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תקציר
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.

עיקרי המחקר

שכונת סילואן ממוקמת מדרום למתחם הר הבית ומתגוררים בה
כעשרים אלף תושבים ,מתוכם כ 500-יהודים .השכונה היא חלק
מהאגן ההיסטורי של העיר ולה חשיבות היסטורית וארכיאולוגית.
עיר דוד (ואדי חילווה) היא הגרעין ממנו התפתחה ירושלים הקדומה.
עיר הקברים של ירושלים מתקופת בית ראשון ,היא הבסיס עליו
נבנה הכפר סילואן במורדות הר הזיתים ולכן יש לשכונה פוטנציאל
תיירותי שלא ניתן להפריז בחשיבותו .יחד עם זאת ,סילואן שכונה
צפופה ,ענייה ,חסרת תשתיות פיזיות ומוסדות ציבור .מתיחות
ורגישות מיוחדת מעוררת ההתיישבות היהודית בעיר דוד ובחלקי
השכונה האחרים .קיים גם מתח בין המאמץ לפתח את התיירות
באזור עיר דוד  -בין השאר באמצעות פיתוח מתחם קדם (מרכז
מבקרים ומסחר גדול) ורכבל המתוכנן להגיע אליו  -ובין מצבה
הקשה של השכונה ותשתיותיה .לשכונה אין מנהיגות מאוחדת
והמינהל הקהילתי שהוקם ב 2015ואמור לשרת את השכונות אבו
תור ,סילואן וראס אל-עאמוד כמעט ולא מתפקד מאחר שהתושבים
אינם משתפים פעולה עם המינהל המזוהה עם העירייה .את הפעילות
התרבותית מנהלות עמותות ערביות מקומיות .בנוסף ,הגן הלאומי
'סובב חומות ירושלים' (סביב חומות העיר העתיקה) כולל שטחים
נרחבים מסילואן עובדה שמקשה על התכנון והבנייה בשכונה שבתים
רבים בה בנויים ללא היתרים וללא תכנון מסודר.

בעיות ואתגרים עיקריים
המאפיינים את סילואן

תכנון ובנייה הגן הלאומי 'סובב חומות ירושלים' תופס חלק
מרכזי משטחי השכונה בשכונה ואינו מאפשר בנייה בהיקף רחב
ומשמעותי ,למעט תוכניות נקודתיות חלק ניכר מהבתים בשכונה
נבנו ללא היתר .תוכנית פיתוח 'גן המלך' ,באפיק נחל קדרון,
כוללת הריסה של  88מבנים שנבנו ללא היתר .בשנים האחרונות
מתקיימים מגעים בין התושבים לבין העירייה על הסדרה שתכלול
פינוי רוב הבתים ,אך הסכם טרם הושג בשל ניגודי אינטרסים בין
התושבים לבין עצמם וקשיים במשא ומתן שלהם מול הרשויות.
בנוסף ,עשרות בתים בנויים בשטחו של בית הקברות היהודי
סמבורסקי במורדות הר ציון ,שאף הוא חלק מהגן הלאומי ואין
אפשרות להרחיבם.
אנו ממליצים להוציא את השטח המבונה מתחומי ההכרזה של
הגן הלאומי ולהכין תוכניות להתחדשות עירונית במקומות
בהם הדבר אפשרי.
כבישים ,מדרכות וחנייה סילואן הוא כפר שהתפתח באופן
ספונטני ,ללא תכנון מסודר .התוצאה היא כבישים צרים שאינם
מתאימים לתחבורה פרטית וציבורית ושלא ניתן להקים לאורכם
מדרכות ומקומות חנייה .הטופוגרפיה התלולה לא מאפשרת
חיבורים נוחים בין הרחובות אלא במעברי מדרגות.
אנו ממליצים לטפל ברחובות הראשיים של השכונה ,לרבד
כבישים פנימיים כרחובות הולנדיים ,לשפץ ולשקם את מעברי
המדרגות וליצור ביניהם טיילת.
בתי ספר מרבית התלמידים המתגוררים בשכונה לומדים בראס
אל-עאמוד ,הצמודה לסילואן .בסילואן עצמה יש שלושה בתי ספר
בלבד.
אנו ממליצים להשתמש במגרש הציבורי שבשכונת אל-
בוסתאן לבניית בית ספר שבו ימוקם גם המינהל הקהילתי.
מים ,ביוב וניקוז השכונה סובלת מהצפות בשל הטופוגרפיה
התלולה .מערכת הביוב טעונה שדרוג.
מומלץ לבצע בדחיפות עבודות להנחת תשתית ניקוז ברחובות
תוך ריבוד והסדרת הכבישים ומעברי המדרגות בין הרחובות.
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תברואה ניקיון הרחובות ופינוי האשפה מתבצעים בעיקר ברחוב
הראשי של השכונה .רחובות צדדיים אינם זוכים לרמה נאותה של
ניקיון ופינוי אשפה.
אנו ממליצים שהעירייה תרכוש טרקטורונים ותנקוט בכל
פעולה אפשרית על מנת להגביר את פעילות פינוי האשפה
והניקיון בשכונה.
מחסור במתקנים ובמוסדות ציבור בכל השכונה מגרש כדורגל
אחד וגן משחקים אחד שהוקמו על ידי רשויות המדינה.
חסרים גני משחקים ומגרשי ספורט נוספים ,מתנ"ס ,סניף דואר,
סניף בנק ,מסחר ,בתי קפה וחנייה באזורים המסחריים.
מוצע לבצע מהלך של התחדשות עירונית לאורך הרחוב
הראשי ולהוסיף בו פעילויות מסחר ומקומות חנייה .כמו כן,
מומלץ להכשיר בגן הלאומי סובב חומות ירושלים ,שטחים
פתוחים שישמשו את התושבים באזור לפעילויות פנאי ונופש.
מינהל קהילתי ומנהיגות המינהל הקהילתי כמעט שאינו פעיל
בשכונה .התושבים מסרבים לשתף עמו פעולה .את מקומו של
המינהל הקהילתי תפסו עמותות מקומיות שונות ,כמו מועדון
סילואן ועוד .בשכונה אין מנהיגות אחת ,המוכרת על ידי הרשויות
והתושבים ,לכן קשה להוציא אל הפועל תוכניות ומיזמים בשיתוף
התושבים.
אנו ממליצים לפעול לאיחוד ועדי ההורים של בתי הספר עם
עמותת "ועד ההגנה על אדמות סילואן" למנהיגות מאוחדת
ולקדם באמצעותה פרויקטים בשכונה .כמו כן ,מומלץ
להשקיע בבניית מתנ"ס חדש בשכונת אל-בוסתאן ולתת לו
תקציבים הולמים.

ההתיישבות היהודית פינוי משפחות ערביות מבתים שהיו בעבר
בבעלות או בחזקה יהודית ,והעברתם לידי עמותות יהודיות (כמו
אלעד ועטרת כוהנים) מעורר מתח .אמנם קשה למנוע רכישת בתים
מבעליהם או העברתם מידי האפוטרופוס לעמותות היהודיות ,אולם
ממשלה אחראית חייבת לתת דעתה על ההשלכות ,לטווח ארוך ,של
פינוי תושבים ערבים וכניסת תושבים יהודים ללב השכונה.
יש לגבש מדיניות מתאימה בסוגיית ההתיישבות היהודית
והשפעתה על המרקם השכונתי .פינוי הבתים יכול להתבצע
ביתר רגישות והתחשבות.
ארכיאולוגיה ,תיירות ופיתוח לשכונה פוטנציאל תיירותי בשל
הנכסים ההיסטוריים ,הארכיאולוגיים והנופיים המצויים בתחומה.
כיום עמותת אלעד ,המפעילה בשיתוף עם רשות הטבע והגנים את
הגן הלאומי עיר דוד ,ומנהלת את האתרים הארכיאולוגים במקום,
היא הנהנית העיקרית מהפיתוח התיירותי .כמו כן ,הרכבל ,המתוכנן
להיבנות ממתחם תחנת הרכבת הראשונה בעמק רפאים למתחם קדם,
מעורר מחלוקת ציבורית ועשוי לפגוע אנושות בתושבי השכונה
ובערכי שימור ונוף.
אנו ממליצים שהחפירות הארכיאולוגיות המבוצעות באזור
ייערכו תוך רגישות לערכי התרבות וההיסטוריה של כל
האוכלוסייה בשכונה ובזהירות המרבית על מנת למנוע פגיעה
בנכסים תרבותיים ובמרקם החיים של התושבים .אנו סבורים
שפיתוח מתחם קדם  -כמו פרויקטים אחרים בשכונה צריך
להיעשות בשיתוף עם נציגי התושבים מתוך שאיפה שגם הם
יוכלו ליהנות מהפיתוח ומתנועת התיירים בשכונה וכן לשקול
שנית את נחיצותו של הרכבל.
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סילואן ממוקמת מזרחית לנחל קידרון (ואדי נאר) ,במורדות
הדרומיים של רכס הר הזיתים (הר המשחה) .במהלך השנים
התפשט הכפר מערבה וחצה את הגיא אל הגבעה המזרחית
המכונה עיר דוד (או ואדי חילווה) .שלוחה זו תחומה,
במערבה על ידי הגיא (נחל הטירופאון) ,בדרומה על ידי גיא
בן-הינום ובמזרחה על ידי נחל קידרון .גיאיות אלה הגנו על
העיר הקדומה משלושה כיוונים.
שטח הכפר ,ממזרח לקידרון ,הוא  537דונם (אזור סטטיסטי
 813במפקד  )1995ושל עיר דוד  -ואדי חילווה (אזור
סטטיסטי  811במפקד  )1995הוא  506דונמים .במפקד
האוכלוסין של שנת  2008אוחדו שני האזורים הסטטיסטיים
לאזור אחד ,וניתן לו המספר  .2611שטחו  1,026דונם.
המרחב של סילואן ,נשוא המחקר ,הוגדר בגבולות האזורים
הסטטיסטיים  811ו 813-כפי שהותוו על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה במפקד האוכלוסין של שנת .2008
(ראה מפות להלן).

סילואן אזור סטטיסטי 2611
במפקד 2008

ה'משבצת הכפרית' של הכפר סילואן ,שגבולותיה נקבעו
בתקופת המנדט ,כללה שטח גדול בהרבה משטחו של הכפר
כיום .המשבצת הכפרית השתרעה ,לפי המפה המנדטורית
משנת  ,1933מגבולות הכפר א-טור בצפון עד לרכס ארמון
הנציב בדרום ,כולל שטח בית הקברות היהודי בהר הזיתים
ושכונת א-שייאח' במורדות המזרחיים של הר הזיתים ,וכן
שטחים נוספים עליהם בנויות כיום השכונות אבו תור ,ראס
אל עמוד ,אל פארוק (כיום חלק משכונת ג'בל אל מוכבר)
ואדי קדום ,וואדי יאצול (שכונה קטנה בתוך נחל ָאצל – בין
רכס ארמון הנציב לאבו תור) .שטחה של המשבצת הכפרית
בזמנו ,היה למעלה מ  5,400 -דונם.
כיום גובלת סילואן בשכונת ראס אל-עאמוד במזרח .הגבול
בין השתיים עובר לאורך רחוב בטן אל-הווא.
סילואן באזורים הסטטיסטיים 813 ,811
במפקד 1995

מיקום ,טופוגרפיה
ושם
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ואדי אל-ג'וז

מע"ר מזרח

א-טור

העיר העתיקה

א-שיאח

סילואן

ראס אל עאמוד

אבו דיס

אבו תור

סואחרה אל-ע'רביה

הקו הירוק
גדר ההפרדה
גבולות השכונה
סילואן  -מיקום כללי

ג'בל אל מוכבר

התפתחות השטח הבנוי של סילואן

קיימים מספר הסברים לשם השכונה:

תושבי סילואן הוותיקים עדיין מתייחסים לכפרם על-פי
המשבצת המנדטורית כולל השכונות ראס אל-עמוד,
אבו תור ,ואדי קדום ,ואדי יאצול ,א-שייח' ,אל-פארוק
וחלקים מג'בל אל-מוכבר .בשטחים אלה מתגוררים
עד היום תושבים ממוצא סילוואני ובבעלותם אדמות
במקום.

א .השם העברי 'שילוח' שמציין בתנ"ך את הבריכה
ואת מפעל המים שהוליך את מימי הגיחון אליה ,הפך
ביוונית למילה סילואה או סילואם ,ובערבית נוספה
האות נון סופית .השם סילואם נזכר בנוסח היווני של
הברית החדשה בהקשר הנס שחולל ישו לאדם עיוור
בבריכת השילוח (יוחנן ט;)7 ,
ב .מקור השם בשפה הארמית ומשמעותו קוץ או פטל
שנמצאו בקרבת המים;
ג .המקור בשורש שלא או סלא (סלוה בערבית)
שמשמעותו שלווה או רוגע .אותם העניקו מי המעיין
לשותים אותם.

ב 1952-צורפה סילואן לתחום השיפוט של עיריית
ירושלים הירדנית והפכה לשכונה עירונית .רוב
בתי הכפר נבנו במדרון המשופע של הר הזיתים.
המתיישבים הראשונים השתמשו במערות הקבורה
הרבות (מתקופת בית ראשון) כבתי מגורים .הבנייה
המאוחרת יותר על המדרון חייבה התאמה לתנאי
הטופוגרפיה .הכבישים הותוו בהתאם לקווי הגובה
בכיוון צפון-דרום וחוברו על ידי שבילים צרים,
משופעים ומדורגים שיועדו להולכי רגל .הטופוגרפיה
התלולה וההתפתחות הספונטנית והבלתי מתוכננת של
הכפר לא אפשרו סלילה של מערכת כבישים ומדרכות
תקנית ולכן הנגישות לבתים ,בחלקים גדולים של הכפר
 קשה .התנועה המוטורית מתנהלת באיטיות בכבישיםהצרים והפתלתלים ,חסרי המדרכות ,בתוך השטח
הבנוי של הכפר.
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היסטוריה
מהמעין הזה בליל עראפה [לילה שבו חוגגים את טקס
העלייה לרגל סמוך למכה]".

ראשיתו של הכפר הערבי סילואן בהפיכת כ 50-מערות
קבורה מתקופת ממלכת יהודה (המאות שביעית -
שמינית לפסה"נ) לבתי מגורים 1.סמיכות היישוב למעיין
היחיד הנמצא באזור (הגיחון) ולבריכת המים שמדרום
לו אִפשרה אספקת מי שתייה לתושבים ולעיבוד שדות
השלחין באפיק הנחל .המעיין שימש את ירושלים
בתקופת בית המקדש הראשון .נקבה שנחפרה בתקופת
מלכותו של חזקיהו ,מלך יהודה ,הוליכה את מי המעיין
לבריכה בתוך חומות העיר .בתקופה זו נהגו תושבי
ירושלים ,לקיים במעיין הגיחון את טקס שאיבת
המים בחג הסוכות ,לשם קיום מצוות ניסוך המים
במקדש .בכפר היה ,כנראה ,מעיין נוסף שנקרא עין
רוגל ,המזוהה עם ביר איוב של ימינו (על פי המסורת
המוסלמית על שם איוב שנרפא ממחלת הצרעת
במקום) ,הבאר נמצאת בחצר אחד ממסגדי הכפר,
בערוץ נחל קדרון.

בשנת  1596מופיעה סילואן לראשונה בספרי המיסים
העות'מאניים ככפר המונה  60בתי אב מוסלמים.
ב 1870-היו בסילואן  92בתי אב ואוכלוסייה של 240
גברים.

הכפר היה מיושב בתקופה הביזנטית (החל
מהמאה הרביעית לספה"נ) בנזירים ובמתבודדים
שהתגוררו במערות הקבורה 2.במאה העשירית הקימו
יהודים קראים שכונה בחלקה העליון של שלוחת עיר
דוד – וואדי חילווה (אזור העופל) וכינו אותה 'צלע
האלף' או 'שכונת המזרחיים' 3 .יישוב זה התקיים עד
לכיבוש הצלבני של ירושלים ב.1099-

בתקופה העות'מאנית שלטו תושבי סילואן על הדרך
ליריחו ולעבר הירדן ,גבו דמי מעבר והטילו מורא
על שיירות המסחר והצליינים היורדות לעמק הירדן.
אדמות הכפר השתרעו אז במורד הדרך ליריחו .היו
בשליטתם ,באותה תקופה 65,000 ,דונם שהשתרעו
עד לאזור ח'אן אל-אחמר שהיה נקרא בפיהם ח'אן
6
הסילוואנים (ח'אן אל-סלאוונה).

סילואן מופיעה לראשונה בכתובים בשמה ,או בשם
סולאן ,בתיאורו של ההיסטוריון המוסלמי בן המאה
העשירית – מוחמד בן אחמד שמס א-דין אל-מוקדסי.
סילואן ,על פי תיאורו היא "שכונה בפרברי העיר.
מתחתיה מעין המתפתל כנחש גדול .עות'מאן בן עפאן
הקדיש אותו לעניי העיר תחתיו ביר איוב וטוענים
שמימיו של זמזם [מעין קדוש במכה] מקבלים מים

החוקר אולריך גאספר זטצן כתב ב 1806 -כי רוב בתי
הכפר עלובים למראה ,בנויים בתוך מערות או סביבן
ומעט מבנים .התושבים התגוררו עם חיות הבית תחת
קורת גג אחת .עדויות נוספות של נוסעים אירופים מן
המאה ה 19-מדגישות את העוני הרב השורר בכפר ואת
העירוב של קברים ,מערות ובתים דלים זה בצד זה
וזה מעל זה 7.כמה נוסעים וחוקרים ציינו כי מוצאם

בתקופה הצלבנית ובראשית התקופה הממלוכית חזרו
והתיישבו במערות הקבורה שבמקום מתבודדים
ונזירים .בכתבי נוסעים מהמאה ה 15-מופיעות,
לראשונה ,עדויות על התיישבות זו 4.במאה ה 16-עם
הגידול בהתיישבות באזור ירושלים התפתח הכפר
וגדל .התושבים מצאו פרנסתם בחקלאות שלחין
שהתבססה על מי המעיין ,ממרעה וממכירת המים
5
לתושבי העיר ,בחודשי הקיץ.

של כמאה תושבים הוא היישוב דיבון שבעבר הירדן.
מערות הקבורה הקדומות החצובות בסלע וכמה כתובות
שהתגלו בהן (מתקופת המקרא ומן התקופה הביזנטית)
משכו את תשומת ליבם של חוקרים וגורמים אירופים
שונים והעצימו את העניין בכפר .הכנסייה הרוסית אף
רכשה כמה מערות קבורה ובהן קבר בת פרעה ו'סלע
העלייה' הסמוך לו 9.הפרנציסקנים רכשו גם הם מערות
קבורה ששימשו ,בתקופה הביזנטית ,למגורי נזירים
ולקפלות תפילה קטנות (באחת מהן נמצאה כתובת
יוונית המזכירה את הנביא ישעיהו) .הם רכשו גם את
'עץ ישעיהו' ,אתר קדוש באפיק נחל קדרון ,שזוהה ,על
פי מסורת מקומית ,עם המקום בו נבלע הנביא ישעיהו
בגזע העץ ,לאחר שנמלט מרודפיו בתקופת המלך
מנשה .העץ נעלם ממפת המקומות הקדושים בשנות
10
ה 40-של המאה העשרים.
8

מדרום לכפר הקימו השלטונות העות'מאנים ,בסוף
המאה ה ,19-בתים לחולי מחלת הנסן (שזוהתה
עם הצרעת המקראית) ,שפונו מאזור הר ציון .אלה
התגוררו בכפר בתקופת המנדט ובימי השלטון הירדני
11
עד שהוקם עבורם בית חולים באזור רמאללה.
עד למאה ה 20-עסקו רוב תושבי הכפר בחקלאות
באפיק נחל קדרון ובאזור עיר דוד  -לרבות באזור
'גן המלך' (ראו להלן) .הכפר נודע בתוצרת הירקות
המשובחת שלו שנמכרה בשווקי העיר העתיקה .ענף
פרנסה אחר הייתה הובלת מים בנאדות עור ואספקתם
לתושבי העיר – בעיקר בתקופות של בצורת ומחסור
במים .תושבי הכפר נהנו מזכות קדימה בשאיבת המים
ממעיין הגיחון או מביר איוב .הכנסה נוספת ממנה
נהנו בני הכפר הייתה 'דמי שמירה' ששילמה הקהילה
היהודית הספרדית כדי לשמור על מצבות בית הקברות

הספרדי בהר הזיתים.

12

במפקד המנדטורי משנת  1922נמנו בכפר 1,699
מוסלמים 153 ,יהודים ו 49-נוצרים (נראה כי נספרו
גם יושבי המנזר בהר המשחה בצלע הדרום-מערבית
של הר הזיתים ונזירים ממנזרים נוספים) .בסקר משנת
 1931נמצא כי התגוררו בכפר  2,968תושבים שגרו
ב 630-בתים .מספר היהודים ירד ל 124-ו 91-נוצרים
התגוררו במנזרים הסמוכים לכפר 13.בסקר הבריטי
משנת  1945נאמר כי בכפר גרים  3,820תושבים (רובם
הגדול ערבים-מוסלמים) ובבעלותם  5,421דונמים.
כפי שנראה בהמשך ,התושבים היהודים עזבו את
הכפר במחצית השנייה של שנות ה 30-בתקופת המרד
הערבי ( .)1939-1936החל מראשית תקופת המנדט
שינו בהדרגה רוב תושבי הכפר את פרנסתם כחקלאים
ועברו להתפרנס כפועלים (בתחומי הבנייה ועבודות
כפיים אחרות) בעיר החדשה שהחלה להתפתח מחוץ
14
לחומות.
במלחמת העצמאות שימש הכפר בסיס לכוחות
הערביים  -הפלסטינים והירדנים שנלחמו בעיר.
בסיום המלחמה נותר הכפר בצד הירדני של ירושלים
החצויה .בתקופה הירדנית גדל הכפר ,בעקבות בואם
של פליטים ומהגרים מהר חברון שהתיישבו בו .לפי
תכנית המתאר משנת  ,1948שהתווה האדריכל הבריטי
הנרי קנדל ,שמר הכפר על אופיו המיוחד ולא נבנו בו
בתים רבי קומות .עד  1952היה רוב שטחו של הכפר
מחוץ לתחום השיפוט של ירושלים ,למעט חלק משכונת
ואדי חלווה שנכלל בתחומי השיפוט ,ובשנת  ,1952עם
הרחבת שטחה המוניציפאלי של ירושלים הירדנית,
נכלל הכפר ,לראשונה בתולדותיו ,בשטח השיפוט של
העיר.
15
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דוד אוסישקין ,כפר השילוח :עיר הקברים מתקופת המלוכה ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' .284-282
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אוסישקין ,שם ,עמ' .13

2

דוד אוסישקין ,כפר השילוח :עיר הקברים מתקופת המלוכה ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' .298

9

דותן גורן ,ובא לציון גואל ,ירושלים  , ,2017עמ'  ;193-192זאב וילנאי ,העיר העתיקה וסביבתה ,כרך ב’ ,ירושלים  ,1972עמ' .258-256

3

משה גיל" ,בענייני ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה" ,קתדרה  ,70עמ' .42

 10אוסישקין ,שם ,עמ'  ;132-109וילנאי ,שם ,עמ'  ;274-271בן אריה ,שם ,עמ' .82-81
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אוסישקין ,שם ,עמ' .300

11

וילנאי ,שם ,עמ' .261

5

יהושע בן-אריה ,עיר בראי תקופה  -ירושלים החדשה בראשיתה .ירושלים :יד יצחק בן-צבי ,1979 ,עמ' .71

12

גורן ,שם  ,עמ' .192

6

רוב השטחים הללו הופקעו על ידי מדינת ישראל להקמת מעלה אדומים ואזור התעשייה במישור אדומים .עארף אל-עארף ,אל-מפצצל פי

13

וילנאי ,שם ,עמ' .259

תא'ריח' אל קדס .ירושלים :אל-אנדלוס.1961 ,

 14וילנאי ,שם עמ' .259

7

בן-אריה ,עיר בראי תקופה ,עמ' .71-68

15

יצחק לוי (לויצה) ,תשעה קבין ,תל-אביב  ,1986עמ' 243
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ההתיישבות היהודית בעיר דוד (ואדי חילווה) ובכפר השילוח
בספטמבר  1967מנה הכפר ,על פי המפקד
הישראלי 7,243 ,תושבים 16.לאחר מלחמת ששת
הימים המשיך הכפר להתרחב .פליטים משכונת
המוגרבים ומהרובע היהודי התיישבו בכפר שהפך
17
לאחד הצפופים בעיר.

ראשית ההתיישבות היהודית באזור סילואן הייתה
בשנת  ,1873עת רכש הרב רחמים נתן מיוחס ,בן
למשפחה ספרדית ירושלמית ותיקה בית בחלקה
הדרומי של הגבעה ,ממערב לכפר סילואן (באזור
עיר דוד של ימינו).

בין השנים  1970-1968נערך סקר ארכיאולוגי
מקיף ,על ידי הארכיאולוגים דוד אוסישקין וגבריאל
ברקאי ,של כ 50-מערות הקבורה ,מימי בית ראשון,
שנמצאו בכפר .במשך שנים חלה הרעה במצבם של
השרידים הארכיאולוגיים .חלקם ניזוקו בשל עבודות
בנייה ,חלקם הוצפו בביוב וכוסו אשפה .תקוותו של
עורך הסקר דוד אוסישקין ,שהממצאים ידגישו את
"הצורך בשימורה של עיר הקברים – שריד מופלא של
18
תפארת ירושלים בימי הבית הראשון" לא התממשה.
הפוטנציאל של הכפר ,כאתר מורשת ואטרקציה
תיירותית ,לא מוצה וגם כיום אין תוכנית לשיקומו
ולחשיפת אוצרותיו למבקרים ותיירים.

מיוחס התפרנס ,בין השאר ,משחיטה בבית המטבחיים
בסילואן .עיסוקו הביא אותו לעזוב את הרובע היהודי
ולהתיישב במקום שומם יחסית .היה עליו להגיע לבית
המטבחיים לפני עלות השחר כדי שהבשר יגיע לחנויות
מוקדם בבוקר ,שערי העיר היו נעולים בשעות אלה
ולכן בחר מיוחס להעתיק את מקום מגוריו אל מחוץ
לחומות .בני המשפחה המשיכו להתגורר במקום עד
שנות ה 30-של המאה העשרים .במשך רוב השנים היו
היחסים בין המשפחה היהודית והשכנים הערבים בכפר
טובים כפי שמעיד בזיכרונותיו יוסף ,בנו של הרב
רחמים נתן מיוחס בספרו הפלחים:

משפחת מיוחס עזבה את ביתה בכפר השילוח עם
ראשית תקופת המנדט הבריטי בגלל החפירות
הארכיאולוגיות שערך הארכיאולוג היהודי-צרפתי
ריימונד וייל באזור הבית בחיפושיו אחרי קברי מלכי
בית דוד ,במימונו של הברון אדמונד דה-רוטשילד.
וייל ,שהחל לחפור במקום בשנים  ,1914-1913חזר
לחפור באתר בשנים  1924-1923וביקש לחפור גם
מתחת לבית משפחת מיוחס .בני המשפחה נאלצו לעזוב
את הבית ומכרו אותו לחברת פיק"א .הבית לא נהרס
ודיירים ערבים המשיכו להתגורר בו .הקשרים הטובים
בין משפחת מיוחס לשכניהם הערבים נמשכו גם לאחר
שעזבו את הכפר .ב( 1968-לאחר מלחמת ששת הימים)
דיווח עיתון על המשמר כי מתגורים בבית זוג זקנים
ערבים ששומרים על המזוזה המקורית שהתקינה
משפחת מיוחס בשער הבית בטענה כי "מזוזה זו
מביאה להם ברכה רבה; ואם חס וחלילה יקחוה – ירע
20
להם".

"לרגלי קביעת דירתנו בכפר זה ,הייתי מאז אורח
מצוי בבתי הפלחים במשך עשר שנים רצופות ,ובערב,
בערב ,כשהייתי חוזר מן ה"חדר" או בימות הפגרה
והחגים ,הייתי רגיל לבקר את מוחמד ואת פטמה,
את עלי ואת ח'דיג'ה ,שכני חביבי .מפיתם האכילוני,
ומימיהם שתיתי ,ולפעמים כשכיבדוני בשיחותיהם
ובאגדותיהם כ"קינוח סעודה" עד שעה מאוחרת בלילה
הייתי גם לן בביתם ועל ידי כך כל דרכי השכנים
האלה ,מידותיהם ,אופן חייהם ,שיחותיהם ,ואגדותיהם
התחבבו עלי ,ונהיו לי כעין "גירסא דינקותא" ,ועד
עתה אני אוהב אותם ,בעוררם תמיד בלבי זיכרונות ימי
ילדותי הטובים ,הימים היותר טבעיים והיותר פשוטים
שבימי חיי [ ]...אין להתפלא ,אפוא ,אם מחבב אנוכי
את הפלחים ואת חייהם ,ואם משתדל אני לקבוע ל"בני
19
ישמעאל" אלה מדור בספרות ישראל".

בראשית שנות התשעים יושב בית מיוחס על ידי אנשי
עמותת אלעד והוא מסמל את ראשית ההתיישבות
היהודית החדשה באזור עיר דוד.

 16מפקד האוכלוסין והדיור – מזרח ירושלים ,ירושלים תשכ"ח ,לוח  ,2עמ' .4
17

אמנון רמון ,תושבים ,לא אזרחים :ישראל וערביי מזרח ירושלים ,ירושלים  ,2017עמ' .38

 18אוסישקין ,שם עמ' יב (בהקדמה).
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כפר השילוח
עיקר ההתיישבות היהודית בסילואן הייתה של יהודי
תימן שהגיעו לירושלים בשנת תרמ"ב (.)1882-1881
מצוקת הדיור הקשה של העולים העניים ומחוסרי
האמצעים ,שהתגוררו בבתי כנסת ובמערות מחוץ לעיר,
הביאה להתיישבות התימנים באזור שקיבל את הכינוי
כפר השילוח מדרום לגרעין הכפר סילואן .ב1884-
נבנו הבתים הראשונים על ידי אגודת 'עזרת נידחים'
(מיסודם של ישראל דב פרומקין בעל עיתון 'החבצלת',
נסים בכר ואליעזר בן-יהודה) ,שאספה כספים בארץ

יוסף מיוחס ,הפלחים ,הוצאת דביר ,תרצ"ז ,עמ'  ; Xאברהם בן-יעקב ,ירושלים בין החומות לתולדות משפחת מיוחס ,ירושלים תשמ"ז ,עמ'
.245-243 ,21-15

 20נחמה גנסור" ,יוסף ואחיו" ,על המשמר ,29.9.1968 ,עמ'  ;3בן יעקב ,שם ,עמ' .20
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> בתי ההקדש בסילואן (ללא תאריך) מקור :אוסף מוסד שנלר ,ארכיון התמונות יד יצחק בן-צבי

> כפר השילוח-כפר התימנים .1891 ,המבנה היחיד שעודו עומד הוא זה בן שלוש הכיפות בקצה שורת הבתים
העליונה .מקור התמונה :ויקיפדיה.
ובגולה במטרה לסייע לנזקקים התימנים ,שנתקלו
ביחס חשדני מצד הממסד של היישוב הישן בירושלים
ולא זכו לתמיכה כספית מן הכוללים והגופים הוותיקים
שתמכו ביהודי העיר .החשש העיקרי של ראשי האגודה
היה שהעולים התימנים יזדקקו ,מחוסר ברירה ,לסיוע
21
חברות המיסיון שפעלו בירושלים באותו זמן.

השכונה החדשה זכתה גם לסיוע כספי מן הברונית
קלרה דה-הירש ומנדיבים אחרים .מחצית מהקרקע
לבנייה נתרמה על ידי משה בועז (שּכונה בועז הבבלי
בגלל מוצאו העיראקי) .הוא מכר את הקרקע (כ10-
דונם) לכולל הספרדים ,שהסכים לבנות את הבתים
הראשונים עבור העולים התימנים העניים .השטח
הידוע כאדמת אל-חאביל ,בסילואן ,נרשם על שמו
של פקיד עדת הספרדים משה בנבנישתי ,שהיה נתין
עות'מאני ,בגבולות הבאים" :מדרום – אדמת אבו
פאטמה בת מצטפא אל סלוואני; ממזרח דרך ציבורית;
מצפון אדמת בוע'ז [בועז הבבלי]; ממערב -ביתו של
עודה אל סלואני והגרנות" 22.תיאור מילולי ובלתי
מדויק זה של גבולות החלקה ,היה מקובל באותה
תקופה ,והוביל ,בשנים האחרונות ,לעימות משפטי
סביב ההתיישבות היהודית החדשה בסילואן..

בשלב ראשון נבנו בכפר כ 60-דירות קטנות בחמישה
מבנים טוריים במתכונת המזכירה את בתי שכונת
משכנות שאננים (שנבנתה ב .)1860-הבתים נבנו
במדורג במדרון שמדרום לגרעין הכפר ,מעל ביר
איוב .זכות הקדימה לכניסה לבתים הראשונים ניתנה
לעולים התימנים שהתיישבו קודם לכן במערות ובנקיקי
הסלעים במורדות הר הזיתים 23.המקום נמצא מתאים
להתיישבות גם בשל סמיכותו למעיין הגיחון שסיפק
24
מים לתושבי השכונה.

בשנת תר"ס ( )1900הצהיר בפני בית הדין השרעי
בירושלים אלברט ענתבי ,מנהל בית ספר כי"ח

(אליאנס) ,כי קיבל ייפוי כוח מילדיו של הגבאי
משה בנבנישתי הכולל ויתור שלהם על אדמת
כפר השילוח ועל הנכסים שנרשמו על שם אביהם
שכללו  72דירות ובור לאיסוף מי גשמים .במעמד
זה הקדיש ענתבי את השטח והמבנים לטובת עניי
הקהילה היהודית בירושלים ,ספרדים ואשכנזים.
כנאמני ההקדש ,שזכה לכינוי 'הקדש השילוח',
התמנו רב העדה הספרדית ,רב העדה האשכנזית
וענתבי עצמו .במעמד זה חויבו דיירי ההקדש
בתשלום שנתי בסך עשרה פרנק לכיסוי ההוצאות
ההכרחיות למיסים ושיפוצים 25.הליך זה העביר

 23ניצה דרויאן ,באין מרבד קסמים :עולי תימן בארץ ישראל ( 1914-1882ירושלים  ,)1982עמ' ,.25
 24ציון מדמוני ,התיישבותם של יהודי תימן בכפר השילוח ,יהודה בן-פורת ,בן ציון יהושע ואהרון קדר (עורכים) ,פרקים בתולדות הישוב
21

בן-אריה ,עיר בראי תקופה ,עמ' .215

 22פרטים על הקדש השילוח (ללא תאריך) ,הארכיון הציוני המרכזי  A417/350מצוטט אצל דותן גורן ,ובא לציון גואל :המאמצים היהודיים
לקניית אחיזה במקומות הקדושים בירושלים וסביבותיה בשלהי התקופה העות'מאנית ( ,)1918-1840ירושלים  ,2017עמ' .192-191

היהודי בירושלים ,ירושלים  ,1973עמ' .255
 25אמנון כהן ,יהודים בבית המשפט המוסלמי -חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית ,המאה התשע-עשרה ,ירושלים תשס"ג,
תעודה  ,307עמ'  ;459-457 ,445גורן ,שם עמ' .197

21

22

סילואן  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

סילואן  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

> כפר התימנים ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה 20-יחד עם הבתים הפרטיים שנבנו מדרום לבתי
ההקדש .מתוך :ישעיהו ניר ,בירושלים ובארץ ישראל :בעקבות צלמים ראשונים ,תל-אביב  ,1986עמ' .25

למעשה את ניהול ההקדש מחברת 'עזרת נידחים'
לידי ועד העדה הספרדית 26.להליך משפטי זה
ישנה חשיבות רבה בדיון המשפטי על ההתיישבות
היהודית החדשה בסילואן.
מראשית שנות התשעים של המאה התשע-עשרה עד
מלחמת העולם הראשונה -נבנו כ 60-בתים פרטיים
קטנים נוספים .חלקם נבנו בצפיפות על המחצית
השנייה של אדמות בועז הבבלי והשאר נבנו על חלקות
קרקע נוספות שנרכשו או נחכרו מתושבי סילואן .קרקע
זו נרשמה על שם שלמה יוסף בן חאזי ,מראשי הקהילה
התימנית 27.יוזמה זו צמחה ,בין השאר ,עקב סיום
החוזים של המשפחות התימניות הוותיקות ,שביקשו
להמשיך להתגורר במקום .על פי הערכות ,ערב מלחמת
העולם הראשונה היו בכפר  15דונם בבעלות יהודית

ובמפקד משנת  1916נמנו בכפר  255תושבים יהודים
שהתגוררו ב 102-בתים 28.לחלק מן הבתים נוספו עליות
גג ומטבחים קטנים ובכל בית התגוררה משפחה אחת
או שתיים .בני העדה התימנית היו רוב המתיישבים
בשכונה ,אולם בהדרגה החלו לעבור לכפר גם בני עדות
29
יהודיות אחרות.
בכפר היו חמישה בתי כנסת (ארבעה תימנים ואחד
ספרדי) ,תלמודי תורה ,בית תמחוי ,גן ילדים ומרפאה
שהעסיקה אחות .התושבים עסקו ברקמה ,בחרושת
עץ ,בצורפות ,בגידול ירקות ופירות בתחומי גן המלך
שבנחל קדרון ובהמשך גם בבנייה ברחבי העיר .מעיין
הגיחון ובורות המים במקום סיפקו לתושבים מי שתייה
30
והשקיה לגידולים החקלאיים.

עד מלחמת העולם הראשונה המשיכה השכונה
להתפתח באיטיות .בתקופת המלחמה עברה השכונה
– כמו כלל היישוב היהודי בירושלים  -משבר קשה.
הגברים ,שהיו נתינים עות'מאנים ,נלקחו לעבודות
כפייה במחנות הצבא התורכי ורעב ומחסור שררו
במקום .חלק מבתי ההקדש הוזנחו וחרבו.

יהודים (לעומת  255ב 33.)1915-בנוסף ,החל מראשית
שנות ה ,20-הלך והחריף הסכסוך בין היישוב הציוני
החדש לבין התנועה הלאומית הפלסטינית .העוינות
הגוברת מצד חלקים באוכלוסייה הערבית כלפי היישוב
היהודי גרמו בהדרגה לתחושה של חוסר ביטחון מצד
34
התושבים היהודים בכפר השילוח.

לאחר הכיבוש הבריטי בסוף שנת  1917הוטב מעט
מצבם של המתיישבים שהתאוששו מן המשבר הכלכלי
והשתלבו בעבודות הבניין בעיר החדשה .הכפר
התרחב ,בתי ההקדש שופצו וכמה משפחות רכשו
מגרשים בשולי הכפר .חלק מבני הדור השני התיישבו
בקרבת בתי הוריהם וקבוצת עולים מתימן שהגיעה
לירושלים ב 1925-התיישבה בכפר לצידם של התושבים
הוותיקים 31.מסביב לשכונה היהודית ,שהתימנים
המשיכו להיות בה הגורם הדומיננטי ,נבנו גם בתים
של תושבים ערבים .האזור שהיה ריק כמעט לחלוטין
בשלהי המאה התשע-עשרה הפך לצפוף יותר ויותר.
בתים בודדים נבנו על הגבעה בצידו המערבי של נחל
הקדרון באזור עיר דוד של ימינו.

במאורעות תרפ"ט (אוגוסט  )1929נקלעו יושבי הכפר
למלכוד .מחד ,קיימות עדויות על מתחים בין אנשי
'ההגנה' ששהו בכפר לדיירים התימנים .האחרונים
אף העלו דרישה שחמשת חברי 'ההגנה' החמושים,
שנשלחו להגן התושבים היהודים ,יעזבו את הכפר כדי
שהיחסים עם השכנים הערבים לא יופרו 35.מאידך ,עזבו
חלק מן התושבים היהודים את הכפר מחשש לביטחונם.
לאחר שהגיעו הידיעות על הטבח ביהודי חברון ,פנו
ראשי היישוב היהודי שנשארו בכפר לחאג' מוחמד
גוזלאן ,אחד ממוח'תרי הכפר ,וקיבלו ממנו הגנה
וחסות .על פי אחת העדויות הסביר גוזלאן לפורעים
מחברון שהגיעו לכפר כי "התושבים היהודים בכפר
אינם אשכנזים ואינם ציונים ,אלא באו מארץ ערבית,
מתימן ,והם אנשים צנועים וטובים" 36.ואכן ,בניגוד
לתושבי חברון ,צפת והשכונות היהודיות הסמוכות
לדרך שכם (שכונת הגורג'ים וקרייה נאמנה) תושבי
כפר השילוח לא נפגעו בפרעות.

אולם ,בתקופת המנדט הבריטי הידרדר מצבו של כפר
השילוח ,והוא היה לשכונת עוני שהלכה והתדלדלה
מבחינה דמוגרפית עקב ריחוקה ממרכז הכובד של
היישוב היהודי שעבר לעיר החדשה ממערב לעיר
העתיקה .במכתב לוועד העיר מ 1921-מתוארים חלק
מבתי הכפר כחרבים ונטושים והתושבים היהודים
העניים מתוארים כמי שמצבם הכלכלי הכריח אותם
להתיישב בשכונה המרוחקת 32.לפי נתוני המפקד
הבריטי הרשמי הראשון ,מ ,1922-גרו בכפר 153
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מדמוני ,שם ,עמ' ;258

בני פרנקל ,לתולדות התיישבות התימנים בכפר השילוח ,קרדום ( 23-21ירושלים ואתריה) ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' .189-187
שלמה בדיחי ,מאה שנה לכפר התימנים (סילואן) – השילוח ,במערכה כ"ד ( ,)291ירושלים תשמ"ה ,עמ' .22
מיכל יונגר ,התיישבות התימנים בכפר השילוח תרמ"ב-תרצ"ט (עבודה סמינריונית באוניברסיטת ב-אילן) ,1999 ,עמ' .35-34

 26חסון ,עמ'

 32פז ,שם ,עמ' .435

 27יוסף טובי" ,זיכרונות רבי יוסף מצ'מוני על העליות הראשונות מתימן לארץ ישראל ",תימא ,כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה ,2003,ניר

 33פז ,שם ,עמ' .435

חסון,דגמי התפתחות והיעלמות של ה"שכונות הנעלמות" בירושלים ,עבודת גמר לתואר מוסמך באוניברסיטה העברית ,2018 ,עמ' .18
 28בנימין קלוגר ,ירושלים שכונות סביב לה ,ירושלים תשל"ט,טבלה  ,iעמ'  ; 8גורן ,שם ,עמ'  ;197יאיר פז ,נסיגה יהודית בתקופת המנדט,
בתוך :ארץ ישראל ,מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה ,כרך ( 28ספר טדי קולק) ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .435
 29דרויאן ,שם עמ' .29
 30מדמוני שם ,עמ' . .257

 34ראו בהרחבה :הלל כהן ,תרפ"ט :שעת האפס של הסכסוך היהוד-ערבי ,ירושלים .2013
 35פז ,עמ'  435מסתמך על ספר תולדות ההגנה ב'  ,Iעמ'  .346עדות משה יהוד ,מיוצאי הכפר המצוטטת אצל יונגר ,שם עמ'  ;35דורון הרצוג,
כפר התימנים :התמודדות עם בעיות הביטחון ויחסי ערבים ויהודים בכפר השילוח ,תרמ"ב –תש"ח ,1948-1882 ,ירושלים :עמותת עטרת
כהנים ,2009
 36דרור חוברה ,יחסי תושבי כפר השילוח עם שכניהם הערבים (סילואן) במפנה המאות התשע-עשרה והעשרים ,ארשת ה' (תשע"ד) ,עמ' .230
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24
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בארכיון ההיסטורי של עיריית ירושלים נשמרו מכתבי
תודה של ראשי היישוב היהודי בכפר השילוח לגוזלן,
הראשון מ 1931-והשני מ 37.1933-במכתב השני (תחת
הכותרת "להגיד לאדם ישרו") מודים ראשי היישוב
היהודי בשילוח לגוזלאן "אחד מנכבדי אחינו הערבים"
ול"חבריו טובי הלבב ,שהראו יחס אנושי יוצא מן
הכלל לשכניהם תושבי שכונת השילוח היהודים בימי
הפרעות אב תרפ"ט ולא הרשו ללהקות הפורעים
שהתהלכו בסביבות המושב שלנו השלוח לנגוע בו
לרעה ,למרות בדידות מושבנו והמרחק שהיה בינו
ובין העיר ירושלים" .הם מעידים ש"עד היום שורר
יחס כזה בינינו ובין שכנינו אלה ,ואין פרץ ואין צווחה
ברחובותינו ומי ייתן ומהם ילמדו אחינו הערבים יושבי
יתר המקומות בארץ-ישראל לטפח יחס של ידידות
בינם ובין שכניהם היהודים למען יראו ברכה במעשי
ידיהם" .לחתימותיהם הצטרפו ראשי העדה התימנית
38
בירושלים וועד הקהילה העברית בירושלים.
אף על פי כן ,מאורעות תרפ"ט הסלימו את הסכסוך
היהודי-ערבי וטשטשו את האבחנה בציבור הערבי
בין היישוב היהודי הישן (הספרדי והאשכנזי) ,יהודי
המזרח (ובתוכם יהודי תימן) והיישוב הציוני ,והביאו
למשבר קשה בכפר השילוח 45 39.שנות חיי שכנות ,בין
התושבים הערבים והיהודים התימנים ,שאופייה ידע
עליות ומורדות ,הגיעו לכדי משבר .רבים מהתושבים,
שהתגוררו בכפר בשכירות לא חזרו אל השכונה.
המעטים שחזרו היו ,בעיקר ,בעלי הבתים והנחלות
הפרטיות 40.כמה מבתי הכפר נותרו נטושים וניסיונות
לסייע לנוטשים לחזור לכפר לא עלו יפה .על פי נתוני
המפקד משנת  ,1931התגוררו בסילואן  124יהודים
( )4%מתוך  2,968התושבים ,רובם מוסלמים ,פחות
41
ממחצית מספרם ב.1915-
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בראשית שנות השלושים ניסה ועד הספרדים ,ללא
הצלחה ,לעודד עניים וחסרי אמצעים לעבור לגור
בשכונה המבודדת תמורת תשלום שכר דירה סמלי.
הצעות שונות שהועלו בדיוני הוועד הלאומי לאכלס
מחדש את הכפר בקבוצת חלוצים ציוניים ולשקם את
הבתים והתשתית בכפר לא הגיעו לכלל מימוש .בסקר
שערכו המוסדות הלאומיים בכפר ,לאחר מאורעות
 ,1936התברר כי מתגוררים בשכונה  60תושבים בלבד
ב 12-דירות/חדרים :בבתי ההקדש התגוררו  4משפחות
(מתוך כ 70-יחידות דיור) ובשכונה הפרטית 8 -
משפחות (מתוך כ 60-בתים פרטיים) .רוב התושבים
42
היו תימנים ומיעוטם פרסים וספרדים.

בהצעת החלוקה של ירושלים ,שהגישה הסוכנות
היהודית ,ב( 1938-בתגובה להצעת ועדת
פיל) נותר כפר השילוח מחוץ לתחום ירושלים
43
היהודית.
התחדשות המרד הערבי בקיץ  ,1938העימותים בין
המורדים לכוחות הבריטים ומצב הביטחון הרעוע
באזור העיר העתיקה 44הביאו את השלטונות הבריטים
לפנות לוועד הקהילה בירושלים ולדרוש את פינוי
שרידי היישוב היהודי בכפר השילוח לירושלים
המערבית .הוועד סרב להיענות לדרישה בטענה ש"לא
רוצים לבטל נקודת יישוב" ויש למצוא מימון להגברת
השמירה במקום ,ואולם" ,אם הממשלה רוצה [לפנות
45
את התושבים] אז שתעשה זאת בעצמה".
ב 11-באוגוסט  1938עזבו שוטרי המשטרה הבריטית
את הכפר והתושבים היהודים קיבלו הודעה טלפונית
מן השלטונות כי עליהם לעזוב את המקום .ניסיונות
להשיב את השוטרים לא צלחו וב 14-באוגוסט פונה
כפר השילוח מאחרוני תושביו היהודים ביוזמה

משותפת של הממשלה הבריטית והוועד הלאומי.
המאורע תואר בעיתונות היהודית כנקודת שבר:
"לאחר  53שנה של יישוב ללא הפסק יצאו ביום אתמול
היהודים מכפר השילוח" והתגובה ברחוב היהודי הייתה
47
קשה.
46

נטישת כפר השילוח ע"י התושבים היהודים עוררה
דיונים ותכניות לחידוש ההתיישבות בשכונה
שלא התממשו .הפינוי הוגדר כזמני ,אבל לאחר
כשנה התברר שפליטי כפר השילוח לא יוכלו
לחזור לשכונה .התושבים ,שחלקם הפך לנזקקי
סעד ,סרבו לקבל את הפיצוי הזעום שהציעה להם
הממשלה הבריטית תמורת רכושם שניזוק ואבד.
כמה מבעלי הנכסים ניסו לעניין את הקרן הקיימת
לישראל (קק"ל) לרכוש מהם את נחלותיהם אך
ללא הצלחה 48 .הצעות שונות – ביניהם של יו"ר
הוועד הלאומי ,יצחק בן-צבי ,לשיקום הכפר על
ידי קבוצה של 'חוצבים ,בנאים וסתתים' צעירים
שיעבדו בבית הקברות היהודי בהר הזיתים
49
וישמרו עליו לא התממשו.
ב 10-בינואר  1939נרצח אחד מתושב הכפר ,שלמה
מדמוני ,בדרכו לכפר להציל רכוש מביתו ומבית הכנסת
מפני ביזה 50.בספטמבר אותה שנה ביקרה במקום
משלחת מטעם המוסדות הלאומיים (בראשות שלמה
זאבי מוועד הקהילה) שמצאה שבית הכנסת 'אהל
שלמה' נבזז וחולל .המחאות והלחץ של המוסדות
הלאומיים לא הניבו פירות ובתי השכונה הנטושים
נבזזו .החלונות והדלתות נעקרו והעזובה שרתה בכל.
ניגודי אינטרסים התגלו בין המפונים שביקשו לשקם,
בעזרת הסיוע הממשלתי הזעום ,את חייהם מחוץ

לכפר ובין נציגי ההקדש הספרדי שרצו להשתמש
בכספי הפיצויים לשיקום ושיפוץ בתי ההקדש שניזוקו
במאורעות .הם טענו כי מטרתם היא להחזיר את
היהודים לשכונה ,אך לא הסתירו את העובדה כי
במקביל הם גם בוחנים פתרונות של החלפת הרכוש
בכפר השילוח בשטח קרוב יותר ליישוב יהודי באזור
51
ירושלים.
הקק"ל היססה אם להיכנס לעובי הקורה משום
שלדעתה רוב הרכוש היהודי לא היה רשום כלל בטאבו.
בינתיים מכרו כמה מבעלי הנחלות הנואשים את בתיהם
לתושבים הערבים ולמהגרים מחברון 52.במהלך 1945
החליטו נאמני ההקדש הספרדי להתיר לקבלן הריסות
ערבי ליישר את הקרקע ולשטח את מה שנותר מהבתים
ההרוסים תמורת תשלום סמלי לוועד ,בתנאי שישאיר
את בסיסי הבתים לשם תיעוד הבעלות .הנאמנים גם
התקשרו במרס  1946בחוזה לשלוש שנים עם אחד
מערביי הכפר ,קאיד ג'לאג'ל ,שעבר להתגורר בבית
שלוש הקשתות ומונה לשומר של נכסי ההקדש .על פי
ההסכם ג'לאג'ל אמור היה לתקן את הגדרות ולשפץ
את הבתים במתחם באופן חלקי 53.במקביל נכשל
מאמץ של ועד התימנים להגיע להסכם עם מוח'תארי
הכפר הערבים לגבי החלפת קרקע באזור ארמון הנציב
54
שהייתה בבעלות תושבי סילואן.

מיקומו המבודד של כפר השילוח ,ממזרח לעיר
העתיקה ,רחוק מן העיר המערבית שהפכה להיות
מרכזו של היישוב הציוני החדש; השוליות היחסית
של יהודי תימן והמרחק הגדול בינם ובין מוקדי
הכוח וקבלת ההחלטות במוסדות הציוניים; ניגודי
האינטרסים בין התושבים התימנים של הכפר ובין

 46מיכל יונגר ,התיישבות התימנים בכפר השילוח ,עמ' .39
 37חוברה ,שם ,עמ' .231-230

 47הארץ 15 ,באוגוסט  ,1938מצוטט אצל פז ,שם ,עמ' .437

 38צילום המכתב מובא אצל וילנאי ,עמ' .263

 48פז ,שם ,עמ' .437

 39על תהליכים אלה ראו בהרחבה :כהן  -שם ,מנחם קליין ,קשורים ,בני ברק  ,2015עמ' .31

 49מדמוני ,שם ,עמ'  ;259פז ,שם ,עמ' .438

 40מדמוני ,שם ,עמ' .259

 50יונגר ,שם ,עמ' .40

41

פז ,שם ,עמ' .435

51

פז ,שם ,עמ' .437

 42פז ,שם ,עמ' .437

 52יונגר ,שם ,עמ'  ;,44פז ,שם ,עמ' .438

 43יאיר פז'" ,ירושלים החדשה' בתכנית הסוכנות היהודית לחלוקת ירושלים ( ,")1938-1037קתדרה ( 72תמוז תשנ"ד) ,עמ' .134-113

 53בג"ץ  ,7446/17עמ'  ;.3החלטה בתיק ע"א  5522/12בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים,

 44באוקטובר  1938אף הצליחו המורדים הערבים להשתלט ליומיים על העיר העתיקה עד שגורשו על יד החיילים הבריטים.

https://www.psakdin.co.il/Court/5522-12#.XFGmI1wza70

 45פרוטוקול ישיבת ועד הקהילה מיום  ,1/8/1938ארכיון עיריית ירושלים ,מצוטט אצל פז ,נסיגה יהודית ,עמ' .437

 54פז ,שם ,עמ'  ;438חסון ,עמ' 30
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נציגי ההקדש הספרדי ובעיקר ההסלמה בסכסוך
הלאומי בין הערבים ליהודים (החל מ)1929-
הביאו לחורבנו של כפר השילוח וגם לכישלון כל
התכניות לשקמו עד .1948
מלחמת העצמאות יצרה מציאות חדשה בכפר השילוח,
שעבר לשליטתה של ממלכת ירדן .מחד ,בהתאם
לחקיקה הבריטית (על פי 'פקודת המסחר עם האויב'),
הועברו נכסי היהודים בכפר לממונה הירדני על רכוש
האויב לצורך ניהולם ושימורם .מאידך החל קאיד
ג'לאג'ל ,שמונה להיות השומר על נכסי ההקדש ,למכור
לתושבי סילואן ,למהגרים מחברון ולפליטים מליפתא
חלקות ובתים בכפר ,שהיו בבעלות ההקדש .ג'לאג'ל
הובא לחקירה למשטרה הירדנית וטען שיש לו מסמכים
המעידים על בעלותו על הרכוש ,אותם לא הציג לפני
הממונה .בשנים  1966-1965נרשמו נכסי ההקדש
בפנקסי מס הרכוש הירדני על שם הממונה הירדני על
נכסי אויב .אולם בשלב זה נתפסו כל שטחי ההקדש על
55
ידי תושבי הכפר ,מהגרים ופליטים.

התיישבות יהודית חדשה באזור עיר דוד
(אחרי )1967
לאחר מלחמת ששת הימים ,בסוף יוני  ,1967עם
החלת המשפט ,השיפוט והמנהל הישראליים
בשטחי מזרח ירושלים הועברו נכסי ההקדש
לאפוטרופוס הישראלי הכללי במשרד המשפטים,
שירש את הממונה הירדני .במשך  20השנים
הראשונות ,לאחר מלחמת ששת הימים ,לא נקט
האפוטרופוס בשום צעד להשבת הרכוש בכפר
השילוח לידי ההקדש .יתירה מזאת ,הממשל
הישראלי אף יישב בסילואן תושבים ערבים שפונו
56
משכונת המוגרבים והרובע היהודי.
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בד בבד ,המדיניות הישראלית ,שהוביל ראש עיריית
ירושלים טדי קולק לאחר מלחמת ששת הימים ,הייתה
להימנע מליישב יהודים בלב השכונות הערביות ,גם
אם יש בהן נכסים שהיו בבעלות יהודית לפני שנת
 .1948מדיניות זו מנעה ,ככל הנראה ,פעילות ממסדית
ישראלית למען חידוש התיישבות יהודית בסילואן.
יתרה מזאת ,המחסור בבתי ספר באזור הביא את
קולק להחליט על הריסת שרידי בתי התימנים בכפר
ובניית בי"ס יסודי לילדי סילואן במקומם .אולם,
החל מראשית שנות ה ,80-פעילות העמותות 'עטרה
ליושנה' ו'עטרת כוהנים' ברובע המוסלמי בעיר
העתיקה (שנעשית לעיתים בעידוד גורמים ממשלתיים)
מאתגרת את המדיניות הזו 57.עטרת כהנים הוקמה
בשנת  ,1978ועוסקת בקידום התיישבות יהודית
במזרח ירושלים באמצעות רכישת נכסים ,בעיקר בעיר
העתיקה וסביבותיה.
בסוף שנות ה 80-החלה עטרת כהנים בפעילות
להחזרת נכסי ההקדש בסילואן לידיים יהודיות .פנייה
של אחד מצאצאי המתיישבים התימנים הובילה את
העמותה לחפש מסמכים ולחקור בנושא .מסמכים
חשובים כמו פניית נאמני ההקדש לרבנים הראשיים
משנת  ,1946עותק של שטר ההקדש וחוזה השכירות
עם ג'לאג'ל אפשרו פנייה של העמותה לאפוטרופוס
הכללי 58.כתוצאה מכך ,בשנת  2001אישר בית המשפט
המחוזי בירושלים ,ללא התנגדות של המדינה ,את
הקמתו מחדש ,של הקדש בנבנישתי .לנאמני ההקדש
ומנהליו מונו הרב יצחק רלב"ג ,ולצידו מרדכי זרביב
ואבי שפרמן מטעם עמותת עטרת כוהנים 59.בשנת
 2002העביר האפוטרופוס הכללי את הקרקע לידי
ההקדש וכך הפכה עמותת עטרת כוהנים לבעלים
בפועל של הבתים שבהם מתגוררות כ 70-משפחות
ערביות 60.אולם בתעודת השחרור לנאמני ההקדש
הודגש ,כי היא "אינה מהווה הוכחה לבעלות לגבי
המקרקעין" וכי שחרור הנכסים "ניתן בכפיפות לזכות

 55שם ,החלטה בתיק ע"א . 5522/12
 56אמנון רמון ,תושבים ,לא אזרחים :ישראל וערביי מזרח ירושלים  ,2017-1967ירושלים  ,2017עמ' .38
 57רמון ,תושבים לא אזרחים ,עמ'  .184קולק התנגד גם להתיישבות היהודית באזור עיר דוד בראשית שנות ה .90-ראו :ט' קולק וד'
גולדשטיין ,ירושלים של טדי ,ירושלים  ,1994עמ'  ;98-89ניר חסון ,אורשלים ,תל-אביב  ,2017עמ' .266
 58יהודה יפרח'" ,זכות בלי שיבה' :מה מונע מיהודים לשוב לסילואן" ,מקור ראשון ,מוסף דיוקן ;28.6.2018 ,שמעון כהן" ,אין עוד מקום עם

> מפת ההתיישבות היהודית בעיר דוד 2018 -
צד שלישי אם קיימת זכות כזו" .מאז מתנהלים הליכים
אזרחיים בין הנאמנים לבין תושבי סילואן המתגוררים
במבנים שעל אותה קרקע .סוגיה זו נידונה בבג"ץ
 ,7446/17מאהר סרחאן ואח' נגד האפוטרופוס הכללי
ואח'.
בינתיים רוב ההליכים הללו הוקפאו עד להכרעה
העקרונית של בג"ץ לגבי התקינות המנהלית של הוצאת
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תעודת השחרור.
בשנת  1986הוקמה עמותת אלעד שמטרתה לחזק
את הקשר והזיקה היהודית לירושלים העתיקה
בכלל ולעיר דוד בפרט .העמותה החלה את פעילותה
ברכישת בתים וקרקעות מערביי סילואן בעיר דוד,
איתור רכוש יהודי וניהול נכסי נפקדים ,שנמסרו לה
על ידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים .בשנים שלאחר
מכן הרחיבה את פעילותה לתחומי התיירות ,חפירות
ארכיאולוגיות ,חינוך ומחקר .לצידה פועלת ,כאמור,
עמותת עטרת כהנים ושתיהן מאתרות ,באמצעים
משפטיים ,נכסים שהיו בבעלות יהודית מאז המאה

ה 19-ומנסות להשיג אחיזה מחודשת ברכוש זה.
לעיתים הן נעזרות באפוטרופוס על נכסי נפקדים
ורוכשות בתים מערביי השכונה באופן ישיר או שוכרות
נכסים שהוכרזו כנכסי נפקדים ונמסרו לרשות הפיתוח
ולחברת עמידר .העמותות פועלות גם לשכנע תושבים
ערבים בסילואן למכור את בתיהם תמורת סכומים
גדולים בהרבה משווים הריאלי .בעקבות העברת הגן
הלאומי לידי עמותת אלעד ב 1997-העמידה העמותה
לשימוש הגן הלאומי מספר מבנים בעיר דוד ,כמו 'בית
הצופה' ,שהפך לנקודת תצפית ואולם רב תכליתי.
את אתר עיר דוד פוקדים ,בשנים האחרונות ,רבבות
מבקרים .בשנת  2001הקימה העמותה את מכון
מגלי"ם (המכון הגבוה ללימודי ירושלים) כמכון
מחקר והוראה ,שמטרתו להעמיק את הידע אודות
העיר בתחומי היסטוריה ,ארכיאולוגיה ותנ"ך.
החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד ממומנות ,ברובן,
על ידי העמותה (באמצעות תקציבים ממשלתיים
ותרומות) ומתבצעות על ידי רשות העתיקות והמכון

מסירות נפש כזאת" ,ערוץ https://www.inn.co.il/News/News.aspx/379592 ,7.8.2018 ,7
 59יהודה יפרח'" ,זכות בלי שיבה' :מה מונע מיהודים לשוב לסילואן" ,מקור ראשון ,מוסף דיוקן ;28.6.2018 ,ניר חסון ,אורשלים ,תל-אביב
 ,2017עמ' .274-273
 60ניר חסון" ,בג"ץ הכשיר פינוי של  700פלסטינים מסילואן – אף שקבע שההליך היה פגום" ,הארץ.21.11.2018 ,
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איתמר לוין ,בית המשפט מאשר :התקדמות בהשבת קרקע בסילואן ליהודים , News1 ,מחלקה ראשונהhttp://www.news1. ,22.11.2018 ,
 ,co.il/Archive/001-D-408172-00.htmlשתי משפחות כבר פונו מבתיהן במקום שבו שכן בית הכנסת התימני ,אוהל שלמה.
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לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.
בשנת  1991רכשה עמותת אלעד את בית משפחת
עבאסי בעיר דוד מידי האפוטרופוס על נכסי נפקדים,
ומאז רכשו בתים נוספים .בשנת  2003בנתה עמותת
עטרת כהנים את בית יהונתן ,על שמו של יהונתן
פולארד ,שהוא מבנה בן שבע קומות בלב שכונת
סילואן שנבנה ,כמו מרבית הבתים בסילואן ,ללא היתר.
בהתערבות גורמי שלטון (בראשות ראש העיר) נמנעה
הריסת המבנה ואכלוסו התאפשר .הבניין כולל עשר
דירות מגורים ,גן ילדים ,בית כנסת וספרייה .לדברי
תושבים בשכונה ,עטרת כהנים פועלת לקבל זכויות
במגרש סמוך השייך למשפחת אבו מיאלה ,במטרה
להכשירו כחניון.
בשנת  ,2014ביוזמתה של עמותת אלעד ,התיישבו
יהודים בשבעה מבנים הכוללים  27יחידות דיור ,בואדי
חילווה הסמוך לאתר הארכיאולוגי עיר דוד .באותה שנה
אנשי עמותת עטרת כוהנים ,בהיותם ממונים על הקדש
בנבנישתי ,נכנסו ל 17-דירות שהיו שייכות ליהודים
62
בשכונת התימנים ופינו מהן את המשפחות הערביות.
במאי  2015נכנסו כ 20-משפחות יהודיות להתגורר
במבנה הסמוך לבית יהונתן ששימש בית כנסת בשכונת
התימנים ,זאת לאחר מאבק משפטי ממושך עם משפחת
63
אבו נאב שהתגוררה במבנה.
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בתים נוספים עד כדי שינוי מוחלט של אופי
השכונה .עיקר הדאגה הוא מפעילותה של עמותת
עטרת כהנים ופחות מעמותת אלעד העוסקת רק
בשלוחת עיר דוד .התושבים הערבים מתלוננים
כי האבטחה הכבדה המלווה את ההתיישבות
היהודית חוסמת צירי תנועה ויוצרת מטרדים.
התושבים היהודים בעיר דוד מתארים את המצב
בצורה שונה ומצביעים על היחסים טובים עם
המשפחות הערביות 64.בשאלון שהופץ לבקשת
צוות המחקר בקרב התושבים היהודים ,כמעט
מחצית מהתושבים היהודים אומרים שהיחסים עם
המשפחות הערביות טובים או מצוינים ,כמחציתם
אומרים שהיחסים קורקטיים והשאר -שלא קיימת
מערכת יחסים בינם לבין שכניהם הערבים.
עוד על יחסי התושבים היהודים והערבים ,בפרק
אוכלוסייה וחברה להלן.

ככלל ,מעוררת ההתיישבות היהודית מתח בקרב
התושבים הערבים .התושבים חוששים מאבדן

 62דוח עיר עמים בקישור:
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20
%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20
.-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%202015%20110116.pdf
 63דו"ח עיר עמים.
 64הנתונים מתוך שאלון שהופץ לבקשת צוות המחקר בקרב המתיישבים היהודים בשכונה
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ארכיאולוגיה
ומורשת
לשכונת סילואן (ובכלל זה עיר דוד) חשיבות היסטורית
וארכיאולוגית רבה שהופכים אותה לייעד תיירותי עם
פוטנציאל כלכלי.
באתר עיר דוד נערכו בעבר חפירות ארכיאולוגיות
חשובות על ידי משלחות רבות מהארץ ומחו"ל ,ביניהן
המשלחת בראשות צ'ארלס וורן בשנת  ,1867משלחתה
של הארכיאולוגית הבריטית קת'לין קניון ומשלחת
המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בראשות
פרופ' יגאל שילה .בשנים האחרונות החפירות במקום
מתבצעות על ידי רשות העתיקות ועמותת אלעד.
בחפירות נחשפו שרידים מהתקופה הכלכוליתית
ושרידי בניינים וחומות מתקופת הברונזה הקדומה.
כמו כן נמצא שבר של לוח טין בכתב היתדות בשפה
האכדית ,האופייני למאה ה 14-לפסה"נ ,שפה שהייתה
מקובלת באותה תקופה לתכתובות דיפלומטיות בין
ממלכות .עובדות אלה מצביעות על יישוב המאוכלס
ברציפות זה אלפי שנים ,מאז האלף הרביעי לפסה"נ.
בסקר מערות שנערך בסילואן בסוף שנות השישים של
המאה שעברה נחקר בית הקברות הקדום של ירושלים
בתקופת ממלכת יהודה .ובכמה מהמערות נמצאו שרידי
כתובות בכתב עברי קדום .בתקופה הביזנטית שימשו
המערות בעיקר לנזירים מתבודדים ואחת מהן שימשה
ככנסייה.

הממצאים הארכיאולוגיים החשובים שנחשפו בעיר דוד
הם 65:מבנה אבן גדול שנחשף בשנת  2005בכניסה לגן
הלאומי ,תחת נדבכים מתקופת בית שני ומהתקופה
הביזנטית .לדעת ד"ר אילת מזר נבנה הבית בראשית
המאה העשירית לפנה"ס .היא אף מעלה השערה לפיה
יתכן שהמבנה שימש כארמונו של המלך דוד והיה
חלק מן הקריה השלטונית ששכנה באזור העופל .רוב
החוקרים חולקים על תיארוך זה ומקדימים את בניית
המבנה למאות ה 12-13-לפסה"נ .באזור שטח  Gהתגלה
מבנה גדול המכונה 'בית אחיאל' ,שם שנחשף על גבי
שברי חרסים שנחשפו באתר .על רצפת אחד החדרים
התגלתה שכבת אפר עבה והוא מכונה משום כך
'החדר השרוף' ,לדעת חלק מהארכיאולוגים מצביעים
השרידים על חורבן העיר בידי נבוכדנצר בשנת 586
לפנה"ס .באתר התגלו גם ראשי חיצים המעידים
על הקרב שהתחולל במקום .באחד הבתים המכונה
'בית הבולות' נמצאו  51בולות (פיסות טין ששימשו
לחתימת אגרות ,ועליהן הוטבע חותם הנושא את שם
שולח האיגרת) .על חלק מהבולות שנמצאו כתובים
שמותיהם של אנשי הפקידות הבכירה בשנים האחרונות
לקיום ממלכת יהודה ,למשל  -באחת מהן מופיע שמו
של גמריהו בן שפן ,הנזכר בספר ירמיהו כבן זמנו של
יהויקים מלך יהודה .מבנים אלה בנויים על תשתית
של עמודי אבן ומבנה מדורג ,המזוהה על ידי כמה מן
החוקרים ,כמסד של מצודה מהתקופה הכנענית.

בגבול שטח  Gנחשפה חומה המתוארכת על ידי אילת
מזר לימי נחמיה ומגדל חשמונאי מהמאה השנייה
לפנה"ס.
בשנים  1897-1894נחשפו בסילואן שרידיה של כנסיית
השילוח שנבנתה ,כנראה ,באמצע המאה ה 5-לספה"נ
על ידי הקיסרית הביזנטית אליה אודוקיה .הכנסיה
הוקמה מצפון לברכת השילוח וחלקים ממנה השתמרו
היטב.

הפיכת עיר דוד ,בשנת  ,1997לאתר ארכיאולוגי
והיסטורי המושך מבקרים רבים מן הארץ ומן
העולם מעוררת לא מעט מתחים בין צורכי
התושבים לצורכי האתר המנוהל על ידי עמותת
אלעד ורשות הטבע והגנים .כך למשל אין
בשלטים המוצבים באתר כמעט שום התייחסות
לכפר ולתושביו בהווה; האתר ,שהוא חלק מהגן
הלאומי סובב החומות ,נסגר בשבתות ובחגים–
שלא כמו גנים לאומיים אחרים הפתוחים במועדים
אלה; שטחים ציבוריים ליד מעיין הגיחון ובריכת
השילוח ,שהיו פתוחים בעבר לתושבי השכונה,
נסגרו בגדרות ושערים ,ועדיין לא הוצעו על ידי
המדינה חלופות לשטחים פתוחים אחרים היכולים
66
לשמש את הציבור.

שאלת מעמדו של האתר כגן לאומי שהועבר לניהולה
של עמותת אלעד ומידת הפיקוח של רשות הטבע
והגנים על ניהולו ,ההדרכה בו ושעות הביקור נידונו
כמה פעמים בבג"ץ .עד כה כשלו כל העתירות שביקשו
להחזיר את ניהול האתר ליד רשות הטבע והגנים
ולהיענות ,אפילו חלקית ,לצורכי התושבים בכל הנוגע
לשטחים פתוחים ופתיחת האתר בשבתות וחגים 67.אחת
הסיבות המרכזיות לכך היא שהגן הלאומי לא יוכל
לתפקד ללא הבתים והנכסים שנמצאים בבעלות עמותת
אלעד ,כגון מרכז המבקרים.
לצד אלו ,יזמה עמותת אלעד ,בגיבוי רשויות התכנון,
את הקמת מתחם קדם (שיכלול חניון גדול ,מרכז
מבקרים חדיש ,אולמות וכיתות לימוד ושטחי מסחר
גדולים) .המתחם נמצא באזור חניון גבעתי לשעבר,
סמוך לשער האשפות והוא אמור להכיל שטח של 16
אלף מ"ר בנייה בגובה של  7קומות .בנוסף מתוכננת
הקמת רכבל שיקשר את המתחם עם אזור תחנת הרכבת
הישנה בשולי המושבה הגרמנית ,והתוואי שלו יעבור
מעל גיא בן הינום .למיזם הוגשו התנגדויות רבות
מטעם אדריכלים ,ארכיאולוגים ,ואנשי אקדמיה .מנגד,
נציגי הרל"י והרשויות טוענים שהפרויקט נועד לתת
מענה לצפיפות ולחוסר הנגישות התחבורתית הקיים
כיום סמוך לשער האשפות וביציאה מסילואן צפונה.
בשלב הנוכחי כל ההתנגדויות להקמת הרכבל נדחו
68
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

 65על הארכיאולוגיה בסילואן ובעיר דוד ראו :אילת מזר החפירות בעיר דוד ,שהם ; 2007 ,דוד עמית ורבקה גונן (עורכים) ,ירושלים בימי
בית ראשון :מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר (סדרת עידן) ,ירושלים :יד יצחק בן-צבי ,1990 ,ריכב רובין" ,ירושלים
וסביבותיה  -השפעת התנאים הפיזיים על יישובה של ירושלים" ,בתוך :שמואל אחיטוב ועמיחי מזר (עורכים) ספר ירושלים – תקופת
המקרא ,ירושלים :יד יצחק בן-צבי ,2000 ,עמ'  ;12-1הלל גבע “ ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל" הערך
"עיר דוד"; א' וינסאן(בתרגום רוני רייך (ירושלים של מטה ,תגליות מעיר דוד ,1911-1909ירושלים :מכון מגלי"ם ,ירושלים ;2008 ,דורון

 66המדינה נדרשה להציג את החלופות במסגרת עתירה לבג"ץ של עמותת 'עמק שווה' ותושבי סילואן .ניר חסון" ,בג"ץ למדינה :הסבירי מדוע
הגן הלאומי עיר דוד לא פתוח בשבתות ובחגים" ,הארץ .18.1.2019
 67ראו בהרחבה :אלעד לשם ,אמנון פורטוגלי ,הפרטת גנים לאומיים בישראל :גן לאומי עיר דוד כמקרה מבחן ,המרכז לצדק חברתי ודמוקרטי

בן עמי" ,מורדותיה הצפון-מערביים של עיר דוד בתקופת הברזל ,נתונים ראשוניים" בתוך :ארץ ישראל  -ספר אמנון בן תור ,כרך ל,

ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים ,ינואר https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/niir_emda_haprtt_ ,2012

הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה 2011 ,עמ'  ;104-95רייך רוני ,אלי שוקרון ועמרי לרנאו" ,תגליות חדשות בחפירות עיר דוד"

 ; gnim_laomiim.pdfניר חסון" ,בג"ץ למדינה :הסבירי מדוע הגן הלאומי עיר דוד לא פתוח בשבתות ובחגים" ,הארץ .18.1.2019

 ירושלים ,קדמוניות ,2007 ,133 ,עמ' Ronny Reich, Excavating the City of David, Where Jerusalem’s History Began, ;40-32.Israel Exploration Society, Jerusalem, 2011

 68אמרי סדן ,אושרה התכנית לבניית מרכז קדם בי-ם העתיקה"nrg 23.3.2016, https://www.makorrishon.co.il/nrg/ ,
 ;online/1/ART2/763/246.htmlאיתמר אייכנר" ,רכבל אקספרס לכותל ,ידיעות אחרונותhttps://www.yediot.co.il/ ,26.5.17 ,
articles/0,7340,L-4967616,00.html
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מפעלי מים ,המעיינות והבורות בעבר ובהווה
מעיין הגיחון היה מקור המים העיקרי של ירושלים
הקדומה והגורם המרכזי שקבע את מיקומה של העיר
ואת אופן התפתחותה .המעיין נובע כ 300-מטר
דרומית לפינה הדרום-מזרחית של חומת העיר העתיקה
בתוך מערה טבעית בעומק של שמונה מטרים מתחת
לפני הקרקע ,אליה מוליכות  17מדרגות .הגיחון נקרא
כך משום שנביעתו אינה רציפה והוא מגיח ופועם
לסירוגין .ספיקת המעיין כ 1,500-מ"ק ליום בממוצע.
במהלך התקופות נבנו לצידו מתקנים שונים שמטרתם
ניצול יעיל יותר של המים על מנת שיוכלו להזרים
את מימיו לעיר ולשמש להשקיה של גידולי השלחין
שבערוץ הנחל .הבולט מבין המפעלים הללו הוא נקבת
69
השילוח.
מעיין הגיחון ,המכונה בערבית עין סילואן ולעיתים גם
עין אום אל-דרג' ,נחשב ,במסורות המוסלמיות ,לאחד
מארבעת המעיינות הקדושים בעולם ואחד ממעיינות
גן העדן ,שמימיו מקושרים למים הקדושים של מעיין
הזמזם במכה .לפי המסורת המוסלמית הח'ליף עות'מאן
בן עפאן העניק את הבריכה כהקדש לטובת עניי העיר.
לעיתים מוזכרת במסורת גם שמה של הבאר -ביר
איוב -שנבעה בגן המלך .בסוף המאה ה 19-נבנה
במקום מסגד.
לפי המסורת הנוצרית ,בריכת השילוח מזוהה עם
אחד הניסים שעשה ישו כשהחזיר את יכולת הראייה
לאדם עיוור לאחר שהורה לו לשטוף את פניו במי
בריכת השילוח (יוחנן ט ,ז) .על כן ,כאמור לעיל ,סמוך
לבריכה נבנתה כנסייה בתקופה הביזנטית.
מפעל המים הקדום ביותר שהתגלה באזור מכונה פיר
וורן .הפיר התגלה ותואר לראשונה על ידי החוקר
צ'ארלס וורן ב .1867-הגישה אל הפיר היא דרך ניקבה
באורך כמה עשרות מטרים ובה חצובות מדרגות תלולות
היורדות לעומק של כ 8-מטרים לכיוון צפון מזרח.

הנקבה ממשיכה גם אחרי המדרגות עד לשטח רחב
מעט יותר שבתחתיתו פיר אנכי.
מנהרת חזקיהו  -נקבת השילוח ,נבנתה ,כנראה ,ערב
המצור שהטיל סנחריב מלך אשור על ירושלים בשנת
 701לפסה"נ בימיו של חזקיהו המלך .חזקיהו נקט
בשורה של צעדים לביצור ולהגנה על העיר ,ובתוך כך
הכניס את מקור המים שלה לתוך גבולותיה ,באמצעות
חציבת נקבה המעבירה את מי המעיין אל בריכת אגירה
בתוך העיר ,במפגש הנחלים קדרון ,טירופיאון ובן
הינום .מכתובת שנמצאה בנקבה המתארת את המפגש
של החופרים ניתן להבין כי היא נחצבה בו זמנית משני
כיוונים נגדיים ,באורך של יותר מ 500-מטר .הכתובת
מוצגת היום במוזיאון הלאומי של תורכיה באיסטנבול,
ונחשבת לאחד הממצאים החשובים ביותר מתקופת
המקרא שנתגלו עד היום בישראל.
הבריכה התחתונה ,הנקראת גם הבריכה האדומה (אל-
ברכא אל-חמראא) ,נחשפה במהלך החפירות האחרונות
בעיר דוד עד מחציתה ,משום שהבעלות על הקרקע
במקום היא בידי הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית.
הבאר ,הנקראת ביר איוב ,נחשבת לפי המסורת
המוסלמית לבאר שנחפרה על ידי איוב המקראי
וחודשה על ידי צלאח אל-דין .מי הבאר השקו את
הבוסתן בגן המלך וסיפקו מים לתושבי הסביבה.
המעיין עין אל-לוזה שכן בנקודת המפגש בין ואדי
יאצול (נחל אצל) לבין נחל קידרון ,במרחק של 534
מטרים דרומה מביר איוב 70.כיום המעין אינו נובע ,אך
ישנה תת שכונה הנקראת על שמו.

 69עמיחי מזר" ,הספקת מים ומפעלי מים בימי בית ראשון" ,ספר ירושלים :תקופת המקרא ,תש"ס :יד יצחק בן צבי ,עמ’ .232-195
 70כאמל אל-עסלי ,אל-אעמאל אל-מקדסייה אל-כאמלה ,עמאן :משרד התרבות ,עמ'  :109كامل العسيل ،األعامل املقدسية الكاملة ،منشورات وزارة الثقافة ،عامن،
ص .109
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קרקע ומתאר פיסי
סילואן היה בתקופה העות'מאנית אחד הכפרים
הגדולים באזור ירושלים .אדמות הכפר השתרעו ,על
פי גרסת תושבי הכפר ,מן העיר העתיקה עד לח'אן
אל-אחמר שבדרך יריחו ועד לשמורת עינות צוקים
(עין פשחה) .לפי מקורות ערביים שטח הכפר עמד אז
על  65,000דונם ,מהם  47,000דונם אדמות חקלאיות
ו 18,000 -אדמות טרשים .בתקופת המנדט צומצם
שטח הכפר למשבצת כפרית בת  5,421דונם שכללה
מטע זיתים ,בשטח של כ 460 -דונם .על חלק גדול
מהשטחים הללו בנויות היום שכונות אבו תור ,ראס
אל עמוד וואדי קדום שתושבי סילואן רואים בהן חלק
מהכפר המקורי .חלקות קרקע ובתים בשכונות הללו
נמצאים ,גם כיום ,בבעלות תושבי הכפר הוותיקים.

שכונות המשנה
ניתן להגדיר חמש שכונות משנה בכפר עם מאפיינים
שונים:
ƈואדי חילווה  -הכוללת את עיר דוד .בעבר נקרא
שטח זה ואדי אל-נבאח (נחל הנביחות) לאחר
מכן שונה שמו לוואדי חילווה ,על שם אשתו של
מוח'תאר סילואן אחמד סיאם שנהרגה במלחמת
העצמאות .אדמות ואדי חילווה משתרעות על שטח
של  548דונם .כ 20% -משטח זה משמשים למגורים
והשאר למטרות ציבור שונות ,בכלל זה אתר עיר
דוד ,חניוני מבקרים ומרכז מידע ערבי-מקומי בשם
מרכז ואדי חילווה.
תוכנית המתאר המקומית של האגן הדרומי של
העיר העתיקה (מס'  ,)11555שטרם אושרה ,מייעדת
כ 70%-מהשטח לפיתוח למטרות תיירות.
שלוחת עיר דוד ,נמצאת מדרום להר הבית והיא
הגרעין של ירושלים הקדומה המיושבת ברציפות
מאז האלף הרביעי לפסה"נ .חלקה העליון מזוהה

עם ה'עופל' הנזכר במקרא (נחמיה ג ,כו; נחמיה יא,
כא) .על השלוחה שכנה ,לפי המחקר הארכיאולוגי
וההיסטורי ,העיר הכנענית והיבוסית שהפכה
בסביבות שנת  1000לפסה"נ לעירו של המלך
דוד .חלקים מן העיר הקדומה נחשפו בחפירות
ארכיאולוגיות שנערכו במקום והיום הם חלק מן הגן
הלאומי סובב חומות ירושלים .האתר מנוהל ,משנת
 ,1997על ידי עמותת אלעד ,מתוקף חוזה שנחתם
עם רשות הטבע והגנים ,הגורם האחראי מטעם
המדינה על שטח הפארק הכולל גם את מצבות
הקבורה בנחל קדרון (יד אבשלום וקבר זכריה) ואת
עמק צורים למרגלות הר הצופים.
ƈאל-בוסתאן ' -גן המלך'  -תת השכונה אל-
בוסתאן ,המזוהה עם גן המלך המקראי ,ממוקמת
בערוץ נחל קידרון ,בשטח של כ 45-דונם ,סמוך
למפגש בין גיא בן הינום לקידרון .הגן מופיע במפות
החל מן המאה ה 71.16-הזיהוי של אל-בוסתאן עם
גן המלך מבוסס על פסוק בספר נחמיה (ג :טו)
המזכיר את המיקום של גן המלך בין בריכת השילוח
לבין המעלות היורדות מעיר דוד .במסורת העממית
הגן מיוחס למלך שלמה או למלך עוזיהו אולם יש
חוקרים המזהים גן בשם זה במקום אחר (למשל
בהר ציון) .בתמונות החל מן המאה ה 19-נראה הגן
כבוסתן עצי פרי ,גני ירק ושני בורות מים.
מאז  ,1967לאורך כשלושים שנה ,המשיך הבוסתן
בגן המלך להתקיים כשטח ירוק ובו עצי פרי רבים
וערוגות ירקות .מראשית שונת ה 90-החלה בהדרגה
בנייה של בנייני מגורים בשטחו שכילו את הגן ואת
רוב השטח הפתוח בסביבתו .ביוזמת עיריית ירושלים
ורשות הטבע והגנים הוצאו כנגד הבתים הללו ,כ90-
במספר ,צווי הריסה .כתגובה לכך ,התושבים יצאו
במאבק שכלל בין היתר הקמת אוהל מחאה .המאבק
לווה בתמיכה של ארגונים ועמותות ישראליות וכן
נציגי מדינות זרות.

> גן המלך בשנת 1968

ביוני  2010הועברה לאישור הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה תוכנית חדשה שיזמה העירייה ,שכוללת את
רוב שטחי שכונת הבוסתן .לפי תוכנית זו ייהרסו
חלק מהבתים בגן המלך ובמקומם יוקם פארק
ציבורי .הבתים האחרים יקבלו היתרי בניה בדיעבד.
שטח התוכנית המוצעת היה  560דונם ,במסגרתה
יהפוך המתחם ,על בוסתניו ,להיות פארק עירוני
פתוח למבקרים ,לצידו יפותחו שטחי מסחר ,חנויות
למזכרות ולאמנות מקומית ,מסעדות ופונקציות
תיירותיות נוספות ,בשטח כולל של כ 3,000-מ"ר.
כמו כן תפותח ותשודרג רשת הכבישים ,כולל
תשתיות הביוב והניקוז ותיבנה טיילת מהר ציון
ועד לשער האשפות .התוכנית לא התקבלה על ידי
התושבים והם נשארו בסירובם לפנות את בתיהם.
בסבב האחרון של המשא והמתן בין העירייה לבין
התושבים התבקשו התושבים להגיש תוכנית מטעמם
עד סוף שנת  ,2018אך בשעת כתיבת דברים אלה
עדיין מתנהל בעניין משא ומתן בין העירייה לבין
התושבים והצדדים לא הגיעו לפתרון מוסכם.
 ƈאל-חארה אל-ווסטא – שכונת משנה צפופה,
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ראו :דוד עמית ,רבקה גונן ,ירושלים בימי בית ראשון :מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר ,יד יצחק בן-צבי ,1990 ,ירושלים
; רכב רובין ,ירושלים וסביבותיה  -השפעת התנאים הפיזיים על יישובה של ירושלים" ,בתוך :שמואל אחיטוב ועמיחי מזר ,עורכים  ,ספר
ירושלים ,כרך א ,יד יצחק בן-צבי ,2000 ,ירושלים ,עמ' .12-1

> גן המלך בשנת 2009

ממוקמת במרכז הכפר .התשתיות בה ירודות,
הדרכים וגרמי המדרגות בלויים .בלב השכונה,
באזור בתי הכפר התימני התיישבו משפחות יהודיות
בחסות עמותת עטרת כוהנים.
ƈעין אל-לוזה -שכונת משנה הממוקמת בנקודת
המפגש בין ואדי יאצול (נחל אצל) מדרום מערב
לסילואן ונחל קידרון .בשנים האחרונות התפתחה
בה פעילות מסחרית המשרתת את תושבי האזור.
ƈוואדי אל-רבאבה (גיא בן הינום)  -כמה עשרות
בתים הבנויים סביב בית הקברות היהודי הישן
סמבורסקי ,בגדה הצפונית של גיא בן הינום .הבתים
נבנו ללא היתר והוכרזו כבלתי חוקיים .אזור זה
מצוי גם הוא באחריותה של רשות הטבע והגנים
מאחר שהוא נמצא בתחומי הגן הלאומי סובב חומות
ירושלים .בתוקף כך ,רשות הטבע והגנים עוקבת
אחר הנטיעות ,שערי הבתים ,והגדרות בשכונה
ומסירה כל מבנה המהווה פגיעה בנוף הפתוח על פי
ההגדרות החלות בגנים לאומיים.
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אוכלוסייה וחברה
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החמולות המקוריות בסילואן ובתי האב שלהן:
שם החמולה

ענפים

אל-נג’אדה

נאסר ,בזבז ,עיד ,סלאם ,אל עבד

אל-מהרישיה

אבו סווי ,יסין ,זיאדה ,שרף ,שעבאן ,עווידה ,עיד ,עווד -אללה ,בהלואן

אל-מחאריק

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

אל-קלבין

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

אל-עבאסיה

עבד אל-כרים ,עבד אל-רחמאן ,עבד אל-ג’ואג ,דאוד ,אל-חאג’

אל-עליואת

משעל ,אל שיח’ ,ברבר ,עות’מאן ,דרוויש

40 - 49

אל-רוידיה

אל-איור ,סאלם ,חליסי ,עודה

50 - 59

אל-דיאביה

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

60 - 69

קראעין

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

70 - 79

סיאם

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

סומרין

בשיר ,עווד ,סאלח ,סומרין

מבנה הגילים בשכונת סילואן בשנים  2015ו2017-
2017

2015

קבוצת גיל

0-9
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20 - 29
30 - 39
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כמות התושבים

מנהיגות מקומית
אין בסילואן הנהגה שכונתית רשמית.

רובם הגדול של תושבי שכונת סילואן מוסלמים.
חלקם נמנים על משפחות ותיקות ,וחלקם בני
משפחות של מהגרים שהגיעו לשכונה אחרי יוני
 ,1967מהעיר העתיקה או מרחבי הגדה המערבית.
סילואן מהווה יעד מועדף למגורים בשל קרבתה
לעיר העתיקה ,למסגד אל-אקצא ולמקומות
הקדושים לאסלאם .לפי הערכה ,עד שנת ,1967
 92%מתושבי סילואן היו בני המשפחות הוותיקות
של הכפר .כיום נאמד שיעורם ב 50%-בלבד.
על פי נתוני השנתון הסטטיסטי לירושלים ,בשנת
 2017התגוררו בסילואן (אזור סטטיסטי 19,570 )2611
תושבים .אוכלוסיית השכונה הכפילה עצמה בעשור
האחרון .הגיל החציוני של תושבי השכונה עמד ,בשנת
 ,2017על  ,21.1והוא נמוך מהגיל החציוני של ירושלים
כולה העומד על  23.8שנים 72 .הנתונים מראים על
מיתון בגידול האוכלוסייה בשנתיים האחרונות ועל
תחילתו של תהליך ההזדקנות של אוכלוסיית השכונה.

 72מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,שנתון סטטיסטי לירושלים .2019

המבנה החברתי
בסילואן מתגוררות עד היום מספר חמולות ותיקות
(המכונות 'מקוריות') .לרובן נכסים או בני משפחה
בשכונות ראס אל-עמוד ,אבו תור ובתת השכונה
אל-פארוק (הנחשבת היום לחלק מג'בל אל-מוכבר).
כאמור ,המשפחות הסילואניות הוותיקות מהוות כיום
כמחצית מתושבי הכפר .המשפחות שהתיישבו בשכונה
בתקופות מאוחרות יותר ,מוצאן מחברון (למשל חמולות
אבו סנינה ורג'בי) .בשל מצוקת הדיור רבים מצעירי
סילואן עוברים לגור מחוצה לה ,בעיקר בשכונות
שמעבר לגדר הביטחון ,כמו כפר עקב או ראס חמיס
וראס שחאדה באזור מחנה הפליטים שועפאט.

לשכונה ועדה משותפת לכל החמולות המקוריות
בראשות חאג' מאזן .הדמות המרכזית בוועדה הוא
סמיח סרחאן .כמו כן פועל בשכונה ועד הורים מרכזי.
מלבד אלה ,יש מספר תושבים שניתן להגדירם
כמנהיגות מקומית .עליהם נמנים:
אחמד אל-עבאסי – המזוהה עם פת"ח
ג'וואד סיאם  -פעיל מרכזי שאינו מזוהה פוליטית,
המנהל את מרכז המידע 'ואדי חילווה' ו'מרכז מדא'
(שפעילותם מפורטת בהמשך).
פ'חרי אבו דיאב  -חבר הוועד להגנה על אדמות
סילואן
ח'אלד אל-זיר – פעיל שכונתי
מוראד אבו שאפע – חבר בוועד ההגנה על אדמות אל
בוסתאן.

39

40

סילואן  ///מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ארגונים חברתיים
בסילואן פועלות מספר עמותות המספקות שירותים
חברתיים ועורכות פעולות תרבות:
 .1מועדון ספורט סילואן מועדון הספורט הוא
אחד הארגונים הוותיקים בשכונה .פעילותו החלה
עוד בתקופת המנדט הבריטי ואושרה מחדש על ידי
שלטונות ירדן בשנת  .1965המועדון פועל במבנה
שכור ששייך למשפחת אבו אל-סעוד ומאז לא עבר
שינוי או פיתוח נוסף .פעילות המועדון התרכזה בעיקר
בספורט ובמיוחד בכדורגל .קבוצת הכדורגל של סילואן
הגיעה לדירוג גבוה בליגה הפלסטינית בשנות השבעים
של המאה שעברה .מאז שנת  2000נמצא המועדון
בתהליך נסיגה מבחינה כלכלית וחווה משבר ניהולי.
 .2עמותת סילואן אל-ח'ירייה בשנות השבעים
הקים אחד מתושבי השכונה ,יוסף ג'לאג'ל ,גוף חברתי
בשם 'ועד אחוות סילואן' שמטרתו לגשר וללכד
חברתית את תושבי השכונה .ועד זה נרשם בשנת 1978
כעמותת סילואן אל-ח'ירייה ,שיש לה תשעה מייסדים
וחברי ועד מנהל .בראש העמותה עומד היום אבו ע'אזי
סרחאן .העמותה הקימה חמישה גני ילדים ומפעילה
אותם ,שלושה גנים בראס אל-עמוד ושניים בסילואן:
הגנים הם :סילואן אל-ח'יריה ,עין אל-לוזה ,עבדאללה
אבן אל-מובארק ,דאר אל-קוראן אל-כרים ,סוויח וגן
ילדי סילואן .גני הילדים של העמותה אינם מפוקחים
על ידי הרשויות הישראליות .העמותה קנתה חלק
מהנכסים והציוד והפכה אותם לווקף.
 .3מרכז מידע ואדי חילווה מרכז מידע ואדי
חילווה שבראשו עומד ג'וואד סיאם הוקם ב2009 -
ברחוב הראשי של ואדי חילווה ,במסגרת מאמץ
מקומי להתמודד עם אתגר ההתיישבות היהודית
במקום .המרכז מציין שמטרתו "ללמד את העובדות
ההיסטוריות של הכפר ולחשוף את העבירות של ישראל
ושל העמותות המיישבות יהודים בסילואן ובירושלים
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ב ,2007-גם הוא על ידי ג'וואד סיאם ומספק פעילות
חינוכית ,תרבותית וחברתית לילדים ונוער .הפעילות
כוללת הכשרה למנהיגות ,עידוד הצעירים לטפח את
התרבות והמורשת הפלסטינית ועידוד נשים להשתלב
בתפקידים שונים בקהילה .המרכז מקיים קורסים
ללימוד שפות ,לחינוך למנהיגות ובנוסף -שיעורי
בישול ,רקמה ,ושחיה לבנות .בית הספר תעאזף
למוסיקה נפתח על ידי המרכז באוקטובר 2007
וב 2009-הוקמו על-ידי המרכז ספריה ותיאטרון
בניהול שחקנים מבית לחם .המרכז מקיים מדי שנה
מחנה קיץ לילדים .לפי פרסומי המרכז משתתפים
בפעולות השונות שלו כ 5,000-תושבים ,רובם ילדים,
ובכלל זה ילדים המגיעים משכונות סמוכות .המרכז
ממומן על ידי ארגונים בינלאומיים כמו ה.UNDP-
 .5הפורום לצעירי מורשת אל-קודס הפורום
לצעירי מורשת אל-קודס הוקם ב 2005 -על ידי
צעירים מהשכונה כארגון ללא כוונות רווח .מטרת
הפורום לשמר את המורשת התרבותית ואת האומנות
העממית הפלסטינית .פעילות הפורום עוסקת בעיקר
בארגון הצגות ,קונצרטים ,קורסים לעבודות יד ,מוזיקה
ומחול .הפורום הקים להקה בשם 'אלקודס לאומנות
העממית' המופיעה בעולם הערבי ובגדה המערבית.
 .6אגודת בוגרי האוניברסיטאות של תושבי סילואן
אגודת בוגרי האוניברסיטאות של סילואן הוקמה
בשנת  2008על ידי קבוצת בוגרי אוניברסיטאות
המתגוררים בסילואן .מטרת האגודה לתמוך בבוגרי
האוניברסיטאות ולפתח את כישוריהם בעזרת פעילויות
תרבות ,חברה ואקדמיה ,בסיוע קרן לסטודנטים
שהאגודה הקימה.
 .7קבוצת צופי סילואן קבוצת צופי סילואן הוקמה
בשנת  1983על ידי תושבי השכונה ובראשם ח'דר
סרחאן .בקבוצה כ 300-צעירים ,המשמשים סדרנים
במתחם אל-אקצא במהלך חודש רמדאן וכן מפעילים
להקה המקיימת הופעות בחגים.

 .4מרכז מדא ליצירה מרכז מדא ליצירה הוקם

מוסדות ומינהל קהילתי
עד שנת  2015השתייכה סילואן למינהל הקהילתי של
א-טור .בסוף אותה שנה החל לפעול מינהל קהילתי
לשכונות סילואן ,ראס אל-עמוד ואבו תור (סך הכל
כ 60,000-תושבים) והוא פועל כעמותה ' -עמותת
פיתוח סילואן' .המינהל ממוקם בראס אל עמוד עם
שלוחה באבו תור ללא שלוחה בסילואן.

מאחר שהמינהל הקהילתי ממוקם בראס אל-
עמוד (בבית ספר מקיף לבנים) ,ולא בסילואן,
מאחר שאין לו מבנה קבע ובשל התנגדות חלק
מהתושבים לקשר עם גוף ממסדי עירוני ,ממעטים
תושבי סילואן ליטול חלק בפעילויות המינהל
הקהילתי ולשתף עמו פעולה.
ייתכן שאם יהיה למינהל הקהילתי מבנה מתאים
בשכונה ותקציבי הפעלה רציניים הוא יוכל להתחרות
בהצלחה מול העמותות המקומיות ולרכוש את אמון
התושבים.
לפי נתוני העירייה ,מפעיל המינהל הקהילתי את תכנית
'קרוסלה' לשעות הפנאי ,המיועדת להורים וילדים
וכוללת העשרה והדרכה לגיל הרך .התכנית מלווה,
מקצועית ,על ידי החברה למתנ"סים ועיריית ירושלים.

יחסי יהודים ערבים
תושבי השכונה הערבים אינם רואים בעין יפה ניסיונות
לרכישת נכסים ממשפחות ערביות ,על ידי העמותות
היהודיות .הם מתנגדים גם לשינוי שמות רחובות
ואתרים מערבית לעברית .הם מתנגדים לשינוי שמות

של רחובות כמו ,רחוב ואדי חילווה לרחוב מעלות
עיר דוד ,או שכונת אל-בוסתאן  -לגן המלך ,או ואדי
חילווה  -לעיר דוד ,רחוב אל-תורבה לרחוב העופל
ועוד .במהלך התקנת שלטי הרחובות על ידי העירייה,
היה סיכום לא פורמאלי בין העירייה לבין פעילי
השכונה ,שרחוב מעלות עיר דוד  -הרחוב הראשי
המוביל לאתר עיר דוד  -יישאר בשמו העברי אולם
הרחובות המתפצלים ממנו כמו חי אל-סיאם ,חי
קראעין וואדי חילווה יישארו בשמותיהם הערביים.
כחלק מהסיכום ניתנו לרחובות מסוימים שמות כפולים
(בערבית ובעברית) כמו ,טריק אל-עין – רחוב
השילוח ,רחוב ערוגות הבושם – אל-עטר ,גינת אגוז
– חדיקת אל-ג'וז ,פרדס רימונים – בוסתאן אל-רמאן,
נווה מדבר – אל-וואחה .כיום יש לחץ מצד פעילי
עמותת אלעד להפוך לעברית שמות נוספים והדבר
מעורר מתח בשכונה.
גם החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד המדגישות רק
את ההיסטוריה והזיקה היהודית למקום אינם מקובלים
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עליהם.
מאבק נוסף של התושבים מתנהל כנגד סגירה של 180
מ"ר משטח בית הקברות המוסלמי ,בו קוברים תושבי
סילואן את מתיהם בחלקו הדרומי של בית הקברות
המוסלמי ,מול שער הרחמים (באב אל-רחמה) ממזרח
להר הבית .לטענת רשות הטבע והגנים ,התושבים
השתלטו על שטח לא להם ,ולכן המקום גודר .לדברי
הרשות על התושבים לפנות לעירייה ולבקש שטח
חלופי שיוכל לשמש כבית קברות .התושבים טוענים,
מצדם ,כי הם משתמשים באתר המדובר לקבורת
מתיהם זה שנים ,וכי יש מצוקת מקומות קבורה
למוסלמים בעיר ובבית הקברות החלופי בבאב אל-
זהרה גובים מהם סכומים גבוהים לחלקת קבר.

 74ראו למשל :עליאא עטא על-זעבי ,תלת סלואן – נואת אל-קדס ,אל-קדס :מא'ססת אל-תג'מע אל-סיאחי[ 2016 ,علياء عطا الزعبي ,ت لّة سلوان -نواة
السياحي ;]2016 ,וגם דברי ד"ר נזמי ג'ועבה בהשקת הספר הנ"לhttps://www.palinfo.com/news/2016/1/31/- :
ال ُق دس ،ال ُق دس :مؤسسة التج ُّم ع
ّ
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3---%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE

 73אתר מרכז מידע ואדי חילוה-סילואןhttp://www.silwanic.net/index.php/about/index/ar :
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סילואן

> הגן הלאומי סובב חומות העיר העתיקה

תכנון ,בנייה ודיור
שטחה הכולל של שכונת סילואן הוא  678 -דונם ולמעשה
קיימות תוכניות המכסות כמעט את כל שטחה.אך נכון
להיום סילואן סובלת מתשתיות לקויות ,ממצוקת דיור,
מצפיפות ומהזנחה רבת שנים מצד הרשויות העירוניות.

לשכונה מספר תוכניות בנייה מאושרות :תוכנית
מתאר  2783א' ,ב וג' לאזור אל-חארה אל-ווסטא
בשטח של  321דונם ,חלק מתוכנית מתאר מקומית
עמ 9/בהיקף של  340דונם ,תוכנית מס'  4146לרחוב
אל-עין ,בשטח של  14.8דונם ותוכנית מס'  6436לבית
ספר וגן ילדים -על כ 1.5-דונם .בנוסף אושרו שלוש
תוכניות נקודתיות בנות דונם כל אחת ,מבלי להוסיף
לשכונה שטחים נוספים לתכנון.
תוכנית  2783א' ,ב' וג' ,שאושרה בשנות השמונים,
מייעדת כ 60%-משכונת אל-ווסטא למגורים21% ,
לדרכים 8% ,כשטחים פתוחים 5% ,למוסדות ציבור3% ,
לבית עלמין.
על אף ריבוי התוכניות ,אין אפשרות לתוספת בנייה
משמעותית בשכונה מאחר שבתכנית המתאר האחרונה,
משנת  ,1986נאסר על בנייה גבוהה באזורי המגורים
מעבר לארבע קומות .זאת ועוד ,רוב הקרקעות הפנויות
נמצאות בתחומי הגן הלאומי (אזור גן המלך) ,בו
אסורה הבנייה מכל סוג שהוא לרבות מבני ציבור.

לכן ,למרות שלשכונה מתכננת קהילתית ומתכנן רובע,
אין כמעט אפשרות לממש תוכניות קיימות או לפעול
לתוספות בנייה.

כתוצאה מכך 95% -מבתיה של סילואן בנויים ללא
היתר משום שאין אפשרות לבנות על פי התוכניות
המאושרות לשכונה .בשטח הפתוח של אל-
בוסתאן ובמקומות נוספים כל הבניינים החדשים
למגורים הם ללא היתר.
בשל מצוקת הדיור מפצלים התושבים דירות
ויוצרים צפיפות יתר ,עומס על התשתיות ,פגיעה
באיכות החיים וסכנות בטיחותיות .בנוסף ,צעירי
השכונה עוברים לגור בשכונות אחרות במזרח
העיר ,בעיקר בכפר עקב ובשכונות הסובבות את
מחנה הפליטים שועפאט.
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התפלגות מספר הדירות
לפי גודל בשכונת סילואן
מעל  140מ״ר
1%

 101-140מ״ר
8%

 0-40מ״ר
23%

 81-100מ״ר
15%

 61-80מ״ר
25%

 41-60מ״ר
28%

סך הדירות2,811 :
בעבר קידמה העירייה ,בוועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,שלוש תוכניות לאזור :תוכניות 18,001 ,18,000
ותוכנית לשכונה התחתונה .תוכניות אלו נגנזו בוועדה
המחוזית מסיבות פוליטיות .כיום ניתן לקדם בשכונה
רק תוכניות נקודתיות ,שחסרונן הוא העדר מבט כולל
על צרכי השכונה .בנוסף ,חברת מוריה ,זרוע הביצוע
של עיריית ירושלים בתחום הבינוי והפיתוח ,מנסה
להוביל מהלכים לעידוד התחדשות עירונית ביוזמת
התושבים ,בעיקר באזורים כמו עין אל-לוזה.
בעייה נוספת היא מערכת הכבישים בשכונה ,בעיקר
באזור חארה אל-ווסטא .הכבישים צרים מאוד וחלקם
הגדול ללא מוצא ומוגדרים כמעברים להולכי רגל וחלק
ניכר מהמעברים להולכי הרגל אינם בטיחותיים .אנשי
המינהל הקהילתי מדווחים כי הבעיה הועלתה בפני
העירייה ,מלווה בהצעות לפתרון ,אך זו טרם מצאה את
התקציבים הדרושים לטיפול בשיפור התשתיות .קיים
גם קושי רב לתכנן קווי תח"צ בשכונה בשל שיפועי
הקרקע והכבישים הצרים .גם כשהדבר אפשרי מבחינה
פיזית ,מתעוררות התנגדויות רבות של התושבים
להרחבת הכבישים וסלילת כבישים חדשים בשל
פגיעה אפשרית בבניינים קיימים או הפקעה של חלקי
מגרשים.

לדברי מתכננת המנהל הקהילתי ,אסלאם אדעיס,
התכנון הקיים אינו הולם את הצרכים כיום .בוואדי
חילווה למשל ,יש עדיין אפשרות לתוספות בנייה,
אך אחוזי הבנייה המותרים הם נמוכים ורק בצד
הקרוב לכביש הראשי של השכונה אפשר לבנות
בתוספת של אחוזי בנייה גבוהים יותר .אין תכנון
לרשת הכבישים ולרחובות פנימיים בואדי חילווה.
יש אזורים בהם הבתים ,שנבנו ללא היתרים,
נמצאים על תוואי כבישים מתוכננים ומונעים
את סלילתם .לטענת התושבים ,ההכרזה על
שטחים במורדות הר הזיתים ,עד למרגלות ג'בל
מוכבר ,עין אל-לוזה ועד לואדי יאצול (נחל אצל)
כשטחים פתוחים ,תהפוך עוד כ 300-בתים לבלתי
חוקיים.
מהתרשים ניתן לראות כי למעלה ממחצית הדירות
בשכונה קטנות מ 60-מ"ר ,דבר המסביר את מצוקת
הדיור של המשפחות הגדולות המתגוררות בה.

תשתיות
מצב התשתיות בשכונת סילואן ,בהשוואה לשכונות
הערביות האחרות במזרח ירושלים  -ירוד .הבעיות
העיקריות הן רוחב הכבישים ,היעדר מדרכות ,מעברי
מדרגות לא תקניים ,בתים שהוקמו ללא היתרי בנייה -
חלקם מעל תשתיות תת-קרקעיות של מים וביוב שלא ניתן
לטפל בהן בשל כך.
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רשת המים
רשת המים בשכונת סילואן מיושנת ואינה מתאימה
לגודל האוכלוסייה .בתים רבים ,שנבנו ללא היתר,
מונעים גישה לצנרת לביצוע תיקונים .התושבים
טוענים כי בשכונת אל-בוסתאן החלה חברת הגיחון
לספק שעוני מים לבתים רק לאחר עתירתם לבג"ץ.
לדברי נציג חברת הגיחון ,כ 2,000 -צרכנים מתושבי
סילואן קיבלו לאחרונה שעוני מים מהחברה והתושבים
המתגוררים בבתים ללא היתרי בנייה (בהם על פי
החוק אסור לספק שעוני מים) משתמשים במים באופן
פיראטי מבתים סמוכים ומקו מים חדש בקוטר  10צול
שהוחלף לאחרונה .כתוצאה מחיבורים אלה התושבים
בעלי שעוני המים מקבלים חשבונות גבוהים מאוד.
בשכונה אין בעיות מיוחדות של אספקת מים או של
לחצי מים בצנרת משום שרוב הבתים בנויים באזורים
נמוכים.

ביוב
מרבית הבתים בשכונה מחוברים לרשת הביוב אך
הרשת מיושנת מאוד ולא נעשו בה עבודת תחזוקה
והרחבה שנים רבות ,על אף הגידול המשמעותי במספר
התושבים .בחלק מהבתים קיימים עדיין בורות ספיגה.

ניקוז
בשכונה קיימות בעיות ניקוז ,בעיקר באזור המרכזי
 חארה אל-ווסטא ,שם לא קיימת רשת ניקוז ובימיםגשומים מוצפים חלק מהמעברים והמדרגות המשמשים
את הולכי הרגל .בעיית הניקוז היא אחת מבעיות
התשתית הקשות בשכונה.

כבישים ,מדרכות וחנייה
כאמור ,מערכת הכבישים בסילואן בעייתית וחלק ניכר
מהכבישים לא תקניים .חסרות מדרכות במקומות רבים
והטופוגרפיה מקשה על סלילת כבישים ואחזקתם.
בתוכניות למזרח-ירושלים ,עליהן הכריז ראש העירייה
בשנת  ,2012תוכננו בסילואן ,בראס אל-עמוד ובאבו-
תור שמונה כבישים ,בהם :הכביש הישן לבית לחם
במורדות ראס אל-עמוד ,כביש בטן אלהווא (באורך
 260מטרים ,וברוחב  6מטרים) ,דרך גן המלך (על פי
תב"ע  6436באורך  170מ' ,וברוחב  8מ') .בשנת 2016

 75מתוך דף הפייסבוק של ניר ברקת בערבית.
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החלו העבודות על 'הדרך האמריקאית' ,המתחילה
בצומת עין אל-לוזה ,בדרומה של שכונת ראס אל-
75
עמוד.

רחוב נוסף שיש לרבד בהקדם הוא הרחוב המוביל אל
בית הספר בביר איוב כדי להקל על הילדים הרבים
המשתמשים בו.

במרכז השכונה (אל-חארה אל-ווסטא) אין
כמעט דרכים סלולות ,חלק ממעברי המדרגות
ומהמעברים הקיימים להולכי הרגל ,ללא מוצא
וללא מעקי בטיחות .כאמור ,בימים גשומים
נחסמות הדרכים כליל בשל תשתית הניקוז
הלקויה.

מצוקת החניה בסילואן קשה .אין אפשרות לחנות
בשולי הכבישים בשל רוחבם .מספר כלי הרכב
בשכונה הולך וגדל ,ואין כל מענה לצורך בהגדלת
מקומות החניה .התושבים מתלוננים על קבלת
דוחות חנייה רבים.

בתוכנית החומש של העירייה לסלילת כבישים בשכונות
הערביות במזרח ירושלים ,מתוכננת סלילה של כמאה
כבישים ,מהם רק אחד בסילואן  -הכביש המקביל
לרחוב הראשי של ואדי חילווה (מעלות עיר דוד),
באורך של  455מטרים .הכביש צר ובצדדיו חונים ,דרך
קבע ,כלי רכב רבים .הכוונה לסמן בכביש זה נתיב
נפרד לתחבורה ציבורית .ייתכן מאד שסלילת הכביש
לא תצא אל הפועל מסיבות טופוגרפיות ובטיחותיות.
מלבד הכבישים המתוכננים במסגרת תוכנית החומש,
העירייה מתכננת סלילת כביש חדש באזור אל-חארה
אל-ווסטא (בטן אל-הווא) באורך  400מ' וכן שדרוג
של כביש  9באזור אל-חארה אל-ווסטא באורך 480
מ'.
בשל החפירות הארכיאולוגיות ברחוב הראשי של ואדי
חילווה (מעלות עיר דוד) הפך הכביש לחד-סטרי .הוא
היה אמור להיפתח לתנועה מחדש לפני יותר משנתיים,
אך הוא לא נפתח עד היום.
קיימת תוכנית לחבר את 'הדרך האמריקאית' אל עין
אל-לוזה ולרבדה מחדש .חיבור כזה יאפשר יציאה
לדרך יריחו (בכיוון ראס אל-עמוד) או לכיוון ואדי
חילווה ושער האשפות ,ויפחית את העומס מדרך בית
לחם הישנה ומדרך סילואן ,שלא מיועדות לכמויות
גדולות של רכבים.
התושבים טוענים לאפליה בנושא ריבוד הכבישים
ופיתוח התשתיות ,לעומת האזור המיושב ביהודים
ברחוב מעלות עיר דוד .לטענתם ,הם ביקשו ,במשך
שנים רבות להסדיר ולרבד את הכביש והדבר לא נעשה
וכאשר נכנסה משפחה יהודית לגור ברחוב ,תוקן
הכביש תוך שבועות ספורים.

חשמל
כל הבתים הנמצאים בבעלות התושבים הערבים
מחוברים לרשת החשמל של חברת החשמל המזרח
ירושלמית .בתי התושבים היהודים מחוברים לרשת
החשמל של חברת החשמל הישראלית.

בעונת החורף יש בסילואן הפסקות חשמל ארוכות
ותכופות ,מכיוון שמתח החשמל אינו עונה על
הביקוש ,הרשת ישנה וחסרים שנאים החיוניים
לחיזוק המערכת.

תאורת רחוב
בחלקים רבים באל-חארה אל-ווסטא ובשכונת אל-
בסותאן אין תאורת רחוב כלל .בכביש הראשי של
שכונת ואדי חילווה קיימת תאורת רחוב.

תקשורת ודואר
אין בשכונה סניף דואר והסניף הקרוב נמצא בשכונת
אבו תור הסמוכה .לתושבים תלונות רבות על הזכיין של
סניף הדואר שאינו מקפיד על שעות הפתיחה.
אין בסילואן סניף בנק.
תושבי השכונה מקבלים שירותי טלפון ואינטרנט
מחברת בזק .תשתיות האינטרנט חלשות יחסית
לשכונות אחרות במזרח ירושלים והגלישה איטית ולא
מספקת את התושבים.
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גנים ציבוריים
בשכונה גן משחקים קטן אחד במורד רחוב השילוח
בפנייה לשכונת אל-ווסטא .הגן הוקם לאחרונה,
במימון המשרד לירושלים ומורשת בעלות של
 900,000ש"ח .אין גן ציבורי נוסף ברחבי השכונה.

מתקני ספורט
בשכונת אל-בוסתאן הוקם בשנת  2010מגרש כדורגל,
במימון עמותת אל-קודס לפיתוח .מגרש זה זקוק
לתחזוקה .הפעולה הדחופה ביותר היא התקנת מעקות
בטיחות בכניסה אליו.
בשנת  2016ייעד המשרד לירושלים ומורשת סכום
של  2.4מיליון ש"ח להקמת מגרש כדורגל בשכונת
אל-בוסתאן .התושבים היהודים המתגוררים בעיר דוד
הגישו התנגדות ופנו לבית המשפט העליון אך העתירה
נדחתה והמגרש הוקם .שלושה מגרשים נוספים ,קטנים
יותר ,מצויים בבתי הספר בשכונה .בשל מצוקת שטחים
וחוסר שיתוף פעולה של התושבים קשה לאתר שטח
ולקדם הקמה של מגרש כדורגל נוסף עבור בני הנוער
בשכונה.

תברואה
איסוף הפסולת מהשכונה מתבצע על ידי העירייה
שלוש פעמים בשבוע 76ולדעת התושבים תדירות הפינוי
אינה מספקת .משאיות הפינוי הגדולות מתקשות להגיע
לכל מקום ואין כלי פינוי המתאימים לרחובות הצרים.
לאל-חארה אל-ווסטא לא מגיע אף כלי פינוי בגלל
הסמטאות הצרות ולכן התושבים נאלצים לשאת את
האשפה מאות מטרים כדי להגיע למכלי האצירה ,או
לשרוף את האשפה סמוך לביתם .בהחלטת הממשלה
שהתקבלה בחודש מאי  2017הוקצה תקציב לרכישת
טרקטורונים למטרה זו אך המצב בשטח לא השתפר.
התושבים טוענים שהעירייה לא נענית לבקשותיהם
ודואגת לניקיון ליד מתחם עיר דוד בלבד .לטענתם
כשהם מתקשרים למוקד  106של העירייה תלונותיהם
אינן מטופלות ,לעומת זאת כשהיהודים הגרים בשכונה
מתקשרים למוקד העירייה מגיעה לטפל במפגעים.
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> האשפה באחד מרחובות סילואן

חינוך והשכלה
מרבית תלמידי סילואן לומדים בבתי הספר בשכונה
הסמוכה  -ראס אל-עמוד .בסילואן עצמה יש שלושה
בתי ספר:
ƈסילואן יסודי מעורב  -בית ספר עירוני ,בניהול
ג'האד אבו ח'לף ובו  724תלמידים ו 49 -מורים.
בית הספר משלב לימודי מחשבים ולימודי תיאטרון
בתוכנית הלימודים ומפעיל גם את פרויקט החונכות
'פרח' אחרי שעות הלימודים;
ƈאל-חיאה  -בית ספר מוכר שאינו רשמי שייך
לרשת סח'נין ,בניהול השאם ג'עאביס .לומדים בו
מכיתה א' עד ו' ,כ 200-תלמידים ותלמידות ומכיתה
ז' עד כיתה י"ב כ 100-תלמידות;
ƈבית הספר של אונר"א  -בניהולה של זכיה אל-
עסלי ,שבו לומדים כ 100-תלמידים.
במהלך  2018תוכנן במנח"י להקים בי"ס יסודי נוסף
עם  24כיתות ,אך טרם התחילו בבנייתו .לפי נתוני
העירייה בסילואן ובראס אל-עמוד ישנם  2,909ילדים
בגילאי גן ( 2,462 ,)6-0ילדים תלמידי בתי-ספר
יסודיים ו 2,337-תלמידי חטיבת ביניים ותיכון .סה"כ
 7,708תלמידים בכל מערכת החינוך של השכונה.

לשכונה וכ 28-תלמידי חינוך מיוחד המשולבים
במסגרות החינוך הרגילות .בסילואן ובראס אל-עמוד
 197כיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית ועוד 47
כיתות במערכת החינוך המוכרת שאינה רשמית .לדברי
העירייה ,ישנה אפשרות להרחיב את בית הספר העל
יסודי שמצוי בגבול סילואן  -ראס אל-עאמוד ברח' אל
מדראס.
יש בסילואן גם שני משפחתונים בפיקוח עירוני
ובמימון משרד הרווחה אך אין בשכונה מעונות-יום.
נתוני ההשכלה בשכונת סילואן מצביעים על ממוצע
של  9.4שנות לימוד .מספר בעלי תואר אקדמי בגילאים
 54-25עומד על  77.10.1%למרות שהנתון הזה יותר
גבוה משל שכונות אחרות ,כמו עיסאוויה  7.3% -ומחנה
פליטים שועפאט  ,4.6%הוא נמוך מאחוזי ההשכלה
בשכונות בית חנינא  25.4% -ושועפאט .26.2% -

תרבות ופנאי
בשכונה מתקיימות פעילויות תרבות ופנאי ביוזמת
מועדון סילואן ,הפורום של צעירי מורשת אל-קודס
ומרכז מדא ,ובכלל זה מחנות קיץ והפעלת להקות
ריקוד עממיות.

בסילואן כ 200-תלמידי חינוך מיוחד הלומדים מחוץ
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שירותי רווחה
לשכת הרווחה המספקת שירותים לתושבי סילואן
ממוקמת הרחק מחוץ לשכונה ,ברחוב צלאח אל-דין,
ומשרתת חמש שכונות .כ 200-משקי בית ו150-
קטינים (בסה"כ  2,421נפשות) בשכונה זקוקים
לשירותי רווחה .ברור שמספר זה אינו משקף את כל
הנזקקים בשכונה ,אך אין תקציבים ללשכת הרווחה
כדי להרחיב את השירות .כמו כן קיים מחסור באנשי
צוות שיוכלו לתת מענה לכל הנזקקים בשכונה .לדברי
הממונה על שירותי הרווחה בעירייה אין בשכונה
מבנים שנבנו בהיתר אותם אפשר לשכור כדי לפתוח
שלוחה של לשכת הרווחה במקום.

שירותי בריאות
בשכונה ובשכונת המשנה עין אל-לוזה יש מרפאות
של כל קופות החולים .השירות ברמה טובה ועונה
על הצרכים .התחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב)
בשכונה מטפלת בכ 360-תינוקות עד גיל שנה וכ-
 1,850ילדים עד גיל  .5שירותים נוספים הניתנים
בשכונה על ידי התחנה בתדירויות קבועות הם:
סדנאות תזונה ,הדרכה קבוצתית ופרטנית לאימהות,
הקראת ספרים לילדים ומשחקיה המופעלת על ידי
פיזיותרפיסט .הורים יכולים להיכנס לתחנה ללא
קביעת תור או באמצעות פנייה אל האחות.

מקומות קדושים ומבני דת
בסילואן מספר אתרי מורשת היסטורית ודתית ליהודים,
למוסלמים ולנוצרים לפי הפירוט הבא:

מקומות קדושים ליהודים
ƈבית הקברות סמבורסקי -בית קברות יהודי הרוס
במורדות הר ציון ,בגדה הצפונית של גיא בן-הינום.
ƈקבר עובדיה מברטנורא ,מחבר ביאור המשנה
 מערת קבורה למרגלות הר הזיתים ,ממזרח לעירדוד ,המיוחסת לרבי עובדיה מברטנורא ששהה
בירושלים ונפטר בה בראשית המאה ה.16-
ƈקברים מתקופת ממלכת יהודה מימי הבית
הראשון הפזורים בגרעין ההיסטורי של סילואן,
כמו קבר בת פרעה וכמה קברים נהמצאים בבעלות
הכנסייה הרוסית ומשמרת ארץ הקודש של
הפרנציסקנים.
ƈחלקים מבית הקברות היהודי בהר הזיתים
ƈבית הכנסת אהל שלמה בשכונת התימנים
בסילואן.
מקומות קדושים לנוצרים
ƈכנסיית פטרוס אין גליקנטו (פטרוס בכבלים)
במורדות הר ציון שנבנתה בשנת  .1931בכנסייה
שרידי כנסיות ביזנטית וצלבנית .לפי המסורת
הנוצרית מזוהה המקום עם מקום כליאתו של ישו,
לפני הסעודה האחרונה.
ƈמנזר סנט אנופוריוס  -מנזר שנבנה בשנת 1892
ע"ש נזיר מהמאה הרביעית .אולם התפילה שלו הוא
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כלכלה ומסחר
מבחינה חברתית  -כלכלית סילואן משתייכת
לאשכול  2מתוך עשר האשכולות של דירוג
הלמ"ס והיא אחת השכונות העניות ביותר במזרח
ירושלים .אחרי הקמת גדר הביטחון (משנת 2003
ואילך) עברה השכונה שינוי תעסוקתי וכלכלי
כאשר מרבית המועסקים בשכונה מועסקים בשוק
העבודה הישראלי במערב העיר .על פי נתוני
דו"ח  75% ,ARIJמתושבי סילואן מועסקים בשוק
העבודה הישראלי .78אחוז בעלי הכנסה מעבודה
בני  15ומעלה עומד על  .33.9%אחוז המועסקים
במשלח-יד אקדמי או ניהולי  .4.1% -על פי נתוני
גביית הארנונה 35% ,מבתי האב זכאים להנחות או
לפטור מארנונה ,בשל מצבם הכלכלי.

> מסגד בסילואן
תת-קרקעי .בתחומי המנזר מערות קבורה מימי בית
שני.
ƈעץ ישעיהו (קבר ישעיהו)  -מתחם בקרבת בריכת
השילוח ,בבעלות הפרנציסקנים ,המזוהה כמקום בו
נמצא העץ בו התחבא ישעיהו ובסמוך לו גם נקבר
(לא קיים היום) .ליד בריכת השילוח נמצאים גם
שרידים של כנסייה ביזנטית.
מקומות קדושים לאסלאם
ברחבי השכונה שמונה מסגדים :
שם המסגד

אזור

עין אל-לוזה

עין אל-לוזה

ביר איוב

ביר איוב

אבו ד’ר אל-ע’פארי

שכונת מראע’ה

עבדאללה אבן מסעוד

גלעין הכפר

בלאל אבן רבאח

ואדי עבדאללה

מסגד אל-עין

בסוך הירידה
של ואדי חילוה

מסגד אל-אעור

עין אל-לוזה

מסגד אל-קינוקאע (יחסית חדש)

שכונת אבו
תאיה (עין אל-
לוזה)

תחבורה ציבורית
התחבורה הציבורית ,כאמור ,אינה מגיעה לרחובות
הפנימיים בשכונה ולשכונת המשנה המרכזית
אל-חארה אל-ווסטא .הטופוגרפיה מקשה גם על
הפעלת מיניבוסים בשכונה .בסילואן חברת אוטובוסים
אחת ,חברת אבו תור-ענאתא ,והקווים מסובסדים על
ידי משרד התחבורה .הקווים הפעילים בשכונה276 :
ו - 286-מאבו תור דרך רח' מעלה עיר דוד צפונה; קו
 256העובר בדרך בית לחם הישנה ,צומת עין אל-לוזה
ורח' מעלה עיר דוד וקו  257 -העובר בכיכר ראס אל
עמוד ,ג'בל בטן אל-הווא ושכונת אל-שיאח'.
בשכונה שתי תחנות דלק ,האחת בשוליה הדרומיים
והשנייה בכניסה הצפונית.

בשכונה כ 30-בתי עסק .רוב העסקים מרוכזים באזור
המערבי בעין אל-לוזה ,בה יש סופרמרקט אחד.
היקף הפעילות העיסקית קטן בהשוואה לשכונות
אחרות במזרח העיר .בעבר פעלו באזור יותר עסקים,
כמו חנויות למזכרות אך הם נסגרו .חלק מהתושבים
מתלוננים שהרשויות הישראליות מנסות לפגוע
בעסקים ולא לאפשר להם פרנסה ראויה.
קיימת תוכנית של העירייה לפיתוח שטחי מסחר
נוספים בשכונה ,בחזיתות של בתי מגורים כשינוי יעוד
או מתן היתר לשימוש חורג .המשרד לירושלים מקדם
תוכנית נקודתית לפתיחה מחודשת של חנויות שנסגרו
וליצירת טיילת מקומית .במסגרת זו נערכות עבודות
בציר השילוח ,בקו התפר בין עיר דוד לשכונת סילואן,
בו החנויות לא פעילות ,כדי לחדש את הפעילות תוקנו
תשתיות ברחוב ,כולל תיקוני מדרכות וכבישים ,שיפוץ
הכיכר בקצה הרחוב ,ניקיון וגינון .בהמשך מתוכננות
הקמת פינות ישיבה ,שיקום תעלת מים וצמחיה ,תמיכה
בעסקים קיימים ושיפוץ המבנים והחזיתות שלהם,
הוספת מקומות ישיבה ושילוט.
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סיכום והמלצות
תכנון ובנייה
היעדר אפשרויות בנייה ,למעט דרך תוכניות נקודתיות.
הגן הלאומי 'סובב חומות ירושלים' כולל חלקים
מהשכונה ומונע בנייה .בנוסף מתוכננת הריסה של
 88בתים שנבנו ללא היתר בתוך הגן .מתקיימים
מגעים על הסדרה שתכלול את פינוי רוב הבתים ,אך
עד כה טרם הוסכם דבר בשל סכסוכים בין התושבים.
בנוסף ,עשרות בתים ממוקמים בשטח ההיסטורי
של בית הקברות היהודי סמבורסקי ,שאף הוא חלק
מהגן הלאומי ,ולכן לא ניתן להרחיב את הבתים
הבנויים במתחם .מומלץ להכין תוכנית להתחדשות
עירונית במקומות בהם הדבר אפשרי .כן מומלץ
לקדם פתרון בגן המלך בשיתוף התושבים ,באופן
שניתן יהיה לבנות עבורם בית ספר ומתנ"ס
במגרש הציבורי בשכונה ,להרוס מעט בתים כדי
לאפשר פיתוח של גן המלך ולעשות זאת בהסכמת
התושבים וברגישות ,תוך מתן פיצוי הולם לאלה
שבתיהם ייהרסו.

כבישים ,מדרכות וחנייה
סילואן התפתחה ככפר ספונטני בלתי-מתוכנן לכן
הכבישים בו צרים ולא מסוגלים לקלוט קווי תחבורה

ציבורית .אין כמעט מדרכות ויש מחסור גדול במקומות
חנייה .מעברי המדרגות בשכונה לא מתוחזקים ,חסרי
מעקות ומסוכנים לציבור .מומלץ לטפל בכל נושא
הנגישות בשכונה בצורה מבוקרת ועל פי תכנית
כוללת.

בתי ספר
רוב התלמידים לומדים בראס אל-עאמוד .בסילואן
שלושה בתי ספר בלבד .מומלץ להשתמש במגרש
הציבורי שבשכונת אל-בוסתאן לבניית בית ספר
נוסף בו ימוקם גם המינהל הקהילתי.

מומלץ שהעירייה תשקיע ברכישת ציוד מתאים
ותגביר את פינוי האשפה בשכונה.

מחסור במתקני ציבור
כל השכונה יש מגרש כדורגל אחד וגן משחקים
אחד שהוקמו על ידי משרד ירושלים ומורשת.
חסרים בשכונה עוד גני משחקים ,מגרשי ספורט,
מתנ"ס ,סניף דואר ,סניף בנק ,בתי קפה וחנויות.
מומלץ לקדם מהלך של התחדשות עירונית
לאורך הרחוב הראשי ולהוסיף בו אזורי מסחר
ומקומות חנייה.

מים ,ביוב וניקוז

מינהל קהילתי ומנהיגות

השכונה סובלת מהצפות .מערכת הביוב טעונה שיפור
והרחבה .יש להניח תשתית ניקוז חדשה ברחובות
השכונה במהלך ריבוד הכבישים ומעברי המדרגות.

המינהל הקהילתי כמעט אינו פעיל בשכונה.
נושאים שאמורים להיות באחריותו מטופלים
על ידי עמותות ערביות מתחרות .אין בשכונה
מנהיגות מאוחדת ומוכרת על ידי הרשויות ולכן
קשה לבצע פרויקטים בשיתוף התושבים .מומלץ
לפעול לאיחוד ועדי ההורים עם ועד ההגנה על
האדמות וליצור גוף מאוחד שיקדם פרויקטים
בשכונה.

תברואה
עבודות ניקיון ופינוי אשפה מתבצעות בעיקר ברחוב
הראשי של השכונה .רחובות צדדיים לא זוכים לרמה
נאותה של ניקיון ופינוי אשפה.

התיישבות יהודית
פינוי משפחות מבתים שהיו או עברו לידי עמותות
יהודיות מעורר מתח בשכונה .לא ניתן למנוע
רכישת בתים מבעליהם הערבים ,אולם ממשלה
אחראית חייבת לתת דעתה על ההשלכות
לטווח ארוך ולגבש מדיניות מתאימה בסוגיית
ההתיישבות היהודית.

ארכיאולוגיה ,תיירות ופיתוח
לסילואן פוטנציאל פיתוח תיירות בשל הנכסים
ההיסטוריים והארכיאולוגיים שבו .יש לממש
פוטנציאל זה בצורה הוגנת לכל התושבים.
מומלץ שהחפירות הארכיאולוגיות יתבצעו
ברגישות לערכי התרבות וההיסטוריה של
האוכלוסיות כולן ,בזהירות המרבית כדי לא
לפגוע בנכסים ובמרקם החיים .כל פיתוח נוסף
בשכונה ייעשה בשיתוף עם נציגי התושבים
לאחר שתוקם נציגות כזאת.
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renovated and turned into promenades.
Schools Most of the neighborhood’s children attend school in Ras
al-’Amud which is adjacent to Silwan. Silwan itself has only three
schools.
We recommend using the public plot of land located in AlBustan neighborhood to build a school that would also house a
community center.
Water, sewage, and drainage The neighborhood is subject to
flooding because of its steep topography. Its sewage system needs
repair.
We recommend that urgent action be taken to lay the
foundation for a drainage system, which would be constructed
when works are carried out for the renovation and re-layering
of streets and stairway passages.
Sanitation Street cleaning and garbage removal generally take
place only along the neighborhood’s main street. Side streets do not
have the benefit of proper cleaning and garbage removal.
We recommend that the municipality purchase all-terrain
vehicles and take all possible measures to improve garbage
removal and street cleaning in the neighborhood.
Lack of public facilities and institutions The entire
neighborhood has only one soccer field and one playground that
were built by the Israeli authorities. It lacks additional playgrounds
and sports fields, a Community Administration, a post office, a
bank, commerce, coffee shops, and parking in commercial zones.
We recommend that a process of urban renewal be instituted
along the main street, which would include commercial activity
and parking places. In addition, we recommend designating
open spaces in the Jerusalem Walls National Park that would
serve as leisure and recreation areas for the residents.
Community center and leadership The neighborhood’s
community center is barely active. Residents refuse to cooperate
with it. Instead, the role of the community center is filled by various
non-profit associations, such as the Silwan Club among others. The
neighborhood does not have any leadership that is recognized by
the authorities and residents, which makes it difficult to implement
plans or initiatives in cooperation with the residents.

We recommend taking measures to unite parents’ committees
with the Committee for the Defense of Silwan’s Lands, and
create a united leadership that can promote projects in
the neighborhood. In addition, we recommend investing in
the construction of a new community center in Al-Bustan
neighborhood and providing it with a suitable budget.
Jewish settlement The eviction of Arab families from houses
formerly owned or possessed by Jews and the transfer of these
houses to Jewish associations (such as Elad and Ateret Cohanim)
have been a source of tension. Although it is difficult to prevent the
purchase of homes or their transfer from custodianship to Jewish
associations, a responsible government must consider the longterm repercussions of evicting Arab residents and allowing Jewish
residents to move into the heart of the neighborhood.
A policy is needed to address Jewish settlement and its impact
on the fabric of the neighborhood. The evacuation of houses
can be carried out with more sensitivity and consideration.
Archaeology, tourism, and development The neighborhood’s
historical, archaeological, and panoramic assets are a potential
source for tourism. Currently the main beneficiary of tourist
development is the association Elad, which operates the City of
David National Park in cooperation with the Nature and Parks
Authority and oversees the archaeological sites in the area.
Likewise, the planned cable car – to be built between the First Train
Station Compound in Emek Refa’im and the Kedem Compound – has
sparked public controversy and could have very adverse effects
for the neighborhood’s residents as well as its preservation and
panorama.
We recommend that the archaeological excavations underway
in the area be carried out with sensitivity to the cultural and
historical assets valued by all the neighborhood’s residents
and with the utmost caution, so as to prevent adverse effects
to the residents’ cultural assets and fabric of life. We believe
that the development of the Kedem Compound – like other
projects in the neighborhood – should have been undertaken
cooperatively with neighborhood representatives in the
hope that they too could benefit from local development
and tourism, and that the need for the cable car should be
reassessed.
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ABSTRACT
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.

Main Findings

Silwan, located south of the Temple Mount, has a population of
approximately 20,000 residents, 500 of whom are Jewish. The
neighborhood, which is part of the city’s Historic Basin, has
historical and archaeological importance.

The City of David (Wadi Hilweh) was the nucleus from which ancient
Jerusalem grew. The necropolis of Jerusalem during the First Temple
era constituted the foundation on which the village of Silwan was
built, on the slopes of the Mount of Olives. Thus, the importance of
the neighborhood’s tourist potential should not be underestimated.
At the same time, Silwan is a poor, crowded neighborhood lacking
in physical infrastructures and public institutions. Moreover, there
is tension between the efforts to develop tourism around the City
of David – among other means by developing the Kedem Compound
(a large visitors’ and commercial center) and implementing plans
for a cable car – and the dire situation of the neighborhood and
its infrastructures. The neighborhood lacks a unified leadership,
and the community center established in 2015 to serve the
neighborhoods of Abu Tor, Silwan, and Ras al-’Amud is barely

functional because the residents associate it with the municipality
and refuse to work with it. Cultural activities are coordinated by
local Arab non-profit associations. In addition, the Jerusalem Walls
National Park (adjacent to the walls of the Old City) includes large
tracts of land from Silwan, which makes it difficult to pursue
planning and construction in the neighborhood, where many homes
are built without permits or regulated planning.

The Main Problems
and Challenges of
the Neighborhood

Planning and construction The Jerusalem Walls National Park
covers a major portion of the neighborhood’s land and prevents
significant, widespread construction. Except for limited-scale plans,
a large portion of the neighborhood’s homes were built without
permits. The development plans for the King’s Garden area, in the
Qidron Valley, include the demolition of 88 buildings constructed
without a permit. In recent years residents and the municipality
have engaged in talks aimed at reaching an arrangement that would
include evacuating most of the homes. To date, however, because
of conflicting interests among the residents as well as difficulties in
negotiating with the authorities, no agreement has been reached.
In addition, dozens of homes were built within the boundaries of the
Jewish cemetery Sambuski along the slopes of Mount Zion, which
likewise is part of the National Park, and their construction cannot
be expanded.
We recommend that the built-up areas be excluded from the
declared boundaries of the National Park, and that urban
renewal plans be formulated for those areas where it is
possible.
Roads, sidewalks, and parking Silwan developed as a village,
spontaneously and without systematic planning. As a result, its
roads are narrow and unsuited to private or public transportation,
and they do not accommodate sidewalks or parking places. The steep
topography makes it impossible to connect the roads other than by
stairway passages.
We recommend that maintenance work be carried out on the
neighborhood’s main roads, that inner roadswill be paved
as pedestrian streets, and that the stairway passages be
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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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