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תקציר
מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים שעורך מכון ירושלים למחקרי 

מדיניות, העוסקת בשכונות הערביות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים 
היא לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומים, 

במטרה לקדם פעולה אקטיבית, מבוססת ידע, לשיפור איכות חייהם 
של התושבים הערבים במזרח ירושלים. מלבד תיאור המצב, נעשה 
במחקרים אלו ניסיון לאתר מנגנוני צמיחה ופיתוח אשר ייטיבו את 

מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. אנו מאמינים כי מחקר 
המשלב פרקטיקה עם המלצות מדיניות הוא הבסיס לתיקון עוולות 
חברתיות ופוליטיות, בניסיון ליצור עיר מתוקנת המכילה 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.

שכונת שועפאט )شعفاط( שוכנת בצפון-ירושלים, על במת ההר, בין עיקרי המחקר
גבעת המבתר וגבעת-שפירא )הגבעה הצרפתית( בדרום לבין שכונת 

בית חנינא בצפון. שטח השכונה כ-1,400 דונם וגרים בה כ-22 אלף 
תושבים. רוב המתגוררים בשכונה כיום אינם שייכים לשש החמולות 

המקוריות שהקימו את השכונה. 

שועפאט נחשבת לאחת השכונות היוקרתיות במזרח-ירושלים. הביקוש 
למגורים בה גבוה, והבנייה אינטנסיבית. הגרעין הכפרי העתיק של 

השכונה נמצא בחלקה המערבי ובו שני מסגדים. השכונה חצויה על-ידי 
כביש שועפאט- בית חנינא-רמאללה ומסילת הרכבת הקלה.

האתגרים המרכזיים 
והמלצות למדיניות

תכנון ובנייה   רק על חלק מקרקעות השכונה חלות תוכנית מתאר 
 ותוכניות בניין-עיר מפורטות, המאפשרות הוצאת היתרי בנייה;

תוכניות אחדות לאיחוד וחלוקה נמצאות בתהליכי תכנון ואישור, 
 אך אחוזי הבנייה המאושרים בהן נמוכים יחסית; 

השכונה סובלת ממחסור בשירותי-ציבור ובמיוחד שטחי גינון ושטחים 
 ציבוריים פתוחים, מגרשי-ספורט ואזורי משחק לילדים.

מומלץ לקדם הכנת תוכניות מפורטות שיאפשרו הוצאת היתרי 
בנייה והקצאת שטחים לצורכי ציבור. במקומות בהם אין הסדר 

מקרקעין והבעלות על הקרקע אינה ברורה יש לקדם הסדר 
מקרקעין מהיר כדי לאפשר תכנון מסודר ובנייה. 

 תשתיות   בשכונה אין בעיות תשתית חמורות, יחד עם זאת:
במספר רב יחסית של רחובות פנימיים אין ריבוד אספלט תקני ואין 

 אבני-שפה ומדרכות;
באזורים הוותיקים של השכונה אין תאורת רחוב מספקת; בחלק מן 

הכבישים הפנימיים אין מערכת ניקוז טובה ועקב כך נגרמות לעיתים 
 קרובות הצפות בעונת החורף.

מומלץ לפתח את הכבישים הפנימיים בתוכנית רב-שנתית 
סדורה על פי תקציב ידוע מראש. 

גנים ציבוריים ואזורי-משחק לילדים   לאחרונה נפתח הגן 
הציבורי הראשון במזרח השכונה ובעתיד מתוכנן לקום גן נוסף 

בחלקה המערבי אך עדיין לא נמצא לו תקציב. שני גנים אלה 
לא יפתרו את החסך הגדול בגנים שכונתיים קטנים ובאזורי-

 משחק לילדים;

מומלץ לאתר קרקע זמינה באזורים שונים של השכונה 
ולייעדה לגנים ציבוריים נוספים.

מערכת החינוך   מספר בתי הספר ומספר הכיתות עונים, בשלב זה, 
על צורכי השכונה. אולם, חלק ממוסדות החינוך פועלים בבתי-

מגורים שכורים, שלא עונים על התקן הנדרש ויש להעבירם למבנים 
תקניים וראויים. תלמידים רבים מגיעים לבתי הספר השכונתיים 

משכונות אחרות במזרח העיר, בעיקר ממחנה הפליטים שועפאט 
ומשכונות המשנה שלו: ראס ח'מיס, ראס שחאדה ודאחיית אל-סלאם. 

כתוצאה מכך נוצר עודף ביקוש לבתי הספר השכונתיים והכיתות 
צפופות מעבר לתקן הקיים. העירייה מתכננת לבנות 100 כיתות 
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חדשות בהדרגה, אך המינהל הקהילתי סבור שהתכנון אינו מספק את 
 הצרכים. בשנת 2018 התחילה בניית 26 כיתות חדשות.

המשך הגידול המהיר של האוכלוסייה בשכונה יחייב הקמת 
בתי-ספר וגני-ילדים נוספים בשנים הקרובות.

המנהיגות בשכונה   המינהל הקהילתי בשועפאט, בניהולו של 
חוסאם וואתד, מתפקד היטב בהשוואה לשכונות אחרות במזרח 

ירושלים - ומספק לתושבים שירותים חברתיים מקיפים. המינהל 
 משרת גם את תושבי בית חנינא;

בשכונה פועלת 'מועצה כפרית' חסרת סמכויות פורמליות, המייצגת 
את שש החמולות המקוריות שייסדו את השכונה, ומהוות היום כרבע 

 מהתושבים; 

מומלץ לקדם מנהיגות צעירה שתוכל לייצג את הרצונות 
והאינטרסים של תושבי השכונה מול הרשויות. מנהיגות כזו 

אינה צומחת בן-לילה ויש לטפח אותה באמצעות עבודה 
קהילתית, לאורך זמן. 

תחבורה וחנייה   הרכבת הקלה עוברת בלב השכונה ומאפשרת 
להגיע בצורה נוחה ומהירה למרכז העיר ולאזורים אחרים. מאידך, 

היא פוגעת בחיי המסחר לאורך המסילה בדרך שועפאט, מאחר 
שהמסילה צמצמה את מספר מקומות החנייה בסמוך לחנויות. בנוסף 

קווי אוטובוס, ששייכים לחברת האוטובוסים המאוחדת במזרח 
 ירושלים, עוברים בציר הראשי של השכונה.

מוצע להקים חניונים מוסדרים בצד הרחוב הראשי ולסמן 
מקומות-חנייה לאורכו. כמו כן מוצע לקדם את סלילת הכביש 
העוקף של שועפאט שיעבור בקצה המערבי של השכונה ויחבר 

את השכונה עם כביש מספר 1 מדרום וכביש מספר 21 מצפון, 
כדי לאפשר לתחבורה ציבורית לפעול בתוך השכונה.

מנופי צמיחה: שירותי מסחר, מלאכה ותעשייה   בזכות מיקומה 
המרכזי בצפון העיר ובזכות גודלה יש לשועפאט פוטנציאל לפיתוח 

ענפי מסחר, מלונאות ועסקים, בעיקר לאורך צירי התחבורה הראשיים 
ובתנאי שיוסדרו בהם מקומות-חנייה ותנאי-נגישות נוחים. המסחר 

בשכונה מרוכז כיום לאורך דרך-שועפאט ובמרכז המסחרי החדש 
 שנבנה בשנים האחרונות.

מוצע לקדם פתיחת סניף בנק שישרת את התושבים והסוחרים 
בשכונות שועפאט ובית חנינא. מוצע לפתח אזור תעשייה 

בסמוך לתחנת הכוח שנמצאת מזרחית לשכונה.

היסטוריה ומידע כללי
מיקום השכונה וגבולותיה

שועפאט היא שכונה ערבית בצפון ירושלים. היא בנויה על שלוחה המתפצלת מערבה 
מקו פרשת המים הארצי, בגובה של כ-790 מטרים מעל פני הים. שועפאט ממוקמת בין 

צומת הגבעה הצרפתית בדרום לבין כביש 22 בצפון – הכביש המחבר את פסגת-זאב 
לדרך בגין - ומפריד בין השכונות שועפאט ובית-חנינא. גבולות השכונה תואמים את 

גבולות האזור הסטטיסטי 2211 שנקבע על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.1 

1  לאזור זה נאספים הנתונים הדמוגרפיים ממפקדי האוכלוסין והדיור של הלמ"ס הנערכים מעת לעת, כמו 
גם נתוני הארנונה של העירייה בנושאי בנייה, דיור ושימושי-קרקע אחרים שאינם למגורים.
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את השכונה מקיפים ארבעה כבישים ראשיים: במזרח 
– דרך האלוף עוזי נרקיס; בדרום – דרך יגאל ידין; 

בצפון – רח' האלוף יקותיאל אדם וכביש 404, המחבר 
את שדרות בגין עם כביש 443 למודיעין. כביש נוסף –  
כביש 21 – מפריד בין שועפאט לבין רמת-שלמה ותוחם 
את שועפאט במערב. הכביש, שנפתח לתנועה לאחרונה, 
נועד להפחית עומס מדרך שועפאט. מצפון לרח' האלוף 

יקותיאל אדם ניצבת גבעת תל אל-פול2 שבמורדותיה 
נבנו המתנ"ס השכונתי ובית הספר המקיף – שניהם 

משרתים את השכונות הצפוניות שועפאט ובית-חנינא.

שם השכונה, תולדותיה ומאפייניה הגיאוגרפיים
משמעות שם השכונה בערבית היא פסגות ההרים. 
בראשית ימי המנדט הבריטי, השתרעה ה'משבצת 

הכפרית' של שועפאט )הכפר ואדמותיו החקלאיות( 
על פני כ- 5,000 דונם – שטח שכלל גם את הקרקע 
עליה בנויים היום מחנה הפליטים שועפאט ושכונות 

המשנה שלו; חלקים  מהשכונות גבעת-שפירא )הגבעה 
הצרפתית(, רמות-אלון ורמת-שלמה, וכן  השטח 

המשמש כיום כמרכז התחזוקה והתפעול של הרכבת 
הקלה )ה'דפו'( מצפון לגבעה הצרפתית. משבצת כפרית 
זו נחשבה לאחת המשבצות הקטנות בהשוואה לכפרים 
האחרים שהקיפו את ירושלים. חלק ניכר ממנה הופקע 

לאחר מלחמת ששת הימים, לטובת בניית שכונות 
יהודיות, תשתיות )כגון כבישים( ומוסדות ציבור. לשכונה 

עצמה נותרו, לאחר ההפקעות, כשליש מן הקרקעות 
שעמדו לרשותה בתקופת המנדט. השטח הבנוי בשכונה 

משתרע, כיום, על כ-1,400 דונם. 

2  תל אל-פול המצוי בחלקה הצפוני של השכונה זוהה במחקר עם גבעת שאול המקראית - בירתו של שאול המלך. על התל וסמוך לו נמצאו שרידים 
 מתקופת הברזל ועד התקופה הרומית. על הגבעה נמצאים גם שרידים של שלד הארמון שהחל לבנות שם חוסיין, מלך ירדן, בשנת 1966,

לפני המלחמה.  
3  ס' בן-יוסף )עורך(, מדריך ישראל החדש, כרך 11  )הרי יהודה(, תל-אביב וירושלים 2001, עמ' 213-212.  

מ' דבאע', בלאדנא פלסטין, ביירות 1965, עמ' 85.  4
5  על פי הפרסום "חדשות ארכיאולוגיות" של רשות העתיקות, כרך 129 )2017(,

 http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=25163&mag_id=125 
6  מ' דבאע', בלאדנא פלסטין, ביירות 1965, עמ' 86. 

גלעינו הקדום של הכפר שועפאט נמצא בראש גבעה, 
ממערב לכביש ירושלים-רמאללה )כביש מס' 60( 

בִחרבת א-ראס. חלקו החדש יותר של הכפר בנוי לאורך 
כ-3 ק"מ משני צידי הכביש.3 

לפי אחת המסורות שועפאט הוקמה על קרקעות הכפר 
מדמינה4, חפירות ארכיאולוגיות שנערכו במסגרת 
העבודות להקמת קו הרכבת הקלה, סמוך לכביש 
ירושלים-רמאללה, גילו במקום יישוב מהתקופה 

הרומית, שנהרס בתקופת מרד בר כוכבא )135 לספה"נ(. 
מסורת מקומית מספרת כי כפר ערבי הוקם במקום על 
ידי מהגרים מהחג'אז )בחצי האי ערב( לאחר הכיבוש 
המוסלמי של הארץ )במאה ה-7( ומאז התקיים הכפר 

ברציפות לאורך מאות בשנים. במרכז הכפר התגלו שרידי 
מבנים מן התקופה הצלבנית ובשולי הכפר טרסות מן 

התקופה הממלוכית.5 בראשית התקופה העות'מאנית היה 
במקום כפר קטן, שעל פי רישומי רשויות המס מ-1596 

חיו בו שמונה משפחות מוסלמיות. 300 שנה לאחר 
מכן, ב-1896, מנה הכפר 276 תושבים. יתכן שחלק מן 
התושבים היו מהגרים ממצרים שהובאו לארץ על ידי 

אבראהים פאשא, מדכא מרד הפלאחים ב-6.1834

הכפר התפתח באיטיות בתקופת המנדט הבריטי. על 
פי מפקד האוכלוסין משנת 1922 התגוררו בכפר 422 

תושבים; ב-1931 עלה מספרם ל-539 ובשנת 1945 הגיע 
מניין התושבים ל-760.
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בשנת 1948 היה הכפר לאזור קרבות בגלל מיקומו 
האסטרטגי על כביש ירושלים-רמאללה-שכם, שהיה גם 

ציר הפינוי של הכוחות הבריטים בדרך לשדה התעופה 
עטרות )קלנדיה(. חלק ניכר מבתי הכפר נהרסו במהלך 

המלחמה והתושבים פונו ממנו, תחילה על ידי כוחות 
ההצלה ובהמשך על ידי חיילי הלגיון הירדני. 

לפי הערכת התושבים בגלעין הכפר יש כיום 94 מבנים 
עתיקים, רובם במצב שימור טוב למדי. בראיון עם 

המוח'תאר של משפחת עיסא, הוא סיפר שבתקופת 
המנדט הבריטי היה ניסיון להקים בשכונה שדה-תעופה 

באזור רחוב א-סהל של היום, אך הניסיון לא עלה יפה 
לנוכח התנגדות התושבים. שדה התעופה הוקם מעט 
צפונה משם, על אדמות שהופקעו מן היישוב היהודי 

עטרות.

עם סיום המלחמה נותר הכפר בשטח ירדן והוא אוכלס 
מחדש. באמצע שנות ה-50 חלה במקום תנופת בנייה  

ביוזמת משפחות נוצריות ומוסלמיות אמידות שבנו 
בתים מפוארים יחסית, והכפר הפך לפרבר יוקרתי של 
ירושלים המזרחית על הדרך בין ירושלים לרמאללה.  
ב-1961 מנה הכפר 2,541 תושבים )מהם 253 נוצרים(. 

שנה לאחר מכן, בשנת 1962, ייסדו תושבי המקום מועצה 
כפרית בת עשרה נציגים, בני החמולות המרכזיות בכפר. 

מועצה זו קיימת עד היום, אך היא אינה מייצגת את 
רוב תושבי השכונה שהיגרו אליה בתקופות מאוחרות 

יותר. המלך חוסיין נהג להתגורר באחד מבתי הפאר של 
השכונה בעת ביקוריו בירושלים, ובשנות ה-60 החל 

בבניית ארמונו בתל אל-פול שבצפון השכונה. מלחמת 
1967 קטעה את הבנייה והשלד הבלתי גמור של הארמון 

עומד עד היום בפסגת התל.

השכונה נכבשה במלחמת ששת הימים על ידי צה"ל בתום 
קרב קצר. היא נכללה בתחום השטח שסופח לירושלים 

ב-28 ביוני 1967. על פי המפקד הישראלי שנערך במזרח 
ירושלים בספטמבר 1967 התגוררו בכפר 605 משפחות 

שמנו כ-3,400 נפש. השכונה המשיכה להתפתח כשכונה 
של בני המעמד הבינוני והבינוני-גבוה. אוכלוסייתה 

גדלה בהתמדה, ולאורך רחובה הראשי – דרך שועפאט 
– המובילה לרמאללה ושכם -  נפתחו בתי עסק 

רבים, חנויות ומסעדות. מספר התושבים בשכונה עומד 
כיום על כ-22 אלף נפש. בשכונה מתגוררים גם תושבים 

ממוצא חברוני, מבית-לחם ומבית-חנינא הסמוכה.

בראשית שנות ה-80 קידמה עיריית ירושלים הקמה של 
מרכז ספורט ואצטדיון כדורגל עירוני על רכס שועפאט, 

ששטחו הופקע קודם לכן. עבודות ההקמה הופסקו 
בהתערבות ראש הממשלה דאז מנחם בגין, ובלחץ 

האוכלוסייה החרדית המתגוררת בצפון העיר. האצטדיון 
העירוני ע"ש טדי קולק נבנה לבסוף סמוך לשכונת מלחה 

ואילו במקום האצטדיון שתוכנן ברכס שועפאט הוקמה, 
ברבות הימים, השכונה היהודית רמת-שלמה.

רוב שטחה של השכונה הוא מישורי ומשתרע 
מערבית לקו פרשת המים הארצי. החלקים הגבוהים 
יותר מצויים בצפונה, סביב תל אל-פול. בשל היותה 
בעבר כפר חקלאי ובזכות הקרקע המישורית עליה 

היא בנויה, נותרו בה עד היום שטחים מעובדים, 
בעיקר מטעים ובוסתנים.

הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים, שנחנך ב-2011, 
עובר דרך שלוש תחנות בשכונה. 

 - 

 

 - < צילום אויר שכונת שועפאט
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שועפאט - שימושי קרקע

גלעין הכפר

מגורים

מוסדות דת

מוסדות חינוך

מתנס

מלאכה ורכב

מרפאה

מתקן הנדסי

בית עלמין

ארכיאולוגיה

שטח מעובד חקלאי

שטח פתוח-אדמת בור

חזית מסחרית
גבול שכונה

שימושי הקרקע והאתרים הבנויים 
רוב שטחה של השכונה משמש למגורים. הפעילות המסחרית מרוכזת, ברובה הגדול, לאורך ציר התנועה המרכזי – 
דרך-שועפאט. בשכונה יש עדיין שטחים נרחבים שאינם בנויים ומשמשים, בחלקם, לבוסתנים או כמגרשי-חנייה. 

שלושה מתחמים של בתי-ספר נמצאים ליד המסגד הגדול שבכניסה לגלעין הכפר.  בצפון השכונה נבנה, לאחרונה, בית 
ספר תיכון חדש, בנוסף פועל במקום בית-ספר ותיק לבנות. אזורי-מלאכה קטנים פזורים בין בתי המגורים.

שועפאט - שימושי קרקע

גלעין הכפר

מגורים

מוסדות דת

מוסדות חינוך

מתנס

מלאכה ורכב

מרפאה

מתקן הנדסי

בית עלמין

ארכיאולוגיה

שטח מעובד חקלאי

שטח פתוח-אדמת בור

חזית מסחרית
גבול שכונה

< מפת שימושי הקרקע בשכונת שועפאט

אוכלוסייה וחברה
בסוף שנת 2016 מנתה אוכלוסיית שועפאט 23,320 

תושבים,7 מתוכם על פי ההערכה, רק רבע משתייכים 
לחמולות הוותיקות, שנחשבות למייסדות הכפר. חלק מן 

התושבים שהשתקעו בשכונה נמלטו, בשנת 1948, מאזור 
הכפר ליפתא ואליהם הצטרפו, מאוחר יותר, מהגרים מאזור 

הר חברון ואחרים משכונות מזרח ירושלים ומיישובי 
הסביבה הערביים. לפי ההערכה מאז יולי 1967 ועד היום 

אוכלוסיית השכונה גדלה ב-545%.

 7  מכון ירושלים למחקרי מדיניות, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2019.
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מבנה חברתי והנהגה 
החמולות

בשכונה שש חמולות עיקריות:

חמולת עיסא היא הגדולה שבהן. מוח'תאר החמולה הוא 
עיסא סאלם עיסא. לחמולה משתייכות משפחות עבד 

אל-עאל, עבד אל-נבי, ג'אבר, עלקם;

חמולת אבו ח'דיר היא השנייה בגודלה בשכונה;

חמולת זיאדה כוללת את המשפחות: עוצ'אללה, עמורי 
)אליה משתייך המוח'תאר עבד אל-רזאק עמורי(, עטייה;

חמולת מוחמד הכוללת את המשפחות: דעיס, שחאדה, 
אבו ניע, סווילם, אבו אסחאק.

חמולת אל-משני

חמולת עודת אללה

מנהיגות ואישים בולטים
נאסר אבו ח'דיר הוא אישיות מוכרת בקרב תושבי 

השכונה בפרט ובמזרח העיר בכלל. נאסר אבו ח'דיר 
השתייך לארגון החזית העממית וישב שנים רבות בכלא 

הישראלי. 

פלאח אבו ח'דיר הוא איש דת בעל שיעור קומה, 
ששימש אימאם במסגד המרכזי בשועפאט, אך בשל גילו 

המתקדם בנו מחמוד ירש אותו.

ביולי 2014 פקד אסון את חמולת אבו ח'דיר, כאשר 
שלושה יהודים חטפו ורצחו את מוחמד, אחד מבניה. 

הרצח זיעזע את השכונה ואת ישראל כולה, עורר גל של 
תגובות אלימות במזרח-ירושלים וגונה בכל פה על-ידי 

ישראל ומדינות אחרות.

תושבי שועפאט מונים כ-7% מכלל האוכלוסייה הערבית בירושלים. מבנה הגילים מלמד על שכונה הולכת 
ומזדקנת, יחסית לחלקים אחרים של מזרח העיר. הגיל החציוני בשכונה גבוה מן הממוצע בקרב האוכלוסייה 
הערבית בירושלים ועומד על 22.8, לעומת 21 בכל מזרח העיר. מספר הילדים ובני הנוער )עד גיל 18( החיים 

בשכונה הוא כ-47% מכלל התושבים.

אוכלוסיית שכונת שועפאט ומבנה הגילים בשנים נבחרות

1967 
סך כל התושבים 3,388

1999 
סך כל התושבים 10,179

2016 
סך כל התושבים 23,320

דיור
לפי נתוני הארנונה של עיריית ירושלים, נכון לשנת 2017  
בשועפאט 3,807 דירות, מהן 909 דירות קטנות ששטחן 

מגיע עד 60 מ"ר; 1,735 דירות ששטחן 100-61 מ"ר 
ו-1,163 דירות ששטחן עולה על 100 מ"ר. השטח הממוצע 

לדירה בשכונה הוא 84 מ"ר והוא גבוה מהממוצע 
בשכונות הערביות האחרות של מזרח-ירושלים. הדבר 

מעיד על אוכלוסייה בעלת רמת הכנסה גבוהה. הדירות 
הקטנות נמצאות בגלעין הכפר ואילו הגדולות נבנו ב-20 

השנים האחרונות, בעיקר ממזרח לדרך שועפאט.

צפיפות האוכלוסייה בשכונה עומדת על 15.7 נפש לדונם 
וצפיפות הבינוי עומדת על 2.6 יחידות-דיור לדונם 

ברוטו. שיעורים אלו נמוכים גם יחסית למקובל בשכונות 
במגזר היהודי בירושלים, שם צפיפות הדיור 

היא 15-12 יחידות דיור לדונם ואף יותר  וזאת מכיוון 
שהבנייה לגובה שכיחה יותר. בשועפאט קיימים שטחים 
רבים שטרם פותחו והם פנויים, ולכן לשכונה פוטנציאל 

להתרחבות ניכרת. 

בעשור האחרון נוספו לשכונה כ-500 יחידות דיור 
חדשות – עובדה המעידה על הביקוש ההולך וגובר 

לבנייה באזור, נוכח מצוקת הדיור בכל מזרח-ירושלים.
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מוסדות וארגונים
המינהל הקהילתי

שועפאט משתייכת למינהל קהילתי בית-חנינא-שועפאט, 
אותו מנהל חוסאם וואתד. המינהל הקהילתי נחשב לאחד 
המוצלחים מבין המינהלים הקהילתיים הפועלים במזרח 

ירושלים והוא פועל בשיתוף פעולה עם התושבים. עם זאת, 
חלק מהתושבים אינם רואים בו גוף מייצג. 

תקציבו של המינהל הקהילתי עומד על 10 מיליון ₪ 
לשנה. ההכנסות מגיעות מדמי ההשתתפות של התושבים 

בפעילויות של המתנ"ס ומתשלומי ההורים לגני הילדים 
המופעלים על-ידו. העירייה תומכת במינהל בהיקף של 

כ-10% מפעילותו.  

לדברי מנהל המינהל, אלפים מתושבי השכונה נהנים 
מהפעילויות לרבות קורסים ללימודי השפה העברית וחוגי-

ספורט. לדבריו, אילו קיבל המינהל תקציב גבוה יותר, 
ניתן היה לתמוך במשפחות במצוקה, לבנות מתקני ספורט  

נוספים ולהוסיף פעילות בתחומים להם יש ביקוש.

ועדת הבעלויות
בשנת 2012 הקים המינהל הקהילתי את 'ועדת הבעלויות' 

לבירור ולאימות דרישות בעלות על קרקעות בשכונה. 
הדבר נדרש מאחר שבחלק ניכר מן השכונות הערביות 

במזרח-ירושלים אין הסדר רישום מקרקעין וללא הוכחת 
בעלות על קרקע לא ניתן להגיש בקשות להיתרי-בנייה. 

ועדת הבעלויות מורכבת ממוח'תארים, עורכי-דין 
ומהנדסים, בתיאום עם המנהל הקהילתי, ותפקידה לאמת 
מול רשויות התכנון העירוניות את הבעלויות על הקרקע. 

הוועדה מקבלת את המסמכים, מאשרת את אמינותם 
ומאמתת בחתימתה את הבעלות בנכס. הסדר מיוחד 

זה, המקובל על עיריית ירושלים, הפך לנוהל קבוע גם 
באזורים אחרים במזרח העיר והוא מוכר לרוב ע"י הגופים 

הרשמיים.

'דומארי'- עמותת הצוענים
המטרה של עמותה זו, שמקום מושבה בשועפאט ובראשה 

עומד אמונה סלים, לספק שירותים ולסייע לקהילת 
הצוענים בירושלים בנושאים חברתיים ותרבותיים. 

קהילת הצוענים מונה כיום כ-150 משפחות )2,000 נפש(,  
המתגוררים בשכונת באב חוטה בעיר העתיקה ובאזור 

ענאתא. העמותה מקיימת פעילות לחברי המיעוט הצועני 
בעיר ותומכת בהם מבחינה חברתית וכלכלית.

'מרכז השלום לעיוור' 
המרכז נוסד בשנת 1984 והוא שוכן בקצה הכביש 

הראשי של שועפאט, בואכה הגבעה הצרפתית. מרכז 
השלום לעיוור הוא מלכ"ר שמטרתו העיקרית היא לתת 

מענה בעיקר לנשים עיוורות מירושלים ומשטחי הרשות 
הפלסטינית. המרכז כולל בית-ספר ומרכז להכשרה 

מקצועית. התלמידות לומדות אוריינות בסיסית בערבית 
ובאנגלית, כתב ברייל, כישורים מקצועיים וכישורי-חיים 

כמו: בישול, תזונה ועזרה ראשונה. חלק מן הסטודנטים 
הם גברים.

ועדת השירותים של שועפאט )'ועדת הצדקה'( 
ועדת השירותים של שועפאט הוקמה על-ידי התושבים 

ב-1998 במטרה לסייע בפעילויות חברתיות ובמתן 
שירותים ציבוריים לתושבי השכונה. הגוף הוא עצמאי 

והתנדבותי.

מועצת הכפר 
המועצה נוסדה בתקופת השלטון הירדני וכיום עומד 
בראשה אסחאק אבו ח'דיר, מורה לערבית ומנהל בית 

הספר לשעבר. כל אחת משש החמולות הגדולות שמקורן 
בשועפאט שולחת נציג למועצה, אך זו אינה משתפת 

פעולה עם השלטון הישראלי ומוסדותיו. כיום הפעילות של 
המועצה דלה, אך בעבר היא עזרה בשימור על קונסנזוס 

בין המשפחות וסיפקה להם עזרה כלכלית וחברתית.

חברי המועצה הם: מחמוד משני, חכם דעיס, מחמוד אבו 
ניע, מחיי עודת אללה, מוסא ג'אבר ומחמוד עודת אללה. 

תכנון ובנייה
קיימות בשכונה עתודות-קרקע גדולות לבנייה. עתודת 
הקרקע הגדולה של שועפאט, בת כ-500 דונם, נמצאת 

בחלקה המערבי של השכונה, סמוך לשכונת רמת-שלמה. 
עתודות נוספות, שאפשר יהיה לפתח, נמצאות בלב 

השכונה ובשוליה הצפון-מזרחיים.
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לשכונה קיימת תוכנית-מתאר אך קיימים עדיין קשיים 
בקבלת היתרי-בנייה, בעיקר  בשל הצורך להוכיח בעלות 

על הקרקע. למרות פעילות ועדת הבעלויות, קיימים 
עדיין קשיים ותהליך הוכחת הבעלויות וההסדרה נמשך 

שנים רבות. בנוסף, קיימות התנגדויות של תושבים 
מקומיים לתוכניות מוצעות. בעירייה שוקדים על 

תוכנית-אב לשכונות בית-חנינא ושועפאט בשיתוף 
המינהל הקהילתי. התוכנית מתאימה לצפי אוכלוסייה 

של 35,000 תושבים בעוד שני עשורים בשועפאט, 
ולתמהיל בנייה לגובה באזורים שאינם רגישים לשימור. 
בסך הכול מתוכננות כ-7,000 יחידות-דיור בשופעאט 

)ועוד כ14,000 בבית-חנינא, שם צפי האוכלוסייה 
בעוד שני עשורים הוא כ-65,000 תושבים(. יש אזורים 

שבהם קיימות תוכניות לאיחוד וחלוקה שטרם קיבלו 
תוקף סטטוטורי, ואף בהן טמון פוטנציאל גדול להרחבת 

השכונה. 

חלק מן התושבים המתגוררים בגלעין השכונה מעוניינים 
לבנות דירות נוספות עבור דור ההמשך בצמוד לבתיהם, 
במטרה לשמר את המבנה החמולתי במרחב הגיאוגרפי 

של השכונה. לעירייה יש הסתייגויות מבנייה נוספת 
בגלעין הכפר לאור הצפיפות הקיימת בו כבר היום 

ומחשש לפגיעה באתרים היסטוריים וארכיאולוגיים.

העירייה מאשרת כי תמהיל אחוזי הבנייה בשועפאט 

גבוה בהשוואה לשכונות אחרות במזרח העיר, והוא 
מאפשר בנייה של 12-8 קומות. קיים גם פוטנציאל 

לציפוף באמצעות תוכניות נקודתיות לאורך נתיב הרכבת 
הקלה. תוכנית 3645א הקצתה מגרשים לצורכי ציבור 

בשני מתחמים, אך יש התנגדות של תושבים משום 
שהבעלות עליהם אינה מוסדרת. לאחרונה נוספו לתכנון 

שני אזורי-תעסוקה בתחומי ההיי-טק במזרח העיר: 
האחד סמוך לתחנת הכוח המזרח-ירושלמית והשני 

ליד הגבעה הצרפתית, שניהם על שטח של כ-50 דונם. 
בתוכניות אלו יש גם ייעוד למגורים עבור 135 יח"ד ובית-

ספר על שטח של חמישה דונם במערב השכונה.

בקשות לתוספת קומות לבניינים קיימים בשכונה הוגשו, 
במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית, מתוקף תוכנית 

המתאר לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה )תמ"א 38(. 
בשתי השכונות - בית-חנינא ושועפאט - ניתנו בשנים 
האחרונות היתרי-בנייה בהיקף העולה על יתר שכונות 

מזרח העיר גם יחד, משום שיש בהן יותר עתודות קרקע 
וגם סלילת הכבישים החדשים )כביש 20 וכביש 21( 

אפשרו מתן היתרי בנייה לתושבים.

באופן כללי, טרם מוצו עתודות הבנייה בשכונת 
שועפאט וקיימות בה עתודות-קרקע גדולות שיוכלו 
לממש אותן לאחר שתוכרע סוגיית הבעלות עליהם 
ויאושרו תוכניות לאיחוד וחלוקה. כיום יש עוד שתי 

תוכניות בהיקף גדול יחסית שהליך האישור של 
שתיהן לאיחוד וחלוקה טרם הסתיים.

תוכניות בנייה מאושרות בשכונה8
במסגרת תוכנית 7155ב' אושרו בשכונה 800 יחידות דיור. 
נמצאים בתהליכי אישור עוד שני פרויקטים קטנים יותר. 
כל הקרקעות במערב השכונה הן בבעלות פרטית ובשלב 

זה אינן מיועדות לבנייה. העירייה לא מאפשרת בנייה 
ברצועה הירוקה המפרידה בין רמת-שלמה לשועפאט – 

שטח שלדעת התושבים ניתן לייעד גם אותו לבנייה. 

להלן  פירוט התוכניות המאושרות בשכונה, בהיקף של 
2,145 דונם:

תוכנית-מתאר מפורטת 3456א בהיקף של 2,034 	 
דונם;

חלק קטן מתוכנית המתאר 3000ב לצפון-ירושלים - 	 
כ-10 דונם;

 חלק מתוכנית המתאר המפורטת 3235 לכביש 	 
רמות-שועפאט - 22 דונם;

 חלק מתוכנית המתאר המפורטת 1541א 	 
לגבעת-שפירא – שמונה דונם;

 תוכניות נקודתיות שמספרן 8621, 7688, 	 
12699 - שישה דונם;

חלק מתוכנית 8000 לרכבת הקלה - 65 דונם.	 
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לפי נתוני עמותת 'במקום', בשועפאט יש קרקע פנויה 
שאינה מתוכננת בהיקף של 63 דונם.

נוסף על התוכניות הנ"ל, בשכונה יש 22 תוכניות לאיחוד 
ולחלוקה, רובן )16 במספר( קיבלו תוקף. כמו כן הוכנו 

עשרות תוכניות נקודתיות לקבלת היתרי-בנייה על 
חלקות בודדות. 

לפי מינהל אגף התכנון בעיריית ירושלים, היתרון 
התכנוני של שכונת שועפאט נעוץ בעובדה ששטחה 

מישורי ועירוני, ולא כפרי כרבות משכונות מזרח 
ירושלים )שהפכו מכפרים לשכונות עירוניות ללא 

תכנון(. השכונה תוכננה מראש כך שתהיה מסוגלת 
לקלוט אוכלוסייה נוספת, והיא אכן יעד להגירה 

פנימית של תושבים ערבים משכונות אחרות 
ובהיקפים גדולים יותר מאשר שכונות אחרות 

במזרח-ירושלים. 

לצד יתרונות אלה קיימות בשכונה מספר בעיות בתחום 
התכנון:

מחסור בשטחים ירוקים לגינות ציבוריות - העירייה 	 
הקימה מגרש-משחקים אחד בשועפאט, וקצב זה 

אינו עונה על הצרכים. נוסף על כך, איתרה העירייה 
שני מתחמים  להקמת מגרשי כדורגל וקיים מגרש 

פעיל, ליד בית הספר התיכון לבנים, אך הוא אינו 
מצויד בשל ויכוחים על בעלות הקרקע.

'מטלות-יזם':  עקב הקושי לאתר מגרשים לצורכי-	 
ציבור, דורשת העירייה מן היזמים להפריש חלקים 
משטחי הבנייה למגורים לטובת שירותים ציבוריים 

– על פי רוב גני-ילדים או לשכת רווחה. היזמים 
מתקשים להיענות לדרישות וחלקם מוותרים על 

קבלת טופס 4 )אישור שניתן על ידי העירייה 
כשהמבנה ראוי לאיכלוס( וכך המבנה כולו נחשב 

לבלתי-חוקי. 
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האזורים המיועדים למגורים חופפים את השימוש בפועל. 
מרבית השטחים שממזרח לדרך-שועפאט נוצלו לבנייה, 

אך נותרו עדיין עתודות מעטות. העתודות הגדולות 
נמצאות, כאמור, ממערב לדרך-שועפאט.

שטחים פתוחים גדולים תוחמים את השכונה ממערב 
וממזרח, רובם בבעלות התושבים וחלקם משמשים 

כקרקע חקלאית.  מגרשים שיועדו לשטחי-ציבור ירוקים 
ולמבני ציבור משמשים כיום בעיקר לחנייה, למגרשי-

גרוטאות או לבוסתנים קטנים. על חלקם נבנו בתי מגורים 
ללא היתר. לטענת העירייה, המחסור בגנים ציבוריים 
נובע מאי-יכולתה לממן הפקעות של שטחים פתוחים 

המיועדים לכך בתוכניות, מחמת דרישותיהם הכספיות 
של הבעלים לתשלום פיצויים. המינהל הקהילתי הגיש 

לעירייה תוכנית-אב לשכונות בית-חנינא ושועפאט 
במטרה לאפשר בנייה נוספת על הקרקעות הפנויות 
שחלקן הופקע לצורכי-ציבור. שטח של כ-100 דונם 
במרכז השכונה אינו בנוי בשל אי הסדרה של השטח 

לאיחוד ולחלוקה. העבודה על התוכנית נמצאת לקראת 

סיום וההפרשות לצורכי-ציבור יהיו של שלושה מגרשים 
בני 20 דונם כל אחד, עבור מוסדות חינוך, מגרשי ספורט 

ובריכת-שחייה.

השטח המוקצה לכבישים בשכונה גבוה, יחסית לשכונות 
אחרות במזרח-ירושלים, הודות לכבישים העורקיים 
הרחבים החולפים דרך השכונה או בשוליה. כבישים 

פנימיים רבים נסללים במסגרת הבנייה החדשה 
שמתנהלת בחלקה המזרחי של השכונה, אך אלה טרם 

רובדו ולרובם אין אבני-שפה ומדרכות. ממערב לשכונה 
נסלל, בשנתיים האחרונות, כביש חדש )מס' 21( האמור 

להקל על עומסי התנועה בדרך-שועפאט החוצה את 
השכונה, שבמרכזו עובר גם תוואי מסילת הרכבת הקלה.

רוב פעולות התכנון בשכונה מושגות כתוצאה 
מעתירות לבתי המשפט נגד גופי השלטון ולא ביוזמת 

הרשות המקומית.

 

שטח פתוח
36%

דרכים
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מבני-ציבור
4%

אחר
3%

מגורים
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מגורים ומסחר
5%

  התפלגות ייעודי הקרקע בשכונת שועפאט9
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ייעודי הקרקע
ממפת ייעודי הקרקע ניתן להיווכח כי לכל שטח השכונה 

ישנו ייעוד: רוב שטחה מיועד למגורים, ברמות שונות 
של צפיפות והאזור הצפוף ביותר, שכולל גם שטחי מסחר 
ועסקים, נמצא משני צידי דרך-שועפאט. אזורי-מגורים 

צפופים פחות נמצאים בשולי השכונה. שטחים רבים 
)צבעם במפה חום(, מיועדים למבני-ציבור – בעיקר 

לבתי-ספר, גני-ילדים ומוסדות-רווחה. 

שטחים מועטים יחסית הוקצו לגנים ציבוריים. בגבולה 
הצפוני של השכונה ומחוצה לה, על גבעת תל אל-פול, 

הוקצה שטח נרחב למוסדות-ציבור ולפארקים שכונתיים, 
גדולים יחסית. השטחים הסובבים את השכונה מוגדרים 

כאזורי נוף פתוח ועליהם לא ניתן לבנות, בשלב זה.

שועפאט - יעודיי קרקע
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גבול שכונה

שועפאט - יעודיי קרקע

מגורים
גלעין הכפר

מבנה ציבור
מוסד

מסחר
דרך

מעבר ציבורי
מתקן הנדסי

שטח ציבורי פתוח
נוף פתוח

בית עלמין

גבול שכונה
שועפאט - יעודיי קרקע

מגורים
גלעין הכפר

מבנה ציבור
מוסד

מסחר
דרך

מעבר ציבורי
מתקן הנדסי

שטח ציבורי פתוח
נוף פתוח

בית עלמין

גבול שכונה

< תוכניות נקודתיות - שכונת שועפאט
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שועפאט - תכניות בניין עיר (תב"ע)

גבול תכנית בניין עיר

שועפאט - תכניות בניין עיר )תב״ע(גבול שכונה
המפה מציגה תוכניות בניין-עיר נקודתיות רבות, עובדה 

שמצביעה על פעילות תכנונית אינטנסיבית ורצון 
של תושבים ויזמים לבנות בשכונה. מרבית התוכניות 
הנקודתיות מתייחסות למגרשים בודדים, בדרך כלל 

קטנים, שלא ניתן להפריש מהם שטחים 

הדרושים לבנייני-ציבור. תוכניות המשתרעות על פני 
שטחים גדולים יותר מחויבות באיחוד וחלוקה, ומהן ניתן 
יהיה להפריש את השטחים המבוקשים לבניית בתי-ספר 

או שירותי-ציבור אחרים.

גבול שכונהגבול תכנית בניין עיר
< מפת ייעודי הקרקע בשכונת שועפאט

 תשתיות
ומבני ציבור 
מצב התשתיות בשועפאט טוב בהשוואה 

לשכונות אחרות במזרח-ירושלים. 
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מים
כל הבתים בשכונה מחוברים לרשת המים של חברת 

'הגיחון'. הבתים סובלים, לעיתים, מתת-לחץ, אך לרוב 
המערכת מתפקדת כהלכה. אחוז נמוך של בתים בשכונה 

נבנו ללא היתרי בנייה והם מחוברים  לרשת המים 
באמצעות שעונים של תושבים אחרים. 

ביוב 
לדברי חברת 'הגיחון', מאז 1981 מחוברים 95% מבתי 

השכונה לרשת הביוב העירונית ול-5% הנותרים יש בורות 
ספיגה. על פי המינהל הקהילתי רק 70% מבתי השכונה 

מחוברים לרשת הביוב.

כבישים, דרכים ותחבורה
הריבוד בכבישים הראשיים טוב-יחסית. לא כך מצב 

הכבישים הפנימיים בגלעין הכפר ובחלקים אחרים 
של השכונה. כבישים אלה טעונים סלילה מחדש או 

ריבוד באספלט. רק חלק מן הכבישים בשכונה  סלולים 
ומרובדים על פי התקן, ולא בכל הכבישים קיימות 

מדרכות. רשימה של 37 כבישים הטעונים סלילה או 
ריבוד הוגשה לעירייה )ראו נספח( מתוכם העירייה 

מרבדת בממוצע כביש אחד בשנתיים.

במהלך האירועים האלימים של 2014, בעקבות רצח 
הנער מוחמד אבו ח'דיר, נפגעו חלק מן הרמזורים 

בכביש הראשי ותחנות הרכבת הקלה הושחתו כתוצאה 
מהתפרעויות בשכונה. רק חלק מהרמזורים תוקנו בשנת 

2017. קיים מחסור במקומות חנייה בעיקר ברחוב הראשי, 
רחוב אל-אצמעי וכן באזור אבראג' אל-קודס. 

הכביש הראשי, ששופץ במהלך העבודות על תוואי 
הרכבת הקלה, הוצר ונוצרו בו עומסי-תנועה. 

התשתיות באזורי הבנייה החדשים לוקות אף הן 
בחסר ואין עדיין כבישי-גישה לבתים רבים. הקצב 
האיטי של סלילת כבישים חדשים וריבוד הישנים 

אינו עונה על צורכי התושבים. בחלקה המערבי של 

השכונה חסרים כבישים סלולים, וכבישים רבים 
בה אינם ראויים לתנועת כלי-רכב וכך גם הדרך 
המחברת בין השכונה למחנה הפליטים שועפאט 

ממזרח לשכונה.

הכביש העוקף, העובר ממערב לשכונה )כביש 21(, סלול 
ברובו וחלקו הצפוני חובר לאחרונה  לדרך שועפאט-

בית-חנינא. מטרתו להקל על העומס ברחוב הראשי )דרך 
שועפאט(, בעיקר לאורך תוואי הרכבת הקלה. בנוסף 

הוכשרה כניסה אחורית לאוטובוסים לבית הספר יסודי 
לבנות ב', אשר הפחיתה מן העומס בכביש הראשי.

דיירים הגרים לאורכו של כביש 21 נאלצים להחנות את 
מכוניותיהם לאורכו ומצרים את רוחבו – דבר הגורם 

לעומסי תנועה, בעיקר בשעות השיא. חלק מעלות 
סלילתו של הכביש הושתה, באמצעות היטלי סלילה, על 
התושבים המתגוררים לאורכו ועל אלה שהגישו תוכניות-

בנייה. לדברי מנהל רובע צפון בעיריית ירושלים, נועם 
בן נון, רוב התושבים לא משתמשים בכביש העוקף 

אשר נועד להקל על הלחץ. עם זאת, דרך שועפאט אינה 
עמוסה כבעבר, משום שתושבי פסגת-זאב לא משתמשים 
בה. קשה לבצע בשכונה ריבוד כבישים מכיוון שיש לתאם 

עם גורמים רבים ולכן מינהל הרובע מבצע עבודות ריבוד 
לסירוגין. בשועפאט בוצעו ריבודים ברחובות אל-אסמעי 

ואל-סהל. לכביש עוקף הרכבת הקלה  עדיין לא הוקצה 
תקציב.

התושבים טוענים שהשקעות העירייה בכבישים סביב 
השכונה אינן משרתות אותם, אלא את העוברים בדרך 

לשכונות אחרות. תושבים שהשתתפו  בדיון בנושא 
שהתקיים במכון ירושלים למחקרי מדיניות, טענו שיש 

להמשיך ולסלול את כביש 21 עד למסגד, שאם לא כן 
המסגד לא יוכל לשמשם.

התושבים והמינהל הקהילתי טוענים שהמדינה משקיעה, 
בעיקר, בעורקים הראשיים המוליכים לשכונות יהודיות. 

התושבים משלמים היטלי סלילה אך העירייה לא 
משתמשת בהם לסלילת הכבישים הפנימיים. התושבים 

עתרו לבית המשפט המחוזי בדרישה לסלול חמישה 
רחובות פנימיים מכספי היטלי הסלילה, או להחזיר את 
הסכום ששולם.  לפי טענת התושבים, העירייה  פרצה 

את תוואי הכבישים, על מנת למנוע בנייה למגורים על 
התוואי המתוכנן, אך הסלילה אינה מתבצעת עקב חוסר 

בתקציב. אשר לצורך להרחיב כבישים או לבנות מבני 
ציבור, מנהל רובע צפון טוען כי משרד האוצר גורע 
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כספים שנועדו להפקעה מן העירייה כאשר זו אינה 
מצליחה לנצל את התקציב המיועד להפקעות, והדבר 

מפריע להמשך הפיתוח.

ככלל, מערך התחבורה הציבורית בשכונה )קווי 
האוטובוסים והרכבת הקלה( מספק שירות טוב לתושבים, 

אך רק באזור דרך-שועפאט ולא ברחובות הפנימיים. 
'החברה המאוחדת'– חברת האוטובוסים הערבית של 

מזרח-ירושלים – מספקת לשכונה שירות בתדירות 
נמוכה וזאת, לטענת מפעיליה, עקב הסבסוד המוגבל 

של משרד התחבורה לחברת האוטובוסים. האוטובוסים 
פונים מכביש שועפאט-בית-חנינא אל השכונה פנימה. 

חלקם מגיעים מצפון )מבית-חנינא ורמאללה( ואינם 
עוברים בדרך-שועפאט אלא נוסעים דרך פסגת-זאב 

ישירות למרכז העיר. בעיה נוספת היא שרחובותיה הצרים 
של השכונה לא מאפשרים כניסת אוטובוסים לחלקיה 

הפנימיים.

רבים מהתושבים משתמשים ברכבת הקלה, אך 
מספרם ירד בעקבות האירועים האלימים של שנת 

2014. התחנות שהושחתו באירועים שופצו.

קיימת מצוקת חנייה לאורך הרחוב הראשי, שהוא האזור 
המסחרי של השכונה. מאחורי תחנת הרכבת קיים שטח 

המוגדר 'נוף פתוח' והוא מתאים לצורכי חנייה. השטח 
נמצא בבעלות חמולת אל-משני והוא מיועד גם למגורים. 

נעשו ניסיונות של העירייה להסדיר את השטח כחניון 
'חנה וסע'. החלטה ממשלתית על הסדרת השטח כחניון, 

תוך פיצוי בעלי השטח, תקל מאוד על התהליכים. 
בנוסף לכך קיימת תופעה שקשה להתמודד איתה - 
תושבים וסוחרי מכוניות מעמידים את מכוניותיהם 

המוצעות למכירה לאורך הציר הראשי ותופסים מקומות 
חנייה רבים.

תאורת רחוב
תאורת הרחוב ברחובות הראשיים סבירה, אך לא כך הוא 

ברחובות הפנימיים, שם יש מחסור בפנסים. 

ניקוז
בעונת הגשמים הכבישים הפנימיים מוצפים מכיוון שיש 

מחסור בקווי ניקוז ברחובות הסמוכים. 

חשמל
מאז שנת 1963 חברת החשמל המזרח-ירושלמית מספקת 

את החשמל לשכונה. כל בתי השכונה מחוברים לרשת 
החשמל. בסמטאות הוותיקות כמו חוש אבראהים, מחיר 
החשמל גבוה מאוד, מפאת גילם של הבניינים והתשתית 

הישנה, והחלפת כבלי חשמל יקרה.

תקשורת
השכונה מחוברת לרשת של חברת 'בזק'.

בשכונה  קיים סניף דואר המוחזק  מזה שנים רבות 
ע"י זכיין. הסניף ממוקם בסמוך לכביש הראשי, אולם 
שטחו קטן והשירות שהוא נותן לתושבי השכונה אינו 
מספק את צורכיהם ולעיתים קרובות משתרך בכניסה 

לסניף תור ארוך. יש צורך להרחיבו, להוסיף עובדים 
ולהאריך את שעות פעילותו. בעבר נתקלה חלוקת הדואר 

לבתים בקשיים, מכיוון שלא היו די תיבות דואר פרטיות 
והכתובות לא היו ברורות. בעקבות עתירה לבג"ץ הקים 

המינהל הקהילתי מרכז חלוקת דואר גדול בחצר המתנ"ס 
ובו 7,000 תיבות עבור כל בתי האב בשכונות בית-חנינא 
ושועפאט. שיפור נוסף בנושא חלוקת הדואר חל בעקבות 

מתן שמות לרחובות ומספרים לבתים.

בשכונה אין  סניף של אף אחד מהבנקים בישראל, פרט 
לבנק הדואר.
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מתקני ספורט
למעט בבתי הספר אין בשכונה מתקני-ספורט ומגרשי-

כדורגל, בין היתר, בשל העדפה של בנייה למגורים 
על חשבון כל ייעוד קרקעי אחר. קיים מגרש המתאים 

לפעילות ספורטיבית, בסמוך לבית הספר התיכון לבנים 
בשכונה, אך בעלות הווקף על חלק מן השטח וסכסוכי 

קרקע סביבו מונעים את פיתוחו והכשרתו לשימוש.
מועצת הכפר מנסה לגייס לכך מימון ממדינות ערביות, 
עד כה ללא הצלחה. בחלק מבתי הספר קיימים מגרשי-

כדורסל ומגרשי-ספורט אך אלה סגורים, בדרך כלל, 
אחר הצהריים. התושבים טוענים כי מנהלי בתי הספר 
אינם רוצים שהציבור הרחב ישתמש במגרשים מחשש 

למעשי ונדליזם. מנהל רובע צפון מטעם העירייה טוען 
כי המגרשים פתוחים אחר הצהריים וכי קיים גם שטח 
מתאים המיועד למגרש-כדורגל  לצד כביש 21, שניתן 

להכשירו במהירות. לאחרונה אושרה תוכנית להקמת 
בריכת-שחייה, חדר-כושר ומגרשי-ספורט על שטח 
שהופקע והעירייה אמורה להשלים את הפרויקט תוך 

שלוש שנים.

גנים ציבוריים
בשנת 2017 הוקם הגן הציבורי הראשון בשכונה, בשוליה 

המזרחיים, באזור וואדי אל-ח'לף )ברחוב אל-שאבי(. 
על פי התכנון התקציבי של העירייה, גן ציבורי שני  היה 

אמור לקום במהלך 2018, אך מחוסר תקציב הוא לא 
הוקם. שטח, שהתושבים הציעו להקים בו גן נוסף, נמצא 
ליד בית הספר לבנות ברחוב אל-חג'אג' אבן יוסף, אולם 

בעלי הקרקע מסרבים לקבל את כספי הפיצויים על 
ההפקעה  ולוותר על הקרקע. 

תברואה
שיטת איסוף האשפה מבוססת על אגירתה במיכלי 

'צפרדעים' גדולות הפזורות בקצות הרחובות, הרחק 
מבתי המגורים. פינוי האשפה מתבצע פעמיים בשבוע. 

מיקום כלי האצירה ותדירות הפינוי שלהם אינה עונה 
על צורכי התושבים. לאחרונה, העומס רב אף יותר 

והפינוי איטי בגלל הסכמים הקיימים בין העירייה למפעל 
המחזור הפועל באזור התעשייה עטרות. הסכמים אלה 

מגבילים את מפעל המחזור בכמויות  האשפה שהוא יכול 
לקלוט.

שירותים 
חברתיים
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מערכת החינוך
המינהל הקהילתי מפעיל שש כיתות-גן במבנה בו שוכן 
המתנ"ס ושש כיתות נוספות ברחוב אל-ח'נסאא )סמוך 
לבית ספר תיכון לבנים(. גני הילדים שמפעיל המינהל 

משתייכים לזרם המוכר שאינו-רשמי.

בסך הכל רשומים כ-400 ילדים לתריסר כיתות גן 
הפועלות עד 13:30. כיתת צהרון אחת מופעלת עד 15:00. 

בנוסף, המינהל הקהילתי מפעיל, באמצעות החברה 
למתנ"סים, מעון יום של שש כיתות עם 20 ילדים בכל 

כיתה במבנה שכור הפועל עד 16:00. ב-2018 היו  
אמורים להיבנות שני מעונות-יום נוספים בני שמונה 

כיתות, אך הבנייה נדחתה.

בתי הספר בשועפאט מספקים כיום את הביקוש השכונתי, 
אולם הם קולטים גם תלמידים משכונות אחרות, בעיקר 

ממחנה הפליטים שועפאט, הסמוך, ועובדה זו גורמת 
ללחץ ולצפיפות במערכת. קיימת תוכנית להקמת 

בית-ספר חדש בן 42  כיתות על קרקע פרטית השייכת 
למשפחת אבו ח'דיר שנמצאת ליד המסגד המרכזי )עלי 

אבן אבי טאלב(. תוספת זו עשויה לפתור את בעיית 
המחסור בכיתות ועודף התלמידים, המגיעים מחוץ 

לשכונה. 

מספר התלמידיםכיתות הלימודשם בית הספר 

1,131על-יסודי ז'-י"בשועפאט מקיף לבנים1

224חט"ב ז'-ט'חט"ב שועפאט לבנים2

147יסודי א'-ו'אלעולא )שועפאט בגרות(3

731יסודי א'-ו'שועפאט יסודי לבנים א'4

754יסודי א'-ו'שועפאט יסודי לבנים ג'5

394יסודי א'-ו'שועפאט יסודי לבנות ב'6

910יסודי א'-ט'שועפאט מכין לבנות א'7

147על-יסודי ז'-י"במקיף אלמותנבי8

4,438סה"כ

בתי-ספר עירוניים בשכונת שועפאט )תשע"ז( 2016 10 

10  נתוני מנח"י, אגף החינוך הערבי.

בתי-ספר המשתייכים לזרם המוכר שאינו רשמי )תשע"ו/2015(11

11  שם. 

מספר התלמידיםכיתות הלימודשם בית הספר

394א – חרודת אל-עהד אל-אסאסיה

72א – חאל-אקאדמייה אל-אהליה

283א – חאל- מוסתקבל רוואדיסו

613א – חאל-פורקאן

אין נתוניםא – חטיור אל-ג'נה אל-תרבויה

159א – היסודי אל-מסתקבל שועפאט

112א – חפרומיס סקול - יסודי

291ט-י"בעל-יסודי 

1,924סה"כ תלמידים

לדברי נאדר נירוח', מנהל בית הספר התיכון 
החדש לבנים בשועפאט, בשכונה לא מתקיימים 

כלל לימודים בשפה העברית והתלמידים נבחנים 
במבחני התווג'יהי )בחינות הבגרות הפלסטיניות(. 

נירוח' העיד כי הוא מקיים קורס פרטי ללימוד 
עברית לכ-50 תלמידים המעוניינים בכך, לאחר 

שעות הלימודים ובמימון העירייה. 

בית הספר התיכון לבנים ידוע בהישגיהם הגבוהים 
של תלמידיו בבחינות התווג'יהי וב-2016 עברו 99.1% 

מהתלמידים את הבחינות בהצלחה. עובדה זו מסבירה 
את הביקוש הרב שיש לבית הספר, גם מצד תושבי 

שכונות אחרות בעיר. לאחר מילוי מכסת הכיתות בבני 
השכונה, ההנהלה מאפשרת לקבל מספר תלמידים מחוץ 

לשכונה לפי הישגיהם. מי שמבקש ללמוד לפי תוכנית 
הלימודים לתעודת-בגרות ישראלית לומד בבית-חנינא, 

בבית צפאפא או בבתי-ספר אחרים המלמדים את תוכנית 
הלימודים הישראלית.

בבית הספר התיכון החדש יש 40 כיתות, החל מכיתה ז' 
ועד י"ב, ולומדים בו כ-1,200 תלמידים, בעיקר מצפון 

העיר – רבע מהם הם תושבי מחנה הפליטים שועפאט, 
שבתחום השיפוט של עיריית ירושלים אך נמצא מעבר 

לגדר הביטחון. בית-ספר יסודי חדש לבנות נפתח בשנת 
הלימודים תשע"ח )2017/2018( ברחוב אל-חג'אג' אבן-

יוסף שבשכונה.

ארבעה גני-ילדים פועלים גם הם במבנים שכורים. 
בחלקה הצפוני של השכונה פועלת מכללה מקצועית 
בשם 'עתיד בירן'. התופעה של שכירת מבני-מגורים 

לשימוש בתי-ספר מקשה על העירייה בשל עלות 
השכירות הגבוהה וכן על המורים והתלמידים, בשל חוסר 

ההתאמה של מבנים אלה לשמש ככיתות.

בשכונה קיימים גם בתי-ספר פרטיים: בית ספר יסודי 
לבנות ניט'אמייה, חט"ב לבנות אל-אימאן, בי"ס אל-

קודס - מעורב, אי.בי.סי. מעורב, דאר אל-הודה לבנות, 
ואל-הודה מעורב. כמו כן פועלים בשכונה חמישה גני-

ילדים פרטיים המנוהלים על-ידי גופים שונים. 

לטענת התושבים קיים בבתי הספר מחסור בכיתות, 
בעיקר בכיתות-מעבדה וחדרי מחשבים. בנוסף, שני 

בתי-ספר יסודיים – האחד לבנים והשני לבנות –במצב 
פיזי ירוד במיוחד. שני הבניינים שכורים ויש לשפצם.

בכדי לפתור את בעיית המחסור בכיתות תקניות, העירייה 
מתכננת לבנות 100 כיתות נוספות. כיום העירייה בונה 

26 כיתות לבתי ספר על יסודיים. כמו כן, מתוכננת בניית 
44 כיתות באשכולות-גנים, שש מהן בביצוע. שני בתי-

ספר מתוכננים להיבנות – האחד יסודי והשני על-יסודי 
)פירוט התכנון בטבלה להלן(. מנהל המינהל הקהילתי 

חוסאם וואתד טען, בדיון שנערך במכון ירושלים, כי לאור 
הגידול הצפוי באוכלוסייה יש לבנות כמה מוסדות בשנה 
ולא להסתפק באחד בלבד. בנוסף חסרים מרכזי-ספורט, 
מרכזי-תרבות ובריכת-שחייה )זו האחרונה מתוכננת(. 

התשתיות אינן מדביקות את קצב האכלוס ואינן 
מותאמות לגודל האוכלוסייה.
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מספר 
מוריה

מגרשתב"עשלב תכנוןתיאור הפרויקטמס' כיתותתיאור מבנהסוג מבנה

פיילוט של הקמת גני-ילדים 12אשכול-גנים גן-ילדים023
בקומות במזרח-ירושלים. 

בניית אשכולות-גנים.

7618201,202מכרז

הקמת 6 כיתות גן בשועפאט 6 גן-ילדים גן-ילדים026
ב-3 קומות.

7621201ביצוע

פיילוט של הקמת גני-ילדים 6אשכול-גנים גן-ילדים012
בקומות במזרח-ירושלים. 

בניית אשכולות-גנים.

7611201מכרז

פיילוט של הקמת גני-ילדים 12אשכול-גנים גן-ילדים018
בקומות במזרח-ירושלים. 

בניית אשכולות-גנים.

7619201מכרז

פיילוט של הקמת גני-ילדים 6אשכול-גנים גן-ילדים019
בקומות במזרח-ירושלים. 

בניית אשכולות-גנים.

7620291מכרז

תכנון וביצוע 2 כיתות גן 2 גן-ילדים גן-ילדים067
בשכונת שועפאט על מגרש 

שנמצא בהליך הפקעה.

397460תכנון סופי

תכנון ובניית בי"ס יסודי חדש 24יסודיבית-ספר104
הכולל 24 כיתות על מגרש 

שנמצא בהליך הפקעה.

תכנון 
מוקדם

397460

סוג מבנה  תיאור סיווג 
המבנה

מס' 
כיתות

שכונה תיאור הפרויקט בתמצית שלב תכנון תב"ע מגרש

מעון-יום מעון-יום 4 בית-חנינא הקמת מעון-יום רב-
תכליתי 4 כיתות, שטחי 

פיתוח ומעבר גישה.

מחכה לתקציב 
להשלמת 

היתר-בנייה

7159 1101

מעון-יום מעון-יום 4 שועפאט הקמת מעון-יום רב-
תכליתי 4 כיתות, שטחי 

פיתוח ומעבר גישה.

מחכה לתקציב 
להשלמת 

היתר-בנייה

7604 201

התוכניות לבניית גני-ילדים ובתי-ספר בשכונת שועפאט

התוכניות להקמת מעונות-יום

שירותי תרבות ופנאי
בשועפאט פועל מועדון תרבות וספורט, הכולל גם חדר 

כושר וקבוצת כדורגל, אלא שאין לו מבנה והוא פועל 
בשטח המסגד הגדול. השטח מצומצם ומאפשר פעילות 

של מספר משתמשים קטן. מפעילים אותו צעירים 
ופעילים של המשפחות המקוריות. 

שירותי-רווחה
לשכת-רווחה קטנה פועלת בשכונה בדירת-מגורים 

שכורה. חלק מן התושבים חוששים לפנות אליה,  שמא  
יזוהו כמשתפי פעולה עם ישראל. הלשכה נותנת 

שירות לכל השכונות הצפוניות – שועפאט, כפר עקב, 
בית-חנינא, ענאתא החדשה, עיסאווייה וכן מחנה 

פליטים שועפאט ושכונות המשנה שלו. הלשכה מטפלת 
ב-3,181 משקי בית )זאת בהשוואה לממוצע משקי הבית 

שנמצאים בטיפול לשכת רווחה במערב העיר, העומד 
על 1,160(. לפיכך דרוש לה בדחיפות מבנה מתאים יותר 

והגדלה של מספר העובדים והתקנים.

העירייה שוקדת על הכנת תוכנית-אב לגיל השלישי 
במזרח העיר. מאחר שאין באזור בתי-אבות ובחברה 

הערבית התעורר ביקוש לפתרון מסוג זה, יש מקום 
להקים בית-אבות באזור שועפאט. בכוונת העירייה 

להקים גם מעונות סטודנטים עבור תלמידי המכללה 
בבית-חנינא )אל-כולייה(. 

במתנ"ס הסמוך למינהל הקהילתי פתח משרד הפנים 
לשכה שנועדה לספק מענה לצרכים ספציפיים של תושבי 

השכונה, אולם עבודתה הוקפאה לאחרונה בעקבות 
בעיות כוח אדם פנימיות במשרד הפנים. 

שירותי-בריאות
בשכונה מספר מרפאות. חמש מהן מנוהלות על-ידי 

קופות החולים הישראליות מכבי, כללית ומאוחדת: איבן 
סינא, אל-זהרה, אל-חייאט, מרכז בריאות שועפאט 

ואראק- מרכז לטיפולי שיניים הכולל ארבע מרפאות.  כן 
פועלת בשכונה תחנה לבריאות המשפחה )טיפת חלב( 
שנמצאת על הכביש הראשי )דרך שועפאט( בהשגחתו 

של משרד הבריאות, ושלושה בתי-מרקחת פרטיים. 
חלק מתושבי השכונה אינם מבוטחים בקופות החולים. 

לתושבי שועפאט זמינים שירותים של בתי החולים 
במערב העיר ובמזרחה.

שירותי-דת
המסגד המרכזי בשכונה - מסגד עלי אבן אבו טאלב, 

בהנהגת האימאם מחמוד אבו ח'דיר, ממוקם סמוך 
לדרך-רמאללה, ליד רחוב אחמד שוקי והוא מן הגדולים 
בירושלים. שטחו כ-3,000 מ"ר ויש בו מקום ל-4,000 
מתפללים. מסגד קטן יותר, אל-סולטן אל-אבראהימי, 
שוכן בלב השכונה, בחלקה העתיק. האימאם שלו הוא 

אבראהים אבו ח'דיר.
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כלכלה ומסחר
על פי נתוני הארנונה של העירייה יש בשועפאט 
381 בתי-עסק: 170 בשטח של עד 40 מ"ר, 162 

בשטח של 200-41 מ"ר ו-49 בשטח של  201 
עד 3,000 מ"ר ומעלה. השטח המסחרי הכולל 

בשכונה עומד על 54,431 מ"ר.

רוב התושבים מתפרנסים מעבודות בענף השירותים 
בשוק התעסוקה הישראלי במערב העיר ובמקומות 

 אחרים.
בשכונה כ-40 חנויות - מכולות, שתי מאפיות, 

שלושה אטליזים, חמש חנויות ירקות, עשר חנויות 
שירות שונות, כמו בתי מרקחת ועשרה בתי-מלאכה 

)נגריות, מסגריות, סדנאות לעבודות אלומיניום 
וכדומה(.12

מסחר
דרך-שועפאט, הרחוב הראשי של השכונה, הוא גם רחוב 

העסקים המרכזי שלה. מאז סלילת קו הרכבת הקלה, 
נפגעה בו הפעילות המסחרית מכיוון שבוטלו מקומות-

חנייה ועל נתיבי התנועה ששימשו לחנייה נסללה  מסילת 
הרכבת. 

מרכז מסחרי חדש בשם אבראג' אל-קודס )'ִמגדלי 
ירושלים'(, נפתח ממזרח לדרך-שועפאט. הפרויקט רב 

המידות אמור היה לתרום לכלכלת השכונה, אך גם בו יש 
מחסור במקומות-חנייה. תמהיל השטחים המאוכלסים 
במבנה, הכולל מוקדי שירות, משרדים ומגורים, פוגע 

בתפקוד מיטבי שלו. עצם הקמתו של מבנה גדול, הכולל 
חנויות ומשרדים מעיד על יזמות כלכלית ועל יכולת 

הביצוע של יזמים מקומיים.

Town Profile, ARIJ. Jerusalem 2013 Shu'fat  12
שם  13

בתי-מלאכה
בשכונה מעט מאוד בתי-מלאכה, ואין בה מפעלי 

תעשייה. לאחרונה נעשה ניסיון לקדם פרויקט של מרכז 
מלאכה ומגורים בין רמת-שלמה לאל-סהל, סמוך לכביש 

הראשי, אך הפרויקט לא יצא אל הפועל. ממזרח לדרך 
שועפאט יש בתי-מלאכה אחדים לעבודות אלומיניום 
המשרתים קבלנים ולקוחות פרטיים מכל רחבי העיר. 
בגבולה המזרחי של השכונה נמצאת תחנת הכוח של 

מזרח-ירושלים, שהיא תחנת-משנה לחלוקת החשמל, 
הנרכש מחברת החשמל הישראלית ומחולק לשכונות 

מזרח העיר.

מלונאות ותיירות
בשכונה אין בתי-מלון. לאחרונה העביר גורם פרטי 

שאלון לתושבים בו נבדקה מידת נכונותם לתמוך בהקמת 
בית-מלון באזור רחוב אבו הוריירה, מול רחוב אל-שאבי. 

לא ידוע מה היו התוצאות אולם הניסיון מלמד על עניין 
כלכלי בתחום התיירות.

תעסוקה 
75% מתושבי השכונה מועסקים בשוק העבודה הישראלי, 

15% בסקטור הפרטי הערבי, 5% במסחר, 3% בשירותי-
ציבור שונים ו-2% בתעשייה הערבית.13 שיעור המובטלים 

בשכונה מוערך ב-8% מכוח העבודה.

סקטור פרטי ערבי
15%

מסחר
5%

תעשייה ערבית
2%

שירותי-ציבור
3%

שוק עבודה ישראלי
75%
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בתי-ספר ואזורים ציבוריים
קיים מחסור בחדרי-לימוד תקניים ובכיתות-מעבדה 

ומחשב. המחסור צפוי לגדול עקב הגידול המהיר 
בהיקף האוכלוסייה. שני בנייני-מגורים המשמשים 

כבתי-ספר טעונים שיפוץ מקיף ודחוף. המחסור נובע, 
בין היתר, מכך שתלמידים רבים מגיעים לבתי הספר 

משכונות אחרות, במיוחד מאזור מחנה הפליטים 
שועפאט, ונוצר עומס על בתי-הספר ועל התשתיות 

והדרכים בשכונה, בעיקר בשעות השיא. 

מומלץ לבנות שני בתי ספר נוספים ואשכול של 	 
גני ילדים ולבטל  פעילות בבתי מגורים שהוסבו 

לבתי ספר;

מומלץ לבנות בתי-ספר תקניים נוספים בשכונות 	 
הסמוכות; 

מומלץ לאתר קרקעות זמינות באזורים שונים 	 
בשכונה ולייעדן להקמת גנים ציבוריים ופינות 

משחק לילדים ונוער.

מחסור במקומות-חנייה
קיים מחסור במקומות-חנייה מוסדרים לאורך ציר 

המסחר הראשי ובמרכז המסחרי אבראג' אל-קודס; 
קיים מגרש פנוי בו ניתן לחנות כדי שהתושבים יוכלו 

להשתמש בקו הרכבת הקלה אולם נדרשת הסדרה 
ממשלתית של הנושא. בנוסף, יש לחייב הסדרת 

מקומות חנייה בבניינים שאמורים להיבנות בעתיד;

יש להגביר את הפעילות של התחבורה הציבורית 	 
בשכונה.

היעדר מנהיגות מייצגת
ההנהגה הקיימת בשכונה מייצגת רק את המשפחות 

המקוריות, שאינן מהוות את רוב תושביה.

מומלץ כי המינהל הקהילתי יפעל לגיבוש ולהקמת 	 
הנהגה שתהיה מוסכמת על התושבים; 

מומלץ לקדם מנהיגות צעירה שתייצג את 	 
האינטרסים של השכונה מול הרשויות.

אחוזי-בנייה נמוכים
התושבים קובלים על כך שרשויות התכנון מאשרות 

אחוזי-בנייה נמוכים ומתלוננים על משך הזמן הארוך 
הנדרש לקבלת היתרי בנייה ועל עלויות גבוהות של 

אגרות-בנייה. 

מומלץ להגדיל את אחוזי הבנייה נוכח הביקוש 	 
הגבוה למגורים בשכונה ולעשות זאת במקביל 
לשיפור ופיתוח התשתיות )שהן טובות-יחסית 
בהשוואה לשכונות אחרות במזרח-ירושלים(;

מומלץ לאפשר בנייה בחלקות הגדולות הפנויות 	 
ברכס שועפאט, תוך דאגה להשלמת  המחסור 
במוסדות ציבור שכונתיים ומתקנים הדרושים 

לשכונה. 

 סיכום צרכי 
השכונה והמלצות

מצבה של שכונת שועפאט טוב-יחסית 
בהשוואה לשכונות הערביות האחרות. 

בעיותיה העיקריות הן:

תחבורה ומצב הכבישים והרחובות
יש צורך דחוף בריבוד של 37 רחובות באספלט 

ותוספת של אבני-שפה ומדרכות. בחלק מן הכבישים 
אין מערכת-ניקוז טובה ועל כן, בימים גשומים, 

הרחובות מוצפים ומפגעי-בוץ מקשים על המעבר 
בדרכים. 

מומלץ לסלול את הכבישים הפנימיים בשכונה עם 	 
מדרכות על פי תוכנית רב-שנתית; 

יש לסיים לסלול את כביש מס' 21 ולאפשר 	 
לתחבורה הציבורית לפעול בכל חלקי השכונה.

זיהוי הזדמנויות – איתור מנועי צמיחה

פיתוח אזור מסחרי לאורך הכביש הראשי
לאורך הכביש הראשי קיים פוטנציאל מסחרי גדול, 
מאחר שלא רק תושבי השכונה עוברים בו, אלא גם 

לקוחות פוטנציאליים הנוסעים צפונה לשכונת בית-
חנינא ולכיוון רמאללה, וכן בכיוון ההפוך – מרמאללה 

לירושלים. 

מומלץ לסייע לעסקים הקיימים, במיוחד באזור 	 
אבראג' אל-קודס, שם ניתן לשפר את התשתיות, 

בעיקר פיתוח מגרשי-חנייה;

מומלץ לעודד הקמה של סניף בנק בשכונה 	 
שיעניק שירות לתושבים ולסוחרים.

פיתוח אזור תעשייתי סמוך לתחנת הכוח
יש אפשרות להקים אזור תעשייתי ומוסכים באדמות 

הסמוכות לתחנת הכוח ולכביש המוביל לשכונת 
פסגת-זאב, כך שגם תושבי פסגת-זאב יוכלו ליהנות 

מאזור התעשייה שנמצא על קו התפר.

מומלץ לייעד את השטח הסמוך לתחנת החשמל 	 
של מזרח ירושלים למרכז תעסוקה. 

פיתוח תיירות בשכונה
בשל אופי השכונה ומצב התשתיות הסביר, יש מקום 

לעודד יזמים להקים בשכונה בתי מלון.
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Growth Engines: Commercial, Trade, and Industrial Services 
Due to its strategic location in the north of the city, and due to its size, 
the neighborhood has the potential to develop commercial, tourism, 
and business sectors, especially along the major transportation 
arteries, on condition that parking is ensured as well as easy access. 
Today, most of the commerce in the neighborhood is concentrated 
along the Shuafat Road and at the new commercial center that was 
built in recent years. 

he recommendation is to open a bank branch to provide 
services to the residents and merchants of Shuafat and Beit 
Hanina. A further recommendation is to develop an industrial 
area near the light rail power station.

Education System   Currently, the number of schools and classrooms 
meet the needs of the neighborhood. However, some of the buildings 
used as educational institutions are rented in residential buildings and 
are not suitable for their purposes, and this must be addressed. Many 
of the students who study in Shuafat come from other neighborhoods 
in East Jerusalem, mainly from the Shuafat Refugee Camp and the 
nearby Ras Hamis and Dahiyat Al-Salam areas. As a result, there is 
a high demand for places in the neighborhood schools, which has led 
to overcrowded classrooms that exceed the recommended number 
of students. The Municipality is planning to build one hundred new 
classrooms in a gradual process, but the Community Administration 
believes that the planned process is inadequate to meet the needs. 

The continuing accelerated growth of the population in the 
neighborhood will necessitate the establishment of additional 
schools and kindergartens in the coming years.

Leadership in the Neighborhood   The Community Administration 
in Shuafat, which is directed by Husam Watad, functions well and 
provides comprehensive social services to the residents. A Village 
Council composed of clan leaders is also active in the neighborhood, but 
it does not represent all the residents. The Village Council represents 
only the six original families that established the neighborhood and 
today comprise only a quarter of its residents. 

The recommendation is to promote young leadership which 
could represent the interests of the residents vis a vis 
the authorities.

Transportation and Parking   The Light Rail Train runs through 
the heart of the neighborhood, providing quality service and many 
advantages for the residents. It connects them quickly to the center 
of town and to many other areas. On the other hand, it has a negative 
effect on the businesses situated along the tracks on Shuafat Road, 
since there are no longer any parking spots for private vehicles nearby 
the shops and businesses, as there were previously. 

The recommendation is to build parking lots by the side of 
the main road and also to create designated, clearly-marked 
parking spots along the road. It is also proposed that the 
Shuafat bypass road be paved so that public transportation will 
be able to operate inside the neighborhood.

V VI
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A Description of 
the Main Problems 
That Characterize 
the Shuafat 
Neighborhood

Planning and Construction   Parts of the neighborhood are 
covered by the Master Plan or by current city building plans but not 
all. Zoning plans based on updated ownership following a process of 
parcellation are in the preliminary stages, pending approval, but the 
percentage of building rights that has been approved is relatively low. 
The neighborhood lacks public services especially open, green, public 
spaces, sports fields, and children's playgrounds.

We advise to promote the preparation of detailed plans that 
will allow the issuing of building permits and the allocation of 
land for public use. 

Where land registration is lacking, and land ownership is 
unclear, a rapid land settlement must be promoted in the 
interest of proper planning and construction.

Infrastructures   There are no severe infrastructure problems in the 
neighborhood, however at the same time: A relatively large number 
of internal streets lack asphalt surfaces that conform to required 
standards; there is a lack of curbstones and of sidewalks; In the older 
sections of the neighborhood the street lighting is insufficient; Some 
of the internal roads lack a decent drainage system and there are 
floods in winter. 

The recommendation is to develop the internal roads in 
accordance with a systematic multi-year plan whose budget 
should be known in advance.

Public Parks and Playgrounds   The first public park in the eastern 
part of the neighborhood was opened recently, but since it cannot meet 
the recreational needs of all the residents, another park is planned to 
be opened in the western part of the neighborhood. However, these 
two parks will not solve the problem of the overwhelming lack of small 
neighborhood green spaces and playgrounds in Shuafat. 

The recommendation is to identify available land in different 
parts of the neighborhood and to designate them for public 
parks.

IV

SHUAFAT ABSTRACT 

The Shuafat neighborhood is located in North Jerusalem, on 
the hilly ridge between Givat Hamivtar and Givat Shapira (The 
French Hill) in the south and Beit Hanina in the north. The 
area of the neighborhood is 1,400 dunam (1 dunam = 1,000 
square meters) and about 22,000 people live there, most of 
whom do not belong to the six major clans that established the 
neighborhood. 

Shuafat is considered one of the most prestigious neighborhoods in 
East Jerusalem. The demand to live there is high among Arab residents 
of East Jerusalem and the neighborhood is undergoing intensive 
construction. The ancient rural core of the neighborhood is in its 
western part, where two mosques are located. The neighborhood is 
bisected by the Shuafat-Beit Hanina-Ramallah Road and the tracks for 
the Light Rail Train.

 III

This abstract is part of a series of research papers prepared by the 
Jerusalem Institute for Policy Research about the Arab neighborhoods 
in East Jerusalem. The purpose of this study is to sketch a social profile, 
as well as a profile of the infrastructure in the neighborhoods in a 
variety of areas, so as to promote active, knowledge-based steps, 
toward the improvement of the quality of life of the Arab residents 
of East Jerusalem. Beyond describing the current situation, this study 
attempts to identify mechanisms of growth and development that will 
help to advance the socio-economic position of the neighborhoods 
and villages. We believe that research that integrates practice with 
policy recommendations is the basis for the correction of social and 
political injustices, in an attempt to create a high-functioning city that 
is concerned with the wellbeing of all its inhabitants. The research 
methods include field work, in-depth interviews, consultation of data 
bases belonging to the local authorities and research institutes, and 
round table discussions in which participants include representatives 
from the neighborhoods, the municipality, and civil society.
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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 שִעמם
מתמודדת החברה הישראלית – בהם סוגיות

עירוניות, חברתיות ואסטרטגיות, אתגרי סביבה
וקיימוּת, מימון וחדשנות.
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