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חברה אזרחית במזרח ירושלים — מפת ידע

 .1הקדמה
ממשלת ישראל מיישמת בימים אלה את החלטה מספר  ,3790אשר התקבלה ואושרה במאי
 .2018זוהי החלטה היסטורית לצמצום הפערים החברתיים־כלכליים במזרח ירושלים,
והיא מתבטאת בתכנית חומש בהיקף תקציבי של כ־ 2.1מיליארד ש״ח .בין שלל התחומים
שבהם עוסקת התכנית ,היא נוגעת בתחומי חברה וקהילה ,רווחה ,בריאות וחינוך בלתי
פורמלי .בעשרות השנים שחלפו מאז איחוד העיר ,תחומי החיים הללו היוו כר פורה
לפעילותם של גופים רבים אשר אינם חלק ממה שמכונה ״הממסד הישראלי״ .כך במשך
שנים פעלו במזרח ירושלים גופים הנתמכים על ידי מדינות שונות (ירדן ,טורקיה ,סעודיה,
מדינות האיחוד האירופי ועוד) או לחלופין כאלה הנטועים עמוק בתוך התנועה הלאומית
הפלסטינית על שלל פלגיה (פת״ח ,חמא״ס ,חזית עממית ,חזית דמוקרטית ועוד).
המיפוי במסמך זה מציג את הנעשה בתחומי הפעילות של תכנית החומש על ידי
אותם גורמים אשר אינם נמנים על הממסד הישראלי .המיפוי מציג נתונים על שלל
המוסדות והגופים הפועלים בתוך הזירה המזרח ירושלמית ,מנתח את פעילותם ומספק
שורה של תובנות למקבלי ההחלטות האמונים על מימוש התכנית.
במיפוי נכללים ארגוני חברה אזרחית הפועלים בשכונות מזרח ירושלים .ארגוני חברה
אזרחית עונים על פי רוב להגדרה של ״מגזר שלישי״ — עמותות אשר צומחות מהשטח
וממומנות מכספי תרומות ומפילנתרופיה .המציאות המזרח ירושלמית היא כזו המאפשרת
לארגונים ומוסדות רבים אשר אינם עונים בהכרח על ההגדרה הפורמלית הזו לפעול
ולהשפיע על המציאות החברתית .דווקא בתוך המציאות המזרח ירושלמית המורכבת,
הגבולות המוכרים מיטשטשים ,וכך מצטייר לנגד עינינו מארג שלם של מוסדות וארגונים
המקיימים את המושג של חברה אזרחית במובנו הרחב ביותר .כפי שהגדירו גלנור ובלאנדר
בספרם :״חברה אזרחית היא זירה של יחסי גומלין חברתיים המתבטאים בפעילות וולנטרית
להשגת מטרות של היחיד ,הקבוצה והכלל ...החברה האזרחית קיימת כשלעצמה ופועלת
במרחב שבין המדינה ,השוק הכלכלי ומסגרות ראשוניות כמו המשפחה.״ (גלנור ובלאנדר,
 .)2013מחקר זה מבקש להתחקות אחר אותו מארג של פעילות אזרחית בכללותו ,תוך
שימת לב הן לגופים אשר צמחו כיוזמות מקומיות והן לגופים ״מוסדיים״ יותר ,יחד עם
בחינת קשרי הגומלין ביניהם.
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במסגרת המיפוי נבנה בסיס נתונים רחב היקף המתבסס על מחקר רשת (ובכלל זה
רשתות חברתיות) ועל שיח עם גורמי שטח המעורים בפעילות החברה האזרחית במזרח
העיר .המידע שנאסף קוטלג ואורגן ,ובהמשך הוצלב באמצעות המקורות השונים שעמדו
לרשותנו .בסיס הנתונים שנתגבש במהלך המיפוי הוא אולי הניסיון הראשון שנעשה עד
כה למפות את כלל הגופים ,הארגונים והמוסדות החברתיים הפועלים במזרח העיר ,ואנו
מקווים כי הוא יוכל לסייע למקבלי ההחלטות בשנים הבאות.
המיפוי שערכנו מאפשר לנו לקבל תמונה רחבה ומקיפה ככל הניתן של המציאות החברתית־
קהילתית נכון לרבעון האחרון של  .2019בתוך כך אנו מצביעים גם על המסגרות
החסרות במזרח העיר ועל תחומי החיים שאינם זוכים למענה מספק .במובן הזה,
זוהי הזדמנות ייחודית עבור קובעי המדיניות להבין היכן ההשקעה העירונית
והממשלתית נדרשת פחות וממילא תייצר אימפקט מצומצם יותר ,והיכן השקעה
מסוג זה יכולה דווקא לחולל שינוי של ממש במציאות החיים המזרח ירושלמית.
כמו כן ,מתוך הממצאים ניסינו גם ללמוד על גורמי חברה אזרחית בעלי פוטנציאל
לשיתוף פעולה עם מקבלי ההחלטות.

 .1הקדמה

על בסיס המיפוי שבוצע ובסיס הנתונים שהתגבש ,ערכנו שורה של ניתוחים בכמה חתכים:
התחומים שבהם פועלים המוסדות והארגונים השונים ,הפריסה הגיאוגרפית של פעילותם,
ניתוח מקורות המימון שלהם ,פילוח קהלי היעד שלהם ועוד .המחקר שמוגש כאן מציג
פילוחים עיקריים של בסיס הנתונים ,לצד התובנות המרכזיות שנתגבשו בתהליך העבודה.
הפוטנציאל להפיק תובנות נוספות ולהצביע על פילוחי מידע נוספים הוא רב ,ואנו תקווה
כי על בסיס העבודה שנעשתה כאן יופקו תוצרים רבים נוספים.
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 .2מבוא היסטורי
התשתית לקיומה של חברה אזרחית במזרח ירושלים הונחה עוד לפני איחוד העיר ב־,1967
שעה שפעלו בעיר המזרחית מוסדות חינוך ,צדקה ,רווחה ותרבות שהוקמו בעשורים
הראשונים של המאה ה־ .20מוסדות אלו נהנו במרוצת השנים מחסות של הממלכה
ההאשמית וממימון נדיב של מדינות ערביות רבות .בשנים הראשונות שלאחר איחוד
ירושלים הממלכה ההאשמית הוסיפה לזכות למידה רבה של הגמוניה בכל הקשור למימון
ותמיכה במוסדות החברה האזרחית שפעלו במזרח העיר .בכל אותה עת ,הממסד הישראלי
בחר שלא להיכנס אל תוך שדה הפעילות של חברה וקהילה ,והותיר את הזירה לכניסתם
של גורמים נוספים מלבד ירדן .כך הפכה ירושלים המזרחית תוך עשורים בודדים לאחד
ממוקדי הפעילות העיקריים של התנועה הלאומית הפלסטינית ,ובראשה אש״ף.
הלאומיות הפלסטינית הגיעה לשיא בשלותה והתבססותה במזרח ירושלים בעשר השנים
שקדמו לאינתיפאדה הראשונה .במהלך עשור זה ,ארגון אש״ף ,ובראשו תנועת הפת״ח,
העמיקו וביססו את חיי החברה האזרחית בעיר .הדבר בא לידי ביטוי בהקמת מועדונים,
מרכזים קהילתיים ומפעלות צדקה ורווחה המזוהים עם התנועה כמעט בכל אחת משכונות
מזרח העיר ,כמו גם בכפרים הסמוכים אליה .לצד הסניפים השכונתיים והוועדות
המקומיות ,הוקמה שורה ארוכה של ארגונים ירושלמיים מזוהי פת״ח — ארגוני נוער ,תאי
סטודנטים ,איגודים מקצועיים ואיגודי נשים .כל אלה פעלו יחדיו תחת מסגרת הגג של
״תנט׳ים״ הפת״ח .באותן שנים החלו לראות אור בירושלים עוד ועוד עיתונים המזוהים עם
אש״ף ,וגם בזירה התרבותית לא נפקד מקומו של הארגון ,עם הקמת התיאטרון הלאומי
1
הפלסטיני אל־חכואתי וייסודן של התאחדויות סופרים ואמנים פלסטיניים.
מי שהיה ראש החץ של החברה האזרחית במזרח ירושלים באותם ימים והצליח לסחוף
ולאחד תחת הנהגתו את רובו הגדול של הציבור המזרח־ירושלמי הוא פיצל חוסייני — בן
למשפחת האצולה הירושלמית חוסייני ובנו של עבד אלקאדר חוסייני ,מנהיג הכוחות
הערביים בירושלים במלחמת העצמאות .ממקום מושבו ב״אוריינט האוס״ ,במבנה

 1הלל כהן ,״עלייתה ונפילתה של ירושלים כבירת פלסטין״ ,בתוך 40 :שנה בירושלים ,הוצאת מכון
ירושלים ,2007 ,עמ׳ .105
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שבבעלות משפחתו ,הצליח חוסייני להשריש את רוח הלאומיות במזרח ירושלים ויחד
עמה לחזק ולהעמיק את התשתית האזרחית־קהילתית של פת״ח.
שלל המוסדות החברתיים והקהילתיים שהתבססו במהלך אותן שנים במזרח ירושלים נהנו
מפריסה רחבה בעיר ,מחופש פעולה בלתי מבוטל ומתקציבים גדולים ,שהגיעו בחלקם
הגדול ממדינות ערב .תהליכים אלה עלו בקנה אחד עם ההגמוניה הכללית שממנה נהנה
אש״ף באותן שנים בהובלת העניין הפלסטיני ,בזירה הערבית והבין־לאומית כאחד .על
הרקע הזה ,אש״ף ובראשו הפת״ח הצליחו להעמיד במוקד פעילותם את סוגיית ירושלים,
תוך שהם פועלים בתוכה וזוכים לאהדה הולכת וגוברת מצד תושביה .התחזקותה של
הלאומיות הפלסטינית בירושלים באה במידה רבה גם על חשבון ההזדהות עם הממלכה
ההאשמית ,אשר שלטה בחלקה המזרחי של העיר עד .1967

 .2מבוא היסטורי

עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה ב־ ,1987הקשתה מדינת ישראל על הזרמת כספים לתוך
מזרח ירושלים ,מה שהכביד מאוד על תהליך גיוס התרומות של העמותות הפלסטיניות
והביא להיחלשותן .בד בבד ,החלו להתבסס במזרח העיר גורמים אחרים אשר הובילו את
הקו האסלאמיסטי ,המזוהה עם תנועת האחים המוסלמים ועם ארגון החמא״ס .הללו החלו
לרקום רשת של מוסדות וארגוני ״דעוה״ 2אשר ערערו את ההגמוניה של תנועת הפת״ח
3
ויצרו אלטרנטיבה חברתית וקהילתית.
הקמתה של הרשות הפלסטינית ב־ 1994הייתה נקודת מפנה היסטורית ,והיא עוררה
ציפיות גבוהות בקרב תושבי מזרח העיר בכלל ובקרב תומכי אש״ף בפרט .הווקף העביר
לידי הרשות הפלסטינית חלק גדול מתחומי אחריותו ,לרבות מערכת החינוך שהיה מופקד
עליה .אולם עד מהרה נגוזו חלק גדול מהתקוות שתלו תושבי מזרח ירושלים ברשות
הפלסטינית שזה עתה הוקמה .דווקא באותן שנים הלך והעמיק הפיצול בין ההנהגה
הפלסטינית המקומית בירושלים (אש״ף ׳פנים׳) לבין הנהגת אש״ף שהגיעה מתוניס
(אש״ף ׳חוץ׳) .הנהגת הרשות ,אשר פעלה לגייס לשורותיה את פעילי הפת״ח המסורתיים
בשכונות ,עשתה במקביל כל מאמץ אפשרי להצר את צעדיהם של פיצל חוסייני ושל
ה״אוריינט האוס״ ,מתוך חשש שאלו יהוו מרכז כוח חלופי .ערפאת הקפיא חלק גדול
מהתקציבים שהוקצו לאוריינט האוס ולמוסדות ירושלמיים אחרים ,ואכן כמה מוסדות
חשובים עזבו את העיר ועברו לרמאללה .כך הלכה רמאללה והתחזקה על חשבונה של

 2דעוה היא פעילות של תנועות אסלאמיות של צדקה ,סיוע סוציאלי וחינוך ,כחלק מ״הכשרת לבבות״
לקירוב הציבור לתמיכה במטרות התנועה .משמעות המילה ,בתרגום מילולי לעברית ,היא ״קריאה״ או
״הטפה״; בהקשר האסלאמי הכוונה לקריאה לאמונה באללה.
 3כהן ,עמ׳ .104
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ירושלים .תהליכים אלה עוררו תסכול עמוק בקרב רבים מתומכי אש״ף בירושלים ,שהחלו
4
לחוש כי ההנהגה הלאומית שלהם נטשה אותם.
מותו של פיצל חוסייני ב־ 2001בכווית היה ללא ספק זרז נוסף לדעיכה במעמדו של אש״ף
בעיר .מותו הותיר חלל גדול בחברה האזרחית במזרח ירושלים וגרם למזרח ירושלמים
רבים להתרחק מהרשות וממוסדותיה .לתושבי מזרח העיר לא חסרו סיבות להתרחק ואף
להתנתק ממוסדות הרשות — התנהלותם הכוחנית ואף האלימה לעיתים של אנשי הרשות,
לצד שלל הדיווחים על שחיתות בצמרת ועל ניצול לרעה של כוח וסמכות ,השפיעו עמוקות
על דעת הקהל במזרח העיר.
האינתיפאדה השנייה ,אינתיפאדת אלאקצא ,אמנם נשאה את דגל המאבק הפלסטיני על
ירושלים ועל הר הבית ,אולם בפועל נראה כי הביאה להתפוררות כמעט מוחלטת של
הרשות הפלסטינית בעיר ולהבנה כי אין בעתיד הנראה לעין חלופה לשלטון ישראל בעיר.
סגירתו של האוריינט האוס הנחיתה מכה קשה על ניסיונם של אנשי אש״ף לפעול בגלוי
ובמוצהר בעיר .גדר הביטחון שהוקמה בעקבות האינתיפאדה ניתקה את העיר מהעורף
הכלכלי־חברתי שלה בכפרים הפלסטיניים ב״עוטף ירושלים״ (אבו דיס ,עיזריה ,אל־
ראם ועוד) ,ובכך ניתקה אותה גם ממוקדי הכוח של הרשות בגדה .היה זה שלב נוסף,
סופי כמעט ,בתהליך התחזקותה של רמאללה על חשבון מזרח ירושלים — בעוד שזו
הראשונה הפכה לעיר תוססת ושוקקת חיים ,הרי שירושלים הלכה ונעשתה יותר ויותר
שולית מבחינתם של הפלסטינים ,גם בהקשר של חברה אזרחית.
התבוננות מעמיקה יותר על התהליכים הללו מלמדת כי הם הביאו בסופו של יום
להתחזקותה של זהות מזרח ירושלמית וחברה אזרחית מזרח ירושלמית הנבדלת במידה
רבה מזו שבשטחי הרשות הפלסטינית .כזו הנותנת ביטוי לכלל התנועות והזרמים
הפוליטיים הקיימים ומתעלה עד כמה שניתן מעל לפיצול הפוליטי ארוך השנים בין פת״ח
לחמא״ס .אותו לוקל־פטריוטיזם מזרח ירושלמי פותח פתח לא רק לשיתוף פעולה בין
הפלגים השונים בתוך החברה ,אלא מהווה כיום גם הזדמנות להגברת הדיאלוג עם הממסד
הישראלי.

 4פנחס ענברי ,״דת ופוליטיקה במזרח ירושלים״ ,המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ,2016 ,עמ׳ .9
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 .3עיקרי הממצאים
 3.1מוסדות וארגונים הפועלים בשטח בחלוקה לתחומי פעילות
במחקר נסקרו למעלה מ־ 300גופים הפועלים במזרח ירושלים ,מתוכם  244גופים הפועלים
בשטח ועוד  60גופים המוגדרים כגופי תמיכה ומימון.
בתרשים  1מוצג מיפוי של  244הגופים הפועלים בשטח בחלוקה לפי תחומי פעילותם.
ניתן לראות כי תחומי הפעילות המרכזיים של ארגוני החברה האזרחית הפועלים במזרח
ירושלים הם חברה וקהילה ( 62ארגונים) ,ספורט ( ,)33חינוך ( ,)31תרבות ( )31ובריאות
(.)22
תרשים  :1מספר גופים הפועלים בשטח בחלוקה לפי תחום הפעילות
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 3.2פריסה גיאוגרפית של מוסדות הפועלים במזרח העיר
בתרשים  2מוצג מיפוי של כל הגופים שנסקרו במחקר (הן גופים הפועלים בשטח והן גופי
תמיכה ומימון) בחלוקה לפי הפריסה הגיאוגרפית של פעילותם.
חלוקה זו כוללת ארבע קטגוריות :ארגון עירוני — גופים הפועלים ברמה העירונית ,במספר
שכונות במזרח העיר ( 121ארגונים); ארגון שכונתי — גופים הפועלים בתחומי שכונה
אחת ( 96ארגונים); ארגון פלסטיני — גופים הפועלים הן בשטחי הרשות הפלסטינית והן
במזרח ירושלים ( 43ארגונים); ארגון בינ״ל — גופים בינלאומיים הפועלים גם במזרח
ירושלים ( 41ארגונים).
תרשים  :2מספר גופים הפועלים בשטח לפי פריסה גיאוגרפית
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 3.3מוקדי הפעילות של הארגונים השכונתיים
תרשים  3כולל רק את הגופים הפועלים ברמת השכונה .גופים אלו ממופים על פי השכונות
שבהן הם פועלים ,כפי שהם מעידים על עצמם באתר האינטרנט או בעמוד הפייסבוק
הרשמי.
המיפוי מלמד כי השכונות שבהן פועלים ארגונים רבים הן העיר העתיקה ( 13ארגונים),
סילואן ( ,)11בית חנינא ( 10ארגונים) וכפר עקב ( 9ארגונים).
תרשים  :3מספר מוסדות וארגונים שכונתיים בחלוקה לפי שכונת פעילות

כפר עקב

מספר המוסדות
3

 .3עיקרי הממצאים

4
5
8
9
10
11
13

בית חנינא

מ"פ שועפאט

שועפאט

עיסאויה
שיח' ג'ראח
ואדי ג'וז
א-טור
העיר העתיקה
ראס אלעמודסלואן
אבו תור
ג'בל מכבר

מערב ירושלים

בית צפפא
צור באהר
אם טובא
צ
4

3

2

1

 0ק"מ
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 3.4מטות הפעילות של ארגונים לא־שכונתיים
תרשים  4כולל את הגופים שאינם מוגדרים כגופים שכונתיים (אלא עירוניים/פלסטיניים/
בינ״ל) ומציג את המיקום הגיאוגרפי של מטה פעילותם ,בין אם מדובר במשרד ראשי
(במקרה של גופים מזרח ירושלמיים) ובין אם מדובר במשרד מקומי (במקרה של גופים
פלסטיניים או בינלאומיים).
ניתן לראות כי מטות הפעילות של מרבית הגופים הללו מרוכזים בעיר העתיקה (24
מוסדות) ובקרבתה ( 39בשיח׳ ג׳ראח ו־ 16בוואדי ג׳וז) או לחלופין בבית חנינא (.)16
תרשים  :4מספר מוסדות וארגונים לא־שכונתיים בחלוקה לפי שכונת פעילות
מספר המוסדות
1
2
3
16
24
39

בית חנינא

מ"פ שועפאט

שועפאט

שיח ג'ראח
ואדי ג'וז
א-צואנה
א-טור
העיר
העתיקה

מערב ירושלים

ראס אלעמוד
ג'בל מכבר

צ
4

12

3

2

1

 0ק"מ

 3.5הערכת הנכונות לעבודה משותפת עם הרשויות הישראליות
במסגרת המחקר ערכנו מיפוי של גופים בעלי פוטנציאל לדיאלוג עם המערכת הישראלית,
בדגש על עיריית ירושלים ומשרדי הממשלה המעורבים במימוש תכנית החומש .3790
לצורך כך ניתחנו כל אחד ואחד מ־ 300הגופים הפועלים במזרח העיר על פי שורה של
אינדיקטורים העשויים להעיד על נכונות לשיתוף פעולה .הבדיקה התבססה על מידע
באתרי האינטרנט ועמודי הפייסבוק של הארגונים .בין האינדיקטורים המעידים על
התנגדות לשיתוף פעולה כללנו את היקף השימוש ברטוריקה לאומית/דתית ,היקף
השימוש ברטוריקה שלילית כלפי רשויות המדינה (״עיריית הכיבוש״ ,״משטרת הכיבוש״
ועוד) ומידת העיסוק השלילי ב״נורמליזציה״ .האינדיקטורים המעידים על פוטנציאל
גבוה יותר לשיתוף פעולה בחנו ,בין היתר ,את מרכזיותו של האינטרס הכלכלי — ככל
שמדובר בגוף הנשען על הכנסות מפעילות ,ואף פועל למטרת רווח ,כך ההנחה היא שקיים
פוטנציאל גבוה יותר לשיתוף פעולה.

 .3עיקרי הממצאים

על בסיס הניתוח שביצענו ,הגדרנו סקאלה בין  1ל־ ,5כאשר  1מציין התנגדות נחרצת וחד
משמעית לשיתוף פעולה ,ו־ 5מציין נכונות מלאה לעבודה משותפת .תחת הספרה  3כללנו
גופים שאמנם נוקטים ברטוריקה של ״אנטי־נורמליזציה״ ,אולם מטבע פעילותם ברור כי
הם פועלים לא מעט תוך דיאלוג ,לעיתים דיאלוג שקט ,עם המערכת הישראלית .מיותר
לציין כי ניתוח מעין זה איננו אלא הערכה ואומדן כלליים ,ויש להתייחס אליו במידה רבה
של ביקורתיות וזהירות.
תרשים  :5מספר גופים לפי מידת הנכונות לדיאלוג עם הרשויות הישראליות

79

5
נכונות
מלאה

מספר הגופים

22

88

100

12

4

3

2

1
התנגדות
נחרצת
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כפי שניתן לראות בתרשים  ,5למעלה ממחצית מהגופים שנסקרו נוטים להתנגדות ממשית,
ולעיתים אף חריפה ,כלפי כל גילוי של נורמליזציה; כרבע מהם מקיימים דיאלוג ושיתופי
פעולה הכרחיים עם הרשויות הישראליות; וכעשירית בלבד הם בעלי פוטנציאל לשיתוף
פעולה נרחב עם המערכת הישראלית.

 3.6ניתוח קהלי היעד של הגופים השונים
המחקר בוחן את היקף הפעילות של ארגוני החברה האזרחית בחלוקה על פי קהלי היעד
הנהנים מפעילותם .לצורך כך ,ככל שעלה בידינו — עמדנו במהלך מיפוי הגופים גם על
״צרכני״ השירות שלהם.
חמשת קהלי היעד שזיהינו הם ילדים (מגיל גן ועד גיל תיכון) ,צעירים (מגיל תיכון ועד
גיל  25לערך) ,נשים ,גברים ובני הגיל השלישי ,כפי שניתן לראות בתרשים .6
תרשים  :6התפלגות קהלי היעד של פעילות הגופים

המסקנה העולה מן המיפוי היא כי הנתח המשמעותי של הפעילות במזרח ירושלים מופנה
לאוכלוסייה הצעירה (גיל  25-5לערך) ,מה שעולה בקנה אחד עם העובדה כי החברה
המזרח ירושלמית היא חברה צעירה מאוד מבחינה דמוגרפית .כ־ 20%מהפעילות שאיתרנו
פונה במובהק לקהל יעד של נשים (עמותות נשים ,הכשרות מקצועיות לנשים ,סדנאות
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ועוד) .שתי הקבוצות הזוכות למענה המצומצם ביותר בהיקפו הן הגברים (בעיקר מועדוני
ספורט לבוגרים ואיגודים מקצועיים) ואוכלוסיית הגיל השלישי (בתי אבות ספורים
הפועלים במזרח העיר ,לצד מפעלות צדקה ותמיכה כלכלית קהילתית בקשישים) .באשר
לאוכלוסיית הגיל הרך ,הרי שעל פי הנתונים שבידינו גם היא כמעט ואינה מקבלת מענה.

 3.7ניתוח מקורות התמיכה והמימון של החברה האזרחית במזרח
ירושלים
במסגרת המחקר בחנו את מקורות המימון של ארגוני החברה האזרחית הפועלים במזרח
ירושלים .לשם כך ,סרקנו את כל הגופים הפועלים בשטח בחיפוש אחר אינדיקציות
לתמיכה ומימון מצד ארגונים מקומיים ,לאומיים או בינלאומיים .מתוך הסריקה שביצענו,
עלה בידינו להצביע על עשרה מקורות מימון מרכזיים ,כפי שניתן לראות בתרשים .7

 .3עיקרי הממצאים

כמו כן ,סכמנו את כל האינדיקציות שעלו באשר למימון של ארגון ,מיזם או אירוע במזרח
ירושלים ,וכך הגענו להערכה כוללת של היקף המימון מצד כל אחד מהמקורות הראשיים.
חשוב להדגיש כי מדובר בהערכות ואומדנים כלליים הנסמכים בעיקר על איסוף מידע
ממקורות אינטרנטיים גלויים.
תרשים  :7התפלגות מקורות התמיכה והמימון המרכזיים של הגופים
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מקור המימון הבולט ביותר (קרוב ל־ )20%מגיע ממדינות אירופה (מדינות האיחוד
האירופי ,לצד שוויץ ובריטניה) .בסך הכל איתרנו פעילות של למעלה מ־ 20גופי תמיכה
אירופאיים במזרח העיר (קונסוליות ,משלחת האיחוד האירופי ,סוכנויות סעד וסיוע
מדינתיות ,קרנות פילנתרופיות המזוהות עם מפלגות פוליטיות ועוד) .התמיכה האירופאית
מגיעה בעיקר לתחומי חברה וקהילה ,תרבות וזכויות אדם.
מקור המימון השני בהיקפו (כ־ )15%הוא החברה הפלסטינית ,כאשר כאן אין הכוונה
בהכרח לרשות הפלסטינית עצמה ,5אלא לשורה של מוסדות שבסיסם בגדה המערבית.
בין המוסדות שנסקרו במחקר ניתן למנות קרנות פלסטיניות גדולות כמו קרן תעאון והקרן
על שם פיצל חוסייני ,תאגידים פלסטיניים כמו  PALTELו־ ,PADECOהתורמים למזרח
ירושלים במסגרת אחריות תאגידית ,וכמובן גם גורמים רשמיים ברשות הפלסטינית ,כמו
המשרד לענייני ירושלים ,מחוז ירושלים ברשות ומועצת הדיור הפלסטינית (Palestinian
 .)Housing Councilהתחומים העיקריים הנהנים מתמיכה פלסטינית הם חברה וקהילה,
ספורט ,תרבות ,זכויות אדם ותעסוקה.
מקור מרכזי נוסף הוא פילנתרופיה ,כאשר כאן הכוונה היא הן לתורמים מזרח ירושלמיים
מקומיים (בעיקר המשפחות הגדולות והמפורסמות במזרח העיר) והן לתורמים מחו״ל (על
פי רוב מדובר בפלסטינים גולים) .איתרנו מספר קרנות בולטות של גולים פלסטיניים
התומכות בפעילות במזרח העיר ,ביניהן  ,A.M. Qattan Foundationהיושבת בלונדון
ו־ ,Tamari Foundationהיושבת בשוויץ .כספי הפילנתרופיה מגיעים בעיקר לתחומי
תרבות ,בריאות ,צדקה ורווחה.
גם לסוכנויות האו״ם השונות יש תפקיד מרכזי בתמיכה ובמימון של ארגוני החברה
האזרחית הפועלים במזרח ירושלים .שלוש הסוכנויות הבולטות ביותר במזרח העיר הן —
 UNRWA ,UNFPAו־.UNDP
מקור מימון מרכזי נוסף הוא טורקיה ,אשר להערכתנו תומכת כיום בכ־ 10%מכלל
הפעילות של החברה האזרחית במזרח העיר .חשוב לציין כי טורקיה פועלת הן באמצעות
תמיכה נרחבת בגורמים מזרח ירושלמיים מקומיים ,אולם לא אחת ניתן לראות פעילות
״דעוה״ 6ישירה של גופים טורקיים במזרח ירושלים ,בעיקר באזור העיר העתיקה והר
הבית .הגוף הטורקי המרכזי הפועל במזרח העיר הוא  ,TIKAסוכנות הסעד הרשמית
 5הרשות הפלסטינית מתקשה לפעול במישרין במזרח ירושלים בשל חוק יישום הסכם אוסלו ,המונע
ממנה לעשות כן ,אולם בפועל ניתן להצביע על מספר רב של יוזמות וארגונים הנתמכים על ידי הרשות.
 6דעוה היא פעילות של תנועות אסלאמיות של צדקה ,סיוע סוציאלי וחינוך ,כחלק מ״הכשרת לבבות״
לקירוב הציבור לתמיכה במטרות התנועה .משמעות המילה ,בתרגום מילולי לעברית ,היא ״קריאה״ או
״הטפה״; בהקשר האסלאמי הכוונה לקריאה לאמונה באללה.
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של ממשלת טורקיה .הסוכנות תומכת בעשרות פרויקטים המבוצעים במזרח ירושלים
בתחומי החינוך ,הבריאות ,התשתיות ,התיירות ועוד .לצד  TIKAפועלת במזרח העיר
עמותה בשם ״מיראת׳נא״ (מורשתנו) ,הפועלת בעיקר בתחומי צדקה ורווחה ,מספקת
סלי מזון למשפחות נזקקות ומקיימת סעודות אפטאר המוניות ברמדאן .גוף מרכזי נוסף
הוא הקונסוליה הטורקית ,אשר מקיימת אירועי תרבות ,קורסי טורקית ואסלאם ,מעניקה
מלגות לסטודנטים ועוד.

באשר לארה״ב ,בשנים האחרונות חל צמצום ניכר בהיקף התמיכות של הממשל האמריקני
בפעילות פלסטינית בכלל ,ובזו המזרח ירושלמית בפרט .סוכנות הסיוע האמריקנית
 USAIDנהגה לתמוך במשך שנים בשורה של מיזמים חברתיים במזרח העיר ,אולם היא
עצרה את פעילותה בירושלים ב־ 2019וחדלה לפעול במזרח ירושלים .גם סגירתה של
הקונסוליה האמריקנית למזרח ירושלים והכפפתה לשגרירות במערב העיר הביאה לצמצום
בהיקף הפעילות האמריקנית ,אשר מתבצעת כיום באמצעות Palestinian Affairs Unit
שבתוך השגרירות.

 .3עיקרי הממצאים

טורקיה היא המדינה המוסלמית הלא־ערבית המובילה בפעילותה במזרח העיר ,ולצידה
מתקיימת פעילות ענפה של מדינות מוסלמיות ערביות ,בראשן ירדן ,מרוקו ומדינות
המפרץ .הפעילות המרוקאית מתבטאת בעיקר בניהול והובלה של קרן פאן־ערבית
לסיוע למזרח ירושלים ,הנקראת  , Bayt Mal AlQudsהתומכת בעיקר בתחומי החינוך,
הרווחה והבריאות .גופים ערביים נוספים הפועלים במזרח העיר הם AlQuds Fund and
 , Endowmentקרן שהוקמה ע״י המיליארדר הפלסטיני מניב אלמצרי ,ומגייסת תרומות
ממדינות העולם הערבי,Islamic Development Bank ,Arab Monetary Fund ,
ו־.Arab Fund for Economic & Social Development
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 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני
החברה האזרחית
פרק זה יסקור את תחומי הפעילות השונים של ארגוני החברה האזרחית בירושלים ,על פי
חלוקה לקטגוריות.

 4.1חברה וקהילה
תחת קטגוריה זו נכללים המוסדות והארגונים אשר מתכונת פעולתם קרובה במידה זו או
אחרת לזו של מתנ״סים ומינהלים קהילתיים .בתור שכאלה ,הם מקיימים את אחת או יותר
מן הפעילויות הבאות :חוגים לילדים ובני נוער בשעות אחה״צ ,סדנאות והכשרות לנשים,
פיתוח אקטיביזם ומנהיגות צעירה ופעילויות לגיל השלישי.
במסגרת המחקר אותרו  62מוסדות וארגונים הפועלים במזרח ירושלים ועוסקים במובהק
בתחומי חברה וקהילה ,ואלו מהווים  25%מכלל הגופים הפועלים בשטח .חלק מארגונים
אלו הם קטנים ומקומיים ופועלים ברמת שכונה או תת שכונה ,כמו מרכז נשות סלואן
ואלת׳ורי (אלמרכז אלנסוי אלת׳ורי סלואן) .וחלקם ארגונים הפועלים ברמה העירונית
ונהנים מהשפעה על קהלים רבים במזרח ירושלים ,כמו מרכז ״ברג׳ אללקלק״ הפועל
בעיר העתיקה.
יותר ממחצית המוסדות הנופלים תחת ההגדרה של ״חברה וקהילה״ נמצאים באחת
מהשכונות הבאות — שיח׳ ג׳ראח ,סלואן ,בית חנינא ,עיסאויה ומחנה הפליטים שועפאט.
הסברים אפשריים לכך הם הקירבה ל״אגן הקדוש״ ,על כל המשתמע מכך מבחינה
פוליטית ודתית כאחד (במקרה של שיח׳ ג׳ראח וסלואן) ,הימצאותן של תשתיות עירוניות
המאפשרות לגופי חברה אזרחית לפעול ביתר קלות (במקרה של בית חנינא) ,או מציאות
סוציואקונומית וביטחונית קשה במיוחד ,המהווה כר פורה לצמיחתם של ארגוני חברה
אזרחית (במקרה של עיסאויה ומחנה הפליטים שועפאט).
מניתוח הפעילות של ארגוני החברה והקהילה עולה כי קרוב לשליש מהם מקיימים פעילויות
לילדים ולבני נוער ,עוד שליש פונים לשכבת הגיל של צעירים מעל לגיל ( 18״שבאב״
בערבית) ,וכרבע מהם מקיימים פעילויות לנשים .כאמור ,שתי קבוצות האוכלוסייה
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הזוכות למענה פחות באופן ניכר הן הגיל הרך (כמעט ולא נרשמה פעילות המיועדת לבני
גיל זה) ובני הגיל השלישי.
המוסד הבולט ביותר בתחומי חברה וקהילה במזרח ירושלים ,ובוודאי בכל הקשור
לפעילויות לילדים ולבני נוער ,הוא ״ברג׳ אללקלק״ ,שהוזכר לעיל .הוא נקרא כך על
שם הצריח (״צריח החסידה״) שבסמוך אליו הוא הוקם ,לצד חומות העיר העתיקה .המוסד
מקיים עשרות פעילויות מדי שבוע ,ובכלל זה חוגים ,הרצאות ,סדנאות ,מופעי תרבות
ועוד .כמו כן ,הוא מהווה גורם מקשר בין עשרות יוזמות וארגונים הפועלים במזרח העיר
ומתפקד כמוקד אשר סביבו נארגת רשת שלמה של ארגונים.

מבין הגופים הפונים בעיקר לאוכלוסיית הנשים ראוי לציין את Young Muslim( YMWA
 )Women Associationואת , (Young Women Christian Association( YWCA
הפועלים ברמה העירונית ומקיימים קורסים והכשרות מקצועיות לנשים ,עורכים סדנאות
בסגנון קואצ׳ינג ועוד .גם ברמה השכונתית המקומית פועלים כמה ארגונים הפונים בעיקר
לאוכלוסיית הנשים ,ואחד הבולטים שבהם הוא מרכז נשות סלואן ואלת׳ורי (אלמרכז
אלנסוי אלת׳ורי סלואן) שהוזכר לעיל ,אשר מפעיל חוגים ,סדנאות ,הכשרות מקצועיות
לנשים ועוד.

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

הפנייה לאוכלוסיית ה״שבאב״ (גילאי  25-18לערך) באה לידי ביטוי בעיקר בתחום של
פיתוח מנהיגות מקומית צעירה .שני ארגונים בולטים בהקשר הזה הם , Life Makers
הזוכה לתמיכה נדיבה של האו״ם ,ו־ , Sanedהנהנה בעיקר מתמיכת האיחוד האירופי.
ארגונים אלה ,לצד שורה של ארגונים נוספים ,מארגנים סיורים וטיולים לצעירים ,עורכים
כנסים משותפים ומקיימים פעילויות התנדבות מגוונות .בשנתיים האחרונות מתקיימת
יוזמה בשם ״פורום ארגוני הצעירים הירושלמיים״ (מלתקא אלמג׳מועת אלשבאביה
אלמקדסיה) ,שמטרתה להגביר את שיתוף הפעולה והתיאום בין הארגונים השונים.

מן האומדן שערכנו עולה כי קרוב ל־ 60%מהמימון של הארגונים העוסקים בחברה וקהילה
מגיע משלושת המקורות הבאים — מדינות האיחוד האירופי ,האו״ם או הממסד הפלסטיני.
היקף המימון מתחלק כמעט שווה בשווה בין כל אחד ממקורות אלו 40 .האחוזים הנותרים
מתחלקים בין גורמים שונים כמו פילנתרופיה פרטית ,טורקיה ,מדינות ערב ,ארה״ב
והעולם הנוצרי .מבין אלה ניתן להצביע על בולטות מסוימת של טורקיה כגורם מממן ,עם
אומדן של קרוב ל־ 10%מכלל המימון.
חרף העובדה שבמישור הגלוי מרבית הגופים הללו נמנעים מזיהוי פוליטי מובהק ,הרי
שבסופו של יום כמעט כל אחד מהגופים העוסקים בחברה ובקהילה במזרח ירושלים מחזיק
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באוריינטציה פוליטית פלסטינית כזו או אחרת ,והציבור המזרח ירושלמי יודע להצביע על
כך בנקל .ההבחנה המובהקת ביותר היא בין גופים בעלי אוריינטציה פלסטינית ״לאומית״
(המזוהים על פי רוב עם פלגיו השונים של אש״ף ובראשם תנועת פת״ח וזרועה הארוכה
המכונה ״תנט׳ים״) לבין גופים בעלי אוריינטציה פלסטינית ״אסלאמיסטית״ (המזוהים
בדרך כלל עם תנועת חמא״ס ,התנועה האסלאמית ,טורקיה או גורמים אחרים) .מטבע
הדברים ,גם בקרב הארגונים ה״לאומיים״ אנו עדים לא אחת לפער בין אלה ה״מיישרים
קו״ עם הרשות הפלסטינית ומדיניותה בירושלים ,כמו עמותת אלבסתאן הפועלת בסלואן,
לבין אלה אשר לא פעם קוראים תיגר על הנהגת הרשות ,כמו ״ברג׳ אללקלק״ שהוזכר
לעיל .כמו כן ,גם בחוגים האסלאמיסטיים מתגלע לא אחת פער בין הפלגים השונים.
לאור העובדה כי רובם הגדול של ארגוני החברה האזרחית העוסקים בחברה וקהילה
נושאים עימם זיהוי פוליטי פלסטיני כזה או אחר ,הרי שרק מעטים מבין הגופים שנסקרו
במחקר סומנו כבעלי פוטנציאל לחיבורים עם המערכת הישראלית .בסך הכל סומנו 8
גופים כאלה ( 12%בלבד מבין הארגונים העוסקים בחברה ובקהילה) .אחד מהם הוא מרכז
״אנג׳אז״ בשכונת ראס אלעמוד ,אשר לצד פעילותו החברתית והקהילתית שומר על זיהוי
מקצועי המתבטא בקיום מגוון של קורסים והכשרות מקצועיות.
בין אם מדובר בארגונים בעלי אוריינטציה פוליטית כזו או אחרת ,ובין אם לאו ,אין ספק כי
בסופו של יום הם אינם מתחרים רק אלה באלה ,אלא מהווים גם תחרות ישירה לפעילותם
של המינהלים הקהילתיים .תחרות זו מורגשת על פי רוב מתחת לפני השטח ,אולם בשנים
האחרונות ,עם העלייה בהיקף הפעילות של המינהלים הקהילתיים ,התחרות בינם לבין
הארגונים ה״לאומיים״ וה״אסלאמיסטיים״ עולה יותר ויותר אל מעל לפני השטח ,ונדמה
כי כל הצדדים ״מאתגרים״ זה את זה.
אחד הביטויים המובהקים לתחרות בין הצדדים על לב הציבור הוא פעילותן של קייטנות
לילדים בחודשי הקיץ ובחודש הרמדאן .קייטנות אלה מסובסדות על פי רוב בצורה
משמעותית על ידי הגורם המממן אותן ומוצעות למשפחה המזרח ירושלמית בחינם או
במחיר סמלי .דווקא המינהלים הקהילתיים הם אלה שמתקשים להציע קייטנות במחירים
כה מוזלים ,ולכן הם משתרכים לא פעם מאחור.
מבלי להידרש לאומדנים כמותיים או איכותיים ,ניתן לומר כי בחלק מהשכונות ידם של
הארגונים המבקשים לאתגר את המינהלים הקהילתיים היא על העליונה .כך ,בג׳בל מכבר,
בה אין מינהל קהילתי פעיל ,וכך גם בשכונות כמו עיסאויה וסלואן ,בהן אמנם ישנו מינהל
קהילתי רשמי ,אולם בפועל הוא פועל בצילם של גופים חזקים ומשפיעים לאין ערוך.
אחד הגופים המשפיעים ביותר בסלואן הוא המרכז הקהילתי הדומיננטי הפועל בשכונת
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״אלבסתאן״ ,אשר מפעיל חוגי מוסיקה וספורט ,לצד שבט צופים מקומי .בעיסאויה פועלת
עמותת ״יד אחת למען עיסאויה״ ,אשר עולה בהשפעתה על המינהל הקהילתי המקומי
ומקבצת לתוכה פעילים מכל הפלגים הפוליטיים .מדובר ביוזמה שצמחה מן השטח ,ולצד
חוגים ופעילויות שהיא מקיימת לתושבי השכונה ,היא מתפקדת במידה רבה כסוג של
ועד שכונתי מקומי .אחד המיזמים הבולטים של העמותה הוא הקמת מסגד חדש ב־,2017
אשר הצריח שלו הוא הגבוה ביותר בירושלים ,ואשר נבנה בעיקר הודות לתרומות פרטיות
שהעמותה אספה .העמותה אוספת גם תרומות למשפחות נזקקות ומחלקת להן מזון וציוד
חורף .כמו כן ,היא מקיימת מעת לעת קורסים מקצועיים ,דוגמת קורס ספרות לנשים.

 4.2ספורט
לצד מוסדות החברה והקהילה הפעילים במזרח העיר ,מתבלטים במיוחד שלל הארגונים
העוסקים בספורט .ארגוני הספורט ,וביתר שאת מועדוני הספורט השכונתיים (״אל־
אנדיה״) ,מהווים לא אחת מוקד לפעילות קהילתית שחורגת אל מעבר לתחומי הספורט
הספציפיים .אותם מועדונים הם במידה רבה הרחבה של ארגוני החברה והקהילה המזרח
ירושלמיים והם משלימים את פעילותם .בסך הכל נסקרו במחקר  33גופים העוסקים
בספורט.

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

אחד ממוקדי הפעילות הבולטים של ארגוני חברה אזרחית במזרח העיר הוא מחנה
הפליטים שועפאט .במחנה פועלים שלושה מוסדות מרכזיים ואלו מנהלים במידה רבה
את חיי החברה והקהילה במקום — המרכז החברתי לבני נוער ,מרכז האישה ומרכז הילד.
מוסדות אלה כפופים ל״ועדה העממית״ של מחנה הפליטים ,אשר בה מיוצגים הפלגים
הפוליטיים השונים ,ואשר פועלת כזרוע הארוכה של ארגון אונר״א .המרכז החברתי לבני
הנוער של המחנה מפעיל מספר רב של חוגים וקבוצות ספורט ,קורסי הכנה וסיוע לקראת
בחינת התוג׳יהי ,קייטנות ועוד.

מועדוני הספורט השכונתיים שהוזכרו לעיל פעילים כמעט בכל אחת משכונות מזרח העיר,
ובכלל זה כפר עקב ומ״פ שועפאט .מועדונים אלה הוקמו בשנות השבעים והשמונים של
המאה ה־ 20ע״י ארגון הפת״ח וזוהו פוליטית עם הארגון .ענף הספורט העיקרי שבו הם
עוסקים הוא כדורגל ,ועל כן רובם רשומים בהתאחדות הכדורגל הפלסטינית ואף מתחרים
בליגות הכדורגל המקצועיות של הרשות הפלסטינית .על פי רוב ,מסביב לקבוצת הכדורגל
המקומית מתנהלת פעילות קהילתית שלמה הכוללת קבוצות נוער ,חוגי ספורט נוספים,
קבוצות אוהדים ואף שבט צופים מקומי המזוהה עם המועדון.
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בין המועדונים הבולטים במזרח ירושלים ניתן למנות את ״הלאל אלקדס״ בשיח׳ ג׳ראח,
״נאדי ג׳בל אלזיתון״ בא־טור ו״נאדי אלערבי״ בבית צפאפא.
שבטי הצופים (كشافة) הפועלים כחלק מפעילות המועדון השכונתי פועלים במתכונת
שונה מעט מזו המוכרת לנו בחברה היהודית .על פי רוב פעילותם מתבטאת בקיום תזמורת
מצעדים המורכבת מתושבים בני גילאים שונים ,כולל מבוגרים .מכיוון שהמועדונים הללו
הם חלק בלתי נפרד מהממסד הפלסטיני הרשמי — גם הצופים הפועלים במסגרתם כפופים
לתנועת הצופים הפלסטינית .שבט הצופים הבולט במזרח העיר הוא זה המשויך למועדון
״הלאל אלקדס״ שהוזכר לעיל.
מועדונים אלה מחזיקים ,כאמור ,בזיהוי פלסטיני לאומי או דתי מובהק ,ובתור שכאלה
הם אינם פתוחים לשיתופי פעולה עם הממסד הישראלי או לתמיכה מצד גורמים ישראלים
רשמיים .חשוב לציין כי בעבר מרבית המועדונים היו בעלי הזדהות מובהקת עם
תנועת פת״ח ,אך כיום הם מעורבים מבחינה פוליטית ,ונהנים גם מתמיכה של גורמים
אסלאמיסטיים לצד גורמים לאומיים.
במקביל למועדוני הספורט השכונתיים זיהינו עניין רב באמנויות לחימה — בדגש על
טקוואנדו וקראטה ,וכן עיסוק הולך וגובר בפארקור ובקפאורה .המועדונים השכונתיים
אינם פרטנרים פוטנציאליים ,אולם ניתן לאתר הזדמנויות לשיתוף פעולה בתחומי אמנויות
הלחימה הרכות ובקפוארה.

 4.3חינוך
קטגוריה זו כוללת את מרבית העמותות המפעילות בתי ספר במזרח ירושלים במודל של
מוסד פרטי או במודל מוכר שאינו רשמי .מטבע הדברים לא ניתן לסקור את כולן ,ועל כן
בחרנו להתמקד בכאלה המפעילות מספר מסגרות חינוכיות במזרח ירושלים ,או לחילופין
עוסקות בתחומים נוספים מלבד הפעלה של בתי ספר (צהרונים ,חוגים ,הכשרות פדגוגיות,
חדשנות חינוכית ועוד) .בסך הכל נסקרו במחקר  31עמותות העוסקות בחינוך.
מהנתונים עולה כי קרוב ל־ 50%מהעמותות המפעילות מסגרות חינוכיות במודל פרטי או
במודל מוכר שאינו רשמי פועלות בשכונות חוץ־גדר :מחנה הפליטים שועפאט וכפר עקב.
כרבע מהן פועלות בבית חנינא והיתר בשאר שכונות מזרח העיר.
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גם כאן ניתן להצביע על עמותות בעלות נטייה פוליטית מסוימת לצד כאלה הנמנעות ככל
הניתן מזיהוי פוליטי כזה או אחר.

לצידן פועלים מספר מוסדות המזוהים במידה רבה עם הממסד הפלסטיני ובאופן ספציפי
אף יותר עם הרשות הפלסטינית .כך למשל ,מינהלת החינוך הפלסטינית הפועלת בעיר
העתיקה כמו גם התאחדות ועדי ההורים של מזרח ירושלים הם גופים בעלי השפעה רבה
והיסטוריה ארוכת שנים ,ומהווים במידה רבה סמל לנוכחות של הממסד הלאומי הפלסטיני
בתוך מערכת החינוך המזרח ירושלמית.
לבסוף ,ראוי לציין כמה גופים המזוהים כא־פוליטיים ,וידועים בתרומתם המשמעותית
לקידום החינוך במזרח ירושלים .הבולט שבהם הוא עמותת נשות אם ליסון ,השואפת
לספק שירותי חינוך ברמה גבוהה לאוכלוסייה במזרח ירושלים .העמותה מפעילה רשת
של גני ילדים ובתי ספר ומעסיקה קרוב ל־ 170עובדים (בעיקר נשים) ב־ 8סניפים שונים.
עמותה נוספת ששמה לה למטרה לקדם את החינוך במזרח ירושלים ,בדגש על החינוך
הטכנולוגי ,היא עמותת ״אלניזכ״ .העמותה פועלת למעלה מעשור ,בתחילה בירושלים
בלבד ובהמשך גם בערים אחרות בגדה המערבית .העמותה מקימה בימים אלה מרכז
לחדשנות חינוכית בשכונת א־טור.

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

מבין העמותות הבולטות הנושאות אופי אסלאמיסטי מובהק ניתן למנות את ״אלאימאן״,
המפעילה רשת של בתי ספר במעמד מוכש״ר בבית חנינא ,ואת ״אלפרקאן״ ,הפועלת
בשועפאט .הגם שהן אינן מצהירות על כך במפורש ,ברי לכל כי עמותות אלו מקדמות
אג׳נדה חינוכית אסלאמיסטית המזוהה עם תנועת האחים המוסלמים .בעמודי הפייסבוק
שלהם ניתן לראות שיתוף פעולה עם גורמים תומכים טורקיים (לימודי קוראן ,חיזוק זהות
אסלאמית ,עידוד קריאה ועוד) .עמותות אלה אמנם נהנות מתמיכה נדיבה של משרד
החינוך הישראלי ,אולם מעבר לכך קשה מאוד להצביע על כיוונים נוספים לשיתוף פעולה
ממשי עם הממסד הישראלי.

ישנם כמובן גם מוסדות רבים המופעלים על ידי הכנסיות הפועלות בירושלים ,ועל כך
מומלץ להרחיב במחקר נפרד.
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 4.4תרבות
במסגרת המחקר מופו  30גופי תרבות הפועלים במזרח ירושלים ,ובכלל זה מוזיאונים,
גלריות ,להקות תיאטרון ,הרכבים מוסיקליים ,ספריות ועוד .במזרח העיר ישנם שורה
של מוסדות ותיקים ומפורסמים עם היסטוריה ארוכת שנים דוגמת התיאטרון הלאומי
אלחכואתי ,מרכז התרבות יבוס וספריית דאר אסעאף נשאשיבי .לצדם ניתן להצביע
על עוד עשרות יוזמות מקומיות ,בעיקר של אמנים צעירים ,בתחומי תיאטרון ,מוסיקה
ואמנות מודרנית .חלק ניכר מפעילות זו מתרחש בתחומי העיר העתיקה ,בדגש על הרובע
הנוצרי ,לצד מוקדים בולטים נוספים כמו שיח׳ ג׳ראח וואדי ג׳וז.
בתחום התיאטרון ,חשוב לציין כי לצד תיאטרון אלחכואתי שהוזכר לעיל ,פועלות במזרח
העיר מספר להקות תיאטרון נודדות .להקות אלה מופיעות לא אחת בבתי הספר ,באירועי
חוצות (בעיקר סביב חגים ומועדים) והן אף מגיעות למינהלים הקהילתיים .כמו כן ,מיפינו
מספר קבוצות תיאטרון מקומיות־שכונתיות ,שהבולטת שבהן היא קבוצת התיאטרון
״סנאבל״ הפועלת באבו תור.
בתחום האמנות הפלסטית ,מיפינו כאמור מספר גלריות הפועלות בעיקר ברובע הנוצרי.
מבין כולן בלטו במיוחד שני מוסדות הנהנים מתמיכה רבה של גורמים מקומיים ובינ״ל
וזוכים להכרה גם מחוץ לתחומי ירושלים — גלריית אלמעמל (״המפעל״) וגלריית אלחוש —
המתמחות באמנות פלסטינית מודרנית ופועלות בעיר העתיקה.
שני המוזיאונים הבולטים הפועלים במזרח העיר עוסקים בהנצחת המורשת התרבותית
הפלסטינית — מוזיאון וג׳וד בעיר העתיקה ומוזיאון המורשת הפלסטינית בשיח׳ ג׳ראח,
הצמוד למלון אמריקן קולוני.
המוסד הבולט בתחום המוזיקה במזרח ירושלים הוא הקונסרבטוריון ע״ש אדוארד
סעיד ,הכפוף לאוניברסיטת ביר זית בראמאללה ומפעיל שלוחה מקומית בשיח׳ ג׳ראח.
הקונסרבטוריון פועל להוראת מוזיקה ולהנחלת חינוך מוזיקלי מערבי וערבי כאחד,
ובתוך כך שם לו למטרה להוות גורם מרכזי בטיפוח התרבות הלאומית הפלסטינית.
הקונסרבטוריון מקיים בירושלים פסטיבל מוזיקה שנתי ואף מפעיל תזמורת נשים מקומית.
לצד הקונסרבטוריון פועלים במזרח העיר מספר הרכבים מוזיקליים מקומיים ,המתמחים
בעיקר במוזיקה ערבית ופועלים ברמת השכונה.
קיימות מספר להקות מחול מקומיות ,המופיעות על פי רוב באירועים שכונתיים
ומשפחתיים ,ומתמחות בריקודי דבקה .לצד כל אלה פועל בשכונת ואדי ג׳וז מרכז עושאק
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לאמנויות ,העוסק בעיקר בהוראת מחול ,ומפעיל מספר הרכבי מחול ,גם כן בדגש על
ריקוד הדבקה המסורתי.
לצד מוסדות התרבות השונים שהוזכרו לעיל ,במזרח העיר פועלות מספר עמותות
העוסקות בקידום התרבות המזרח ירושלמית במובן הרחב של המילה ,מקיימות שורה של
אירועים במרחב הציבורי ותומכות ביוזמות מקומיות שונות .שתי העמותות המרכזיות הן
יבוס שהוזכרה לעיל ,המתמחה בעיקר בארגון אירועים ופסטיבלים ,ועמותת סואר ,הפונה
בעיקר לקהל היעד של ילדים ובני נוער.

לסיכום ,ניתן לומר כי מרבית חיי התרבות במזרח ירושלים מרוכזים בעיר העתיקה
ובסביבותיה (באב אלזהרה ,שיח׳ ג׳ראח וואדי ג׳וז) .לצד זאת ,ניתן בהחלט להצביע
על כמה גופים שכונתיים־מקומיים הפועלים בעיקר בסלואן ואבו תור .כמו כן ,מן המחקר
עולה כי רבים ממוסדות התרבות במזרח ירושלים מקיימים ביניהם יחסי גומלין ושיתופי
פעולה רבים .דוגמא בולטת לכך היא רשת ״שפק״ (״רשת האמנויות של ירושלים״),
המהווה התאגדות של חמישה ממוסדות התרבות הדומיננטיים במזרח ירושלים (יבוס,
אלחכואתי ,אדוארד סעיד ,חוש ואלמעמל).

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

בהקשר זה ,מעניין לציין גם את מרכזי התרבות הפועלים במסגרת חלק מהקונסוליות
המצויות במזרח העיר .מרכזי התרבות הבולטים בהקשר זה הם מרכז יונס אמרה ,הפועל
בצמוד לקונסוליה הטורקית ,ומרכז שאטובריאן ,הפועל במסגרת הקונסוליה הצרפתית.
שני מרכזים אלה מסתמנים כפעילים במיוחד ,והם נוהגים לקיים מספר אירועים בשבוע
לצד פעילויות וחוגים קבועים .מוסדות אלה מקיימים אירועי תרבות המזוהים עם ארץ
המוצא ועוסקים בין היתר בהוראת שפות ובהנחלת המורשת התרבותית הרלבנטית.

מהמחקר עולה כי סצנת התרבות במזרח ירושלים נהנית ממימון נרחב הן של מוסדות
אירופאיים והן של ארגוני או״ם (מהווים יחד קרוב ל־ 40%מכלל המימון ,על פי אומדן).
 40%נוספים מקורם בפילנתרופיה פרטית ובהכנסות מפעילות ,ויתר המימון מקורו
במדינות ערב ,טורקיה והעולם הנוצרי.
כשליש מהפעילות התרבותית שנסקרת במחקר פונה לקהל יעד של ילדים (בדגש על
תיאטרון ,מחול ומוסיקה) ,כ־ 15%לנשים ,והיתר פונה לאוכלוסייה הכללית.
חשוב לציין שרובם הגדול של מוסדות התרבות במזרח ירושלים הם בעלי זיהוי לאומי
פלסטיני מובהק ,והם נתפשים כגופים שמטרתם להגן על ליבת הזהות הפלסטינית של
תושבי מזרח העיר .בתור שכאלה ,לא ניתן לראות בהם שותפים פוטנציאליים למהלכים
משותפים עם הממסד הישראלי.
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 4.5בריאות
במזרח ירושלים פועלים כיום עשרות זכיינים של קופות החולים הישראליות השונות.
רובם ככולם מהווים בפועל עסק מקומי הפועל למטרות רווח .במקביל ,פועלים במזרח
העיר כמה מוסדות רפואיים אשר מתנהלים כעמותות ללא כוונת רווח ,ולחלקם הגדול
היסטוריה של עשרות שנים .מוסדות אלה הפכו להיות מסמליה של מזרח ירושלים ,והם
טומנים בחובם מטען תרבותי־לאומי רב שנים.
שני המוסדות המוכרים ביותר הם אוגוסטה ויקטוריה ואלמקאצד ,המפעילים את שני בתי
החולים המרכזיים במזרח ירושלים .שניהם ממוקמים בשכונת א־טור שעל הר הזיתים .בית
החולים אוגוסטה ויקטוריה (המכונה בערבית ״אלמטלע״) משתייך לפדרציה הלותרנית
העולמית ומהווה הן סמל לאומי פלסטיני והן את אחד מסמליה הבולטים של הכנסייה
הלותרנית בעולם כולו .בית החולים החל את פעילותו בשירות האוכלוסייה הפלסטינית
כבר ב־ ,1948שעה שהעניק טיפול רפואי לפליטים במלחמת העצמאות .בהמשך הוא עבר
לידי אונר״א ,אשר שותפה בניהולו עד עצם היום הזה .בית החולים אלמקאצד נוסד
ב־ 1956ומופעל על ידי ״עמותת אלמקאצד״ ,המוגדרת כעמותת צדקה אסלאמית .העמותה
מפעילה מרכזים רפואיים מקומיים במספר שכונות נוספות במזרח העיר ,כמו גם מכללה
ללימודי סיעוד בא־טור.
מוסד מפורסם נוסף הפועל בשכונת א־טור הוא מוסד ״אלאמירה בסמה״ ,הפועל בראש
ובראשונה כבית חולים שיקומי לילדים עם מוגבלויות .המוסד הוקם ב־ ,1965והוא פעיל
מאז ועד היום בחסות הכנסייה האנגליקנית בירושלים .המוסד נתפש גם הוא כסמל לאומי
פלסטיני ,והוא מקדם גישות שונות לשילובם של ילדים עם מוגבלויות ועם צרכים מיוחדים
בקהילה הסובבת.
לא הרחק מא־טור ,בשכונת א־צואנה ,נמצא מרכז הסהר האדום הפלסטיני בירושלים —
מוסד רפואי נוסף המזוהה כסמל לאומי .במקום פועל מטה הסהר האדום לצד בית חולים
קטן ,כאשר עיקר הפעילות של הארגון היא מרפאות מקומיות שהוא מפעיל בעיר העתיקה
לצד מערך שלם של אמבולנסים וגורמי עזרה ראשונה.
בשיח׳ ג׳ראח מצויים שני מוסדות נוספים הפועלים בחסות הכנסיות במזרח ירושלים.
האחד הוא בית החולים סן ג׳ון ,והשני הוא בית החולים הצרפתי מאר יוסף .בית החולים
סן ג׳ון מקיים אף הוא שיתוף פעולה הדוק עם אונר״א ומעניק טיפולים ותרופות בחינם
לנושאי תעודת הפליט של הארגון.
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ששת המוסדות שנמנו לעיל מאוגדים יחדיו תחת ארגון גג אחד הנקרא The East) EJHN
 .)Jerusalem Hospitals Networkהארגון ,הנשען על תמיכתו של משרד הבריאות
הפלסטיני ,פועל לשמירה על האינטרסים של מוסדות אלה ולקידום ענייניהם בזירה
המקומית והבינלאומית .מוסדות אלה מוצאים עצמם לא אחת בחזית של מאבקים חברתיים
ופוליטיים מול הממסד הישראלי.

לסיכום ,אין ספק כי מוסדות הבריאות הפלסטיניים הפועלים במזרח ירושלים מהווים
נדבך מרכזי בתוך מכלול הפעילות של ארגוני החברה האזרחית במזרח העיר .על רקע
החשיבות הפוליטית והלאומית שבפעילותם הם מהווים אבן שואבת למענקים ותרומות
של הקהילה הבינלאומית בהיקף נרחב ,והם ניצבים לא פעם בשורה אחת עם מוסדות
פלסטיניים אחרים במאמציהם לשימור הזהות הפלסטינית של ערביי מזרח ירושלים.

 4.6צדקה ורווחה

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

מקורות המימון הזרים של מוסדות הבריאות שנזכרו לעיל הם שונים ומגוונים ,ובראשם
נמצאים גופים אירופאיים וגופים כנסייתיים .7כאמור ,גם לאו״ם ,באמצעות אונר״א ,יש
מעורבות רבה במערכת הבריאות הפלסטינית במזרח ירושלים ,הן במימון והן בשירותים
שהוא מספק ומעניק .גם לרשות הפלסטינית יש דריסת רגל בפעילות של אותם מוסדות,
הן במימון והן במעורבות ישירה דרך משרד הבריאות הפלסטיני ומחוז ירושלים ברשות.
לצד כל אלה ,גם פילנתרופיה פרטית שמקורה במשפחות פלסטיניות אמידות בירושלים
ובגולה משחקת תפקיד משמעותי במימון וקידום מוסדות הבריאות במזרח העיר.

במסגרת המחקר מופו  14גופי צדקה הפועלים במזרח ירושלים ,המזוהים רובם ככולם עם
הממסד הדתי בעיר — מוסלמי ונוצרי כאחד .גופי הצדקה פועלים לרוב מתוך המסגדים
השכונתיים ,או לחלופין במסגרת פעילותן של הכנסיות ,והם נשענים במידה רבה על איסוף
תרומות כחלק מקיום מצוות הדת .הגופים שנסקרו הם הגופים הבולטים והדומיננטיים,
הנהנים גם מנוכחות מסוימת באינטרנט וברשתות החברתיות .משיחות שקיימנו עם גורמים
בשטח עולה כי בפועל קיימות עוד עשרות התארגנויות מקומיות־שכונתיות העוסקות
בחלוקת כספי צדקה ,אולם אלה פועלות בפרופיל נמוך מחשש שמא ייסגרו ע״י הממסד
הישראלי בשל שיוך אפשרי לתנועת חמא״ס או לתנועות אסלאמיסטיות אחרות .חשש
זה מתבסס על כך שבעשורים האחרונים נסגרו במזרח ירושלים עשרות עמותות וארגוני
צדקה מכוח צו של משטרת ירושלים או השר לביטחון פנים .כך למשל נסגרו ב־ 2014שתי
 7קופות החולים הישראליות מפנות אל חלק מבתי החולים הללו מטופלים ומכסות את הוצאות הטיפול
בהן ,כך שבפועל הן מהוות גם מקור מימון עבור אותם בתי חולים.
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ועדות צדקה מהבולטות במזרח ירושלים בשל זיהויין עם תנועת חמא״ס — ועדת הצדקה
של צור באהר (לג׳נת זכאת צור באהר) וזו של סלואן (ג׳מעית סלואן אלח׳יריה).
הגורם המרכזי והדומיננטי ביותר כיום בתחום הוא ארגון הצדקה של הווקף .הארגון,
הנקרא ״ועדת הצדקה של ירושלים״ ,מרכז ומכווין תחתיו את כלל מפעלות הצדקה של
הווקף במזרח ירושלים ,המופקד על מרבית המסגדים הפועלים במזרח העיר .הארגון
מזוהה בעיקר עם הממלכה ההאשמית בהיותה אחראית על הווקף ,אולם בפועל הוא נהנה
ממקורות מימון ותמיכה נוספים מרחבי העולם הערבי.
לצד מפעלות הצדקה של הווקף הולכים ומתרחבים בשנים האחרונות מפעלות הצדקה של
טורקיה במזרח ירושלים .טורקיה מפעילה כיום במזרח ירושלים מספר ארגונים הפועלים
בתחום זה בין במישרין ובין באמצעות עמותות מקומיות .8אחת מן העמותות המקומיות
הנהנות מתמיכה טורקית וזוכה לאהדה רבה במזרח ירושלים היא ״עמותת האהבה
עבור ילדים במצוקה״ .בראש העמותה עומד שיח׳ עכרמה צברי ,הדרשן הראשי במסגד
אלאקצא ,אשר מזוהה בשנים האחרונות כגורם המקומי המובהק ביותר הנהנה מתמיכה
ומחסות טורקית .שיח׳ צברי מרכז כיום תחת ידיו כמה מפעלות צדקה ,אשר לצד המימון
הטורקי נהנים ממקורות מימון נוספים בעולם הערבי .שני מוסדות בולטים שבראשם הוא
עומד שוכנים בשכונת ג׳בל מכבר — עמותת ״אלצלאחיה״ ,העוסקת בעיקר בחלוקת מלגות
לסטודנטים נזקקים ,ובית האבות ״בית אלרחמה אלאסלאמי״.
מהנתונים עולה כי כשליש מעמותות הצדקה והרווחה פועלות בשכונות דרום מזרח העיר
(צור באהר ,אם טובא ,ג׳בל מכבר ,בית צפאפא) ,כשליש בעיר העתיקה ,והיתר מפוזרות
בין כמה שכונות (עיסאויה ,ראס אלעמוד וסלואן) .באשר לסוגיית התמיכה והמימון ,הרי
שכאן קשה מאוד להתחקות אחר המקורות התקציביים של הגופים השונים ,אולם ניתן
לקבוע כי בניגוד לתחומי הפעילות האחרים — מפעלות הצדקה נהנים אך ורק ממימון ערבי
או טורקי ולא ממימון מערבי.
חשוב להדגיש כי המחקר לא התמקד במפעלות הצדקה של הכנסיות הפועלות במזרח
העיר ,ונראה כי הנושא מצריך מחקר מקיף ונפרד אשר ימפה את הפעילות הנוצרית הענפה
המתקיימת .בהקשר זה ראוי לציין בכל זאת את ארגון  , Caritas Jerusalemשהוקם
ב־ 1967על מנת לדאוג לאוכלוסייה הערבית־נוצרית תחת השלטון הישראלי .הארגון
מקיים שורה של פעילויות לבני נוער ,מעניק סיוע כלכלי לנזקקים ,מספק שירותי בריאות
בחינם לנזקקים ועוד .הארגון פועל בכל רחבי הגדה המערבית ,אך מרכז הפעילות שלו
הוא בירושלים.
 8הרחבה על הפעילות הטורקית בעיר ראה בפרק  ,3.7העוסק בגופי תמיכה ומימון.
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 4.7כלכלה ותעסוקה
במסגרת המחקר מופו  13גופים העוסקים בתחומי הכלכלה והתעסוקה במזרח ירושלים.
יש לציין כי גופים אלה אינם בהכרח עונים תמיד על ההגדרה הקלאסית של ״חברה
אזרחית״ ,בין היתר בשל העובדה שחלקם פועלים גם למטרת רווח .עם זאת ,התמונה
הכוללת שהצטיירה לנגד עינינו היא כי במזרח ירושלים קיים מארג של גופים הפועלים
לפיתוח הכלכלה והתעסוקה המקומית גם מתוך תפישה חברתית וקהילתית .את הגופים
השונים שמיפינו ניתן לחלק לחמישה תחומי פעילות עיקריים.

התחום השני הוא מימון ליזמים ולעסקים קטנים ובינוניים במזרח העיר ,ובמסגרתו
איתרנו שני גופים הפועלים במזרח ירושלים בשנים האחרונות בהיקפים הולכים וגדלים —
עמותת ״פאתן״ ,הזוכה למימון נדיב של הבנק העולמי ,ומוסד ״פג׳ר אלקדס״ ,הנסמך
בעיקר על מימון פלסטיני וערבי .שני המוסדות פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם משרד
הכלכלה הפלסטיני ועם לשכת המסחר הפלסטינית בירושלים ,ומשמשים במידה רבה זרוע
ארוכה של הרשות הפלסטינית לתמיכה בכלכלה הפלסטינית במזרח ירושלים .מוסד ״פג׳ר
אלקדס״ חורט על דגלו את חיזוק הכלכלה המקומית במזרח ירושלים בניסיון מוצהר
למנוע זליגה של הפעילות הכלכלית למערב העיר ,והוא עוסק גם בקידום מיזמים חברתיים
באמצעות מענקים ותמיכות .עמותת ״פאתן״ שמה דגש מיוחד על תמיכה בעסקים קטנים
ויוזמות של נשים בחברה הפלסטינית בכלל ובמזרח ירושלים בפרט.

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

התחום הראשון הוא אימון אישי והכשרות מקצועיות ,ובמסגרתו איתרנו כמה מסגרות
המעניקות שורה של הכשרות במזרח ירושלים .חלקן הגדול פונה באופן ספציפי לקהל יעד
של נשים ,ודוגמא טובה לכך היא ״עמותת מרים לפיתוח חברתי״ הפועלת בשיח׳ ג׳ראח
ומקיימת סדנאות קואצ׳ינג ,הכנה לראיונות עבודה ,סדנאות לשיפור הביטחון העצמי
ועוד .גוף אחר ,הנקרא ״את׳אר״ ,פועל אף הוא באיזור שיח׳ ג׳ראח ומציג עצמו כחברה
עסקית לכל דבר ,המתמחה בתחום האימון האישי.

התחום השלישי הוא סדנאות ייצור מקומיות ,אשר גם במסגרתו ניתן דגש מיוחד לתעסוקת
נשים .שתי דוגמאות בולטות לכך הן סדנת מקדסיאת לתפירה ,הפועלת באבו תור ומאפשרת
לנשים מקומיות להתפרנס מתפירת בגדים ,תיקים ,רקמות ועוד ,ו״סנבולה״ ,העוסקת
במכירת מוצרי אמנות ואומנות פלסטיניים מכל רחבי הגדה המערבית ומזרח ירושלים
ומפעילה חנות בשיח׳ ג׳ראח לצד חנות אינטרנטית פעילה ביותר .סנבולה מוגדרת כארגון
ללא מטרת רווח ,ומרבית המוצרים שאותם היא מוכרת בארץ ובעולם — מקורם בסדנאות
יצירה של נשים או ילדים בסיכון.
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התחום הרביעי הוא עידוד יזמות בתחום ההייטק .בהקשר זה ראוי לציין את ההאב
 ,JESTהפועל בשיח׳ ג׳ראח ונהנה מ״תמיכה שקטה״ של הממסד הישראלי ,כמו גם
ממימון אירופאי ואמריקני .לצידו פועל בשנים האחרונות במזרח העיר ארגון בשם Global
 , Shapersהממומן ע״י הפורום הכלכלי העולמי ומייצר נטוורקינג של צעירים מרחבי
העולם במטרה לקדם דיאלוג ושיתופי פעולה שיובילו ליזמות טכנולוגית וחברתית .הסניף
המזרח ירושלמי הולך ומתבסס בשנה האחרונה במטרה לשמש האב טכנולוגי מוביל
במזרח העיר.
התחום החמישי והאחרון הוא האיגודים המקצועיים הפועלים במזרח העיר .איגודים אלה
פועלים תחת הרשות הפלסטינית ,ובשנים האחרונות נראה כי חשיבותם היא בעיקר סמלית,
לאור היותם מוסדות היסטוריים הפועלים בירושלים מזה עשרות שנים .מבחינה מעשית,
כוחם הידלדל ,בין היתר בשל העובדה שהם נתפשים כזרוע של הרשות הפלסטינית בעיר,
ובתור שכאלה פעילותם מוגבלת על ידי גופי הביטחון הישראלים .בהקשר זה ראוי להזכיר
את לשכת המסחר והתעשייה הערבית של ירושלים ,שנוסדה ב־ 1936ומהווה גם היום מוקד
כוח סמלי עבור כמה מהסוחרים הגדולים בעיר.
לסיכום ,חשוב לציין כי בניגוד לתחומי פעילות אחרים שנסקרו ,אשר טומנים
בחובם מטען פוליטי־לאומי המקשה על כינון שיתופי פעולה עם הממסד הישראלי,
הרי שבתחומי הכלכלה והתעסוקה קיים פוטנציאל גדול יותר לשיתופי פעולה מעין
אלה בשל מפגש אינטרסים על רקע כלכלי .הדבר נכון במיוחד בהקשר של הכשרות
מקצועית ותעסוקתיות ,הקיימות ממילא במזרח העיר ומהוות חלק בלתי נפרד
מתכנית החומש הישראלית למזרח ירושלים.

 4.8זכויות אדם
במחקר מופו  12גופים העוסקים בתחום זכויות האדם במזרח ירושלים — חלקם עוסקים
במעקב אחר הפרות זכויות אדם ,וחלקם מתרכזים במיצוי זכויות של תושבי מזרח העיר
למול הרשויות הישראליות ,דוגמת עיריית ירושלים ,משרד הפנים ,ביטוח לאומי ,הגיחון
ועוד.
מבין הגופים המובילים מאבקים פוליטיים מתוקשרים ניתן למנות את ״אל־חק״
ו״בדיל״ .אל־חק ,על פי פרסומיו הרשמיים ,פועל לתעד הפרות של הזכויות הקולקטיביות
והפרטניות של הפלסטינים בשטחים בכלל ובירושלים בפרט ,והוא פועל רבות מול הקהילה
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הבינלאומית ומתארח דרך קבע במועצת זכויות האדם של האו״ם .ארגון בדיל פועל בתוך
הזירה הפלסטינית עצמה ,ומקיים כנסים ומחקרים על נושא הפרות זכויות האדם .שני
המוסדות הללו ,כמו גם מוסדות דומים אחרים ,יושבים בראמאללה ומפעילים שלוחה
במזרח ירושלים.

תחום העיסוק המוביל אצל כלל הגופים הללו הוא נושא הבנייה הבלתי חוקית במזרח
ירושלים ,על שלל היבטיו — מאבקים משפטיים בבתי המשפט הישראליים נגד מימוש
צווים ,סיוע בהגשת אורכות לעיריית ירושלים ,סיוע בפן התכנוני ועוד .תחומים בולטים
נוספים הם סיוע בפריסת חובות למול הרשויות הישראליות ,מאבק בהפקעת קרקעות
וסוגיות של מעמד אזרחי למול רשות האוכלוסין וההגירה.
מטבע הדברים ,גופים העוסקים במעקב אחר הפרות זכויות אדם אינם נכונים לשיתוף
פעולה גלוי עם המערכת הישראלית ,ועל פי רוב מתבטאים באופן פומבי ונמרץ נגד
המדיניות הישראלית .עם זאת ,גופים העוסקים במיצוי זכויות מקיימים מגע יומיומי עם
המערכת הישראלית ,הן בבתי המשפט והן מול רשויות אחרות .הדבר מתבטא לא אחת גם
בדיאלוג שקט בין הצדדים המנסים להגיע לפשרות והבנות בשורה של נושאים.
באשר לסוגיית המימון ,מהנתונים עולה כי קרוב ל־ 40%מהמימון של הגופים שנזכרו לעיל
מגיע ממדינות שונות באיחוד האירופי ,כ־ 20%נוספים מסוכנויות או״ם ,כ־ 15%מהרשות
הפלסטינית ומגופים הקשורים אליה ,והיתר מפילנתרופיה פרטית .איתרנו גם מוסד אחד
בעל אוריינטציה נוצרית מובהקת — מוסד ״סן איב״ הקתולי ,המשתייך לפטריארכיה
הלטינית בירושלים ועוסק במעקב אחר הפרות זכויות אדם במזרח ירושלים.

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

לעומתם ,גופים כמו ״עטאא׳״ ,״אלמית׳אק״ ו״אלמקדסי״ אינם עוסקים רק במאבקים
ציבוריים ,אלא גם בוחרים להעניק מגוון שירותים לתושב המזרח ירושלמי .בין שלל
השירותים הניתנים על ידי גופים אלה ניתן למצוא ייעוץ משפטי פרו בונו ,מפגשי הסברה
והעלאת מודעות ,סיוע במילוי טפסים ועוד .מוקדי הפעילות שלהם הם שיח׳ ג׳ראח ,ואדי
ג׳וז ובית חנינא.

 4.9ועדים מקומיים
כ־ 10ועדים מקומיים פועלים ברמה השכונתית ומהווים על פי רוב מעין הנהגה מקומית
או גוף מייצג של השכונה ,הגם שברוב המקרים הם אינם נבחרים בבחירות דמוקרטיות.
מבחינה היסטורית ,מרבית ההנהגות השכונתיות צמחו מתוך ועדי ההורים הבית ספריים,
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שלימים הפכו לוועדי הורים שכונתיים ,ועד מהרה החלו לעסוק בסוגיות שונות הנוגעות
לחיי השכונה ,תוך השפעה רבה על הנעשה מחוץ לכותלי בתי הספר.
ההסבר העולה בשיחות שקיימנו עם פעילים שכונתיים במזרח ירושלים הוא כי ועדי
ההורים קמו בתחילת שנות האלפיים על רקע המחסור בכיתות לימוד ,כהתארגנות
מחאתית כנגד עיריית ירושלים וככוח שעתר יחד לבג״צ במטרה לחייב את המדינה לבנות
כיתות נוספות .מאבק זה ,שצבר תאוצה בעיקר בג׳בל מכבר ,סלואן ועיסאויה ,הביא
להתבססותם של ועדי ההורים כמוקדי כוח פוליטיים לכל דבר ועניין .ואכן ניתן לראות
שבשנים האחרונות הולכים ונבנים סביב ועדי ההורים חיי קהילה פעילים ,הכוללים מפגשי
הדרכה וסדנאות להורים ,אירועים שכונתיים ואפילו קבוצות ווטסאפ שכונתיות .עם זאת,
אצל חלק מהגורמים עמם שוחחנו שמענו ביקורת על חברי ועדי ההורים ,על כך שלחלקם
הגדול כבר אין ילדים בגיל בית הספר ,אך במקום לעסוק בענייני השכונה הם ממשיכים
להשתמש בבתי הספר ככלי ניגוח פוליטי נגד הממסד הישראלי.
ועדים נוספים שקמו והתבססו בשנים האחרונות במזרח ירושלים הם ועדי החירום
השכונתיים .ועדים אלה ,שנבנו תחילה כצוותי חירום שכונתיים ,זוכים לתמיכה הן מצד
הממסד הישראלי והן מצד ארגוני חברה אזרחית במערב העיר ,כמו המרכז הבין־תרבותי.
היוזמה להקים צוותי חירום שכונתיים צמחה מהשטח ,והיא אחד הביטויים המובהקים
לקיומה של חברה אזרחית אשר לוקחת אחריות על הנעשה בשכונה גם בשעות חירום.
פעילותם של צוותי החירום באה לידי ביטוי בעיקר בחודשי החורף ,וביתר שאת כאשר
התרחשו סופות שלג בעיר.
התארגנויות נוספות שאנו נתקלים בהן בשנים האחרונות הן הקמה של ועדים ברמת תת־
שכונה או רחוב ,המתאגדים יחד במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי המקום.
דוגמא טובה לכך היא ועד אלצאלחין ,תת־שכונה בראס אלעאמוד ,שקם על מנת לשפר
את רמת התשתיות באזור .לאחר מאבק שנמשך מספר שנים הצליח הוועד להביא השקעות
עירוניות בהיקף של מיליוני שקלים לשכונה על בסיס התאגדות של דיירי הרחוב ופנייה
מרוכזת לעירייה.
ועדים נוספים הם ועדי סוחרים ,ועדים למאבק בתאונות הדרכים ,ועדים למאבק בנגע
הסמים וועדים לשמירה על אדמות השכונה .ועדי הסוחרים פעילים במיוחד באזור העיר
העתיקה וסביבותיה ,כאשר הוועד המוכר ביותר לממסד הישראלי ולעיריית ירושלים הוא
ועד סוחרי ואדי ג׳וז ,אשר קידם שורה של פרויקטים לרווחת השכונה .בכל הנוגע למאבק
בתאונות הדרכים ובנגע הסמים אנו עדים בשנה האחרונה לפעילות הולכת וגוברת של ועד
מקומי במחנה הפליטים שועפאט ,אשר יוצא בגלוי נגד העבריינות לסוגיה ומוביל קמפיין
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של ממש להעלאת המודעות בנושא .כמו כן ,ועדי האדמות הם ועדים ששמו להם למטרה
לשמור על אדמות השכונה למול מהלכים אפשריים של הפקעה או סלילת כבישים .ועדים
כאלה פועלים בג׳בל מכבר ובבית חנינא.

 4.10השכלה גבוהה
תחום ההשכלה הגבוהה אמנם איננו קשור באופן מובהק לחברה האזרחית ,אולם לא
ניתן להתעלם ממנו בהקשר של החברה האזרחית במזרח ירושלים .הכוונה כאן בעיקר
לאוניברסיטת אלקדס ,אשר מעבר להיותה המוסד האקדמי המשפיע ביותר במזרח ירושלים
(הגם שהקמפוס הראשי שלה ממוקם באבו דיס ,מחוץ לתחום המוניציפלי של העיר) ,היא
מהווה גם חלק בלתי נפרד מן המארג המרכיב את החברה האזרחית המזרח ירושלמית.
הדבר בא לידי ביטוי בהיותה שותפה במימון ובתמיכה של עשרות ארגוני חברה אזרחית
הפועלים בעיר ,החל בברג׳ אל־לקלק שהוזכר לעיל ,עבור למועדוני הספורט המזרח
ירושלמיים ,וכלה במוסדות התרבות בעיר.

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

לסיכום ,לא ניתן להתעלם מן התופעה של ועדים מקומיים בשכונות השונות במזרח
ירושלים — בין אם מדובר בוועדי הורים ,ועדי חירום או ועדים העוסקים בתכנון ובנייה
ובקרקעות .ניכר כי בשנים האחרונות כוחם הולך ועולה ,והדבר קשור בין היתר לעובדה
שהם נמנעים משיוך פוליטי מובהק ונותנים ביטוי למגוון הזרמים ולמגוון הקולות.
בתור שכאלה ,הם הופכים להיות שותפים פוטנציאליים ,על פי רוב שותפים שקטים,
גם למהלכים שממשלת ישראל ועיריית ירושלים מבקשות לקדם במזרח ירושלים .מטבע
הדברים ,ועדים מסוימים נושאים אופי יותר פוליטי ולעומתי ,והדבר מחייב את הממסד
הישראלי לנהוג עימם במשנה זהירות ,אולם ישנם ועדים עם פוטנציאל גבוה לשיתוף
פעולה מלא ומקיף ,כמו ועדי החירום השכונתיים ,ואותם כדאי ומומלץ לחזק.

לאוניברסיטה כשלעצמה יש נוכחות של ממש בכמה מוקדים במזרח העיר .היא מפעילה
קמפוסים בבית חנינא ,בשיח׳ ג׳ראח ובעיר העתיקה .בנוסף ,האוניברסיטה מחזיקה
בקרקעות בכמה מיקומים אסטרטגיים במזרח העיר .מוקדי הפעילות של האוניברסיטה
הפכו להיות אבן שואבת לשורה של אירועים ,יוזמות ומפגשים הקשורים למוסדות חברה
אזרחית .במובנים רבים ניתן לראות את האוניברסיטה כפלטפורמה לקידום ,חיזוק
וביסוס החברה האזרחית במזרח ירושלים ,בין היתר בזכות העובדה שהיא משמשת צינור
משמעותי ביותר להזרמת כספים מהעולם הערבי והמוסלמי אל מזרח ירושלים.
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מלבד אוניברסיטת אלקדס פועלים במזרח העיר מספר מוסדות אקדמיים נוספים
המעורבים בחיי החברה האזרחית .כך ,למשל ,האוניברסיטה הפלסטינית הפתוחה ומכון
המחקר  ,)Applied Research Institute – Jerusalem( ARIJאשר מעבר להיותם גופים
אקדמיים ,עוסקים רבות בקידום יוזמות מקומיות ובהעלאת המודעות למציאות החיים
במזרח ירושלים.

 4.11תיירות
אמנם גם תחום התיירות איננו במובהק חברה אזרחית ,אולם בשל חשיבותו הרבה הוא
מקבץ סביבו מספר התארגנויות מקומיות מעניינות .דוגמה לכך היא עמותת Jerusalem
 ,Tourism clusterהמבקשת לפתח את התיירות במזרח העיר כמכלול אחד הכולל
בתוכו גם בתי עסק בתחומי מזון ובילוי .העמותה מעניקה הטבות לבתי העסק החברים
ברשת שלה ועורכת אירועים וכנסים בנושא התיירות בעיר .כמו כן ,איתרנו שני איגודים
מקצועיים העוסקים בפיתוח וקידום התיירות במזרח העיר .האחד הוא התאחדות
המלונות הערביים ( ,)Arab Hotel Associationאשר נוסד במזרח ירושלים כבר
ב־ ,1962והשני הוא ,(Holy Land Incoming Tour Operators Association) HLITOA
המחבר  50בעלי עסקים פלסטיניים בתחום התיירות בגדה המערבית ובירושלים במטרה
לטייב את השירותים המוענקים לתייר.
להבנתנו ,מכיוון שמדובר בתחום כלכלי מובהק עם פוטנציאל עסקי לא מבוטל ,הרי
שיש מקום לדיאלוג ולשיתופי פעולה עם גורמים בממסד הישראלי המבקשים לקדם את
התיירות במזרח העיר .במחקר נמצא כי ארגונים אלו מצביעים על צרכים ופערים רבים
של בתי העסק המקומיים העוסקים בתיירות ,וייתכן ששיח עם הרשויות הישראליות יוכל
לסייע בפיתוח התחום.

 4.12תכנון אורבני ודיור
התחום האחרון נוגע לתכנון אורבני ודיור .מדובר בנושא אסטרטגי המעסיק רבות את
תושבי מזרח ירושלים ,כמו גם את הרשות הפלסטינית ואת הקהילה הבינלאומית כולה.
רבים מארגוני זכויות האדם שנזכרו לעיל עוסקים בנושא ,אולם לצידם ניתן להצביע על
מספר עמותות המנסות לקדם פתרונות תכנון ודיור לאוכלוסייה המזרח ירושלמית.

34

אחת העמותות הבולטות היא ,(International Peace & Cooperation Center) IPCC
אשר ניסתה לקדם בשנים האחרונות שורה של תכניות במזרח ירושלים ,לרוב ללא הצלחה.
בין היתר ,העמותה מקדישה חלק גדול מפעילותה לכתיבת מחקרים וניירות עמדה עם
המלצות מדיניות בתחום .העמותה זוכה למימון נדיב הן של מוסדות אירופאיים והן של
סוכנויות או״ם.

 .4סקירת תחומי הפעילות של ארגוני החברה האזרחית

גוף נוסף הוא  ,Palestinian Housing Councilשמטרתו לסייע למשפחות בעלות הכנסה
נמוכה־בינונית להשיג מגורים ראויים באמצעות הלוואות נוחות .הארגון שם לו למטרה
לשפר את שוק הנדל״ן במזרח ירושלים תוך תמיכה בעסקים מקומיים בתחום .כמו כן,
הארגון מפעיל פרויקט לשימור אתרי מורשת פלסטיניים בירושלים.

35

חברה אזרחית במזרח ירושלים — מפת ידע

 .5סיכום
מתוך המיפוי מצטיירת תמונה מרתקת של חברה אזרחית תוססת ,מגוונת ופעילה בשורה
של תחומים במזרח ירושלים — קהילה ,ספורט ,חינוך ,תרבות ,בריאות ,רווחה ועוד.
מבין שלל התחומים שבהם פועלים ארגוני חברה אזרחית בולט במיוחד המקום המרכזי
שתופסים מועדוני הספורט לצד מוסדות התרבות המקומיים ,כגורמים המבטאים ומנכיחים
את הזהות המזרח ירושלמית הייחודית .המיפוי מצביע גם על התפקיד המרכזי שממלאות
העמותות השונות המפעילות במזרח העיר מוסדות חינוך פרטיים ומוסדות חינוך במעמד
מוכר שאינו רשמי .בחלק גדול מהמקרים ,עמותות אלה פועלות גם מחוץ לכותלי בתי
הספר ומהוות עמוד שדרה מרכזי בהתגבשותם של חיי קהילה וחברה אזרחית בשכונות.
ניסינו להתחקות גם אחר מפעלות הצדקה המרובים במזרח ירושלים ,ולמדנו על הקשר
ההדוק בינם לבין הממסד הדתי המזרח ירושלמי .עסקנו גם בתחומים כמו בריאות ,תיירות,
כלכלה ותעסוקה ,אשר אינם בהכרח עונים להגדרה המובהקת של ״חברה אזרחית״.
בהסתכלות כוללת ,ניתן לומר כי במזרח ירושלים מתקיים מארג שלם של מוסדות וארגונים
(אקו־סיסטם) ,הכולל בתוכו מנעד רחב של גופים — החל מארגונים שכונתיים־מקומיים
קטנים ,עבור למוסדות הפועלים ברמה העירונית ,וכלה במוסדות לאומיים ובינלאומיים,
אסלאמיים ומערביים כאחד.
במסגרת המחקר ניתן גם להצביע על קיומם של זיקות ויחסי גומלין בין הארגונים השונים,
ועל כך שהם מתנהלים לא פעם ברמה רשתית .כך לדוגמא ,ניתן להצביע על הקשר הרשתי
בין מוסדות מזרח ירושלמיים בעלי אוריינטציה לאומית ,כמו אוניברסיטת אלקדס ,מוסד
״ברג׳ אל־לקלק״ ומועדון הספורט ״הלאל אל־קדס״ .קשר זה בא לידי ביטוי הן בקיום
מיזמים ואירועים משותפים והן בציר של תמיכה ומימון הדדיים .יתרה מזאת ,חלק גדול
מהגופים מאוגד תחת ארגוני גג שנועדו להגן על אינטרסים משותפים ולקדם אותם (כמו
רשת מוסדות התרבות או רשת מוסדות הבריאות).
בעזרת הניתוחים הגיאוגרפיים ניתן להתחקות אחר מוקדי הפעילות השכונתיים .כך ,ניתן
לראות כי המוקדים הבולטים ביותר הם אזור העיר העתיקה ,סלואן ,בית חנינא ,עיסאויה
ושכונות חוץ הגדר .הסברים אפשריים לכך הם הקרבה ל״אגן הקדוש״ ,על כל המשתמע
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מכך מבחינה פוליטית ודתית כאחד (במקרה של העיר העתיקה וסלואן); הימצאותן של
תשתיות עירוניות כגון כבישים ,מדרכות ומקומות חנייה ,המאפשרות לגופי חברה אזרחית
לפעול ביתר קלות (במקרה של בית חנינא); או ואקום שלטוני המהווה כר פורה לצמיחתם
של ארגוני חברה אזרחית (במקרה של עיסאויה ושכונות חוץ גדר).
ניתוח נוסף שביצענו נוגע לקהלי היעד של פעילות ארגוני החברה האזרחית במזרח העיר.
המסקנה העולה מן הדברים היא כי הנתח המשמעותי של הפעילות במזרח ירושלים מופנה
לאוכלוסייה הצעירה (גיל  25-5לערך) ,מה שעולה בקנה אחד עם העובדה כי החברה
המזרח ירושלמית היא חברה צעירה מאוד מבחינה דמוגרפית .כ־ 20%מהפעילות שאיתרנו
פונה במובהק לקהל יעד של נשים (עמותות נשים ,הכשרות מקצועיות לנשים ,סדנאות
ועוד) .שתי הקבוצות הזוכות למענה המצומצם ביותר בהיקפו הן הגברים (בעיקר מועדוני
ספורט לבוגרים ואיגודים מקצועיים) ואוכלוסיית הגיל השלישי (בתי אבות ספורים
הפועלים במזרח העיר לצד מפעלות צדקה ותמיכה כלכלית קהילתית בקשישים) .באשר
לאוכלוסיית הגיל הרך ,הרי שהיא כמעט ואינה מקבלת מענה.

 .5סיכום

כמו כן ,מניסיון למפות ולכמת את הגופים בעלי פוטנציאל לדיאלוג ולשיתופי פעולה עם
המערכת הישראלית עולה כי למעלה ממחצית מהגופים שנסקרו נוטים להתנגדות ממשית
ולעתים להתנגדות חריפה כלפי כל גילוי של ״נורמליזציה״ ,כרבע מהם מקיימים דיאלוג
ושיתוף פעולה ״שקט״ עם הממסד הישראלי ,וכעשירית בלבד הם בעלי פוטנציאל לשיתוף
פעולה נרחב עם המערכת הישראלית .מבין אלה המסומנים כבעלי פוטנציאל לשיתוף
פעולה של ממש ,ניתן להצביע בעיקר על גופים העוסקים בפיתוח הכלכלה ,התיירות
והתעסוקה המקומית במזרח ירושלים ,אשר על פי רוב אינם באים לקדם אג׳נדה
פוליטית .כך גם בתחום החינוך ,הצבענו על מספר עמותות העוסקות בקידום החינוך
ובחדשנות חינוכית ויכולות להוות פרטנר לקידום מהלכים חיוניים במערכת החינוך
במזרח ירושלים.
לבסוף ,ניסינו להתחקות אחר מקורות המימון העיקריים העומדים מאחורי הארגונים השונים
הפועלים במזרח העיר .כך ניתן להצביע על מרכזיותם של מקורות המימון המערביים —
מדינות אירופה לצד סוכנויות האו״ם — המהווים כשליש מכלל המימון במזרח ירושלים.
גם הרשות הפלסטינית ממלאת תפקיד חשוב ,לצד מוסדות ותאגידים פלסטיניים גדולים
הפועלים בגדה המערבית (כ־ 15%מכלל המימון) בתמיכה ומימון של ארגוני חברה אזרחית.
המיפוי מצביע גם על קיומה של פילנתרופיה במזרח ירושלים ,שמקורה מקרב משפחות
מקומיות או מקרב פלסטינים גולים .וכמובן ,סקרנו גם את המימון שמקורו במדינות
מוסלמיות — טורקיה וקטר מצד אחד ,לעומת ירדן ,מרוקו וסעודיה מן הצד השני.

37

חברה אזרחית במזרח ירושלים — מפת ידע
38

התבוננות מעמיקה על כלל התהליכים שנסקרו במחקר מלמדת על התחזקותה של זהות
מזרח ירושלמית וחברה אזרחית מזרח ירושלמית עצמאית למדי ,אשר נבדלת במידה
רבה מזו שבשטחי הרשות הפלסטינית .זוהי חברה אזרחית הנותנת ביטוי לכלל התנועות
והזרמים הפוליטיים ומתעלה עד כמה שניתן מעל לפיצול הפוליטי הפנים־פלסטיני ארוך
השנים .ניתן להגדיר זאת כלוקל־פטריוטיזם מזרח ירושלמי ,אשר פותח פתח לא רק
לשיתוף פעולה בין הפלגים השונים בתוך החברה ,אלא גם מהווה הזדמנות להגברת
הדיאלוג ושיתוף הפעולה עם הממסד הישראלי .שעה שהממד המקומי גובר במידה רבה
על זה הלאומי ,תושבי מזרח ירושלים מוצאים עצמם משוחררים יותר מבעבר מכבלי
הממסד הפוליטי ברמאללה ונכונים יותר לייסד חברה אזרחית עצמאית עם סדר יום אזרחי
מזרח ירושלמי מובהק .כיום ,הדור הצעיר במזרח ירושלים נכון יותר מבעבר לקבל תמיכה
מעיריית ירושלים וממוסדות ישראליים נוספים ,לבוא במגע עם מוסדות אלה ואף לתבוע
מהם זכויות ושירותים .דוגמא מצוינת לכך ,העולה במחקר ,היא התבססותם של ועדים
שכונתיים מקומיים ,אשר נותנים מקום לכלל הזרמים הפוליטיים והחברתיים ומתפקדים
כמנהיגות מקומית אפקטיבית .בתור שכאלה ,הוועדים מקיימים בשנים האחרונות דיאלוג
מעשי ופרגמטי עם הרשויות הישראלית במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי
השכונות ,ומאמצים אלה אף החלו לשאת פרי.
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דן הלפרן ,יו”ר
אורה אחימאיר
אברהם אשרי
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בעשרות השנים שחלפו מאז איחוד ירושלים התפתחו במזרח העיר גופים וארגונים קהילתיים רבים.
ארגונים אלו פועלים לרוב במנותק מפעילות הרשויות הישראליות במזרח העיר ,ופעילותם שקופה
לרוב לממסד הישראלי .מסמך זה ביקש לראשונה למפות את כלל גופים הללו ,ולשרטט את דיוקנה
של החברה האזרחית המזרח ירושלמית.
המחקר מציג מיפוי מפורט ובסיס נתונים אודות למעלה מ 200-ארגונים וגופי חברה אזרחית
הפועלים במזרח ירושלים ,ובוחן עשייה עניפה במגוון תחומי חיים .כמו כן ,מנתח המחקר את מפת
החברה האזרחית מנקודות מבט שונות :שכונתית ואזורית ,תחומי פעילות ,קהלי יעד ועוד.
על בסיס מיפוי הארגונים וניתוח פעילותם ,מספק המחקר שורה של תובנות על קיומה של חברה
אזרחית תוססת ופעילה ,ובכך מאפשר לנו הבנה נוספת ,מעמיקה יותר ,של מרקם החיים
המזרח-ירושלמי.
מחקר זה בוצע במסגרת ליווי החלטת ממשלה  3790ותוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי במזרח
ירושלים ,בהובלתו של משרד ירושלים ומורשת.
בן אברהמי שימש בשנים האחרונות כיועץ לענייני מזרח ירושלים בלשכת ראש העיר ירושלים.
במסגרת עבודתו לקח בן חלק פעיל במימוש מדיניות העירייה בשכונות מזרח העיר ,והוביל שורה של
תהליכי מחקר ותכנון אסטרטגיים ,תוך שיתוף פעולה הדוק עם נציגי חברה אזרחית ממזרח העיר.
בימים אלה משמש בן כיועץ בתחומי תקשורת ושיתוף ציבור למול קהילות דוברות ערבית בארץ
ובחו"ל ,ופועל לקידום דיאלוג בין קבוצות ומגזרים שונים בחברה.
בשנת  2019הצטרף בן לשורות מכון ירושלים כעמית מחקר והחל לחקור במסגרת המכון היבטים
חברתיים ותרבותיים של הקהילות במזרח העיר.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,שהוקם בשנת  ,1978הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע,
המוציא מירושלים תורה חברתית ,כלכלית ומרחבית בת קיימא .המכון הוא הכתובת אליה פונים
מעצבי מציאות לבירור ,קידום והגדרת סוגיות מדיניוּת ,בישראל בכלל ובירושלים בפרט .מחקריו
ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניוּת חדשנית ואפקטיבית ,ומביאים
את ירושלים ,על מגוון מרכיביה ,אל העולם ואת העולם לירושלים .ירושלים מהווה עבור המכון מקור
השראה ,שדה מחקר ,מעבדה ומרחב יעד להשפעה .פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה ,אוהביה
ומאמיניה ,חיזוק מעמדה הגלובלי ומינופה עומדים בראש סדר היום של המכון .עשייתו של המכון
יוצאת מירושלים למעגלים רחבים יותר בישראל ובעולם וחוזרת אליה ,על מנת לתרום לעיר
ולתושביה.
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