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תקציר
מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים של מכון ירושלים למחקרי
מדיניות ,העוסקים בשכונות הערביות במזרח-ירושלים .מטרת
המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון
תחומים ,במטרה לקדם פעולה אקטיבית מבוססת-ידע לשיפור
איכות-חייהם של התושבים הערבים במזרח-ירושלים .מלבד תיאור
המצב ,נעשה במחקרים אלה ניסיון לאתר מנגנוני צמיחה ופיתוח
שייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים בירושלים.
אנו מאמינים כי מחקר המשלב פרקטיקה עם המלצות-מדיניות
הוא הבסיס לתיקון עוולות חברתיות ופוליטיות ,בניסיון ליצור עיר
מתוקנת שתכיל את כלל תושביה .שיטות המחקר כוללות עבודת-
שטח וראיונות-עומק ,שימוש במאגרי מידע הקיימים ברשויות
ובמכוני-מחקר וקיום שולחנות עגולים בהשתתפות נציגי השכונות,
העירייה והחברה האזרחית.
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עיקרי המחקר

שכונת מחנה פליטים שועפאט (להלן :מ"פ שועפאט) היא אחת
משתי השכונות הערביות הגדולות הנמצאות בצפון-ירושלים ,מחוץ
לגדר הביטחון (השנייה היא כפר עקב) ומתגוררים בה כ60,000-
תושבים .שכונת מ"פ שועפאט מורכבת מ 4-שכונות משנה :מחנה
הפליטים ,ראס ח'מיס ,ראס שחאדה ודאחיית אל-סלאם .היא דומה
בהיקף אוכלוסייתה לערים כמו רמלה ,לוד ,נצרת ורעננה ,ומאוכלסת
בצפיפות רבה יותר מהערים גבעתיים והוד השרון .אוכלוסייתה
גדולה גם מהשכונה היהודית המאוכלסת ביותר בירושלים  -שכונת
רמות .אולם ,בהשוואה לכל אלה השכונה מקבלת תקציב זעום
ושירותים עירוניים מעטים מאוד.
המחנה הוא מחנה הפליטים היחיד המצוי בתוך גבולות מדינת
ישראל .המחנה הוקם בשנת  1965על ידי אונר"א והרשויות הירדניות
כדי לפנות פליטים שהתגוררו בתנאים קשים ברובע היהודי בעיר
העתיקה .בשנת  1967התגוררו במחנה כ 3,400-נפש בלבד .המחנה
מנוהל מאז  1967על ידי אונר"א ומקבל ממנה שירותי חינוך
ותברואה חלקיים.
מאחר שהמחנה נכלל בתחום השטח שסופח לירושלים ב 1967-רוב
תושבי המחנה נחשבים לתושבי קבע בישראל ועיריית ירושלים
והרשויות הישראליות מחויבות במתן שירותים לתושבים.
מאז הוצאתה של השכונה אל מחוץ לגדר הביטחון (גדר ההפרדה),
לפני למעלה מעשור ,האזור הפך לשטח-הפקר ,שלא נאכפים בו
החוקים .הימצאותה של השכונה מחוץ לגדר והעדר פיקוח על הבנייה
בה איפשרו בנייה מסיבית של אלפי דירות חדשות שאוכלסו על ידי
משפחות צעירות ומשפרי דיור משכונות אחרות במזרח ירושלים
ומחוצה לה.
תושבי השכונה סובלים מתשתיות לקויות שאינן מתאימות לגודל
האוכלוסייה ,מבעיות באספקת המים ,ממערכות ביוב וניקוז לא
מספקות ,מאיסוף אשפה חלקי ומכבישי עפר צרים ללא ריבודי
אספלט .אין בשכונה גנים ציבוריים ופינות משחק לילדים .קיים
מחסור בכיתות לימוד ,בשירותי רווחה ובשירותים חברתיים אחרים.
אין כמעט פעולות תרבות בשכונה .שירותי החירום חלקיים מאוד.
השכונה מאופיינת בפשיעה נרחבת ,בשימוש ובמסחר ער בסמים
ובריבוי כלי-נשק בידי התושבים .כל אלה גורמים לחוסר ביטחון
אישי .ולבסוף ,הימצאותה של השכונה מעבר לגדר והיציאה והכניסה
דרך מעבר אחד מאלצת את התושבים לעמוד מידי יום בפקקי
תנועה ארוכים.
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האתגרים המרכזיים
והמלצות למדיניות

היעדר נוכחות שלטונית – בעיית ביטחון אישי וציבורי
מאז הקמת גדר הביטחון ,בשנת  ,2006נותקה למעשה השכונה
מירושלים ,והאזור הפך מעין שטח-הפקר .כתוצאה מכך התפתחה
באזור תופעה של בנייה גבוהה ,צפופה ופרועה ללא תכנון כולל,
ללא היתרי-בנייה וללא פיקוח הנדסי .אי אכיפת החוק ,על כל
היבטיו ,הביאה להתפתחות פשיעה ,לשימוש בנשק חם ,לסחר
בסמים בקרב תלמידי בתי-ספר ומבוגרים וכן לאלימות קשה ,כולל
מעשי רצח.
כדי להפגין נוכחות ולסייע בפתרון הבעיות הקשות השוררות
באזור ,הוקם בשנת  2017ליד מחסום הכניסה לשכונה מרכז שיטור
משולב (מש"מ) בו מוצבים ארבעה שוטרים שתפקידם לתת שירות
לתושבים .אולם כוח שיטור קטן זה אינו יכול לבצע פעילות אכיפה
שיטתית בשכונה הגדולה והצפופה.
במתחם המש"מ קיימת עמדה של העירייה המספקת שירותים
לתושבים בנושאי ארנונה ,חנייה ושירותים נוספים ,כמו כן
מתוכננים לקום במתחם סניפים של משרדי ממשלה שונים (כמו
משרד הפנים) שיספקו שירותים לתושבים.
נוכחות שלטונית בולטת ואכיפת החוק הן בסיס חיוני לניהול
מסודר של המרחב העירוני .על כן מומלץ שהמדינה תקצה
כוח משטרה גדול ומשמעותי יותר ,שיוכל לספק הגנה וביטחון
אישי לתושבים וכן להבטיח את ביטחון נותני השירותים
לתושבי השכונה .הרשויות חייבות לספק שירותים ולאכוף את
חוקי המדינה ,שכן היא הריבון באזור.
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ניהול השירותים והתשתית בשכונה בשלט-רחוק עיריית
ירושלים אינה פעילה כמעט בתוך השכונה ,למעט באמצעות
המינהל הקהילתי 'עוטף ירושלים' שמשרדו שוכן במתחם מחסום
קלנדיה .נגישות התושבים אליו כרוכה בהמתנה ממושכת ובבידוק
מייגע במחסום.
מומלץ שהעירייה תקים זרוע ביצועית מיוחדת ,בעלת
אמצעים לניהול מוניציפלי של השכונה בטיפול ישיר
ובלתי-אמצעי.
תנאי המעבר במחסום הכניסה לשכונה משך זמן ההמתנה
למעבר במחסום נע בין  45ל 90-דקות בשעות העומס .פרק זמן
זה אינו כולל את הנסיעה בכביש הגישה למחסום שהוא צר מאוד
ומשלב תנועת הולכי-רגל ותנועה מוטורית .נסיעה זו אורכת בדרך
כלל חצי שעה נוספת .עשרות אלפי תושבים עוברים במחסום מידי
יום (בשני הכיוונים) ונאלצים לנוע בכביש היחיד המוליך אליו
ודרכו לירושלים ,בדרכם לעבודה וללימודים.
מומלץ להשקיע בהרחבת מתחם המחסום ,בכבישים המוליכים
אליו ובהוספת נתיבי-בדיקה.
בנייה פרועה וצפופה ללא פיקוח העדר אכיפה של חוקי התכנון
והבנייה ,והעדר תכניות מתאר ותכניות מפורטות לאזור ,מעודדים
בנייה נרחבת ,בלתי-מבוקרת ורבת-קומות .הבנייה מתבצעת ללא
פיקוח תכנוני והנדסי איכותי שמטרתם שמירה על תברואה נאותה,
תוך נגיסה משטחים שניתן לבנות עליהם מבני ציבור חסרים .מחירי
הדיור הנמוכים בשכונה יוצרים ביקוש גדול לדיור הזול .יזמי
הבנייה מבקשים להפיק את מירב הרווח על חשבון התושבים ובונים
בצפיפות רבה ,ללא תשתיות נאותות וללא אפשרות לחבר בעתיד
את הבתים לתשתיות פיזיות ראויות.
מומלץ לתת עדיפות גבוהה לאכיפת חוקי הבנייה על מנת
שלא להחריף את האנרכיה בתחום ולנסות לתקן את המצב
הכאוטי השורר בשכונה .היכולת לבצע זאת מותנית בהוספת
כוח-שיטור ופיקוח משמעותי ,כמומלץ לעיל.
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אספקת מים אספקת המים לשכונה בעייתית מאוד .כמות המים
המסופקת לשכונות הסובבות את מ"פ שועפאט עומדת על מחצית
התקן הדרוש למספר התושבים החיים במקום ,על פי הסטנדרט
המינימלי של ארגון הבריאות העולמי .בשנים האחרונות הגישו
כמה מתושבי השכונה מספר עתירות לבג"ץ כנגד עיריית ירושלים,
חברת 'הגיחון' והרשות הממשלתיות למים ולביוב (בג"ץ סנדוקה),1
בהן דרשו לדאוג לאספקת מים קבועה ומותאמת .מומלץ להשקיע
בתשתית המים לשכונה ולהתנות את הגדלת האספקה בתשלומי
חשבונות המים עבור הצריכה.
מערכת הביוב אינה מותאמת להיקף האוכלוסייה החיה כיום
בשכונה (ואמורה לגדול עוד בעתיד ,עם אכלוס הדירות הריקות).
יש ,אפוא ,צורך דחוף להשקיע בהגדלת קיבולת מערכת הביוב
הראשית והשלמתה בכל חלקי השכונה.
כבישים ומדרכות רשת הכבישים הפנימית בשכונות המשנה צרה
וחסרת תשתית .הולכי רגל צועדים על הכביש לצד תנועת המכוניות–
דבר המסכן את חייהם ומקשה על התנועה המוטורית .בחלק גדול
מן הכבישים ,יש צורך לבצע ריבוד ,תימרור ,סימון מעברי-חציה,
התקנת רמזורים ובניית מדרכות.
מומלץ שהמדינה תקצה תקציב מיוחד לתשתיות בשכונה,
לסלילה וריבוד של כבישים פנימיים ,בתקן הנדרש ,ככל שהדבר
ניתן בהתחשב בתנאים הטופוגרפיים.
תברואה מערך פינוי האשפה בשכונה אינו עונה על הצרכים .עד
לאחרונה תוקצב הפינוי לפי הערכת-חסר של מספר התושבים ועמד
על  5.5מיליון  ₪לכל השכונות שמחוץ לגדר .לאחרונה השתפר
המצב ונוספו כלי אצירה והוגברה תדירות הפינוי ,אולם התושבים
עדיין מתלוננים כי פינוי האשפה אינו מספק ולכן הם שורפים אשפה
בכל מקום בו היא נערמת – דבר היוצר מפגע בריאותי ובטיחותי
וגורם לתחלואה.
מומלץ שהעירייה תקצה משאבים נוספים לפינוי האשפה
בשכונה .מדובר בתקציב קטן יחסית ,שהקצאתו תביא לשיפור
משמעותי באיכות החיים של התושבים.

1

בג"ץ  - 2235/14ג'מיל רשאד סנדוקה ו 13 -אחרים נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב ואח'.
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מערכת החינוך קיים מחסור בבתי-ספר ובכיתות-לימוד תקניות.
 3,248תלמידים נוסעים מידי בוקר לבתי ספר מחוץ לשכונה .רוב
בתי הספר הקיימים פועלים במבני-מגורים או במבנים מסחריים
שהוסבו לבתי-ספר ואינם מותאמים כלל לתקנים הנדרשים
למבני חינוך.
על העירייה ומשרד החינוך למצוא שטחי-ציבור הולמים
לבניית בתי-ספר ובמידת הצורך ,לשכור מבנים הולמים,
לשימוש כבתי-ספר כדי להפחית את הצורך בהסעת תלמידים
אל מחוץ לשכונה.
מבני ציבור קיים מחסור גדול במתקני ציבור בכל התחומים:
סניפי דואר ,מתקני-ספורט ,גינות ציבוריות ,פינות-משחק
לילדים ועוד.
מומלץ להקים קרן מכספי היטלי הבנייה והפיתוח הנגבים
בשכונה ,לחכירה או רכישה של שטחים לצורך הקמת מבני
ציבור ומוקדי שירותים ,וזאת לאחר ביצוע סקר צרכים
וקביעת סדרי-עדיפויות.
בריאות ושירותי-הצלה שירותי הבריאות בשכונה סבירים ,כפי
שיפורט בהמשך .יחד עם זאת אין בה מרכז לרפואה דחופה ,תחנות
לבריאות המשפחה והחמור ביותר  -אין בשכונה אמבולנס קבוע
שיוכל לתת מענה במצבי-חירום .בשכונה הוכשר צוות-הצלה ,אך
טרם הועמדו לרשותו כבאית ושאר הכלים הדרושים.
מומלץ להמשיך בדיאלוג עם הסהר האדום ועם גורמים
מקומיים להקמת חדר טראומה מקומי ולצידו אמבולנס .כמו
כן יש להציב בשכונה ניידת לכיבוי אש.
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היסטוריה ומידע כללי
מיקום וטופוגרפיה
שכונת מחנה הפליטים שועפאט נמצאת בצפון-מזרחה של ירושלים.
השכונה נמצאת מחוץ לגדר הביטחון ,אך היא נכללת בתחומי שטח
השיפוט של עיריית ירושלים .סביב המחנה הוקמו שלוש תת-שכונות,
גם הן מעבר לגדר הביטחון :ראס ח'מיס ,ראס שחאדה ודאחיית אל-
סלאם (שכונת השלום) .בנוסף ,חלק קטן מהכפר ענאתא ,שרובו נמצא
בשטחי הרשות הפלסטינית ,נכלל בתחום השיפוט של ירושלים ונקרא
'ענאתא החדשה' .תת השכונות ומחנה הפליטים משתרעים יחדיו
על שטח של  1.1קמ"ר (שטח גדול במעט משטחה של העיר העתיקה
בירושלים) .האזור גובל ממזרח בכפר ענאתא ,שהתרחב במהלך
השנים ,ואין הפרדה בשטח בין בתי מחנה פליטים שועפאט השייכים
לירושלים לבין בתי הכפר ענאתא השייך לרשות הפלסטינית .מצפון
ממוקמת שכונת פסגת-זאב וממערב שכונת שועפאט .מדרום ממוקמות
השכונות הגבעה הצרפתית (גבעת שפירא) ,צמרת הבירה ועיסאווייה.
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> מחנה פליטים שועפאט 1944
גבול שיפוט ירושלים
גדר הביטחון
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> מחנה פליטים שועפאט 2017
גבול שיפוט ירושלים
גדר הביטחון
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> מחנה פליטים שועפאט מיקום כללי
גבול שיפוט ירושלים
גדר הביטחון
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היסטוריה ,התפתחות השכונה והגידול באוכלוסייה
מחנה הפליטים שועפאט הוקם בשנת  1965על קרקע
שהועברה לאונר"א על ידי ממשלת ירדן .המחנה הוקם
על מנת להעביר אליו את תושבי מחנה הפליטים ששכן
ברובע היהודי בעיר העתיקה ,שבו שררו תנאים קשים.
הממשל הירדני ביקש לפנות את הפליטים במסגרת
תכניתו לשקם את העיר העתיקה ולהופכה למוקד
תיירות מרכזי.

> התפתחות השטח הבנוי של מ״פ שועפאט
באדיבות עמותת ׳במקום׳

בעת הקמת המחנה התגוררו בו כ 1,500-פליטים
ובמשך השנים הוכפלה אוכלוסייתו .במפקד שהתקיים
לאחר מלחמת ששת הימים ,בספטמבר  ,1967נפקדו
במחנה  3,400תושבים .משנת  1967נכלל מחנה
הפליטים בתחומי השיפוט של עיריית ירושלים והוא
מחנה הפליטים היחיד המצוי בתוך תחום שיפוט של
רשות מקומית ישראלית.
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אוכלוסייה וחברה
קשה מאוד לאמוד את היקף האוכלוסייה
במחנה הפליטים שועפאט .על פי נתוני
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספר
התושבים בסוף שנת  2016היה  ,20,400אולם
ברור שנתון זה נמוך ממספר התושבים בפועל.
הערכת חסר זו נובעת מכמה גורמים:
�

נתוני הלמ"ס מתייחסים רק לבעלי תושבות
ישראלית המתגוררים בשכונה ,ואינם כוללים
תושבים רבים שהגיעו מהגדה המערבית,
בעיקר לאחר בניית הגדר;

�

נתוני הלמ"ס על מספר התושבים בשכונה
מתבססים על מפקד האוכלוסין שנערך בשנת
 ,2008אולם שכונות מזרח ירושלים נדגמו
במפקד באופן חלקי ביותר שלא מאפשר ניתוח

מפורט ומדויק של הנתונים .כתוצאה מכך,
שכונות שלמות ,ובעיקר השכונות שמחוץ לגדר,
לא השתקפו בנתונים ברמת דיוק מהימנה.
�

תושבים רבים שהיגרו לשכונה לאורך השנים,
משכונות אחרות במזרח ירושלים ,לא שינו את
כתובתם במשרד הפנים ועל כן הם וילדיהם
אינם רשומים כתושבי השכונה .הרעיונות
שהועלו לאחרונה להוציא את השכונה מתחום
השיפוט של עיריית ירושלים מרתיעים עוד
יותר את התושבים משינוי כתובתם במשרד
הפנים.

�

היעדר כל רישום ובקרה מצד הרשויות על
תהליך אכלוס הדירות בשכונה לא מאפשר
עדכון של מספר התושבים.

מחנה הפליטים שועפאט  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

בעיות אספקת המים בשכונה ואי תשלום חשבונות
המים על ידי רוב התושבים ,הביאו את חברת 'הגיחון'
לנסות להעריך את מספר התושבים בשכונה לצרכיה,
ועל פי הערכתה בשכונה מתגוררים בין 60,000
ל 70,000-איש.
על פי הבדיקות שערכנו ,כ 20,000-מן התושבים
נושאים תעודת-פליט ומקבלים שירותים מאונר"א –
רובם המכריע מתגוררים בתוך מחנה הפליטים וחלק
קטן מהם בשכונות-המשנה סביבו.
החלוקה הפנימית של התושבים המתגוררים במחנה:
	 12,000ƈפליטים רשומים באונר"א;
	 3,000ƈאיש המגדירים עצמם פליטים,
אך אינם נושאים תעודת פליט;
	 2,000ƈפליטים רשומים שבמקורם
לא היו תושבי המחנה;
	 3,000ƈאיש שאינם פליטים;
סה"כ  20,000תושבים
אוכלוסיית שלוש שכונות המשנה ,הסובבות את
מחנה הפליטים ,מונה על פי הערכת חברת 'הגיחון'
כ 50,000-תושבים ,שמתחלקים באופן הבא:
 20,000בראס ח'מיס ,מספר דומה בראס שחאדה,
וכ 10,000-בשכונת השלום (דאחיית אל-סלאם).
על פי הערכה זו ,סה"כ בתחומי שכונת מ"פ שועפאט
ושכונות המשנה שלה ,מספר התושבים הוא כ.70,000-
הפער הגדול בין הממצאים בשטח לבין הנתונים
הרשמיים הוביל את היחידה לפיתוח ויזמות במזרח
ירושלים במשרד ירושלים ומורשת לערוך סקר דירות
בשכונה .הסקר העלה את הממצאים הבאים:
בשכונת מ"פ שועפאט ובנותיה קיימים  2,446בתים,
ובהם  11,025דירות מאוכלסות .על כן ,על פי מפתח

של  5נפשות לדירה ,מספר התושבים בשכונה הוא
 55,125נפש.
נוסף על כך ,נמצאו בשכונה  849דירות שאינן
מאוכלסות ופוטנציאל האכלוס שלהן עומד על4,245  
תושבים .כלומר עם אכלוס הדירות הריקות צפוי להגיע
2
מספר התושבים במ"פ שועפאט ל 59,365 -נפש.
המחקר לא עסק בשאלה כמה מאלה שאינם רשומים
במשרד הפנים כתושבי השכונה הגיעו אליה משכונות
ערביות במזרח ירושלים ,וכמה הגיעו משטחי הרשות
הפלסטינית ויו"ש .העיסוק היחיד בשאלה זאת היה
בניתוח סטטוס התושבות של תושבי השכונות שמחוץ
לגדר הרשומים במשרד הפנים .ניתוח זה העלה כי
כשליש מהמשפחות הרשומות במשרד הפנים הן
משפחות מעורבות ,כלומר אחד מההורים הוא תושב
ירושלים והשני תושב יו"ש.
כדי לנסות ולענות על השאלה כמה מתושבי שתי
השכונות שמחוץ לגדר (מ"פ שועפאט וכפר עקב) הם
בעלי תושבות ישראלית ביקשנו לבצע אומדן תוך
שימוש בנתוני מערכת החינוך .משילוב הנתונים של
מינהל חינוך ירושלים (לגבי החינוך הרשמי והמוכר
שאינו רשמי) ,סוכנות אונר"א (לגבי בתי ספר שהיא
מפעילה בשכונות) והערכה של מספר התלמידים
בבתי הספר הפרטיים עולה כי מספר התלמידים בגני
ילדים ובבתי הספר היסודיים בשתי השכונות הוא
כ .24,600 -על פי הלמ"ס ,שיעור הילדים בגילאים
 14-5שמתגוררים בשכונות שמחוץ לגדר הוא 28%
מכלל האוכלוסייה הרשומה ,ובהתאם לכך -מספר בעלי
התושבות הישראלית בשתי השכונות שמחוץ לגדר מגיע
לכדי  88,000תושבים ,המהווים כ 63%מכלל התושבים
שמספרם הוא כ.140,000-
מובן כי אומדנים אלו מבוססים על הערכות ,ועל כן
אינם מייצגים את המציאות באופן מדויק .עם זאת,
הם עולים בקנה אחד עם סימולציה נוספת שנעשתה
במכון ירושלים שהתבססה על שילוב נתוני התחבורה
במחסומים ומספר המשתתפים בכוח העבודה ועם
הערכות שנמסרו על ידי גורמים נוספים ,כך שהם
מהווים אינדיקציה טובה למציאות בשטח.

2

היחידה לפיתוח ויזמות מזרח ירושלים" ,השכונות המזרח ירושלמיות מחוץ לגדר ההפרדה:
ספירת כמות הדירות ואומדן כמות התושבים ,יולי ."2018

3

יש לציין כי הערכות אלה הן שמרניות ,כלומר מעדיפות הערכת-חסר על פני הערכת-יתר,
כך שאם ישנו אי-דיוק הרי שמספר התושבים בפועל גבוה מהאומדנים שהוצגו כאן.

3
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סיכום ההערכות
	ƈנתוני הלמ"ס
בשכונת מחנה הפליטים שועפאט

כ20,400-
	ƈנתוני חברת 'הגיחון'
בשכונת מחנה הפליטים שועפאט

כ70,000-
	ƈבדיקת המשרד לירושלים ומורשת
שכונת מחנה הפליטים שועפאט

כ55,125-
	ƈהערכת מכון ירושלים למחקרי מדיניות
בכפר עקב ובמחנה הפליטים שועפאט

כ140,000-
המבנה החברתי בשכונות
רוב תושבי מחנה הפליטים הם ממשפחות פליטים
שהגיעו לשכונה במחצית שנות ה :60-עלקם ,מוחמד
עלי ,טאהא ,ענאתי ,שחאדה ,טוויל ,דיבס ,ואל-אערג'.

רוב המשפחות בראס ח'מיס ,ראס שחאדה,
ודאחיית אל-סלאם הן משפחות ממוצא חברוני
שעברו להתגורר במקום לאחר בניית גדר
הביטחון ,בשל מחירי הדיור הזולים (בהשוואה
למחירים במזרח-ירושלים) .רובם המכריע
של התושבים הם תושבי ישראל ,הנושאים
תעודת-זהות ישראלית שעברו משכונות אחרות
במזרח העיר.

מוח'תארים והנהגה מקומית
בשכונה שני מוח'תארים – פואז ג'ולאני ונביל ע'ית'.
המוח'תארים משמשים חולייה מקשרת בין התושבים
לרשויות הישראליות (בעיקר העירייה ,משרד הפנים,
הביטוח הלאומי והמשטרה) ,ופועלים כנותני שירותים.
הם הוסמכו על ידי הרשויות הישראליות ולכן רוב
התושבים ממעטים לשתף עמם פעולה .תפקידו העיקרי
של המוח'תאר הוא מתן אישורים לתושבים על כך
שהם גרים בתחומי השיפוט של ירושלים ומרכז חייהם
בירושלים .לצד המוח'תארים יש כמה דמויות בעלות
השפעה גדולה בכל הנוגע למאבקים משפחתיים
וציבוריים פנימיים ,כגון השייח' עבדאללה עלקם ,יוסף
מח'ימר וחמדי דיאב .נוסף למנהיגים במחנה הפליטים,
הפעילים הבולטים בשכונות הם ג'מיל סנדוקה בראס
ח'מיס (שגם מתאם את תחום התשתיות מטעם המינהל
הקהילתי) ,אבו אאדם בראס שחאדה ומוחמד עלי
בדחיית אל-סלאם.

ארגונים אזרחיים
	ƈהוועדה העממית של אש"ף פעילה בתוך מחנה
הפליטים .ועדה זו הוקמה ב 1996-על ידי אש"ף
ומשתפת פעולה עם אונר"א באספקת שירותים
לפליטים;
	ƈמרכז הילד הפלסטיני הוקם ב 1990-כדי לטפל
בנושאי תרבות ,חברה ,השכלה וספורט;
	ƈמרכז הנשים הוקם בשנת  1999במטרה לטפל
בענייני נשים וילדים;
	ƈמרכז הנוער הוקם בשנות ה ,60-משמש כמרכז
קהילתי לפעילויות ספורט ותרבות לנוער;
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תעסוקה
	ƈהוועדה המקומית להכשרה וחינוך מיוחד
הוקמה בשנת  1994ופועלת בנושאים הקשורים
לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בקהילה;
	ƈועדת הנשים לעבודה סוציאלית
הוקמה ב 1985-ומטפלת בנושאים כלכליים,
פוליטיים וחברתיים הנוגעים לנשים;
	ƈארגונים בין-לאומיים;
	ƈהגוף העיקרי שפועל באזור הוא אונר"א,
הנותן שירותים לתושבי מחנה הפליטים בלבד.
בנוסף אליו פועלים בשכונה ארגונים המשתייכים
לאו"ם ועובדים בחסות אונר"א ובמסגרתה.

על פי נתוני הוועדה העממית של אש"ף ,למעלה
מ 70%-מן התושבים המועסקים ,עובדים בשירותים
בישראל ובמערב-ירושלים 20% ,מועסקים במסחר
ובשירותים בשכונות עצמן ו 10% -משמשים
פקידים בארגונים השונים בירושלים ובשטחי
הרשות הפלסטינית.
על פי סקר שערך צוות תוכנית אב לתחבורה ,מרחבי
התעסוקה של תושבי מזרח ירושלים בשכונות שבתוך
גדר ההפרדה מתפלגים באופן הבא :בירושלים
כולה עובדים כ 84%מהמועסקים; מחוץ לירושלים-
בישראל ,כולל שטחי יו"ש ,12% -וביישובי הרשות
הפלסטינית.4% -
הערכתנו היא כי בקרב תושבי השכונות שמחוץ
לגדר ,ומחנה פליטים שועפאט בתוכן ,שיעור
העובדים בשטחי הרשות הפלסטינית גדולים יותר,
וכ 14%מהמועסקים -עובדים ברשות הפלסטינית;
בהתאם לכך -שיעור העובדים בירושלים פוחת ומגיע
לכדי .74%

התפלגות מקומות התעסוקה בקרב
תושבי השכונות שמעבר לגדר
נתוני הוועדה העממית של אש״ף
10%

12%

במזרח-ירושלים ובשטחי הרשות
הפלסטינית
20%

70%

נתוני מכון ירושלים

בתוך כפר עקב ומחנה הפליטים
שועפאט
בישראל ובמערב-ירושלים

בישראל
14%

74%

בשטחי הרשות הפלסטינית
בירושלים
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דיור ואכלוס
מחירי הדיור בשכונה זולים ולכן שכונות המשנה
שסביב המחנה מושכות מהגרים פנימיים .מחירי הדיור
בשכונות מזרח-ירושלים ,בעיקר בשכונות הצפוניות
בית-חנינא ושועפאט גבוהים במיוחד .השכונות
הסובבות את מ"פ שועפאט מאפשרות למתגוררים בהן
לשמור על מעמדם כתושבי קבע ,ולכן משמשות פתרון
למצוקת הדיור בשכונות מזרח ירושלים שבתוך הגדר.
הפער בין מחיר דירה בתוך העיר לבין דירה בשכונות
אלו מגיע למאות אלפי שקלים והוא גורם לביקוש
רב בשכונות המשנה של מ"פ שועפאט ,כפי שעולה
מן התרשימים.

> השוואת מחירי הדיור באיזור
גבול שיפוט ירושלים
גדר הביטחון

בשכונות אין כמעט תופעה של בניינים ריקים .קיימים
בניינים בהם הקומות העליונות אינן מאוכלסות ,לרוב
בשל סכסוכים בין הקבלנים לבין רוכשי הדירות על
אי-עמידה בתשלומים .המספר הרב ביותר של דירות
ריקות נמצא במערבה של שכונת ראס שחאדה ,בסמוך
לגדר הביטחון .לחלק מן הבניינים באזור זה ניתנו
צווי-הריסה בגלל קרבתם לגדר הביטחון ובגלל גובהם
היוצר סיכון בטיחותי.
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מחיר שכירות חודשית

מחיר ממוצע
(שקלים חדשים)

3,650

4,000
3,000
2,000

1,600
1,050

1,000
0

א-ראם ,ענאתא וחיזמא

מחנה הפליטים
שועפאט וסביבותיו

בית חנינא
ושועפאט

מחיר דירה לקנייה
מחיר ממוצע
(שקלים חדשים)

מחיר לשלד

1,350,000

4,000
3,000

מחיר לדירה קיימת

175,000

2,000
מחיר לשלד

225,000

1,000
0

א-ראם וענאתא

מחנה הפליטים
שועפאט וסביבותיו

בית חנינא
ושועפאט
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מוסדות ומינהל קהילתי
המינהל הקהילתי

מרכז שיטור משולב  -המש"מ

המינהל הקהילתי של שכונת מ"פ שועפט' ,עוטף
ירושלים' ,הוקם בשנת  .2006תחומי פעילותו כוללים
את כל השכונות שמחוץ לגדר הביטחון :כפר עקב,
סמירמיס ,אל-מטאר ,מחנה הפליטים שועפאט ,ראס
ח'מיס ,ראס שחאדה ,דחייאת אל -סלאם ,ביר עונא,
ו-ולג'ה .מנהלת המינהל היא נאדרה ג'בר והמשרדים
ממוקמים ליד מעבר קלנדיה .מיקומו הפיזי גם הוא
בעייתי ,מאחר שהתושבים המבקשים להגיע אליו
חייבים לעבור את מחסום קלנדיה ולבזבז זמן רב
בדרך אליו.

מרכז שיטור משולב (מש"מ) הוקם במאי  2017מחוץ
לשכונה ,בצמוד למחסום הכניסה למחנה הפליטים
שועפאט ,במטרה להנגיש ולרכז את שירותי המשטרה
ואת השירותים העירוניים והממשלתיים האחרים
תחת קורת גג אחת .לדברי המשטרה ,המש"מ מאויש
בקביעות בארבעה שוטרים ,בהם מפקד ,סגנו ושני
חוקרים המטפלים בבעיות סמים ואלימות במשפחה.
ברחבה שמאחורי המש"מ אמורה להיפתח סוכנות
דואר .יכולת אכיפת החוק של מרכז זה מוגבלת וקיימת
גם סכנה לביטחון השוטרים .לכן ,במקרים מיוחדים,
מתנהלים מבצעים עם תגבורת מיוחדת .מנקודת-
מבטם של התושבים ,המש"מ אינו מתפקד כמצופה
ואינו מספק את השירות שהרשויות הבטיחו .לפי עדות
עובדי לשכת הרווחה אין בו מענה לבעיות הקשות
ואין התערבות משטרתית בכל הנוגע למקרים של
אלימות במשפחה.

תקציב המינהל הקהילתי 'עוטף ירושלים' זעום יחסית
למספר התושבים שהוא אמור לשרת ועומד על כמיליון
שקל לשנה ,כולל תשלומי משכורות ומימון פעילויות.
שלוחה של המינהל פועלת בבניין-מגורים בראס
ח'מיס והצוות שלו כולל :מזכירה ,רכז-נוער ,עובד
קהילתי ורכז-תרבות .אלה מנהלים את הפעילויות
בתחום החברה והפנאי ,הכוללות חוגים שונים ,שישה
ימים בשבוע .המינהל עוסק גם בתיאום פעולות
פיזיות שונות כמו ריבוד כבישים ,מבצעי-ניקיון
(עם אגף התברואה) ,קביעת שמות לרחובות ומתן
מספרים לבתים.
לדברי התושבים שרואיינו ,המינהל הקהילתי כמעט
שאינו פעיל ואינו משרת כראוי את התושבים .בהיותו
מזוהה עם עיריית ירושלים ומוסדות השלטון האחרים
הוא אינו זוכה לשיתוף פעולה של רבים מתושבי
השכונה .מספר קטן של תושבים נזקק לו ,והפניות אליו
קשורות בעיקר לבקשות בתחומי התשתיות והשירותים,
אך גם אלו אינן זוכות למענה של ממש .עם זאת מונה
על ידי המינהל מתאם תשתיות הפועל בשכונה במטרה
לייצג את בעיות התושבים.

פעילות העירייה
העירייה כמעט שאינה פועלת בשכונת מ"פ שועפאט
ובסביבה .בתוך מבנה המש"מ קיימת עמדה למתן
שירותים מקוונים של העירייה .מלבד זאת ,היא
מעסיקה קבלני-חוץ המספקים שירותים בהיקף
מצומצם .רוב הפעילות המוניציפלית מתמקדת בפינוי
אשפה ובשירותים של אגף שיפור פני העיר .שירותים
אלו מופרטים ומסופקים באמצעות גורם חיצוני
או קבלנים.
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תכנון ותשתיות
לאזור כולו אין תוכנית-מתאר בתוקף .קיימות כמה תוכניות-
בנייה נקודתיות שאינן רלוונטיות כיום ,כפי שיפורט בהמשך.
הבנייה החדשה בשכונות היא בנייה רוויה במבנים רבי-קומות,
שמתבצעת ללא תכנון ראוי לשמו וללא פיקוח הנדסי.
רוב הבניינים החדשים הם בני  10עד  12קומות .הבנייה לא
עומדת בתקנים המתייחסים למרחק בין הבתים ,קווי-בניין,
נגישות ,מספר מקומות-החנייה ,הקצאות למבני-ציבור ועוד.

> התמונה מתוך דף הפייסבוק 'דולת מח'ים שועפאט'
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> מיקום התוכניות הנקודתיות באזור ,מתוך אתר עיריית ירושלים

חמש התוכניות הנקודתיות שאושרו בשכונה הן:
	ƈתוכנית  7044אושרה בשנת  2003כאזור מגורים
מיוחד לבניינים בני שלוש קומות .הבניינים לא נבנו
עד היום;
	ƈתוכנית  5591אושרה בשנת  2000כאזור מגורים
המסומן במפת התוכנית כאזור מגורים  ,5המתיר
בנייה של בניינים בני שלוש קומות .רובו של
השטח לא נוצל לבנייה עד היום;
	ƈתוכנית  4695אושרה בשנת  1995כאזור מגורים
 .5כיום עומדים באתר שני בניינים ,האחד נבנה לפי
הוראות התוכנית והשני חרג ממנה;
	ƈתוכנית  3609אושרה בשנת  1987כאזור-מגורים
 .5כיום עומדים באתר שלושה בניינים רב-קומתיים
שחרגו מהתכנית וגובהם לפחות  5קומות כל אחד;
	ƈתוכנית  3657אושרה בשנת  1986כאזור-מגורים 5
כיום עומדים באתר שני בניינים שחרגו מהתכנית.

מבדיקת התוכניות עולה שהתוכנית האחרונה
שאושרה בשכונה היא משנת  ,2003עוד בטרם
הוקמה גדר הביטחון סביב השכונה .כלומר,
הסוגיות התכנוניות באזור החלו עוד לפני הקמתה
של הגדר ומאז ועד היום סובל האזור מהעדר
תכנון ופיקוח על הבנייה .אין בנמצא תוכנית
מתאר או תוכנית מפורטת אחת לשכונה ,למעט
תוכנית המתאר 'ירושלים  '2000שקבעה את
יעודי הקרקע באזור אך לא ניתן לגזור מכוחה
היתרי בנייה.
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פסגת זאב

שועפאט
מחנה פליטים
שועפאט

הגבעה הצרפתית

כ
ביש מס 1
עיסאווייה

עיסאוויה
הר
הצופים

> אזור מ״פ שועפאט בתוכנית מתאר ירושלים 2000

אזור מחנה פליטים שועפאט בתכנית מתאר 2000
פארק רובעי/עירוני
אזור מגורים עירוני
פארק מטרופוליני
אזור תעשייה
אזור מגורים עירוני

אזור תעשייה
שטח פתוח

גדר הביטחון
ירושלים
גבול שיפוט
רובעי/עירוני
פארק

פארק מטרופוליני
גדר הביטחון
גבול שיפוט ירושלים

שטח פתוח
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תוכנית-מיתאר 'ירושלים '2000

מים

תוכנית המיתאר 'ירושלים  '2000היא תוכנית עירונית
כוללת שטרם אושרה על-ידי רשויות התכנון והבנייה
אך היא משמשת את העירייה ואת הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה כמסמך מנחה של מדיניות התכנון
לעיר .התוכנית הופקדה לפני יותר מעשור ,אך אף
שר פנים לא חתם עליה מאז בטענה שהיא נוגדת
את מדיניות הממשלה בכל הקשור לשמירה על הרוב
היהודי בעיר .כתוצאה מכך ,תוכנית ירושלים  2000לא
קיבלה תוקף ולא ניתן להוציא מכוחה תכניות מפורטות
והיתרי-בנייה.

אספקת המים היא נושא בעייתי מאוד במחנה הפליטים
שועפאט ובשכונות הסמוכות לו .בשנים האחרונות
הוגשו לבג"ץ מספר עתירות נגד עיריית ירושלים,
חברת 'הגיחון' והרשות הממשלתית למים ולביוב על-
ידי תושבים מהשכונה 4.כיום ,השכונות האלו מקבלות
מים מחברת 'הגיחון' באמצעות ארבעה צינורות
ראשיים ,קו אחד למחנה הפליטים ושלושה קווים
אחרים לשכונות המשנה .הקווים שודרגו לאחרונה,
עם תוספת של שתי שלוחות חדשות בראס ח'מיס
ובראס שחאדה.

התוכנית מצביעה על שני אזורי-מגורים בשכונה:

בעתירה נטען שחברת 'הגיחון' מעכבת הזרמת מים
לצנרת החדשה עד לרישום מסודר של התושבים
כצרכני-מים (רשמית רק  350צרכנים משלמים עבור
המים שהם צורכים) .אונר"א היא האחראית לתשלום
עבור המים המסופקים למחנה הפליטים עצמו,
ובשכונות ראס ח'מיס ,ראס שחאדה ודאחיית אל-סלאם
הדיירים אמורים לשלם ישירות לחברת הגיחון .חברת
'הגיחון' יצאה במסע הסברה לרישום שאר התושבים
לשם חיובם בתשלום ,אך מסע זה לא צלח .לטענת
האגודה לזכויות האזרח הדבר נבע ממספר פגמים:
הזמן הקצר בו נמשך מסע ההסברה ,חוסר תיאום בין
הרשויות וסתירות במידע שנמסר לתושבים.

אזור מגורים בו ניתן לאשר בנייה של עד שש קומות,
ובמגרשים ששטחם עולה על דונם ניתן לבנות עד
שמונה קומות .במגרשים בהם אפשר לבנות שמונה
קומות ,רשאית הוועדה לאפשר בנייה של עד 12
קומות בתוכניות מפורטות ,ובלבד שלא יוגדלו אחוזי
הבנייה ,וזאת משיקולים עיצוביים והתאמה לסביבה
(זהו התקן הנוהג ברוב השטחים במזרח העיר שאינם
חלק מאגן העיר העתיקה) .התנאי לאישור בנייה של
עד שש קומות הוא הגשת תוכנית מפורטת על שטח
של  10דונם לפחות ,לרבות הקצאות לצורכי-ציבור
ודרך-גישה ברוחב של  12מטר לפחות .דרישות אלו
נובעות מן המחסור החמור בשטחי-ציבור ובמערך-
דרכים מסודר .על פי התכנית ,שטחי הבנייה שיאושרו
באזור זה יעמדו על  240-200אחוזי בנייה .ממערב
לאזור נקבע שטח למבני-תעסוקה הכולל את תחנת
החשמל של החברה המזרח-ירושלמית ,את מתקן 'דנו'
למיחזור אשפה שהעירייה בנתה לפני שנים רבות,
את מתקן האחסון ('דפו') של הרכבת הקלה ושטחים
קטנים נוספים.

4

מדו"ח שפרסמה חברת הגיחון בספטמבר  2018עולה
כי בשכונת מ"פ שועפאט נגרם לחברת הגיחון אובדן
הכנסות כמעט מלא ,למעט צרכנים בודדים ,עקב
הפחת הגבוה שמגיע לשיעור של מאות אלפי מ"ק .עוד
עולה מהדו"ח כי סכום הנזק השנתי לחברת הגיחון
(בניכוי פיצוי מהמדינה) שנגרם מאספקת מים בכל
5
השכונות שמעבר לגדר הינו כ 12-מיליון ש"ח בשנה.
בחוות-דעת של מומחה לתשתיות-מים שהוגשה לבית
המשפט בשנת  2015בנושא מ"פ שועפאט נכתב כי בכל
שכונות המשנה של מ"פ שועפאט מתבססים

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

 		 5חברת הגיחון בע"מ ,מזרח ירושלים :תמונת מצב ,ספטמבר  ,2018עמ' .11-12
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> זרימת ביוב בוואדי למרגלות
מחנה הפליטים ,התמונה מתוך דף
הפייסבוק 'דולת מח'ים שועפאט'
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ביוב וניקוז
התושבים על שימוש במיכלי-מים פרטיים המוצבים על
פני הקרקע ,במרפסות ועל הגגות .יש גגות שעליהם
מוצבים עשרות מיכלים שיוצרים עומס פיזי על הבניין
ומהווים סכנה בטיחותית חמורה .כל מיכל העומד על
גג בניין ,נפחו מטר מעוקב ומשקלו כשהוא מלא במים
 טונה אחת .עשרות מיכלים מלאים כאלה על גג אחד6
מסכנים את יציבות הבניין ואת תקרותיו.
התושבים ממלאים את המיכלים באמצעות משאבות
וסונקים את המים למיכלים גבוהים יותר .במקרים
רבים נדרשות שתי משאבות ויותר כדי לסנוק את המים
למיכלים שעל הגגות.
לדברי חברת 'הגיחון' ,כמות המים המסופקת לאזור
נאמדת בכ 1.6-מיליון מטר מעוקב לשנה ,כלומר,
כל תושב צורך רק כ 26-מ"ק מים לשנה .כמות זו
פחותה מהסטנדרט שקבע ארגון הבריאות העולמי,
לפיו כמות הצריכה הבסיסית של מים היא  36.5מ"ק
לנפש לשנה .במילים אחרות ,צריכת המים בשכונות
המשנה שמסביב למחנה הפליטים עומדת על כ 70%-מן
הכמות המינימלית הנדרשת לשכונה לפי הגדרת ארגון
הבריאות העולמי.

מערכת הביוב אינה מותאמת לשרת אוכלוסייה כה
גדולה .העירייה הקימה בשנות ה 80-תשתיות לביוב
וניקוז במחנה הפליטים אך לא בשכונות המשנה שלו.
כתוצאה מכך ,הביוב ברחובות של שכונות המשנה
זורם לעבר מחנה הפליטים הנמצא במיקום נמוך יותר.
התשתית הקיימת במחנה אינה יכולה לקלוט את
עוצמות הזרימה ,בעיקר בחורף ,ולכן נוצרות מדי חורף
הצפות שפוגעות במצב התברואתי הקשה ממילא.
חברת 'הגיחון' מתכננת שינויים בעיקר בראס ח'מיס
ובדחיית אל-סלאם .בראס ח'מיס החל שלב א' של
שדרוג צנרת הביוב מ 8-ל 12-צול לאורך כ 4-ק"מ.
בדחיית אל-סלאם מתוכננת החלפת קווי-ביוב באורך
של כ 3.2-ק"מ .התוכניות נשלחו לאישור רשות המים
וברגע שיאושרו ,יחלו העבודות.

השוואה של צריכת המים בשכונת מ"פ שועפאט
לצריכה הממוצעת בישראל מצביעה על פערים
גדולים יותר 26 :מ"ק לעומת  100-70מ"ק לנפש
7
בשנה בישראל.
בעקבות פסיקת בג"ץ לעתירת סנדוקה החלו עבודות
להקמת תחנת-שאיבה שתספק לשכונת ראס ח'מיס
מאות אלפי מ"ק מים .תקציב העבודות המתוכננות
עומד על כ 120-מליון שקלים.

6

דוח מומחה המים צפריר וינשטין שהוגש במסגרת בג"צ  - 2235/14ג'מיל רשאד סנדוקה ו 13 -אחרים נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב ואח'.

7

שם.
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כל אחד עובד לטובתו [מדינת ישראל והרשות הפלסטינית] ,לא משנה מי אחראי
על המצב הנוכחי של השכונה .אני משתמש במקום הזה לטובתי האישית.
זה אמצעי להוכיח מרכז חיים במחיר הזול ביותר שיש .כל החיים החברתיים,
המשפחתיים והתעסוקתיים שלי מתנהלים בבית חנינא ובמזרח העיר בכלל.
הדירה שאני גר בה בראס שחאדה היא רק אמצעי .אני יוצא מהבית בבוקר וחוזר
בסוף היום רק לישון .הקניות ,הבילוי ,והשירותים שאני מקבל -הכל אני עושה
מחוץ לשכונה .אין לי שייכות לשכונה הזאת.
אחד מתושבי השכונה

חשמל

כבישים ומדרכות

החשמל לשכונה מסופק על ידי חברת החשמל המזרח-
ירושלמית המספקת שירות טוב יחסית .אונר"א משלמת
את חשבונות החשמל של חלק מתושבי מחנה הפליטים.
גם בשכונות ראס ח'מיס ,ראס שחאדה ודאחיית
אל-סלאם מסופק החשמל על ידי החברה המזרח-
ירושלמית אך הגבייה בשכונות אלה חלקית בלבד
בגלל תופעת גניבת חשמל על ידי הדיירים .בעונת
החורף יש לעיתים ניתוקים הנובעים מקצרים בחוטי-
חשמל גלויים ומצריכת-יתר .בכמה בתים חדשים
התשלום על החשמל מתבצע באמצעות כרטיסי חשמל
המשולמים מראש.

לתשתית הכבישים במחנה הפליטים אחראית אונר"א
ובשכונות המשנה הסמוכות אחראית עיריית ירושלים.
העירייה מבצעת ריבוד וסלילה באמצעות קבלני-
משנה ,אולם מצב הכבישים אינו משביע רצון.

תקשורת
התקשורת הקווית בשכונה מסופקת על ידי חברת
'בזק' ,אולם התשתית אינה מאפשרת לספק שירותי
אינטרנט מהיר .התקשורת הסלולרית לא מוגבלת
ואנטנות מהסביבה הקרובה מספקות קליטה ,אולם
לעיתים קרובות הקליטה לקויה בגלל הצפיפות והעומס
על הרשת.

אורך הכבישים הראשיים בשכונה עומד כיום על
 4.5ק"מ .אלה כוללים את הכביש הראשי ממחסום
הכניסה ועד לכפר ענאתא .כביש ראשי נוסף ,העובר
בתוך מחנה הפליטים צר מאוד ,אך הוא נחשב לציר
תנועה מרכזי.
בנוסף לכבישים אלה קיימים כ 20-ק"מ נוספים של
כבישים פנימיים .חלק גדול מהם טעון ריבוד ,תימרור,
רימזור ,בניית מדרכות וסימון מעברי חצייה.

בכל השכונה אין כמעט מדרכות .הולכי הרגל
צועדים בכביש לצד ובין כלי רכב ומסכנים את
חייהם .רוחב הכביש הראשי ,החוצה את השכונה
ממערב למזרח ,אינו עולה על תשעה מטרים
ולאורכו שוכנים בתי-עסק רבים ומתקיימת תנועה
ערה של הולכי-רגל .אין ברחוב מקומות חנייה
מוסדרים .נוסעים בו כלי רכב פרטיים ,אוטובוסים
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> מגרש כדורגל שהוקם על ידי אונר"א במחנה הפליטים שועפאט

גנים ציבוריים ומתקני-ספורט
ומיניבוסים ציבוריים .בשולי השכונות ראס
ח'מיס וראס שחאדה קיימות דרכי-עפר רבות בין
הבניינים ,חלקן תלולות מאוד .במקומות אחדים
יזמו התושבים עבודות סלילה וריבוד של הדרכים
הפנימיות במימון עצמי ,לאחר שנואשו מסיוע
של העירייה .בשכונת ראס ח'מיס גייסו התושבים
כשני מיליון שקלים וסללו כביש באורך של שני
ק״מ הכולל תשתיות ביוב וניקוז.
לאחרונה ביצעה העירייה עבודות-ריבוד בכמה מן
הכבישים הפנימיים ובסמטאות ראס שחאדה וראס
ח'מיס .לדברי צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים
הוקצו לנושא הטיפול בכבישים עשרות מיליוני שקלים.
בעיות-היסוד בשכונה מונעות התקדמות בעבודות
הריבוד ובסלילת כבישים חדשים ,כולל כביש עוקף
בצמוד לגדר הביטחון בראס ח'מיס ובראס שחאדה; כדי
להתקדם עם העבודות יש להרוס את המבנים הבלתי-
חוקיים שנמצאים על תוואי הכבישים ,וככל שהעבודות
מתעכבות נבנים מבנים נוספים על התוואי .כמו כן,
העירייה אינה יכולה להקצות מימון לסלילת הכביש
העוקף ולתחזוקה שלו משום שאין לו מעמד חוקי
בתוכניות המתאר.

בשכונת מ"פ שועפאט אין גינה ציבורית .האזור
צפוף מאוד ואין שטח פנוי שניתן לנצלו .גם לא
קיימת תוכנית סטטוטורית המייעדת קרקע לגן
ציבורי.
לטענת העירייה ,הבנייה הצפופה לא הותירה בשכונה
שטח פנוי המאפשר הקמה של גן ציבורי .בעייה נוספת
המונעת מן העירייה להקים גנים ציבוריים היא היעדר
הסדרי מקרקעין ובעלויות בלתי ברורות על הקרקעות
באזור .האפשרות היחידה להקים מגרש לצורכי-ציבור
היא באמצעות הפקעה .בקצה הדרום-מערבי של מחנה
הפליטים ,ליד בית הספר של אונר"א ,קיים מגרש-
כדורגל יחיד בו מתקיימות פעילויות ספורט וכן מופעים
ואירועים קהילתיים .מגרש זה הוקם על ידי אונר"א
במימון חיצוני.
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> ערימות האשפה בראס חמיס

תחבורה ציבורית

תברואה

במחנה הפליטים עצמו פעיל קו אוטובוס פנימי אחד-
קו  ,207שמגיע עד לבית הספר .קו זה משרת חלק קטן
מתושבי המחנה .התושבים צועדים ברגל או משתמשים
בשירותי מוניות ושירות טרנזיטים פיראטי על מנת
להגיע לקו  254שעוצד ליד המחסום.

בשנת  ,1988בראשית האינתיפאדה הראשונה,
הפסיקה העירייה לאסוף אשפה במחנה הפליטים
שועפאט ואונר"א מספקת את השירות בתחומי
המחנה .פינוי האשפה בשכונות המשנה מתבצע
באופן חלקי ,על ידי קבלני-משנה מטעם העירייה.
העירייה הקציבה ,באמצעות מכרז ,תקציב של 5.5
מיליון שקלים לפינוי אשפה מכל השכונות שמחוץ
לגדר .תקציב זה מבוסס על אומדן-חסר של
מספר התושבים בשכונות .כפועל יוצא ,שורפים
התושבים מדי יום בין שלושה לשבעה טונות של
אשפה .שריפות אלו יוצרות מטרד תברואתי חמור
המסכן את בריאות ובטיחות התושבים 8.לדברי
התושבים האשפה מפונה רק פעמיים בשבוע,
והשירות אינו עונה על הצרכים.

בשכונות המשנה ראס ח'מיס ,ראס שחאדה ודאחיית
אל-סלאם ,פועל קו הנוסע בדרך הראשית מענאתא
עד המחסום .משם ממשיך האוטובוס לשועפאט ולשער
שכם .כאמור ,הקו אינו עובר בתוך מחנה הפליטים
ובכבישים הפנימיים הצרים בשכונות האחרות .כתחליף
לתחבורה הציבורית התפתח שירות של טרנזיטים
פיראטיים הפועלים כקווים פנימיים ומבצעים נסיעות
גם לתחומי הרשות הפלסטינית ,ללא פיקוח והסדרה
וללא דיווח .לדברי צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים,
התחבורה הציבורית בקווים  254ו 207-מסובסדת על-
ידי מדינת-ישראל ופועלת ברישיון .יצוין כי לאחרונה
נרכשו עשרות אוטובוסים חדשים לשימוש החברות
המפעילות את התחבורה הציבורית במזרח-ירושלים
ובכללם לקווים אלה.

תאורת-רחוב
תאורת-רחוב קיימת אך ורק בכביש הראשי וגם היא
מצומצמת מאוד .עיקר התאורה ברחוב מקורה באור
הבוקע מחלונות הראווה שמשני צידי הרחוב .ברחובות
הפנימיים אין תאורה כלל.
8

תושבי השכונות באזור מחנה הפליטים שועפאט הגישו
יחד עם ארגון 'אדם טבע ודין' ,עתירה מינהלית לבית
המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לחייב את העירייה
לאסוף את האשפה באופן שימלא אחר הצרכים.
לעתירה צורף מסמך של מנהל קופת החולים 'כללית'
באזור המדווח על עלייה בתחלואה הקשורה בזיהום-
אוויר :מחלות בדרכי-נשימה ,דלקות כרוניות ואסתמה,
זיהומי-עיניים מתמשכים ,שלשולים והקאות .לעתירה
צורף גם מכתב של מנהל בית הספר היסודי במחנה,
סאלח מחיסן ,בו נאמר" :מצב האשפה ליד

הנתונים מבוססים על דו"ח עמותת 'עיר עמים' עקורים בעירם :מדיניות ישראל במזרח ירושלים והשפעתה על השכונות הפלסטיניות
הירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה ,יוני .2015
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> שריפת האשפה ברחובות
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> בית ספר שועפאט ג'
בית הספר הוא בלתי-נסבל ,יש אשפה רבה הזרוקה
על הכבישים ,דבר המאלץ את התושבים לשרוף
אותה ברחובות .העשן הבוקע מהשרפות האלה חודר
לכיתות וגורם לתלמידים בעיות בריאות" .לפי העתירה,
מיכלי האשפה בשכונות מיועדים ל 25-אלף תושבים
בעוד שבפועל מתגוררים בשכונות אלו בין  60ל70-
אלף איש.
בעתירה נטען עוד כי העירייה לא מפקחת כנדרש
על הקבלן ועובדיו מציתים את האשפה כדי להגדיל
9
רווחים .לעתירה צורף סרטון המתעד תופעה זו.
טענה זו נדחתה על ידי העירייה שציינה שהקבלן
מקבל תשלום לפי כמות האשפה שהוא מפנה ולכן יש
לו עניין לפנות כמות גדולה ככל האפשר .לאחרונה
הוחלף הקבלן.

מערכת החינוך
לפי נתוני מינהל חינוך ירושלים (מנח"י) ומשרד החינוך
הפלסטיני בשכונה מתגוררים כ 10,000-תלמידים,
חלקם לומדים בתוך השכונה וחלקם בבתי ספר
בשכונות אחרות בירושלים .בשכונת מ"פ שועפאט 17
בתי-ספר ,בהם לומדים קרוב ל 6,400-תלמידים .מבין
בתי הספר ,שלושה הם בבעלות אונר"א ,בית-ספר אחד
מנוהל על ידי הווקף ו 13-בתי ספר עירוניים ,אחד מהם
משתייך לזרם החינוך הרשמי והשאר משתייכים לזרם
החינוך המוכר שאינו-רשמי .בתי הספר פזורים במ"פ
שועפאט ובשכונות הסמוכות ראס ח'מיס ,ראס שחאדה
ודאחיית אל-סלאם .נוסף על כך  3,248תלמידים,
שהם  35%מכלל תלמידי השכונה ,נוסעים לבתי-ספר
בשכונות אחרות במזרח-ירושלים.

בשכונה פועלים  58גני-ילדים במעמד מוכר
שאינו-רשמי ולומדים בהם  1,678ילדים .אין
בשכונה גן רשמי המקבל מימון מלא מן העירייה.

9

ניר חסון" ,תושבי אזור שועפט דורשים מבית המשפט לחייב את העירייה לאסוף אשפה" ,הארץ)21.2.2017 ,
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להלן רשימת בתי הספר ומספרי התלמידים הלומדים בהם:

שם בית הספר

כיתות

מיקום

סוג

מספר התלמידים

בתי-ספר עירוניים
בנים

885

שועפאט בנים ג'

יסודי א'-ו' מחנה הפליטים שועפאט

שירין

יסודי

דאחיית אל-סלאם

מעורב

216

אחבאב אל-רחמן

יסודי

מחנה הפליטים שועפאט

מעורב

155

נור אל-הודא אל-מקדסיה

יסודי

ראס שחאדה

מעורב

261

רוואד אל-מוסתקבל

יסודי

דאחיית אל-סלאם

מעורב

321

תיכון אל-ראזי

רב-גילאי

מחנה הפליטים שועפאט

מעורב

1140

אל-ראזי

יסודי

מחנה הפליטים שועפאט

מעורב

483

רוואד אל-ע'ד תיכון

על-יסודי

ראס ח'מיס

בנים

68

שמס אל-מועארפה
(אשראקת אל-ע'ד)

יסודי

דאחיית אל-סלאם

מעורב

132

אל-מוסתקבל אל-אהליה

יסודי

ראס ח'מיס

מעורב

227

אל-פקיה

יסודי

ראס שחאדה

מעורב

296

סווא רבינא

רב-גילאי

דאחיית אל-סלאם

מעורב

361

אל-עלמיה אל-נמוד'ג'יה

יסודי

דאחיית אל -סלאם

בנות

167

אונר"א
מחנה שועפאט לבנות ()1

יסודי

מחנה הפליטים שועפאט

בנות

557

מחנה שועפאט לבנות ()2

יסודי

מחנה הפליטים שועפאט

בנות

297

מחנה שועפאט לבנים

יסודי

מחנה הפליטים שועפאט

בנים

381

ווקף
אל מסירה

על-יסודי

מחנה הפליטים שועפאט

בנות

141
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רווחה וביטחון אישי
בשכונה אין לשכת רווחה והתושבים מקבלים שירות
בלשכה בשכונת שועפאט ,הסובלת גם היא מעומס
רב ומחסור במשאבים .הלשכה ממוקמת בדירה
שכורה ומשרתת מספר רב מאוד של משפחות ממחנה
הפליטים והשכונות הנלוות וכן משפחות מבית-
חנינא ומשועפאט.

לדברי העובדים הקהילתיים קשה מאוד להיכנס
לשכונה ללא אבטחה מתאימה .פעמים רבות
מבקשים אנשי שירותי הרווחה את התערבות
המשטרה בהתמודדות עם מקרים של אלימות
במשפחה אך לטענתם הם אינם זוכים למענה.
העובדים מדווחים על שיעור גדול של משפחות
בשכונה שנזקקות לשירותי רווחה ועל בעיות
קשות בעיקר בקרב המשפחות בהם אחד מבני
הזוג הוא תושב השטחים.
אין בשכונה גופי רווחה המטפלים בתופעת הסמים
והפשיעה .סוחרי הסמים פועלים כמעט באין מפריע
ליד בתי הספר ,ולטענת התושבים ,התלונות שהופנו
בנושא לגורמי אכיפת החוק לא נענו.

לאחרונה יצאה קריאה של מנהלי בתי הספר אל בני
הנוער לא לשתף פעולה עם סוחרי הסמים הפועלים
בסמוך לבתי הספר .היקף הסחר בסמים נרחב ,וישנם
צרכנים (גם יהודים) המגיעים מחוץ לשכונה על מנת
לרכוש בה סמים.
תופעה מדאיגה נוספת היא כמות כלי הנשק בשכונה.
בכתבה בעיתון 'הארץ' מצטט העיתונאי ניר חסון את
אחד התושבים" :דקירות ,סכינים ,יריות ,המשטרה
לא מתייחסת ,כאילו זה כבר לא בשטח מדינת ישראל.
אתה רואה ילדים בני  15ו 16-עם אקדחים ,כולם
יודעים עליהם ,גם המשטרה ,אבל הנשק הזה מכוון
לאנשים בכפר ,אם היו יורים כדור אחד לעבר המחסום
היו אוספים את כל הנשק בלילה אחד .אני הוצאתי את
שני הילדים שלי בני  17ו ,18-כדי שיהיו איתי בעסק,
10
שנשמור אחד על השני".
לא פעם מתרחשות קטטות אלימות בשכונה ,המסתיימות
ברצח .השכונה מסוכנת לתושבים ולמבקרים ורמת
הביטחון האישי נמוכה מאוד.

 10ניר חסון" ,תושבי מזרח ירושלים :המשטרה מתעלמת מגל הפשע בשכונות הפלסטיניות" ,הארץ.)19.2.2015( ,
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בריאות

תרבות

במחנה הפליטים קיים מרכז רפואי אחד הפועל
באחריות אונר"א ומשרת רק תושבים הנושאים תעודת
פליט .בשכונות אחרות קיימות מרפאות של קופות
החולים הנותנות שירות לתושבים .התפלגות מספר
המבוטחים בקופות החולים ,לפי קופה ,היא:

בשכונה אין פעילויות תרבות ,למעט פעילויות
שאונר"א יוזמת בבתי הספר .לעיתים מתקיימת
פעילות תרבותית ביוזמה פרטית .פעילותו של המינהל
הקהילתי אינה משמעותית ומסתכמת בקורסי-הכשרה
ופעילויות ספורט לגיל הרך.

	ƈמאוחדת 400 -
	ƈמכבי 1,668 -
	ƈכללית 15,593 -
	ƈלאומית 4,000 -
סך כל המבוטחים מגיע ל ,21,661-להוציא את
מבוטחי מרכז הבריאות של אונר"א .הרישום לקופות
החולים הוא על בסיס אישי ולא משפחתי ,והשירות
ניתן במרפאת הקופה מבלי להתחשב במרחק שעל
התושב לעבור כדי להגיע אליה .לא נמצא הסבר לפער
בין מספר החברים בקופות החולים לבין ההערכות
המקובלות לגבי מספר התושבים.

בשכונה אין מרכז לרפואה דחופה ואין אמבולנס
שמוצב בה באופן קבוע כדי לתת מענה במצבי-
חירום ,וזאת למרות שהוכשר צוות-הצלה מקומי
לצרכים אלה.

מבני דת
בשכונה קיימים עשרה מסגדים ,אחד מהם במחנה
הפליטים עצמו – מסגד אבו עוביידה -שהוא
הגדול ביותר ומופעל על ידי הווקף .תשעה מסגדים
נוספים מצויים בראס ח'מיס ,ראס שחאדה ,ודאחיית
אל-סלאם .כולם נבנו על ידי התושבים שגם
מתחזקים אותם.

מחסום שועפאט
היציאה מן השכונה בשעות הבוקר נמשכת זמן רב
בגלל עומסי התנועה הכבדים .הרשויות התחייבו לבג"ץ
כי לכשייבנה מסוף חדש במעבר ,הוא יכלול שמונה
'שרוולים' להולכי-רגל וארבעה מסלולים לכלי-רכב,
כך שזמני ההמתנה יפחתו ל 30-20-דקות לעומת
כשעה כיום והמעבר של כ 5,000-תושבים בין השעות
 6:00ל 8:00-בבוקר יהיה מהיר ונוח יותר .בפועל
מערכת הכבישים בתוך השכונות אינה מאפשרת תנועה
מהירה אל המחסום .פקקי התנועה הכבדים בכביש הצר
והרעוע בדרך למחסום מוסיפים לפחות עוד חצי שעה
למעבר במחסום עצמו ועשרות אלפי התושבים נאלצים
להידחק בכביש היחיד המוביל אליו .לדברי התושבים
המעבר נמשך בין  45ל 90-דקות ביציאה מן השכונה
בשעות השיא.
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סיכום והצעות
לניהול השכונה

שכונת מחנה הפליטים שועפאט היא אחת משתי השכונות
הערביות הגדולות הנמצאות בצפון-ירושלים ,מחוץ לגדר
הביטחון (השנייה היא כפר עקב) ובה מתגוררים כ60,000 -
תושבים .מ"פ שועפאט הוא מחנה הפליטים היחיד המצוי
בתוך גבולות מדינת ישראל .המחנה הוקם בשנת  1965על
ידי  אונר"א והרשויות הירדניות כדי לפנות פליטים שהתגוררו
בתנאים קשים ברובע היהודי בעיר העתיקה .בשנת 1967
התגוררו בו כ 3,400-נפשות .מחנה הפליטים מנוהל מאז 1967
על ידי אונר"א ומקבל ממנה שירותי חינוך ,בריאות ותברואה
חלקיים.
מחנה פליטים שועפאט נכלל בתחום השטח שסופח לירושלים
ב 1967-ורוב תושבי המחנה נחשבים לתושבי קבע בישראל
ולכן עיריית ירושלים והרשויות הישראליות מחויבות במתן
שירותים לתושבים.

מאז הוצאתה של השכונה אל מחוץ לגדר הביטחון לפני
למעלה מעשור ,הפך האזור לשטח-הפקר ,ללא אכיפת
החוק .הימצאותה של השכונה מחוץ לגדר והיעדר פיקוח
על הבנייה איפשרו בנייה מסיבית של אלפי דירות חדשות
סביב המחנה בשלוש שכונות משנה :ראס חמיס ,ראס
שחאדה ודחיית אל סלאם (שכונת השלום) ,שאוכלסו
בצפיפות על ידי משפחות צעירות ומשפרי דיור משכונות
אחרות במזרח ירושלים ומחוצה לה.
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תושבי השכונה סובלים מתשתיות לקויות וחסרות
שאינן מתאימות לגודל האוכלוסייה ,מבעיות
באספקת המים ,ממערכות ביוב וניקוז לא מספקות,
מאיסוף אשפה חלקי ומכבישי עפר צרים ללא
ריבודי אספלט .אין בשכונה גנים ציבוריים ופינות
משחק לילדים .קיים מחסור בכיתות לימוד,
בשירותי רווחה ובשירותים חברתיים אחרים ,אין
כמעט פעולות תרבות ושירותי החירום חלקיים
מאוד .השכונה מאופיינת בפשיעה נרחבת ,שימוש
ומסחר ער בסמים וריבוי כלי-נשק .כל אלה גורמים
לחוסר ביטחון אישי .הימצאותה של השכונה מעבר
לגדר והיציאה והכניסה אליה דרך מעבר אחד
מקשה על התושבים.

גודל האוכלוסייה ,ההזנחה המתמשכת ,מצבה
האקוטי של השכונה והאתגרים העצומים
שכרוכים בשיקומה ,גרמו לקובעי מדיניות
שונים (הבולט ביניהם הוא שר ירושלים
ומורשת ,זאב אלקין) להציע ,באוקטובר
 ,2017להוציא את השכונה (ואת שכונת כפר
עקב) אל מחוץ לתחומי השיפוט של עיריית
ירושלים ולהפוך אותה לרשות מוניציפאלית
ישראלית עצמאית.
הטיעונים העיקריים בזכות ההצעה היו ניהול
אפקטיבי יותר של השכונה שיאפשר התמודדות
עם בעיותיה העצומות וגם שיקול דמוגרפי –
צמצום משמעותי של האוכלוסייה הערבית בשטח
11
המוניציפאלי של ירושלים.

הצעה זו מעלה את שאלת נכונותם של התושבים
להתנתק מירושלים ולהשתתף בבחירות לרשות
מוניציפאלית עצמאית .תגובתם הראשונית של
התושבים הייתה דחיית ההצעה והדגשת זיקותיהם
החזקות לעיר .ניתן להניח שאם תיושם תוכנית
כזו ,לפחות בשלבים הראשונים התושבים יסרבו
להשתתף בבחירות לרשות מוניציפאלית עצמאית
ויהיה צורך בהקמת מועצה ממונה על ידי שר
הפנים .לקשיים אלה ניתן להוסיף גם את התנגדות
עיריית ירושלים למהלך.
התפתחות נוספת הקשורה לניהול המחנה התרחשה
בראשית ספטמבר  .2018ראש עיריית ירושלים
דאז ,ניר ברקת ,הכריז על תוכניתו לסגור את
מוסדות אונר"א הפועלים במזרח העיר ,ובייחוד
במחנה הפליטים -שם מרוכזת רוב פעילות הארגון.
על פי התוכנית ,שפורסמה באתר עיריית ירושלים,
תחומי השירותים עליהם מופקדת אונר"א יועברו
12
לאחריותה של העירייה או של ממשלת ישראל.
עיקרי התוכנית של העירייה הם:
בתחום החינוך  במוסדות של אונר"א לומדים
כיום כ 1800-תלמידים ב 7-בתי ספר (שלושה
פועלים בתוך מחנה הפליטים שועפאט) .במסגרת
התכנית תפעל העירייה להוצאת צווי סגירה
לכל בתי הספר של אונר"א בעיר עד סוף שנת
הלימודים תשע"ט ( ,)2018-19והתלמידים ייקלטו
במוסדות של העירייה החל משנת הלימודים
הבאה .כמו כן תקדם העירייה הפקעה או השכרה
של כלל מבני החינוך של אונר"א והסבתם,

 11ניר חסון ,יהונתן ליס" ,אלקין :נקדם בקרוב הפרדה של שכונות פלסטיניות מירושלים" ,הארץ ,29.10.2017
 .https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4550854ההצעה הועלתה כמה שנים קודם לכם על ידי ניר
ברקת ,ראש עיריית ירושלים שביקש להעביר את השכונות מחוץ לגדר לידי המינהל האזרחי .ראו :עומרי מניב" ,ברקת' :לוותר
על כל השטחים שמחוץ לגדר'" .nrg, 13.12.2011
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בהמשך ,למבנים עירוניים .במקביל תפעל העירייה
להקמת קריית שירותים עירוניים -כולל מוסדות
חינוך -על שטח של כ 11-דונם בסמוך למחנה
הפליטים ,שיספקו לתושבים שירותים טובים
ואיכותיים יותר מאלו של אונר"א.
בתחום הבריאות  מרפאות אונר"א בעיר העתיקה
ובמחנה הפליטים שועפאט פועלות ללא רישיון של
משרד הבריאות .במסגרת התכנית תפעל העירייה
להוצאת צווי סגירה למרכזים הרפואיים של אונר"א
על ידי משרד הבריאות .העירייה תקלוט את
התושבים בטיפות החלב העירוניות בסביבה הקרובה.
כמו כן ,תפעל העירייה מול משרד הבריאות לקליטת
המטופלים בקופות החולים בסביבה הקרובה.
במקביל יקודם תהליך הפקעה או שכירה של מבני
המרפאות של אונר"א ויינתנו שירותי בריאות במרכז
השירותים שיוקם סמוך למחנה הפליטים שועפאט.
בתחום הרווחה  המסגרות הקיימות יישארו על
כנן במטרה להעבירן מידי אונר"א לידי שירותי
הרווחה והתעסוקה של עיריית ירושלים .במקביל
תקצה העירייה מבנים ייעודיים לשירותי הרווחה
והתעסוקה ,לצד המינהל הקהילתי בתוך קריית
השירותים שתוקם בסמוך למחנה הפליטים שועפאט.
בתחום התברואה והתשתיות פינוי האשפה
ותשתיות הביוב והניקוז בתוך המחנה נמצאים
באחריות אונר"א .תושבי המחנה מתלוננים מזה
שנים על שירותי הניקיון הירודים של אונר"א ועל
העובדה שהם אינם מתחזקים כראוי את תשתיות

הביוב והניקוז המיושנות .אספקת המים השוטפת
לאונר"א מגיעה מחברת 'הגיחון' ,אך אונר"א נמנעת
מלשלם חשבונות מים מזה עשרות שנים .האחריות
על תחומים אלו תעבור לעירייה ,יוצבו תשתיות
איסוף אשפה מתקדמות ברחבי המחנה ,יוקצו כלים
מתקדמים ועובדי ניקיון באמצעות קבלן פרטי.
הטיפול בתשתיות המים ,הביוב והניקוז הישנות
יבוצע באופן שוטף ע"י חברת 'הגיחון'.
ראש העיר ביקר במחנה הפליטים בסוף אוקטובר
 2018ועובדי העירייה החלו לפעול לניקוי ופינוי של
13
מטרדים תברואתיים בתוכו.

אנו סבורים שרעיונות אלו מחייבים שיקול דעת
מעמיק ורציני :הקמת רשות מוניציפאלית בעלת
יכולת לטפל בשכונה ובבעיותיה הקשות היא
אתגר גדול ויידרשו לשם כך משאבים עצומים
וגיבוש דרכי פעולה מתאימות על מנת להתגבר
על הקשיים והאתגרים הרבים שהצגנו לעיל.
יהיה צורך גם לרתום את האוכלוסייה המגוונת
לטובת השינוי.
גם הפעילות להוצאת אונר"א ממחנה הפליטים
מחייבת עבודת הכנה מעמיקה ,הכוללת הכשרת
תשתיות בתחומי החינוך ,הבריאות והרווחה שכבר
כיום אינן עומדות בעומס .כמו כן יש לשקול
את ההשלכות המדיניות והחברתיות של המהלך
ולפעול בחכמה ובשיתוף עם התושבים ומול גורמי
החוץ השונים.

 13ניר חסון" ,ברקת ביקר ביקור נדיר במחנה הפליטים שועפט כחלק מן הקמפיין נגד אונר"א" ,הארץ ,23.10.18
https://www.haaretz.co.il/news/local/1.6589972
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Health and Rescue Services The health services in the
neighborhood are reasonable; however, a center for emergency
medicine and permanent ambulance for emergencies does not
exist. A neighborhood rescue team has been trained, but the
necessary equipment – such as a firetruck – is still lacking.
The recommendation is to continue the dialog with the
Red Crescent and other local stakeholders with the aim of
establishing a local trauma center, acquiring an ambulance,
and also equipping the neighborhood with its own firetruck.
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Sanitation The means of garbage disposal in the neighborhood
are inadequate. Until recently, the scope of garbage disposal
required in the neighborhood was under estimated, with respect
to the number of residents – only NIS 5.5 million for the two
neighborhoods beyond the fence. While the situation has improved
recently as trash receptacles have been added and the frequency
of garbage collection has increased, the residents complain that
the garbage disposal is still insufficient. Residents consequently
burn garbage wherever it accumulates in piles. This practice is a
health hazard, which leads to the spread of disease.
The recommendation is that the municipality should allocate
further resources to garbage disposal in the neighborhood.
The necessary budget is relatively small, and its allocation
would lead to speedy and significant improvement in the
residents' quality of life.
Education The schools and classrooms do not conform to
required standards. As a result, 3,248 children travel to schools
outside the neighborhood each morning. Most of the schools in
the neighborhood are located in residential buildings or commercial
buildings that have been converted into schools, but do not meet
required standards.
The Municipality and the Ministry of Education should
identify public areas suitable for the construction of schools,
and where necessary, should rent suitable buildings to be
used for schools, so that children won't have to be bused to
school outside the neighborhood.
Public Services There is a serious lack of public services in every
sphere and the following are needed: a mother and baby clinic,
a branch of the post office, sports facilities, public parks, and
playgrounds for children.
The recommendation is to establish a fund to be financed
through the fees charged for building and development
permits in the neighborhood, which would be used to lease
or purchase land on which public facilities may be erected.
This should be done following analysis of the results of a
needs assessment survey that should be administered in the
neighborhood to determine priorities.
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Water Water supply to the neighborhood is very problematic.
In recent years, the residents have filed several petitions at the
High Court of Justice against the Jerusalem Municipality, the
HaGihon (Jerusalem Area's Water and Wastewater Utility), and the
government authorities for water and sewage. Water consumption
in the neighborhoods surrounding the Shuafat Refugee Camp is
half the standard required amount based on the number of people
who live there, according to the minimal standard as set by the
World Health Organization.
The recommendation is to invest in infrastructure to supply
the appropriate amount of water to the neighborhood and to
condition the increased supply on the residents' paying for
the water they use.
Sewage The sewage system also does not conform to the scope
of the population that currently lives in the neighborhood, which
is likely to increase significantly in the future when the empty
apartments become inhabited.
An urgent need exists to invest in the expansion of the
capacity of the primary sewage system and its completion in
all parts of the neighborhood.
Streets and Sidewalks The internal network of roads in the
neighborhood is insufficient and lacks an infrastructure. A large
section of the roads, which stretch for twenty kilometers, require
surfacing, traffic signs, pedestrian crossings, traffic lights, and
sidewalks. Pedestrians walk along the roads alongside vehicular
traffic – which endangers the lives of pedestrians and hampers
the motor traffic.
The recommendation is that Israel should allocate a special
budget for infrastructures in this neighborhood and for the
paving and surfacing of the internal roads, in accordance with
required standards, inasmuch as this is possible given the
topographical conditions.
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Remote Control Administration of Services and Infrastructure
in the Neighborhood The Jerusalem Municipality is not active
in the neighborhood, other than via the 'Jerusalem and Environs
Community Administration' (Otef Yerushalayim), which is located at
the Qalandiya checkpoint. Residents' access to it involves extended
periods of waiting in line and exhausting security checks.
It is recommended that the municipality establish a special
operational body for direct and unmediated municipal
administration of the neighborhood.
Conditions for Passage through the Checkpoint The average
amount of time spent trying to pass through the checkpoint ranges
from 45 to 90 minutes, at peak hours. This does not include the time
required to reach the checkpoint via a very narrow road that serves
pedestrians as well as heavy motor vehicle traffic, which adds at
least another half hour to the time it takes to reach the checkpoint.
Tens of thousands of residents pass through the checkpoint every
morning and are forced to squeeze through the only road that leads
to and Jerusalem.
The recommendation is to allocate the necessary budget to
extend the checkpoint by adding more lanes for security
checks so that more drivers and pedestrians will be able to pass
through at the same time.
Disorderly, Unsupervised, and Dense Construction The absence
of enforced planning and construction laws and the absence of a
master plan for the area, encourage unsupervised construction
of very tall buildings with no planning, engineering, or quality
control oversight. At the same time, land that could be used for
the establishment of sorely-lacking public services is appropriated
for residential buildings. This neighborhood attracts construction
on a grand scale because of the low priced apartments offered for
sale. The building projects’ initiators try to make maximum profit
at the expense of the residents and build units very close to each
other – all without proper infrastructure and with no possibility of
connecting the houses to the various physical infrastructures in
the future.
It is recommended that top priority be given to enforcement
of construction laws so as not to contribute to the current
disorder and to attempt to bring an end to the chaos that
currently reigns in the neighborhood. This can only be
accomplished with the addition of significant policing forces.
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lack of other public services that should be provided by the welfare
bureau, a lack of cultural activities, a lack of emergency services,
and the absence of public parks and playgrounds for children. Within
the neighborhood, widespread crime and drug use and trafficking
occurs and numerous residents possess weapons ¬– all of which
contribute to a sense of fleeting personal safety among the
people who live there. In addition, it is difficult for residents of the
neighborhood to reach the single checkpoint that connects it with
Jerusalem, and to pass through it.

A Description of
the Main Problems
That Characterize
the Neighborhood
of Shuafat
Refugee Camp

Lack of Government Presence and of Personal and Public
Security The Shuafat Refugee Camp is comprised of four subneighborhoods: the refugee camp, Ras Hamis, Ras Shkhadeh, and
Dahiyat Al-Salam. Since the establishment of the Security Fence,
in 2006, the neighborhood has been physically disconnected from
Jerusalem and the area is equated to an ex-territorial no-man's
land. In consequence, the following have emerged: a phenomenon
of the construction of very tall buildings and disorderly, dense
construction, undertaken in the absence of comprehensive
planning, building permits, and engineering oversight. A lack of law
enforcement of any kind has led to the development of crime, the
use of firearms, drug dealing to school students and all other takers,
and severe violence.
In order to demonstrate a presence and assist in solving the harsh
problems in the area, in 2017, at the checkpoint at the entrance to
the neighborhood, an integrated policing center was established
which is staffed by four members of the police force. Their job
is to provide police services to the residents. However, the small
police force is unable to take action to systematically enforce the
law in the neighborhood. There are plans to establish branches of
the various government ministries which will provide services to the
residents at the policing center.
A government presence and law enforcement are a vital foundation
for the administration of neighborhoods in Israel and therefore the
recommendation is that the state allocates the budget for a larger
and more significant police force. This larger force would be able
to provide protection for the residents and ensure their personal
safety and the safety of service providers in the neighborhood, as
well as enforce state and municipal laws.
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SHUAFAT REFUGEE CAMP - ABSTRACT
The neighborhood known as the Shuafat Refugee Camp is one of the
two largest Arab neighborhoods in North Jerusalem, located beyond
the security fence, with approximately 60,000 residents. The other
neighborhood is Kufr Aqab, about which we have written a separate
report.
It should be noted that the Shuafat Refugee Camp is similar
in population size to the cities of Ramle, Lod, Nazareth and
Ra'anana while it is more highly populated and crowded than
cities such as Givatayim and Hod Hasharon. In terms of the
scope of the population, it holds more people than the most
highly-populated neighborhood in West Jerusalem – the Ramot
neighborhood. However, in comparison to Ramot and the cities
mentioned above, the Shuafat Refugee Camp receives a tiny
budget and its municipal services are meager and inadequate.
The ongoing neglect of the two neighborhoods beyond the security
fence and the size of the populations that reside within them have
led various politicians in Israel to suggest removing them from the
jurisdiction of the Jerusalem Municipality, based on demographic
considerations and concerns about the image of the city.
The Shuafat Refugee Camp is the only refugee camp located within
the borders of Israel. The camp was established in 1965 and, in 1967,
3,400 people were living there. The camp is administered by the
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees
in the Near East (UNRWA), which provides it with educational and
sanitation services.
Ever since designating the area’s location beyond the security
fence, more than a decade ago, it has become a no-man's land –
complete with negligible law enforcement, including planning and
construction laws. About a year ago, an integrated policing center
was established at the checkpoint entrance to the camp, which is
staffed by four members of the police force. It intends to provide
policing services, but lacks the ability to systematically enforce the
law. The neighborhood suffers because of its uncertain municipal
future and the fact that the authorities do not provide it with
services. Neighborhood residents suffer as a result of the faulty
and inadequate infrastructure that is not adapted to the size of the
population, problems with the water supply, inadequate sewage and
drainage systems, insufficient trash collection, narrow dirt roads
that haven't been surfaced with asphalt, a lack of classrooms, a
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מחקר זה הוא חלק מפרויקט מחקרי רב-שנתי
שיזם מכון ירושלים בנושא השכונות הערביות
במזרח ירושלים ,שמטרתו העלאת המודעות
למצבן הכלכלי-חברתי-פוליטי של השכונות
ולעודד את הממסד לנקוט בפעולה משמעותית
לשיפור מצבן .במסגרת הפרויקט ממפים חוקרי
המכון את כל שכונות מזרח העיר ומשרטטים
פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון
תחומי החיים.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר :מכון
ירושלים לחקר ישראל) הוא המכון המוביל
בישראל בחקר המציאות המורכבת והמרקם
הייחודי של ירושלים.
המכון ,שהוקם ב ,1978-מתמקד באתגרים
הייחודיים המאפיינים את ירושלים בת זמננו
ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי
מדיניות ,לאנשי אקדמיה ולקהל הרחב .עבודת
המכון משתרעת על כלל ההיבטים של העיר:
תכנון פיזי-אורבני ,סוגיות חברתיות ודמוגרפיות,
אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות
ממעמדה הגאו-פוליטי של ירושלים .עבודתו
הרב-גונית של המכון לאורך השנים הקנתה
לו פרספקטיבה ייחודית ,שהובילה להרחבת
פעילותו לעבר אתגרים מורכבים וכוללים שעִמם
מתמודדת החברה הישראלית – בהם סוגיות
עירוניות ,חברתיות ואסטרטגיות ,אתגרי סביבה
וקיימּות ,מימון וחדשנות.
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