השכונות הערביות במזרח־ירושלים
מחקר תשתית והערכה

ראס אל-עאמוד

ותת השכונה ואדי קדום
אחמד אסמר

ראס אל-עאמוד  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

השכונות הערביות במזרח ירושלים
מחקר תשתית והערכה

ראס אל-עאמוד

ותת השכונה ואדי קדום
אחמד אסמר

1

מכון ירושלים למחקרי מדיניות— מחקר מספר 523
השכונות הערביות במזרח־ירושלים — מחקר תשתית והערכה

תוכן העניינים

ראס אל-עאמוד ותת השכונה ואדי קדום
אחמד אסמר
צוות המחקר יצחק רייטר ,ישראל קמחי,
אחמד אסמר ,מוראד נתשה ,תהילה ביגמן ,גלית רז-דרור
תמונות אחמד אסמר
מפות מוראד נתשה
עיצוב סטודיו אירה גינזבורג
ראו אור בסדרה זו:
 .1צור באהר ואום טובא
 .2בית־חנינא
 .3א־טור
 .4ואדי אל־ג׳וז
 .5עיסאוויה
 .6ג'בל אל־מוכבר
 .7אבו תור
 .5כפר עקב
 .6מחנה פליטים שועפאט
 .7שועפאט
© מכון ירושלים למחקרי מדיניות2020 ,

בית חי אלישר ,רח׳ רד׳ק  ,20ירושלים WWW.JERUSALEMINSTITUTE.ORG.IL | 9218604
INFO@JERUSALEMINSTITUTE.ORG.IL

תקציר5............................................................................................
שטח ,היסטוריה ומידע כללי10...............................................................
אוכלוסייה וחברה 17.............................................................................
מינהל קהילתי ומנהיגות חברתית 22.........................................................
תכנון ובנייה 24..................................................................................
תשתיות ושירותי ציבור 30....................................................................
סיכום והמלצות37...............................................................................
שכונת המשנה ואדי קדום 40..................................................................
תקציר באנגלית IV..............................................................................

ראס אל-עאמוד  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

שכונות ערביות

כפר עקב

ראס אל-עאמוד
עטרות

נווה יעקב

הקו הירוק

בית חנינא

פסגת זאב

רמות אלון
מחנה הפליטים
שועפאט

רמת שלמה
הר חוצבים

הגבעת
הצרפתית

רמת אשכול

עיסאוויה

עמק הארזים
סנהדריה

הר הצופים

שיח ג׳ראח

רוממה

ואדי אל-ג׳וז
באב א-זהרה
א-טור
העיר העתיקה

גבעת שאול

מאה שערים
מקור ברוך

קרית
משה

הר נוף
בית זית

מרכז העיר
רחביה

ימין
משה

סילואן

ליפתא

ראס אל-עאמוד
אבו תור

בית הכרם

גבעת רם

הר הרצל

טלביה

ניות

המושבה
הגרמנית

גבעת מרדכי

קטמון

בית וגן

סואחרה אל-ע׳רביה

תלפיות

קרית
מנחם

בית צפאפא
גבעת משואה

רמת רחל

אום ליסון

קרית היובל

מלחה

תלפיות מזרח

גילה

צור באהר
הר חומה

תקציר

עין כרם

עיר גנים
גוננים

אום טובא

רמת
דניה

בקעה

ג'בל אל מוכבר

הר חרת

רכס לבן

מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים שעורך מכון ירושלים למחקרי
מדיניות על השכונות הערביות במזרח ירושלים .מטרת המחקרים
לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות הערביות בעיר במגוון
תחומים ,במטרה לקדם פעולה אקטיבית מבוססת ידע לשיפור
איכות חייהם של התושבים במזרח העיר .מלבד תיאור המצב ,נעשה
במחקרים האלה 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 ,ראיונות עומק
עם תושבים ,שימוש במאגרי מידע הקיימים ברשויות ובמכוני מחקר
וקיום שולחנות עגולים בהשתתפות נציגי השכונות ,העירייה והחברה
האזרחית.
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שכונת ראס אל-עאמוד ממוקמת ממזרח לשכונת סילואן ולעיר
העתיקה ,מדרום לבית הקברות היהודי בהר הזיתים וצפונית
למרחב הבדואי של שבט הסוואחרה.
שכונת ראס אל-עאמוד היא למעשה הרחבה של סילואן ורוב
הקרקעות בשכונה הן בבעלות תושבי סילואן המקוריים.
ההתפתחות המהירה של סילואן במאה ה ,20-הפכה אותה לשכונה
צפופה מאד ולכן החמולות הסילואניות החלו להתרחב לאזור
ראס אל-עאמוד שהיה שייך למשבצת הכפרית של סילואן ,על
פי החלוקה המנדטורית של המרחב .בעשורים האחרונים עברו
לגור בשכונה משפחות משכונות אחרות במזרח ירושלים ,ביניהן
משפחות רבות ממוצא חברוני.
שכונת-משנה ואדי קדום ששטחה  630דונם ,משתרעת מדרום
לכביש ירושלים  -יריחו הישן ,משני עבריו של ואדי קדום
המתנקז אל נחל קדרון .במזרח גובלת השכונה בגדר הביטחון
ובגבולה המוניציפאלי של ירושלים (שמעברו הכפר אבו דיס);
במערב היא גובלת עם דרך בית לחם הישנה שחיברה את בית לחם
למזרח ירושלים בתקופת השלטון הירדני.
ככלל ,בעיותיה של ראס אל-עאמוד שונות מאלה של וואדי קדום.
יש אפוא להתייחס בנפרד לשתי היחידות השכונתיות ,לרבות
מתן הפתרונות.
הבעיות המשותפות לשתי השכונות הן בנושאי התשתיות ,מצב
הכבישים ,מחסור במדרכות ובעיות ניקוז.
הבעיות בוואדי קדום בכל התחומים חמורות מאלה של ראס אל-
עאמוד :במצב התשתיות ,במחסור בשירותי ציבור וברמתם ,במצבת
הדיור ,באיכות הסביבה ובתברואה .הבנייה הבלתי חוקית במשך
שנים רבות בוואדי קדום כמעט מונעת היום את האפשרות לתקן
ולשפר חלק ניכר מהבעיות.

האתגרים המרכזיים
המאפיינים את
ראס אל-עאמוד

כבישים ותנועה כל כבישי השכונה מצריכים טיפול .רוב הכבישים,
(כ )60%-נמצאים בשיפוע העולה על  8%ועם עקומות לא תקניות.
שיפור בכבישים יחייב הרחבתם ,דבר שקשה מאד לביצוע במערך
הבנוי היום.
לרוב אין מדרכות לאורך הכבישים והבנייה היא בקו אפס .הדבר
אינו מאפשר הרחבה של כבישים ,אלא אם ייהרסו בניינים שנבנו
ללא היתרים על תוואי הדרך .לא מעט מהסמטאות הן ללא ריבוד של
אספלט .גם הרחבה של כבישים מתוכננים ,בעיקר הדרך האמריקאית,
תחייב הריסה של מבנים לאורכם .למרות שהחיבור לשכונה מהדרך
האמריקאית ,נעשה דרך כביש יריחו הדבר לא שינה משמעותית את
הנגישות לשכונה עצמה לעומת המצב הנוכחי.
מומלץ  -לבצע סקר מפורט לכל קטע של כביש ועל סמך
הממצאים להחליט על דרך הטיפול הרצויה – הרחבתו,
הפיכתו לדרך חד סיטרית ,הוספת מדרכה ,הסדרת חנייה
בקטעים מסוימים או לאסור את החנייה בקטעים אחרים.
חנייה ותחבורה ציבורית בשכונות ראס אל-עאמוד וואדי קדום
אין הסדרי חנייה נוחים והחנייה לאורך הרחובות גורמת לפקקי תנועה
רבים .אין גם מפרצי חנייה לתחבורה הציבורית .ליד מוסדות שנבנו
בשנים מאוחרות יותר ,יועדו מקומות לחנייה לאורך הכביש על חשבון
השטח הבנוי ,אך אין הדבר עונה על הצרכים ,בעיקר ליד בתי הספר
החדשים שנבנו בשכונה .בשל רוחב הכבישים אין תחנות אוטובוס
מקורות לאורך קווי התחבורה הציבורית ,אלא עמוד של תחנה
בלבד .הדבר מקשה על התושבים בקיץ ובחורף .התחבורה הציבורית
מתנהלת במיניבוסים שקיבולתם קטנה ,בשל הדרכים הצרות שרוחבן
בדרך כלל אינו עולה על  10מטרים.
מומלץ לבחון את האפשרות להקים בראס אל-עאמוד מתקני
חנייה ציבוריים ,כדי לאפשר את הרחקת המכוניות החונות
מצדי הרחובות .כן מומלץ להקים בשכונה תחנות אוטובוס,
בתקן מיוחד ,במקומות בהם הדבר ניתן .מומלץ להסדיר
את התנועה בכל השכונה ,לרבות שינויים בכיווני הנסיעה,
איסור על כניסת רכבים לרחובות מסוימים ,קביעת תחנות
הורדה להסעות תלמידים ליד בתי הספר ,תוספת מפרצי
חנייה חדשים ,הסדרת מקומות חנייה במספר מגרשים
מרוכזים וחיבור של כבישים חסומים אל המאספים הראשיים
והמקומיים .כל הפעולות אמורות להתבצע בשיתוף התושבים
ונציגיהם.
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תכנון ובנייה העירייה מכינה ,בימים אלה ,תוכנית אב כוללת
לאזור .התוכנית לא תפתור מצוקות וקשיים הדורשים טיפול מיידי
ונקודתי.
מומלץ לבצע סקרים מקומיים ,להגדיר את הטעון תיקון
ולבצע את התיקונים והשינויים במהירות האפשרית ,מבלי
לחכות לתוכניות הכוללניות שאישורן נמשך זמן רב.
חיבורים לרשת הביוב עשרות בתים עדיין לא מחוברים לרשת
הביוב ולכן משתמשים בבורות ספיגה .אלה לא תמיד מטופלים כהלכה
והביוב זורם למערכת הניקוז.
מומלץ לחבר ,בהקדם ,את כל הבתים לרשת הביוב העירונית.
מבני חינוך לפי הנתונים הקיימים ,אין צורך בכיתות לימוד נוספות
בשכונה ,אך הגידול הצפוי באוכלוסייה יצריך הקמת בתי ספר נוספים.
מומלץ לייעד מראש את השטחים הדרושים .יש צורך למצוא
חלופה ראויה לביה"ס בכניסה לוואדי קדום ,הפועל במבנים
ארעיים .העירייה פועלת להסדיר את הנושא באמצעות רכישת
הקרקע עליה ניצבים המבנים הארעיים.

בעיות ספציפיות של
שכונת המשנה
ואדי קדום

מחסור בגנים ציבוריים ופינות משחק לילדים בשתי השכונות
אין גנים ציבוריים ופינות משחק לילדים.
מומלץ לאתר שטחים מתאימים להקמתן של פינות משחק
לילדים ורצוי לעשות זאת בתאום עם התושבים ,או לחלופין,
באמצעות הפקעת קרקע בתמורה לפיצוי הולם לבעליה.
תנועה מצב הכבישים בוואדי קדום חמור ואין אפשרות להיעזר
בתחבורה ציבורית ,בשל הכבישים הצרים שאינם מאפשרים
לאוטובוסים לצאת מהשכונה אל דרך בית לחם הישנה.
מומלץ למצוא לכך פתרון תכנוני מהיר.
תברואה – ניקיון ,פינוי אשפה ובעלי חיים פינוי האשפה בוואדי
קדום אינו מתבצע בתדירות מספקת .האשפה מתפזרת סביב כלי
האצירה הפתוחים ולכן התושבים שורפים אותה .הסמטאות הצרות
לא מאפשרות כניסה של ציוד מכני מתאים .בנוסף אין מספיק עובדי
ניקיון כדי לטפל בכמויות האשפה לאורך הרחובות ולצידי הבתים.
תושבי ואדי קדום מתלוננים על בעלי חיים משוטטים המפריעים
לתושבים ומהווים סכנה בריאותית .ביניהם עשרות כלבים ,חמורים,
סוסים ,חולדות ומכרסמים שונים.
מומלץ להגדיל את מספר עובדי הנקיון בשכונה ואת תדירות
פינוי האשפה .כמו כן יש למצוא פתרון מקצועי לסילוק בעלי
חיים משוטטים מהרחובות.
ניקוז בוואדי קדום ובאזורים נוספים קיימת ,בעונת החורף ,בעיה של
ניקוז .בחלק מהרחובות נבנתה מערכת ניקוז עם קולטנים של מי הנגר
העילי ,אך אלה נסתמים על ידי סחף ולכלוך ואינם מתפקדים כראוי
בשעת הצורך.
מומלץ לבנות במהירות מערכת ניקוז יעילה.
אספקת מים בוואדי קדום קיימת בעיה בתחום אספקת המים .קיימים
חיבורים פיראטיים רבים אל הצנרת הראשית או אל שעוני מים של
שכנים .לחלק מהתושבים יש חובות כבדים לחברת הגיחון ,בשל מצבן
הכלכלי.
מומלץ שהעירייה וחברת הגיחון יטפלו בבעיה באופן פרטני
ושכונתי.
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שטח ,היסטוריה
ומידע כללי
שכונת ראס אל-עאמוד ממוקמת ממזרח לשכונת סילואן
ולעיר העתיקה ,מדרום לבית הקברות היהודי בהר הזיתים
וצפונית למרחב הבדואי של שבט הסוואחרה .במזרחה -
מעבר לגבול השיפוט העירוני  -נמצאים הכפרים אבו-דיס
ואל-עזריה .הכביש הראשי החוצה את השכונה ומקשר אותה
עם ירושלים מתפצל מכביש ירושלים – יריחו לכיוון ג'בל
אל-מוכבר .במסמך נתייחס לראס אל-עאמוד ולתת השכונה
ואדי קדום שממזרח לה כיחידה שכונתית אחת.
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ואדי אל ג'וז

מע"ר מזרח
א-טור

העיר העתיקה

א-שיאח

שכונת ראס אל-עאמוד היא למעשה הרחבה
של סילואן ורוב הקרקעות בשכונה הן בבעלות
תושבי סילואן המקוריים .ההתפתחות המהירה
של סילואן ,במאה ה ,20-הפכה אותה לשכונה
צפופה מאד ולכן החמולות הסילואניות החלו
להתרחב לאזור ראס אל-עאמוד שהיה שייך
למשבצת הכפרית של סילואן ,על פי החלוקה
המנדטורית של המרחב .בעשורים האחרונים עברו
לגור בשכונה משפחות משכונות אחרות במזרח
ירושלים ,במיוחד משפחות ממוצא חברוני.

מרכז הפעילות המסחרית של שכונת ראס אל-עאמוד
נמצא על כביש ירושלים-יריחו ,בשוליים הצפוניים של
השכונה .אזור המסחר ממוקם על גב הרכס ומבחינה
טופוגרפית נוח לבנייה .שאר חלקי השכונה משתפלים
בתלילות דרומה ומזרחה אל נחל קידרון ואל ואדי
קדום .בשל הטופוגרפיה התלולה הבנייה למגורים
מתפרסת על המדרונות והוואדיות המשופעים ורשת
הכבישים מפותלת ותלולה גם היא.

סילואן
ראס אל עאמוד מתחברת למערכת הכבישים העירונית
באמצעות שני כבישים עיקריים:

אבו דיס

אבו תור

סואחרה אל ע'רביה

הקו הירוק
גדר ההפרדה
גבולות השכונה
> שכונת ראס אל-עאמוד :מיקום

ג'בל אל מוכבר

ואדי קדום
שכונת-משנה ואדי קדום ששטחה  630דונם ,משתרעת
מדרום לכביש ירושלים  -יריחו הישן ,משני עבריו
של ואדי קדום המתנקז אל נחל קדרון ,במזרח גובלת
השכונה בגדר הביטחון ובגבולה המוניציפאלי של
ירושלים (שמעברו הכפר אבו דיס); במערב היא גובלת
עם דרך בית לחם הישנה שחיברה את בית לחם למזרח
ירושלים בתקופת השלטון הירדני.

שם השכונה

קרקע ומתאר פיסי
ראס אל עאמוד

את האזור בצורה מעט אחרת וכוללת שטח גדול יותר
של כ 1,400-דונמים.

דרך יריחו ( – )417העוברת בחלקה הצפוני של השכונה
ומוליכה לרחוב סולטאן סולימאן ורחוב צלאח א-דין
במרכזה של מזרח ירושלים וכן לכיוון ואדי ג'וז.
החיבור השני הוא דרך כביש עין אל לוזה ,בדרומה של
השכונה ,המתחבר אל דרך בית לחם הישנה ולכביש
מעלות עיר דוד בכיוון שער האשפות והעיר העתיקה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה את שכונת
ראס אל-עאמוד כאזור סטטיסטי  2613ששטחו הוא
 1,262דונם .רוב אדמות השכונה בבעלות פרטית של
תושבי שכונת סילואן .לשטח האזור הסטטיסטי יש
להוסיף את שטחה של תת-השכונה עוויס שמצפון
לדרך יריחו ,שמבחינה דמוגרפית וחברתית היא חלק
אורגני של ראס אל עאמוד .שטחה של עוויס הוא כ42-
דונם .כלומר סך שטח השכונות הוא  1,304 -דונמים.
תוכנית אב שעיריית ירושלים מקדמת לשכונה מגדירה

המסורת המקובלת על תושבי השכונה גורסת כי שמה של
השכונה  -ראס אל-עאמוד – שמשמעותו בעברית ראש
העמוד  -ניתן לה על שם ראשו של העמוד שבנה בשנת
 132הקיסר הרומאי אדריאנוס ושימש כאבן מיל באזור
שבו נבנה מאוחר יותר שער שכם ,הנקרא גם הוא -באב
אל-עאמוד .האזור עליו התפתחה השכונה הוא חלק מהר
הזיתים ומכונה בערבית ג'בל בטן אל הווא.

רקע היסטורי
החל מהמחצית הראשונה של המאה העשרים התפתחה
ראס אל-עאמוד כשכונת בת של הכפר סילואן .בשנות
העשרים של המאה הקודמת עמדו במקום כעשרים
בתים בלבד .בסוף שנות החמישים נוספו כמה בתים
חדשים .הבניה המוקדמת ביותר החלה בגרעין הבנוי
של ראס אל עאמוד ,בחלק הצפוני של הר המשחה,
על שלוחה המשתפלת לדרום מזרח .בשלבי הפיתוח
הראשונים הוקמו מבנים בעיקר לאורך השלוחות
היוצאות מגרעין הכפר לכיוון דרום ומאוחר יותר גם
למזרח ,לכיוון אבו דיס.
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ראס אל עאמוד צורפה לשטח השיפוט של
ירושלים מאוחר יחסית ואז החלו לעבור אליה
משפחות מסילואן הסמוכה .עד שנות ה 70 -של
המאה העשרים ,היו בשטח כולו מספר מועט של
בנייני מגורים .מאוחר יותר נבנו בתים ,בהתאם
ליכולת רכישת הקרקעות של המשפחות מסילואן
וממקומות אחרים .הפיתוח התנהל ללא תכנון
מסודר ובלי שים לב לתשתיות.

בהדרגה עברו אליה משפחות מסילואן ומשפחות
מחברון שעברו לירושלים וקנו קרקעות מתושבי
המקום .הבנייה בראס אל עאמוד החלה בבניית
מקבצים קטנים של בתים (חוש) על ידי שלוש חמולות
מסילואן ונקראו על שמם :חוש בזבז ,על דרך בית לחם
הישנה (תת השכונה הראשונה שהוקמה באזור); חוש
עדילה ,סמוך למתחם המגורים היהודי מעלה הזיתים
וחוש עוויס ,מצפון לדרך יריחו ומזרחה מבית הקברות
היהודי שבהר הזיתים .חוש בזבז וחוש עוויס שומרות
על ההומוגניות החמולתית שלהם עד היום.
תנופת הבנייה הגדולה בשכונה החלה לקראת שנות
ה 90 -ובשנת  1998אישרה עיריית ירושלים תוכנית
לשכונה (שמספרה  )2668הכוללת גם את שכונת
ואדי קדום.
בדומה לראס אל עאמוד ,גם שכונת וואדי קדום
התפתחה ללא תכנון על המדרונות התלולים
המשתפלים אל הוואדי .בשל תנאי הטופוגרפיה נבנתה
השכונה בצפיפות רבה ובגיבוב של בניינים גדולים
ביניהם ,שנראים כתלויים זה מעל זה.

> גבול תוכנית 2668

הגרעין ההיסטורי של ראס אל עאמוד נמצא בתחום תת
השכונה סוויח ,ובו מקבץ קטן של מבנים משנות
ה 20-ועד שנות ה 50-של המאה הקודמת ,עם מאפייני
בינוי מסורתיים המתאימים לתקופתם .המרכזי מביניהם
הוא בית אברהם :מתחם בראש הר הזיתים ובו מספר
מבנים ,ביניהם מבנה ששימש בעבר כמנזר בנדקטיני,
שנבנה בסוף המאה ה 19-וכיום משמש כאכסניה
לצליינים מעוטי יכולת וכולל כ 40-חדרי אירוח .המתחם
מוקף חומה ובחצרו מערת קבורה הרודיאנית.

שכונות המשנה
תושבי השכונה מחלקים את ראס אל-עאמוד לשמונה
תת שכונות:
ואדי קדום :תת שכונה הנמצאת על מדרונותיו של
נחל בשם הזה ,המתנקז אל נחל קידרון .תת השכונה
נתחמת בצפון בדרך יריחו ,בדרום באזור הקרוי עין
אל-לוזה .במערב בדרך בית לחם  -ירושלים הישנה,
ובמזרח בגבול שיפוט העיר ובגדר הביטחון .הכביש
המרכזי של תת השכונה מתפצל מכביש בית לחם הישן
ומסתיים בגרם מדרגות העולה בתלילות לכביש יריחו.
הכביש צר ,חסר מדרכות ואינו מותאם לנפח התנועה
המתקיימת בו.
בטן אל-הווא :תת שכונה הסמוכה לבית הקברות
היהודי בהר הזיתים ,וגובלת בשכונת המשנה המרכזית
של סילואן אל-חארה אל-וסטה.
סוויח :נמצאת על שלוחה המקבילה לוואדי קדום
וגובלת בדרומה עם דרך בית לחם הישנה .תת שכונה
זו החלה להתפתח בשנות השבעים בשנת  2013נפתח
בסוויח בית ספר תיכון לבנים .הבנייה בשכונה צפופה
היא בנויה לצדי כביש צר מאוד שאינו יכול להכיל
תנועה דו-כיוונית .לצידי הכביש אין מדרכות ואין
מקומות חניה מוסדרים.
אל -מדארס (שכונת בתי הספר) :נקראת כך משום
שיש בה ריכוז גדול של בתי ספר שאליהם מגיעים
תלמידים מכל האזור ,כולל סילואן.
אבו סוואי :ממזרח לראס אל עאמוד ומדרום לדרך
יריחו .מתגוררים בה בני חמולת אבו סוואי.
ואדי אבו עבדאללה/חארת אבו ליל :שכונה
במורדות המזרחיים של הר הזיתים ,ממזרח לשכונת
אבו סוואי.
קובסה/ראס קובסה :שכונה בדרומה של שכונת
המשנה אבו עבדאללה ,וממזרח לוואדי קדום ,וגובלת
בגדר הביטחון.
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אוכלוסייה וחברה
שכונות ואדי-קדום ,ראס אל-עאמוד וסילואן הן
העניות ביותר בירושלים ומדורגות באשכול ,2
הרמה הנמוכה ביותר בדירוג החברתי-כלכלי של
הלמ"ס.

עוויס

אבו סוואי

בטן אל הווא

הר המשחה

ואדי קדום
סוויח

אל מדארס

ראס אל עאמוד
ראס קובסה

מראגה
אל עוואר

עין אל לוזה

> תת השכונות בראס אל-עאמוד
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אוכלוסיית שכונות ראס אל-עאמוד וואדי קדום
בשנים 2017 - 1983
25,000

23,000

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת
 2016מספר התושבים בשכונת ראס אל-עאמוד (אזור
סטטיסטי  )2631עמד על  23,930תושבים ,מתוכם
כ 10,000-בוואדי קדום.

21,470

שיעור הגידול בין השנים  1983ל –  1990עמד על
 .175%בעשור השנים שבין  2000ל  2010 -עמד
הגידול על  ,80%ואילו בין השנים  2010ל 2016 -היה
עמד אחוז הגידול על  11%בלבד.

20,000

15,000

11,922

מאז מפקד האוכלוסין שנערך בשנת  1983גדלה
האוכלוסייה בראס אל-עאמוד ו-וואדי קדום ב624-
אחוזים .הגידול התרחש בשנים הראשונות של אכלוס
השכונות ,והוא מתמתן בשנים האחרונות.

9,100

10,000

5,000

3,305

0

2017

ההאטה בשיעורי הגידול של האוכלוסייה מעיד על
הניצול המהיר של הקרקעות לבנייה באזור ושהוא
מתקרב למיצוי קיבולת הבנייה במגרשים פנויים.

2010

מבנה הגילים בכלל מזרח ירושלים ובשכונות ראס אל-עאמוד וואדי קדום
בשנת 2017
תושבי ראס אל-עאמוד וואדי קדום

חציון הגיל בשכונה ,בשנת  ,2016עמד על 20.2
שנים ,נמוך מחציון הגיל של כלל ערביי מזרח העיר
(העומד על  21.2שנים) ונמוך במקצת מזה של שכונת
האם סילואן ( 20.4שנים) .ניתן להניח ,אפוא ,שראס
אל-עאמוד משמשת שכונת מגורים למשפחות צעירות
העוברות אליה מסילואן ומאזורים אחרים בעיר.

70-79
60-69
50-59
40-49
30-39

20-29
10-19

לפי נתוני השנתון הסטטיסטי לירושלים 1,נכון לשנת
 2.63% ,2017אחוזים (כ 600-נפש) מתושבי ראס
1

כלל ערביי מזרח ירושלים

+80

חלק ניכר מתושבי ראס אל-עאמוד משתייכים לחמולות
שמוצאן מהכפר סילואן .הקשרים בין בני החמולות
הדוקים והם באים לידי ביטוי בחיי החברה בשכונה.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,שנתון סטטיסטי2016 ,

1990

קבוצת גיל

כדי לאמוד את כמות כלל תושבי השכונות הנסקרות
יש להוסיף לאזור הסטטיסטי של ראס אל עאמוד את
המתגוררים בתת השכונה עוויס שמצפון לדרך יריחו
ואת התושבים של השכונה באזור מראע'ה  -דרומית
לסילואן בהן מתגוררים על פי אומדן כ– 4,570
תושבים .סך כל תושבי השכונה עומד אפוא על כ-
 28,500איש .לצורך ניתוח מאפייני האוכלוסייה ומבנה
הגילים שלה השתמשנו בנתון של אזור סטטיסטי 2613
בלבד ללא התוספות של שני האזורים השוליים.

אל-עאמוד הם יהודים ,המתגוררים במעלה הזיתים -
שכונה בת כ 150-יחידות דיור ,הנמצאת בחלקה הצפוני
של השכונה .שיעור היהודים בשכונה עתיד לגדול עם
אכלוס דירות נוספות הנבנות בימים אלה במעלה דוד.

2000

1983

0-9
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 %מסך כל התושבים
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כאמור ,כמחצית מתושבי ראס אל-עאמוד מוצאם
מסילואן .האחרים הגיעו לשכונה מאזורים אחרים
במזרח העיר .לצד זאת ,בשכונה בולט חלקם של
תושבים ממוצא חברוני .אחת המשפחות הראשונות
בראס אל-עאמוד ,שלא הגיעה מסילואן ,היא משפחת
אבו גוש ,שמקורה בכפר אבו גוש השוכן מערבית
לירושלים תושבים נוספים הגיעו לראס אל-עאמוד
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בעקבות מלחמת העצמאות מהכפר בית אכסא שמצפון
מערב לירושלים ,מדיר יאסין שליד גבעת שאול,
ומהכפר קלוניה ששכן ליד מוצא.
להלן שמות החמולות המקוריות ובתי האב שלהן:

מס'

שם החמולה

ענפים

1

אל-נג'אדה

נאסר ,בזבז ,עיד ,סלאם ,אל עבד

2

אל-מהרישיה

אבו סוואי ,יאסין ,זיאדה ,שרף ,שעבאן ,עווידה ,עיד ,עווד -אללה ,בהלואן

3

אל-מחאריק

ע'ול ,פתיחה ,זע'ל ,עבד אל-חק ,עדילה ,חמד ,קונבר ,קאסם ,עוויסאת

4

אל-קלבין

אבו קלבין ,קאק ,בידון ,אבו תאיה ,מראע'ה

5

אל-עבאסיה

עבד אל-כרים ,עבד אל-רחמאן ,עבד אל-ג'ואד ,דאוד ,אל-חאג'

6

אל-עליואת

משעל ,אל שיח' ,ברבר ,עות'מאן ,דרוויש

7

אל-רוידיה

אל-איור ,סאלם ,חליסי ,עודה

8

אל-דיאביה

אבו דיאב ,ג'לאג'ל ,אבו ח'אטר ,סרחאן ,האדיה

9

קראעין

עאיד ,חג'אג' ,סלימאן ,בדר ,בדראן ,עקיל

10

סיאם

סלימאן ,רמדאן ,חמודה ,עטא אללה ,עבד אל-רזאק ,חמאודה

11

סומרין

בשיר ,עווד ,סאלח ,סומרין

ההתיישבות היהודית בראס אל-עאמוד
בכניסה הצפונית לשכונת ראס אל-עאמוד נבנתה
שכונה יהודית בשם מעלה הזיתים המונה כ150-
משפחות .מתחם מגורים נוסף ,מעלה דוד ,נבנה באזור
בימים אלה .בשני האתרים עתידות להיות כ- 250-
 300יחידות דיור.
ההתיישבות היהודית במקום התחילה לאחר שבשנת
 1977החליט בית המשפט המחוזי בירושלים על העברת
הקרקע ,שעליה בנוי מתחם מעלה הזיתים ,לחברה
קדישא חב"ד ,ומשפחות ערביות (האדייה ועוויס)
פונו מהמקום .כיום מנוהלת השכונה על ידי עמותת
עטרת כוהנים .מתחם מעלה דוד מוקם מעבר לכביש,
ממזרח למעלה הזיתים ,על שטח של כ 11 -דונם.
שטח זה נרכש על ידי ועד העדה הבוכרית בתקופה
העות'מאנית .בתקופת הכיבוש הירדני נבנה על השטח
מטה הלגיון הערבי (הירדני) בירושלים ,ולאחר 1967
הבניין הוסב למפקדת מחוז ש"י של משטרת ישראל.
בשנת  2005סוכם בין המשטרה לבין ועד העדה
הבוכרית ,כי השטח והמבנים יועברו לעמותת אלעד
ובתמורה יוקצה למשטרת המחוז שטח באזור  E1הסמוך

למעלה אדומים ,שם ייבנה המטה החדש בסיוע ועד
העדה הבוכרית .ואכן בשנת  2008עברה מפקדת
המשטרה למקומה החדש ולמבנה הישן נכנסו מספר
משפחות יהודיות .עמותת אלעד ,המנהלת את המקום,
הגישה לעירייה תוכנית לבנייה של  104יחידות דיור
חדשות שייצרו רצף עם שכונת מעלה הזיתים .התוכנית
אושרה ובשנת  2018התחילו עבודות הבנייה לתוספת
יחידות דיור ולשיקום מבנה המשטרה הישן.
בתחילת  2012החליטה הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה בירושלים לשנות את ייעוד הקרקע שעליה
ניצבת תחנת הדלק 'סולטן' בדרך יריחו לאזור מגורים.
קרקע זו היא בבעלות יהודית ,והתכנון הוא לבנות בה
כ 30-יחידות דיור ומרכז מסחרי .עם השלמתו ,ייצור
הפרויקט רצף מסוים של התיישבות יהודית לאורך דרך
יריחו ומול בית הקברות היהודי בהר הזיתים.
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מינהל קהילתי ומנהיגות חברתית
עד שנת  2015ראס אל-עאמוד קיבלה את שירותי
המינהל הקהילתי של שכונת א-טור .המינהל הקהילתי
בא-טור היה אחראי על כל השכונות הסמוכות :א-טור,
סוואנה ,א-שייאח ,סילואן ואבו תור .בהיותו אחראי על
שכונות כה רבות ,לא הצליח המינהל לספק שירותים
ברמה נאותה והוחלט לפצלו ולהקים מינהל קהילתי
נפרד לשכונות הדרומיות  -אבו תור ,סילואן וראס אל-
עאמוד .למינהל הקהילתי בראס אל-עאמוד אין מבנה
והוא פועל מבית הספר המקיף לבנים בכניסה לתת
השכונה סוויח.

למינהל הקהלתי אין השפעה רבה על תושבי
השכונה ,הן משום שמשאביו מוגבלים והן משום
שחלק מהתושבים נמנע מלשתף עמו פעולה
בהיותו גוף המנוהל על ידי העירייה .למרות
זאת תושבי ראס אל-עאמוד נעזרים בשירותיו
של המינהל הקהילתי שלהם יותר מאשר תושבי
סילואן במינהל שלהם .היום עומד בראש הועד
המנהל של המינהל ע'אלב אבו נג'מה והמנהל הוא
האני גית .בנוסף מועסק במינהל המתכנן זיאד
חדאד ורכז הנוער אחמד ג'לאג'ל.
התחומים בהם פועל המינהל הקהילתי בשלוש השכונות
(אבו תור ,סילואן וראס אל-עאמוד):
ƈקידום נשים קיום קורסי הדרכה והכשרה
מקצועית ואקדמית ,לצד לתוכניות ספורט ,סיורים,
וטיולים המיועדים לנשים.
ƈקידום נוער יישום תוכניות 'צעדים' להכשרה
ולשילוב צעירים בתוכנית מנהיגות צעירה ,המלווה
את בני הנוער ,בני  17 - 14במשך שלוש שנים.
תוכנית זו מעצימה את רוח ההתנדבות והנתינה
ומסייעת לבני הנוער להביע את זהותם ואת
דעותיהם בצורה מתורבתת ,במטרה להכשיר דור
שיוכל לפתח את עצמו ואת החברה.
ƈקשישים הפעלת מועדון לקשישים פעמיים
בשבוע ,בנוסף למועדון הקשישים הנתמך על

ידי אגף הרווחה שמשרת  35קשישים וקשישות.
המועדון מפעיל הסעות אל המינהל הקהילתי וחזרה
ומספק לקשישים ארוחת בוקר ,קורסי הדרכה
וספורט ומשחקים שונים.
ƈחוגים המנהל הקהילתי מפעיל חוגים וקורסים
בתחומים :עברית ,ג'ודו ,צילום ,קליגרפיה בערבית,
ריקודי עם ,כדורגל וכדורסל .כמו כן מתקיימים
קורסים בעזרה ראשונה וקורסים אחרים.
ƈתכנון עירוני ותשתיות פעילות המינהל בתחום
זה מתבטאת בגישור בין התושבים ובין העירייה,
בהגדרת צרכי התושבים ,בקידום פרויקטים לשיפור
תשתית ,בהצגת מדיניות התכנון בפני התושבים,
בעריכת מפגשי שיתוף ציבור במינהל הקהילתי
ובשכונות ובמתן ייעוץ תכנוני לתושבים.
ƈקליניקה משפטית המינהל מעניק ייעוץ משפטי
לתושבים ומסייע במילוי טפסים שונים עבור
המשרדים הממשלתיים ,העירייה והביטוח הלאומי
במטרה לייעל את תהליך הגשת הטפסים.

מנהיגות השכונה
ח'ליל אל-סילוואני ,לשעבר
שופט בבתי משפט ירדניים ובבית
המשפט העליון הירדני .בעל קשרים
הדוקים עם מערכת המשפט ועם
מנהיגים פוליטיים ישראלים

פרופ' מוצטפא אבו סוואי,
אמאם מוסד אל-ע'זאלי להוראת
האסלאם במסגד אל-אקצא וחבר
מועצת הווקף .כמו כן -דיקן לימודי
האסלאם באוניברסיטת אל-קודס.

מוחמד דאוד אל-עבאסי ,ראש
ממשלת ירדן בשנות השבעים של
המאה העשרים

אחמד עדילה ,לשעבר מפקד
בחיל הים הירדני ,ממייסדי מועדון
הספורט של סילואן ומנהלו במשך
שנים ארוכות

דאוד סלימאן ,לשעבר חבר
פרלמנט ירדני

מוסא מראע'ה ,ממנהיגי המרד
בפת"ח נגד יאסר ערפאת ,אחרי
מלחמת לבנון הראשונה

סעיד אבו סוואי ,איש עסקים
וקבלן בנייה

פאיז אל-ע'ול ,סופר

הארגונים החברתיים הקיימים בשכונה
מועדון הספורט של סילואן .מועדון הספורט ממוקם
בכניסה לשכונת בטן אל-הווא ,ופועל במבנה שכור
השייך למשפחת אבו אל-סעוד.
המועדון הוא אחד הארגונים הוותיקים בשכונה ופועל
עוד מראשית תקופת המנדט הבריטי .בראשו עומד
היום מוניר אל-ע'ול .בתקופה האחרונה החלו עבודות
שיפוץ במבנה המועדון במימון הווקף בירושלים.
פעילותו של המועדון היא בתחום התרבות ,החברה
והספורט ובמיוחד כדורגל .קבוצת הכדורגל של סילואן
הגיעה למקום גבוה בליגה הפלסטינית בשנות השבעים
של המאה ה .20-ראשי המועדון ,בעבר ,היו נציגים
של השכונה אך מסוף שנות השמונים הידרדר מצבו של
המועדון ,ומשנת  2000מצוי המועדון בגירעון כלכלי
ובמשבר ניהולי.
מועדון אל-אנצאר אל-מקדסי .מועדון ספורט,
שנוסד בשנת  1990בשכונת ואדי קדום .בראשו עומד
יאסין אל-ראזם .רוב הפעילויות במועדון הן בענפי
הספורט  -כדורגל ,טניס שולחן וקראטה .בנוסף מפעיל
המועדון גן ילדים .המועדון משתתף בתחרויות ספורט
פלסטיניות .במאי  2018שופץ בניין המועדון במימון

הבנק האסלאמי וקרן 'וקף אל-קודס' ,אולם הוא עדיין
זקוק למתקנים ולמשאבים נוספים.
עמותת הנשים אום ליסון .עמותה ללא כוונת רווח
שהוקמה בשנת  1992על ידי קבוצת נשים ירושלמיות
המשרד הראשי של העמותה שוכן ברחוב אל-מדארס.
מטרות העמותה הן :תמיכה בנשים ,במשפחות
נזקקות ובעניים בודדים .העמותה פועלת לצמצום
הפערים החברתיים והכלכליים בתוך החברה הערבית
הירושלמית.
הפעולות הבולטות של העמותה הן :תמיכה כלכלית
וחברתית לכ 250-יתומים המטופלים על ידי העמותה;
סיוע ל 500-משפחות ירושלמיות נזקקות במהלך
כל השנה; ארגון סדנאות להעלאת המודעות לנזק
שבצריכת סמים; סיוע לנשים בניהול משק בית ותמיכה
בעסקים קטנים המנוהלים על ידי נשים.
פעילות חברתית המאורגנת על ידי חמולות :חמולת
אל-מחאריק מארגנת פעולות ספורט שנתיות וטורנירים
משפחתיים ועורכת מסיבה שנתית לתלמידים לרגל
סיום בחינות הגמר שלהם .חמולת אל-עבאסיה מקיימת
גם היא פעולות חברתיות במבנה סמוך לבית ספר העל-
יסודי בשכונה.
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התוכנית  2668ששטחה כ 1,400 -דונם ,כוללת את
השכונות :ראס אל-עאמוד ,ואדי קדום וחלקים נוספים
סביבן .התוכנית הוגשה לוועדה המקומית בסוף 1985
ופורסמה ברשומות להפקדה בתחילת  1998וזאת
לאחר שכבר נבנו באזור בתים רבים ללא היתרים וללא
התחשבות בתוכנית.

בשנים שחלפו ,רוב הבתים בוואדי קדום נבנו
ללא היתרי בנייה ,כתוצאה ממצוקת הדיור הקשה
והיעדר תוכניות מתאימות .בנוסף ,נבנו במהלך
השנים תוספות בנייה למבנים קיימים .הבנייה
הבלתי מוסדרת משפיעה על חזות השכונה,
מוסיפה לגיבוב המבונה וחסר האסטטיקה ,של
המקום ובעיקר  -גורמת לקשיים בסלילת דרכים
חדשות ובהנחת התשתיות בתת-הקרקע.

תכנון ובנייה
תוכנית המתאר של השכונה מעניקה לאזור שיעורי בינוי נמוכים,
המתאימים לפרבר כפרי ולא עונים על הביקוש של האוכלוסייה
לתוספת יחידות דיור כתוצאה מריבוי טבעי .התוכנית נוגדת את
דפוסי הפיתוח העירוני המתקיימים במרחב כיום.

הטופוגרפיה וצורת הבינוי מחייבות ,לעיתים קרובות,
בנייה של מדרגות המובילות אל הבתים ,מקשה על
הנגישות למוגבלי תנועה ,מבוגרים ועגלות ילדים.
בשוליה המזרחיים של השכונה מתוכנן (במסגרת
תוכנית  )4585להיסלל עורק תנועה ראשי ,שיהיה
למעשה הרחבה של 'הדרך האמריקאית' שנפרצה
עוד בתקופת השלטון הירדני ,ומטרתה היתה להחליף
את הדרך המפותלת שקישרה את ירושלים עם בית
לחם .הדרך האמריקאית עוקפת מדרום את צור באהר,
מצפינה ועוברת בנחל קידרון ,למרגלות ג'בל אל מוכבר
עד ואדי קדום .הרחבת הדרך והפיכתה לציר תנועה
מרכזי לאזור עשויה להקל על חיבור השכונה לשכונות
מזרח העיר האחרות ולשפר אליה את הגישה .מאידך,
ינגוס הכביש המתוכנן נתח קרקעי גדול מהשטחים
הפנויים של השכונה.

על פי ניתוח שערכה עמותת 'במקום' 2,גודל השטחים
הכלולים בתוכניות המאושרות באזור ראס אל -עמוד
וואדי קדום הם:

ראס אל -עמוד
ƈחלק מתוכנית מתאר מס'  2668לראס אל-עאמוד
וואדי קדום  575.7 -דונם
ƈחלק מתוכנת מתאר מס'  2783א' לסילואן אל-ווסטא
  64.7דונםƈחלק מתוכנית מתאר מקומית עמ 9/לאגן החזותי
של העיר העתיקה  33.9 -דונם
ƈתוכנית מתאר מס'  11למעלה הזיתים  20.5דונם

ואדי קדום
ƈחלק מתוכנית מתאר מס'  2668לראס אל-עאמוד
 -458דונם
ƈשלוש תוכניות נקודתיות ( - )3025 ,3698 ,3223
 7דונם
ƈתוכנית  4585ב' לחלק מכביש הטבעת המזרחי -
 144דונם.

תושבי השכונה טוענים שתוכנית  2668לא תואמת
כלל את צרכיהם .היא ערוכה לאזור כפרי ואינה עונה
לקצב הגידול המהיר שעבר על השכונות .בנוסף ,היא
אינה מתאימה להתפתחות המסחרית בשכונה ולצרכי
התושבים בכל הנוגע לשירותי ציבוריים.

2

http://bimkom.org/%D7%A8%D7%90%D7%A1-%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%93/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94

25

26

ראס אל-עאמוד  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ראס אל-עאמוד  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ראס אל עאמוד
אזור מגורים עירוני
אזור מגורים עירוני מוצע
פארק רובעי/עירוני
מבנים ומוסדות ציבור
שטח פתוח
בית קברות

> ראס אל-עאמוד בתוכנית מיתאר ירושלים 2000

> תוואי כביש הטבעת המזרחית

כביש הטבעת המזרחי

כביש הטבעת המזרחי

שכונת ראס אל עאמוד

שכונת ראס אל עאמוד

גדר ההפרדהגדר ההפרדה

מתחילת שנות ה 90-של המאה שעברה ,גבר מאד קצב
הבנייה באזור ,רובו למגורים .על אף שכמה עשרות
דונמים מהשכונה נכללו ,בשנות השבעים ,בתוכנית
האגן החזותי של העיר העתיקה (ע"מ )9/ואמורים היו
להישאר שטחים ציבוריים פתוחים ,בפועל ,כתוצאה
מהבנייה הבלתי-חוקית המסיבית ,אין בשכונה שטחים
פתוחים ואין פינות משחק לילדים.
תוכניות המתאר העירוניות הועידו ,באופן כללי ,את
מרבית שטח השכונות למגורים ,התוכנית היחידה שיש
לה תוקף סטטוטורי היום היא תוכנית מתאר עמ9/
מראשית שנות ה 70-של המאה הקודמת ,והיא מייעדת
את כל ראס אל עאמוד ואת שולי ואדי קדום לבנייה
למגורים ,את הוואדי עצמו לשטח פתוח ציבורי ואת
פסגת הר הזיתים למוסדות ציבור.

לפי נתוני מחלקת התכנון של עיריית ירושלים ,בין
השנים  2005-2017אושרו באזור  140תוכניות .מהן:
 30לבתים חדשים 52 ,לתוספות בנייה על גבי מבנים
קיימים 31 ,מבנים שנבנו ללא היתרים הוכשרו ,אושרו
 15תוכניות שינויי ייעוד ועוד  12תוכניות אחרות.
לשכונה נוספו  800יח"ד בהיקף כולל של כ – 111,300
מ"ר( ,נוסף ל  350יחידות דיור קיימות בשטח של
 40,000מ"ר) .למבני הציבור נוסף שטח של 4,500
מ"ר (בנוסף ל  500 -מ"קיימים) 2,800 .מ"ר נוספו
למבני חינוך וכ –  4,000מ"ר נוספו למסחר ועסקים.
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דיור ובינוי
התפלגות גודל הדירות בראס אל עאמוד
גודל יח"ד
במ"ר

40-0

60-41

80-61

100-81

140-101

140+

סה"כ

גודל
ממוצע

מס' הדירות

383

921

1,170

1,116

734

48

4,372

 77מ"ר

שטח דירה ממוצע בראס אל-עאמוד הוא  77מ"ר ,קרוב
לממוצע הכללי של דירות במזרח העיר ,העומד על
 80מ"ר .בשכונת סילואן הסמוכה ,הממוצע של יחידת
דיור נמוך יותר ועומד על  64מ"ר .מספר יחידות הדיור
3
בשכונה הוא .4,368
גודל משק הבית הממוצע לשכונה הוא  5.5נפשות
למשק בית.

> מקור :עיריית ירושלים ,ראס אל עאמוד תוכנית אב  ,2017קייזר אדריכלים ומתכננים.
> המצב הסטטוטורי הנוכחי
 672 - 40%דונם משטחי התוכנית מיועדים למגורים

 151 - 9%דונם מיועדים לשטחי ציבור

 336 - 20%דונם מיועדים לדרכים

 31%משטח התוכנית  520 -דונם מיועדים לשצ"פ
3

מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,השנתון הסטטיסטי לירושלים.2017 ,

צפיפות הבינוי ברוטו (כולל כבישים ,שטחים פנויים
ומוסדות הציבור בשכונה) עומדת על  18.9יחידות דיור
לדונם .זו צפיפות עירונית ממוצעת ומשתווה לחלק
מהשכונות היהודיות במערב העיר.
רוב הבניינים בשכונה הם בני קומה עד שתיים .בניינים
גבוהים יותר נמצאים במעלה הזיתים ובמעלה דוד
המאוכלסים במשפחות יהודיות וכן מבנים המשמשים
כמוסדות ציבור ,כמו בתי ספר או מוסדות דת .ריכוז
בנייה גבוהה יותר נמצא בחלקה הצפוני של תת
השכונה ואדי קדום ובחלקים אחרים של השכונה.
לרוב ,ככל שהבנייה חדשה יותר היא רוויה יותר.

29

30

ראס אל-עאמוד  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ראס אל-עאמוד  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מים
כל הבתים בראס אל-עאמוד ובוואדי קדום מחוברים לרשת המים
של חברת הגיחון .לרובם יש שעוני מים ,אולם באזור ואדי קדום
יש חיבורים פיראטיים רבים .חלק מהצינורות מיושנים ולא נותנים
מענה מספק לתושבים המתגוררים בשכונה.

ביוב
בסוף שנות ה ,80-הוקמה על ידי הגיחון רשת ביוב בראס אל-
עאמוד .הרשת מתפקדת כמעט ללא בעיות .חלק קטן מהבתים
עדיין אינו מחובר לרשת ונזקק לבורות ספיגה .לעיתים התושבים
מזרימים את הביוב מבורות הספיגה אל רשת הניקוז ,וגורמים
לתקלות ולהפצת ריחות בלתי נעימים דרך קולטני הניקוז ברחובות
השכונה.

ניקוז
רוב האזורים בשכונה זקוקים לרשת ניקוז טובה מזו הקיימת,
שתוכל לקלוט את כמויות המים הגדולות בימי החורף הגשומים.
השיפועים בשכונה תלולים מאוד וזרימת מי הגשמים חזקה ומקשה
על התנועה המוטורית ובעיקר על הולכי הרגל .הבעיה חריפה
בעיקר ברחוב דרך בית לחם הישנה ,על פיתוליו הרבים והמסוכנים.
גם בדרך יריחו המשתפלת כלפי מזרח קיימת זרימה חזקה של מי
גשם המקשים על התנועה.

תשתיות ושירותי
ציבור
ואדי קדום היא תת-שכונה ענייה ומוזנחת מאד.
התשתיות מוזנחות ולקויות ,הכביש המרכזי צר
ומסתיים בגרם מדרגות לכיוון דרך יריחו .מהכביש
המרכזי יוצאות סמטאות צרות ,ללא מוצא ,שלאורכן
נבנו בתי המגורים .לשכונה חסרים מבני ציבור ראויים,
שירותי הניקיון לא מספקים את צרכי האוכלוסייה,
לצידי הכביש המרכזי אין מדרכות ובחורף סובלת
השכונה מהצפות בחלקים הנמוכים.

כתוצאה מהגשמים ומסתימת המנקזים על ידי סחף ולכלוך,
נגרמות פעמים רבות הצפות בדרך בית לחם הישנה ובאזורים
נוספים בשכונה .בעבר היו הצפות גם בשכונת-המשנה
סוויח אך משהוקמה בה רשת ניקוז לפני כעשור שנים ,פסקו
ההצפות.

כבישים ותחבורה
מצבם של הכבישים בראס אל-עאמוד ובוואדי קדום ירוד מאוד.
רוב הכבישים צרים ואינם מסוגלים לשאת את עומסי התנועה
שנוצרו עם הגידול ברמת המינוע של התושבים .אין בשכונות
מקומות חנייה מוסדרים ,לאורך הכבישים אין מדרכות ,כיסוי
האספלט פגום והחנייה בשולי הכבישים מפריעה ומגבילה את
תנועת כלי הרכב.
הבנייה ללא היתר וללא תכנון גרמה להיווצרות דרכים צרות בעלות
עקומות חדות ,ולעיתים גם ללא מוצא .רוב הבתים בנויים בקו
אפס (כלומר ,קו התכנון הוא בגובה הכביש) ולא ניתן להרחיב את
הכבישים .כביש בטן אל-הווא ,שהוא אחד מהצירים המרכזיים
בשכונה ,צר מלהכיל גם כלי רכב קטנים .כביש בית לחם הישן
צר מאוד ,משופע ומפותל ולאורכו אין מדרכות מילוט או מעקות
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בין ואדי קדום לחלקים העליונים של השכונה ,וכן את
הכביש האמריקאי לדרך יריחו.

ƈקו  256עובר בדרך בית לחם הישנה ,צומת עין
א-לוזה וברח' מעלה עיר דוד;

בשכונה קיימים מספר מתחמי מגורים שאין אליהם
גישה ישירה מהכביש והגישה אליהם מתבצעת
באמצעות מדרגות או סמטאות צרות מאד .דוגמה
למתחם כזה הוא חוש עדילה ,הסמוך למעלה הזיתים.

ƈקו  257עובר בכיכר ראס אל-עאמוד ,ג'בל בטן אל
הווא ושכונת סוויח;

ריכוז בתי הספר באזור אחד מקשה מאד על התנהלות
התחבורה .בשעות הבוקר ואחר הצהרים הורים רבים
מסיעים את ילדיהם לבתי הספר והאזור ,הסובל גם כך
מתשתית כבישים צרה ומחוסר במקומות חנייה ,נחסם
מכל הכיוונים .אוטובוסים לא יכולים להיכנס לאזור
בתי הספר וההסעות מתבצעות במיניבוסים שיוצרים
עומס רב יותר על הכבישים .המיניבוסים נאלצים
לעמוד באמצע הכביש כדי להוריד או להעלות את
התלמידים והדבר מקשה עוד יותר על זרימת התנועה
ויוצר פקקים בלתי נסבלים.

לל

ןא

עי

וזה

ראס אל עאמוד
רחובות ראשיים
רחובות משניים

> ראס אל-עאמוד :מערכת הכבישים
בטיחות ואף לא מעברי חצייה .הדבר מסכן ,בעיקר ,את
התלמידים הצועדים לבתי הספר בכביש הסואן .במקום
היו מספר תאונות קשות .בימות הגשמים הכביש מסוכן
אף יותר.

לנהגים והם נאלצים לפנות לאחור בעת מפגש עם
מכונית המגיעה ממול .הבעיה חמורה יותר כאשר נוצר
טור של כלי רכב החוסם את הנסיעה לאחור ונוצר פקק
תנועה לפרקי זמן ממושכים.

הצומת המחבר בין דרך בית לחם הישנה ובין הכביש
היוצא מתת השכונות סוויח ואל-מדארס ,בעייתי
במיוחד .במקום נוצרים פקקי תנועה ארוכים כאשר שני
הנתיבים משתלבים והופכים לנתיב צר אחד .הצומת
בעייתי במיוחד כאשר המשטרה חוסמת (באירועים
ביטחוניים) את אחת הכניסות לתת השכונות המקבילות
לדרך בית לחם (סוויח ,או אל-מדארס).

לדברי עובדי תוכנית אב לתחבורה ירושלים ,קיימים
בתכנון כמה פרויקטים לשכונת ראס אל-עאמוד.
במסגרת תוכנית 'חומש ב' מתוכנן שיפוץ לדרך בית
לחם הישנה עד לצומת עין אל-לוזה ,קטע באורך של
 1,770מטר .השדרוג יכלול הוספת נתיב לתחבורה
ציבורית ושיפור תנאי הבטיחות והנגישות .שדרוג דומה
מתוכנן לכביש הכניסה לוואדי קדום ,קטע כביש באורך
של  735מטר .כמו כן קיימת תוכנית לסלילת כבישים
חדשים :כביש  15באורך של  1,270מטר וכביש 14
באורך של  1,000מטר .כבישים אלו מיועדים לחבר

הכניסה לשכונת סוויח צרה ,משופעת ובעלת נתיב
תנועה אחד .הבנייה ברחוב חוסמת את שדה הראייה

תחבורה ציבורית
בהשוואה לשכונות אחרות במזרח ירושלים ,בראס
אל-עאמוד יש מערך יעיל וטוב של תחבורה
ציבורית .אם כי לא מושלם .השירות אמור לפעול
עד השעה עשר בלילה ,אך לדברי התושבים הוא
מסתיים בכל יום בשעה שמונה .בנוסף ,בשל
הכבישים הצרים בשכונה במקרים רבים אין
נגישות לאוטובוסים לרחובות ולסמטאות ולכן
התחבורה הציבורית מתנהלת לאורך הכבישים
הראשיים והמשניים ,ולרוב במיניבוסים .התחבורה
הציבורית בוואדי קדום טובה פחות בהשוואה
לחלקים אחרים בשכונה ולא מגיעה כלל לחלקים
הפנימיים של השכונות ותת השכונות בטן
אל-הווא ,חוש עדילה וחוש עוויס .קיים מחסור
בתחנות אוטובוס בכל האזור בגלל הכבישים
הצרים והטופוגרפיה התלולה שלא מאפשרים
הצבה של תחנות.
קווי האוטובוס העוברים בראס אל-עאמוד הם:
ƈקו  205ו  - 206 -בכיכר ראס אל עאמוד ,דרך בית
לחם הישנה ,לצומת עין אל-לוזה;
ƈקו  236עובר בדרך יריחו לכל אורכה;

ƈקו  83מופעל על ידי חברת אגד מגיע לשכונות
היהודיות מעלה הזיתים ומעלה דוד.
לפי התוכניות של תוכנית אב לתחבורה ירושלים ,יש
כוונה לשפר את התחבורה הציבורית באזור ואדי קדום
וכביש .15

חשמל
כל הבתים בשכונת ראס אל-עאמוד מחוברים לרשת
החשמל של חברת חשמל המזרח ירושלמית .מתחמי
המגורים של התושבים היהודים בשכונה מחוברים
לחברת החשמל הישראלית.
למרות שהשירות של חברת החשמל המזרח ירושלמית
סדיר ברוב שכונות מזרח ירושלים ,בסילואן ובראס
אל-עאמוד הוא פחות סדיר והתושבים סובלים ,לעיתים
קרובות ,מניתוקי זרם לפרקי זמן ממושכים .הסיבות
נעוצות בצפיפות הבנייה בשכונה ,שמקשה על נגישות
וקושי להכניס ציוד של חברת החשמל ולכן לתקן את
התקלות במהירות.

תאורת רחוב
בכבישים הראשיים קיימת תאורת רחוב ,אך ברוב
הרחובות הפנימיים היא חסרה או מועטה .בוואדי
קדום ובדרך בית לחם הישנה ,יש מעט מאוד עמודי
תאורה .כאמור ,דרך בית לחם הישנה תלולה ומסוכנת,
בעלת סיבובים חדים ומשמשת הולכי רגל רבים ומומלץ
להוסיף בה תאורת רחוב בדחיפות.

תקשורת ודואר
עד שנת  2017קיבלו התושבים שירותי דואר בשכונות
הסמוכות או בסניף הדואר שנמצא ברחוב צלאח אל-
דין .בשנת  2017נפתח בראס אל-עאמוד סניף דואר,
על דרך ירושלים – יריחו ,בקרבת כיכר אל-נח'יל.
באפריל  2018נפתח הסניף מחדש עם העברתו לידי
זכיין אחר ,שמספק שירות טוב יותר לתושבים.
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שירותי הטלפון והאינטרנט ניתנים על ידי חברת
בזק ,קווי הטלפון פועלים ללא תקלות ,אך התושבים
מתלוננים כי מהירות הגלישה באינטרנט אינה גבוהה.
הקליטה של הטלפונים הסלולריים חלשה באזורים
הנמוכים והנסתרים יותר של השכונה.

גנים ציבוריים
אין בשכונה ולו גן ציבורי אחד שעומד לרשות
התושבים.

מתקני ספורט
בסמוך לחטיבת הביניים סילואן ,באל-מדארס ,יש
מגרש כדורגל מתוחזק היטב .המגרש מנוהל על ידי
מועדון הספורט סילואן ועבר לפני כשש שנים שיפוץ
במימון 'קרן אל-קודס' של ארגון המדינות המוסלמיות
שמרכזה במרוקו .לאחרונה שיפצה העירייה את המגרש
ומינתה מנהל המקבל את משכורתו מהעירייה .המגרש
במצב טוב ,משמש את התלמידים ואת קבוצת הכדורגל
של מועדון הספורט סילואן .במועדון עצמו אין מתקני
ספורט .בשנה האחרונה התקבל אישור למימון רכישת
מתקני ספורט מהקרן המקומית הירושלמית "ווקף
אל-קודס" .לפי המתוכנן ,יוקמו במועדון מתקני טניס
ואולמות ספורט לענפים שונים כמו קראטה.
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תברואה

מערכת החינוך

בעיית התברואה היא מהקשות בשכונה .תדירות
פינוי האשפה (שלוש פעמים בשבוע) אינה מספקת,
לכן התושבים שורפים את האשפה המצטברת בכלי
האצירה .כמו כן ,אין מספיק עובדי ניקיון .הרחובות
הצרים והתלולים בשכונה מונעים אפשרות גישה
למשאיות וכלי רכב כבדים לפינוי אשפה ואינו מאפשר
טיפול נאות בבעיות התברואה .כתוצאה מכך ,מיכלי
האצירה עולים על גדותיהם ,מפיצים ריחות רעים
ומהווים סכנה בריאותית ובטיחותית לתושבים .לאורך
הרחובות מצטברת אשפה כמעט בכל חלקי השכונה
ובכל שעות היממה.

אין כיום מחסור בכיתות לימוד בבתי ספר המשרתים
את תלמידי ראס אל-עאמוד וסילואן .רוב בתי הספר
מרוכזים בחלק העליון של השכונה ,המכונה בשל כך
'שכונת אל-מדראס'.

לדברי התושבים ,במתחם מעלה הזיתים היהודי,
העירייה מפנה את מיכלי אצירת האשפה בתדירות
גבוהה יותר.

להלן רשימת בתי הספר בשכונה ומספרי התלמידים:
רשימת בתי הספר ומספרי התלמידים
שם בי"ס

מאפיינים תלמידים

ראס אל-עאמוד מקיף בנים

על-יסודי 650

מתוכננות להיבנות בשכונה שתי קריות חינוך באזור
עין אל-לוזה ,אחת בחלק המזרחי ואחת בחלק המערבי.
קריה חינוכית עשויה לצרוך שטח גדול בשל ריכוזם
של מספר מוסדות חינוך בשטח אחד (על פי התקן,
בי"ס תיכון דורש שטח של כ 17 -דונם ובי"ס יסודי 5-7
דונם).
מספר הכיתות במוסדות החינוך לפי הזרם החינוכי
סוג המוסד

רשמי

מוכר שאינו
רשמי

סה"כ

גן ילדים

23

24

47

בי"ס יסודי

58

20

78

בי"ס על יסודי

37
118

6

ראס אל-עאמוד מקיף בנות

על יסודי

1030

חט"ב סילואן (עבד אל-קאדר
אל-חוסייני)

חט"ב

1,110

יסודי סילואן בנות

יסודי

680

סה"כ

יסודי סילואן בנים

יסודי

550

גן ילדים ח.מ.

6

יסודי סילואן החדש -ואדי
קדום

יסודי

630

בי"ס יסודי ח.מ.

18

18

יסודי סילואן בנות

יסודי

550

סה"כ

24

24

סה"כ

5,200

37
44

162

לפי נתוני מפקד האוכלוסין שנערך בשנת  ,2008ממוצע שנות הלימוד בראס אל-עאמוד היה–  10.3שנים .שיעור
המחזיקים בתואר אקדמי בגילאים  54-25היה  11.3%ושיעור העובדים במשלח יד אקדמי או ניהולי היה  6.7אחוזים
בלבד .נתונים אלו נמוכים גם בהשוואה לשכונות אחרות במזרח העיר באותה שנה.
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רווחה ובריאות
לשכת הרווחה המטפלת בתושבי ראס אל-עאמוד,
שוכנת במרכז העסקים הראשי של מזרח ירושלים,
סמוך לרחוב צלאח א-דין .ריחוקה של הלשכה
מהשכונה משפיע על איכות השירות ועל מספר
המשפחות המטופלות בה .הלשכה נותנת שירות
ל 2,538-משקי בית בשכונות הדרומיות של מזרח
העיר .ללשכת הרווחה אין משאבים כלכליים ואנושיים
הדרושים על מנת להעניק שירות משביע רצון לנזקקים
הרבים.

בשכונה חמש מרפאות של קופות חולים ,שלוש מהן
משתייכות לקופת חולים כללית ושתיים לקופת חולים
מאוחדת .בכל אחת מקופות החולים יש בית מרקחת.
אין בשכונות מרפאות הפועלות בשעות הלילה .במצבי
חרום פונים התושבים למרכזי טר"מ ולבתי החולים
הקרובים .בשכונה עצמה אין תחנה לבריאות המשפחה
והתושבים נאלצים לפנות לתחנה הנמצאת באזור אל-
עבאסיה בשכונת אבו תור.

שם המרפאה  /המרכז

קופת חולים

כתובת

מרפאת פנורמה

כללית

כניסת פנורמה

מרכז עבדאללה
אל-שייח

מאוחדת

כניסת פנורמה

מרכז אל-חיכמה

כללית

מתחת לשכונת אל-שייאח

מרכז אל-חיאה הרפואי

מאוחדת

על דרך יריחו -ממול הכניסה לשכונת אבו סוואי

מרפאת פנורמה 2

כללית

שכונת אל-מדארס

שירותי דת ומקומות קדושים
מוסלמים בראס אל-עאמוד ובואדי קדום שבעה
מסגדים .המרכזי שבהם הוא מסגד מוחמד אל-פאתח,
שהוקם בשנת  .1964בשנת  2009הורחב המסגד ב70
מ"ר לבנייה של עזרת נשים .ההרחבה נעשתה ללא
היתר בנייה והעירייה מנסה לאכוף את החוק ולהרוס
את השטח הנוסף ,עד כה ללא הצלחה .האימאם של
השכונה הוא סברי אבו דיאב.
המסגדים האחרים בשכונה הם :בילאל אבן אל-רבאח,
עוויס ,זהראא ,סוויח ,אל-אמאם אל-שאפעי.

נוצרים בית אברהם – מנזר בנדקטיני בעבר שהפך
לאכסנייה ובית הארחה לצליינים .משרת ,כיום ,עולי
רגל מעוטי אמצעים ומסייע להם בלינה וארוחות.
מנזר האחיות ניגריזי – שוכן בקצה המזרחי של
השכונה ,סמוך לאבו דיס .המנזר מתפקד מאז
 1966ועיקר פעילותו במתן סעד ופעילות חינוכית
ומיסיונרית.
יהודים בית כנסת בתוך מתחם המגורים של מעלה
הזיתים.

סיכום האתגרים בשכונה
והמלצות לשיפור
ככלל ,בעיותיה של ראס אל-עאמוד שונות מאלה של
וואדי קדום .יש אפוא להתייחס בנפרד לשתי היחידות
השכונתיות ,לרבות מתן הפתרונות .הבעיות המשותפות
לשתי השכונות הן בנושאי התשתיות ,מצב הכבישים,
מחסור במדרכות ובעיות ניקוז.
הבעיות בוואדי קדום בכל התחומים חמורות מאלה של
ראס אל-עאמוד :במצב התשתיות ,במחסור בשירותים
ציבוריים וברמתם ,במצבת הדיור ,באיכות הסביבה
ובתברואה .הבנייה הבלתי חוקית במשך שנים רבות
בוואדי קדום כמעט ומונעת היום את האפשרות לתקן
ולשפר חלק ניכר מהבעיות.
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מסחר
ראס אל-עאמוד מדורגת באשכול חברתי-כלכלי ,2
מתוך  20הקיימים בסולם האשכולות שהוגדר על ידי
הלמ"ס .ברם ,בשל גודלו של האזור הסטטיסטי ,הכולל
בתוכו אזורים נחשלים מאוד כמו וואדי קדום ,מושפע
המדרג הממוצע של השכונה כולה ,למרות שיש בה
אזורים אמידים ביותר שאפשר לזהותם לפי איכות
הבנייה ,מספר כלי הרכב וסוגיהם וכן ברמת המוצרים
שבחנויות .החלקים המבוססים יותר מבחינה כלכלית
נמצאים במרכז ראס אל-עאמוד והאזורים העניים יותר,
בדרומו של האזור ובוואדי קדום.
לפי המדד החברתי-כלכלי משנת  ,2008רק 39.4%
מקרב בני  15ומעלה היו בעלי הכנסה מעבודה.
לפי נתוני הארנונה שלא למגורים לשנת  ,2017יש
באזור  192עסקים ,מהם כ –  100עסקים קטנים,
שגודלם אינו עולה על  150מ"ר ו  6 -גדולים ,מעל 150
מ"ר .בשכונה פועלים  15בתי מלאכה שונים ומוסכים.
העלייה הגדולה במספר התושבים בשכונה שחלה
בשנים האחרונות ,הובילה לפתיחתם של עסקים
קטנים רבים הממוקמים ,בעיקר ,לאורך צירי התנועה
הראשיים.

מיקומם ופעילותם של בתי העסק הם ללא היתר,
ועל כן אינם מתואמים עם תשתיות הכבישים ועם
אפשרויות החנייה.
מלון פנורמה ,שפתח שעריו בתקופת המנדט הבריטי
עדיין פעיל.

כבישים ותנועה
כל כבישי השכונה מצריכים טיפול .רוב הכבישים( ,כ-
 )60%נמצאים בשיפוע העולה על  8%ועם עקומות לא
תקניות .שיפור בכבישים יחייב הרחבתם ,דבר שקשה
מאד לביצוע במערך הבנוי היום.
לרוב אין מדרכות לאורך הכבישים והבנייה היא בקו
אפס .הדבר אינו מאפשר הרחבה של כבישים ,ללא הרס
בניינים שנבנו ללא היתרים על תוואי הדרך.
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לא מעט מהסמטאות הן ללא ריבוד של אספלט.
הרחבה של כבישים מתוכננים ,בעיקר הדרך
האמריקאית ,תחייב הריסה של מבנים לאורכה.
למרות שהחיבור לשכונה בדרך האמריקאית ,נעשה
דרך כביש יריחו הדבר לא שינה משמעותית את
הנגישות לשכונה עצמה לעומת המצב הנוכחי.

מומלץ  -לבצע סקר מפורט לכל קטע של כביש
ועל סמך הממצאים להחליט על דרך הטיפול
הרצויה – הרחבתו ,הפיכתו לדרך חד סיטרית,
הוספת מדרכה ,הסדרת חנייה בקטעים מסוימים
או לאסור את החנייה בקטעים אחרים.

חנייה חדשים ,הסדרת מקומות חנייה במספר
אזורים מרוכזים וחיבור של כבישים חסומים אל
המאספים הראשיים והמקומיים .כל הפעולות
אמורות להתבצע בשיתוף התושבים ונציגיהם.

תכנון ובנייה
העירייה מכינה ,בימים אלה ,תוכנית אב כוללת לאזור.
התוכנית לא תפתור מצוקות וקשיים הדורשים טיפול
מיידי ונקודתי.

מומלץ לבצע סקרים מקומיים ,להגדיר את הטעון
תיקון ולבצע את התיקונים והשינויים במהירות
האפשרית ,מבלי לחכות לתוכניות הכוללניות
שאישורן נמשך זמן רב.

חנייה ותחנות אוטובוס
בשכונות ראס אל-עאמוד וואדי קדום אין הסדרי
חנייה נוחים והחנייה לאורך הרחובות גורמת לפקקי
תנועה רבים .אין גם מפרצי חנייה לתחבורה הציבורית.
ליד מוסדות ,שנבנו בשנים מאוחרות יותר ,יועדו
מקומות לחנייה ,לאורך הכביש ,על חשבון השטח
הבנוי ,אך אין הדבר עונה על הצרכים ,בעיקר ליד בתי
הספר החדשים שנבנו בשכונה .בשל רוחב הכבישים
אין תחנות אוטובוס מקורות לאורך קווי התחבורה
הציבורית ,אלא עמוד של תחנה בלבד .הדבר מקשה על
התושבים בקיץ ובחורף .התחבורה הציבורית מתנהלת
במיניבוסים שקיבולתם קטנה ,בשל הדרכים הצרות
שרוחבן אינו עולה על  10מ"ר לרוב.

מומלץ לבחון את האפשרות להקים בראס אל-
עאמוד מתקני חנייה ציבוריים ,כדי לאפשר את
הרחקת המכוניות החונות מצדי הרחובות .כן
מומלץ להקים בשכונה תחנות אוטובוס ,בתקן
מיוחד ,במקומות בהם הדבר ניתן.
ככלל מומלץ להסדיר את התנועה בכל השכונות,
לרבות ,שינויים בכיווני הנסיעה ,איסור על כניסת
רכבים לרחובות מסוימים ,קביעת תחנות הורדה
להסעות לתלמידים ליד בתי הספר ותוספת מפרצי

חיבורים לרשת הביוב
עשרות בתים עדיין לא מחוברים לרשת הביוב ולכן
משתמשים בבורות ספיגה .אלה לא תמיד מטופלים
כהלכה והביוב זורם למערכת הניקוז.

מומלץ לחבר ,בהקדם ,את כל הבתים לרשת הביוב
העירונית.

מבני חינוך לקליטת גידול עתידי בתלמידים
לפי הנתונים הקיימים ,אין צורך בכיתות לימוד נוספות
בשכונה ,אך הגידול הצפוי באוכלוסייה יצריך הקמת
בתי ספר נוספים ומומלץ לייעד מראש את השטחים
הדרושים .יש צורך למצוא חלופה ראויה לביה"ס
בכניסה לוואדי קדום ,הפועל במבנים ארעיים .העירייה
פועלת להסדיר את הנושא באמצעות רכישת הקרקע
עליה ניצבים המבנים הארעיים.
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בעיות ספציפיות של שכונת
המשנה ואדי קדום
מחסור בגנים ציבוריים ופינות משחק לילדים
בשתי השכונות אין גנים ציבוריים ופינות משחק
לילדים.

מומלץ לאתר שטחים מתאימים להקמתן של פינות
משחק לילדים ורצוי לעשות זאת בתאום עם
התושבים ,או לחלופין ,באמצעות הפקעת קרקע
בתמורה לפיצוי הולם לבעליה

תנועה
מצב הכבישים בוואדי קדום חמור ואין אפשרות
להיעזר בתחבורה ציבורית ,בשל הכבישים הצרים
שאינם מאפשרים לאוטובוסים לצאת מהשכונה אל דרך
בית לחם הישנה.

מומלץ למצוא לכך פתרון תכנוני מהיר.

תברואה – ניקיון ,פינוי אשפה ובעלי חיים
פינוי האשפה בוואדי קדום ממיכלי האצירה אינו
מתבצע בתדירות מספקת .האשפה מתפזרת סביב
כלי האצירה הפתוחים ולכן התושבים שורפים אותה.
הסמטאות הצרות לא מאפשרות כניסה של ציוד מכני
מתאים .בנוסף אין מספיק עובדי ניקיון כדי לטפל
בכמויות האשפה לאורך הרחובות ולצידי הבתים.
תושבי ואדי קדום מתלוננים על בעלי חיים משוטטים
המפריעים לתושבים ומהווים סכנה בריאותית ,ביניהם
עשרות כלבים חמורים ,סוסים ,חולדות ומכרסמים שונים.

מומלץ להגדיל את מספר עובדי הנקיון בשכונה,
את תדירות פינוי האשפה .כמו כן יש למצוא פתרון
מקצועי לסילוק בעלי חיים משוטטים מהרחובות.

ניקוז
בוואדי קדום ובאזורים נוספים קיימת ,בעונת החורף,
בעיה של ניקוז .בחלק מהרחובות נבנתה מערכת ניקוז
עם קולטנים של מי הנגר העילי ,אך אלה נסתמים על
ידי סחף ולכלוך ואינם מתפקדים כראוי בשעת הצורך.

מומלץ לבנות במהירות מערכת ניקוז יעילה.

אספקת מים
בוואדי קדום קיימת בעיה בתחום אספקת המים.
קיימים חיבורים פיראטיים רבים אל הצנרת הראשית
או אל שעוני מים של שכנים .לחלק מהתושבים יש
חובות כבדים לחברת הגיחון ,בשל מצבם הכלכלי של
המשפחות ,חברת הגיחון מבצעת ניתוקי מים הפוגעים
דווקא בתושבים החלשים ביותר.

מומלץ שהעירייה וחברת הגיחון יטפלו בבעיה
באופן פרטני ושכונתי
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Drainage During the winter Wadi Qadum and other areas face a
problem of drainage. Some of the streets include a drainage system
with vents for runoff water, but they are blocked by sediment and
litter and thus do not function properly when needed.
We recommend that an effective drainage system be
constructed as a matter of urgency.

Water Supply Wadi Qadum has a water supply problem. Many
residents are illegally connected to the main water supply or to
neighbors’ water meters. Some residents have large debts to the
water company Hagihon because of the family’s financial situation.
Consequently, when the water company cuts off their supply, it is
the most disadvantaged who are affected.
We recommend that the municipality and the water company
address this problem at the individual and neighborhood levels.
while cooperating with the residents and their representatives.
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Connection to the Sewage System Many homes have not been
connected to the sewage system and continue to use septic tanks.
These are not always properly maintained, which results in sewage
flowing into the drainage system.
We recommend, as a matter of urgency, that all homes be
connected to the municipal sewage system.

Educational Facilities for Additional Students in the Future
According to current data, there is no need for additional classrooms
in the neighborhood. However, the projected population growth will
require the creation of new schools, and we recommend that the
necessary land be designated in advance.
A suitable alternative is needed to replace the school at
the entrance to Wadi Qadum, which operates in provisional
buildings. The municipality is taking measures to address the
issue by purchasing the land on which the provisional buildings
stand.

Specific Problems to
the Sub-Neighborhood
of Wadi Qadum

Shortage of Public Parks and Play Areas for Children Both
neighborhoods lack public parks and play areas for children.
We recommend that suitable areas be identified for the
creation of play areas for children, and this should take
place in coordination with the residents or, alternatively, by
expropriating land and properly compensating its owners.

Transportation The state of the roads in Wadi Qadum is dire, and
public transportation is not feasible because the narrow roads do not
allow buses to make a U-turn and exit the neighborhood via the old
Bethlehem Road.
We recommend that a planning solution be found as a matter
of urgency.

Sanitation – Cleanliness, Garbage Removal, and Animals The
frequency of garbage removal from containers and dumpsters in
Wadi Qadum is insufficient. Litter accumulates around the open
containers, and residents then set it on fire. The narrow alleyways
do not allow entry of the necessary mechanical equipment. In
addition, the number of sanitation workers is inadequate to address
the quantity of garbage along the roads and adjacent to homes.
The residents of Wadi Qadum have complained about roaming
animals that disturb them and constitute a health hazard. These
include dozens of dogs, donkeys, horses, rabbits, and various
rodents.
We recommend increasing the number of sanitation workers
and the frequency of garbage removal in the neighborhood.
In addition, a professional solution is needed to remove the
animals that roam the streets.
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Overall, the problems facing Ras al-’Amud differ from those of
Wadi Qadum. The two neighborhood divisions therefore need to be
addressed, and have their problems resolved, separately.

Both neighborhoods have problems in terms of infrastructure, the
state of their roads, a lack of sidewalks, and drainage. In all these
areas the situation in Wadi Qadum is more dire than in Ras al-’Amud:
the state of infrastructures, the shortage and poor quality of public
services, the housing situation, environmental conditions, and
sanitation. Many years of illegal construction in Wadi Qadum have
now rendered it nearly impossible to address a remedy of significant
portion of its problems.

Roads and Transportation All the neighborhood’s roads need
repair. Most of the roads have at least an 8% grade and contain
curves that do not meet safety standards. To improve these roads,
it will be necessary to widen them, which would be very difficult
under current circumstances.
Most of the streets lack sidewalks and have zero-lot-line buildings,
making it impossible to widen the roads unless the buildings that
were constructed along the road without a permit are demolished.
A significant portion of the alleys are not paved with asphalt, which
results in flooding during the rainy season. Plans for road expansion,
particularly the American Road, will require demolishing buildings
along the route.
We recommend that a detailed road survey should be
conducted, and repairs should be decided based on its findings:
expansion, transformation into a one-way street, the addition
of a sidewalk, creation of parking spaces along certain
segments or the prohibition of parking along other segments,
and the like.

Parking and Bus Stops The neighborhoods of Ras al-’Amud and
Wadi Qadum lack convenient parking, and parking along the roads
creates traffic congestion. In addition, there are no parking bays
for public transportation. Parking spaces have been designated,
at the expense of built-up areas, along the roads adjacent to
institutions that were built in later years, but these not meet the
needs, particularly not those of the neighborhood’s more newly
constructed schools. Because the roads are narrow, the public
transportation routes contain only signposts, rather than bus
shelters, which is a source of hardship for residents during the
summer and winter seasons. The narrow roads, most of which do not
exceed 10m in width, also mean that public transportation relies on
limited-capacity minivans.
We recommend that the possibility of creating public parking
facilities in Ras al-Amud, as an alternative to parking along
the roads, be assessed. Another recommendation is to build
specially designed bus shelters wherever possible.
As an overall recommendation, transportation should be
regulated throughout the neighborhoods, including the
changing of traffic direction, prohibiting vehicles from
entering certain streets, designating stops for schoolchildren
disembark and creating new parking bays, creating
concentrated parking areas in several lots in critical areas, and
linking blocked roads with the main and local transportation
routes. All these measures should be taken in cooperation with
the residents and their representatives.

Planning and Construction The municipality is currently
preparing a comprehensive master plan for the area. The plan will
not resolve the hardships and problems that require immediate,
targeted attention.
We recommend that local surveys be conducted to determine
what repairs are needed, and that the necessary repairs and
changes be made as soon as possible, without waiting for
comprehensive plans whose approval takes a long time.
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RAS AL-'AMUD
This study is part of a series of studies on Arab neighborhoods in
East Jerusalem, conducted by the Jerusalem Institute for Policy
Research. The aim of the studies is to produce a profile of the
society and infrastructures of the city’s Arab neighborhoods in a
range of areas, in order to promote informed, proactive efforts
to improve the quality of life for East Jerusalem’s residents. In
addition to describing the situation, the studies are aimed at
identifying mechanisms for growth and development that will
improve the socioeconomic conditions of these neighborhoods
and villages. We believe that research combining practice with
policy recommendations provides a basis for rectifying social and
political injustices, with a view to creating a properly functioning
city for all its residents. Our research methods include fieldwork,
in-depth interviews with residents, the use of official authorities’
and research institutes’ databases, and roundtables with the
participation of neighborhood, municipality, and civil society
representatives.

The Arab Neighborhoods in East Jerusalem
Infrastructure Research and Evaluation

RAS AL-'AMUD
AHMAD ASMAR

Ras al-'Amud is located to the east of Silwan and the Old City, south
of the Jewish cemetery on the Mount of Olives, and north of the
Arab A Sawahreh Bedouin tribal area. Ras al-'Amud is, in effect, an
extension of Silwan, and most of the land plots in the neighborhood
are owned by the original residents of Silwan. When Silwan became
overcrowded as a result of rapid development during the twentieth
century, its extended families began to spread towards Ras al'Amud, which, under the British Mandatory partition of the area,
belonged to the village of Silwan. In recent decades families from
other East Jerusalem neighborhoods have moved to Ras al-'Amud,
and in particular families that trace back to Hebron.

The sub-neighborhood of Wadi Qadum spans 630 dunams, Located
south of the old Jerusalem-Jericho Road, Wadi Qadum spans both
sides of a channel that connects with the Qidron Valley. To the
east it borders the Security Fence and the municipal boundary
of Jerusalem (across from the village of Abu Dis); to the west it
borders the old Bethlehem Road, which linked Bethlehem with East
Jerusalem during Jordanian rule.
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מחקר זה הוא חלק מפרויקט מחקרי רב-שנתי
שיזם מכון ירושלים בנושא השכונות הערביות
במזרח ירושלים ,שמטרתו העלאת המודעות
למצבן הכלכלי-חברתי-פוליטי של השכונות
ולעודד את הממסד לנקוט בפעולה משמעותית
לשיפור מצבן .במסגרת הפרויקט ממפים חוקרי
המכון את כל שכונות מזרח העיר ומשרטטים
פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון
תחומי החיים.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר :מכון
ירושלים לחקר ישראל) הוא המכון המוביל
בישראל בחקר המציאות המורכבת והמרקם
הייחודי של ירושלים.
המכון ,שהוקם ב, 1978-מתמקד באתגרים
הייחודיים המאפיינים את ירושלים בת זמננו
ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי
מדיניות ,לאנשי אקדמיה ולקהל הרחב .עבודת
המכון משתרעת על כלל ההיבטים של העיר:
תכנון פיזי-אורבני ,סוגיות חברתיות ודמוגרפיות,
אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות
ממעמדה הגאו-פוליטי של ירושלים .עבודתו
הרב-גונית של המכון לאורך השנים הקנתה
לו פרספקטיבה ייחודית ,שהובילה להרחבת
פעילותו לעבר אתגרים מורכבים וכוללים שעִמם
מתמודדת החברה הישראלית – בהם סוגיות
עירוניות ,חברתיות ואסטרטגיות ,אתגרי סביבה
וקיימּות ,מימון וחדשנות.
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