לפתור את בעיות החינוך .חלופות אחדות יכולות לבוא בחשבון:
.1

הקמת בית-ספר חדש ,מודרני ופתוח ,אשר יהווה מודל חיקוי לבתי-ספר ערביים
אחרים בשכונות הפלסטיניות מבחינת האווירה החינוכית ,שיטות הלימוד ,התכנים,
מעורבות ההורים ורמת ההישגים .בית-ספר כזה ימשוך אליו לא רק תלמידים
פלסטינים ישראלים אלא גם ילדי משפחות פלסטיניות מקומיות ,אשר חלקן
הביעו גם בעבר נכונות לתמוך בפרוייקט כזה .אי שביעות רצון ממערכת החינוך
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הקיימת במזרח העיר )פרטית ועירונית( אינה נחלתם של הפלסטינים הישראלים
בלבד.
 .2הקמת בית-ספר חדש ,רב-תרבותי ,אשר ילמדו בו ערבים ויהודים בשתי השפות
את שתי התרבויות ,הערבית והעברית .דוגמא לבית-ספר כזה קיימת ב״נווה שלום״
והיא דגם טוב לדו-קיום בשלום ולחינוך לרב-תרבותיות לאומית ,דתית ותרבותית.
הקמת בית-ספר מסוג זה בירושלים ,על פסיפס האוכלוסיות העשיר שלה ומשמעותה
לדתות ועמים רבים ,תהיה צעד בעיתו ,אשר עשוי למשוך התעניינות של תורמים
ותומכים.
.3

כעדיפות שלישית ,אפשר לחזור ולבדוק אפשרות של שילוב קבוצה גדולה של ילדי
חפלסטינים חישראלים באחד מבתי-הספר הקיימים .חלופה זו נבדקה בעבר ונעשו
צעדים אחדים לצורך מימושה ,אך בסופו של דבר היא לא יצאה לפועל .ייתכן
שאווירה של שלום ואמון הדדי בעתיד הקרוב תעניק סיכוי טוב יותר לשילוב כזה.

כפי שלמדנו בשנה האחרונה ,קשה לצפות התפתחויות פוליטיות ואחרות באזור,
וקשה להעריך את סיכויי הצלחתם של כל הפתרונות המוצעים .התקדמות או חוסר
התקדמות בתהליך השלום עם הפלסטינים ואופיו של פתרון הקבע לשאלת ירושלים
הם ללא ס פ ק גורמים המשפיעים באופן ישיר על פתרון בעיותיהם של הפלסטינים
הישראלים בירושלים ,ובכלל זה על החינוך שהם מבקשים להעניק לילדיהם.
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