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המציאות הקשה במזרח ירושלים בתחום הכלכלי-חברתי והפערים העצומים בין מערב העיר למזרחה 
בכל הנוגע לתשתיות הפיזיות ולשירותים העירוניים והממשלתיים, הביאו את הממשלה להקצות בשנים 

האחרונות אמצעים ותקציבים ייעודיים לשיפור המצב במרחב. שיאו של התהליך בא לידי ביטוי בהחלטה 
3790 של הממשלה, שהתקבלה במאי 2018, ומטרותיה: "צמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח 
כלכלי במזרח ירושלים לצורך חיזוק יכולת ההשתלבות של תושבי מזרח ירושלים בחברה ובכלכלה 

הישראלית וחיזוק חוסנה הכלכלי והחברתי של ירושלים כולה".

מחקר זה מבקש לעמוד על שורשי התהליכים שהביאו לשינוי המדיניות השלטונית הישראלית כלפי 
מזרח ירושלים, לתאר את הגורמים והנסיבות המיוחדות שהובילו לשינוי, להעריך את הקשיים 

והמהמורות שהתגלעו במהלך הדרך, ולבסוף להציע מסקנות, לקחים ראשונים ושאלות על עתידה של 
האוכלוסייה הערבית המזרח-ירושלמית ומקומה בחברה הישראלית. 

חשיבותו של המחקר נשענת על שתי נקודות מבט: בהיבט ההיסטורי – לספר סיפור שלא תועד ולא 
נחקר, שאינו ידוע הן לממסד ולציבור הישראלי והן לציבור המזרח-ירושלמי; ובהיבט של מדיניות 

ציבורית – לבחון כיצד נוצר שינוי בתוך הממסד ורשויות השלטון השונות, מי היו הדוחפים לשינוי, כיצד 
נוצרה הקואליציה שיצרה אותו, ומהו סוד הצלחתו. 

ד״ר אמנון רמון, היסטוריון, חוקר בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות וסגן ראש המכון לחקר ארץ 
ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי. תחומי התמחותו המרכזיים הם תולדות ירושלים בעת החדשה, נצרות 

מודרנית, זיקות העולם הנוצרי לארץ הקודש ולירושלים, האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים, הר הבית 
והמקומות הקדושים. בשנת 2017 יצא לאור ספרו 'תושבים, לא אזרחים – ישראל וערביי מזרח ירושלים, 

2017-1967' בהוצאת מכון ירושלים. 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית 
ומרחבית בת קיימא. המכון, שהוקם בשנת 1978, הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מדיניות לבירור, קידום 

והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות 
ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, שדה 

מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה וחיזוק 
מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון. 
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תקציר

א. רקע 

מערב  בין  העצומים  והפערים  הכלכלי־חברתי  בתחום  ירושלים  במזרח  הקשה  המציאות 
 — הממשלה  את  הביאו  והממשלתיים,  העירוניים  לשירותים  הנוגע  בכל  למזרחה  העיר 
ייעודיים לשיפור  ותקציבים  1967 אמצעים  2013 — להקצות לראשונה מאז  החל משנת 
הייתה  והזנחה,  התעלמות  של  רבות  שנים  לאחר  הראשונה,  הסנונית  במרחב.  המצב 
הקמת היחידה לפיתוח ועידוד יזמות במזרח ירושלים ב־2013 ביוזמת המשרד לירושלים 
מקבלי  בקרב  מודעות  של  ראשונים  ניצנים  סימלה  הקטנה  היחידה  הקמת  והתפוצות. 
ההחלטות בממשלה ובדרג הפקידותי הבכיר למצב הקשה במזרח ירושלים ולצורך לפעול 
היה החלטה חסרת תקדים של הממשלה  ייעודית. המשך התהליך  יחידה  שם באמצעות 
)מס׳ 1175( מיוני 2014 על הקצאת 200 מיליון שקל על פני חמש שנים לטיפול בנושאים 
אזרחיים וכלכליים במזרח ירושלים )לצד 100 מיליון שהוקצו לתחומי הביטחון(. ההחלטה 
הבאה של הממשלה )מס׳ 2684( ממאי 2017 הורתה להכין תוכנית חומש ממשלתית כוללת 
בתחומי  סביבתיים  במפגעים  לטפל  וכן  ירושלים  במזרח  כלכלי  ופיתוח  פערים  לצמצום 
הביוב, פינוי פסולת וחינוך למודעות סביבתית בהיקף של 177 מיליון שקלים. שיאו של 
התהליך עד כה הוא החלטה 3790 של הממשלה ממאי 2018, שמטרותיה: ״צמצום פערים 
יכולת ההשתלבות של  חיזוק  ירושלים לצורך  ופיתוח כלכלי במזרח  וכלכליים  חברתיים 
תושבי מזרח ירושלים בחברה ובכלכלה הישראלית וחיזוק חוסנה הכלכלי והחברתי של 
 2023-2018 ירושלים כולה״. במסגרת ההחלטה נקבע כי היקף ההשקעה לחמש השנים 

יהיה כ־1�2 מיליארד שקל. 

מספר חודשים לפני אישור ההחלטה, מספטמבר 2017 עד ינואר 2018, התקיימה ביוזמת 
ירושלים  ועיריית  ישראל  ג׳וינט  של  וממשל  למנהיגות  אלכ״א  מכון  ירושלים,  משרד 
הבכיר  בדרג  פקידים  בהשתתפות  ירושלים״(  במזרח  שינוי  )״מובילים  מיוחדת  תוכנית 
והבינוני ממשרדי הממשלה ומהעירייה העוסקים בענייני מזרח העיר. מטרות התוכנית היו 
להכיר לעומק את המציאות המורכבת במזרח ירושלים ולפתח מודלים חדשניים ואינטר־

מטרה  זו.  ייחודית  למציאות  המותאמים  עירונית־ממשלתית  לפעילות  דיסציפלינריים 
נוספת הייתה ליצור גרעין של פעילים מטעם משרדי הממשלה והעירייה שייזום, יפתח 
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ויישם את החלטות הממשלה העתידיות בנושא מזרח ירושלים, ואף ייצור רשת של פקידים 
בכירים בעמדות מפתח שנושאי מזרח העיר קרובים לליבם. 

ב. מטרות המחקר וייחודו 

השלטונית  המדיניות  לשינוי  שהביאו  התהליכים  שורשי  על  לעמוד  מבקש  זה  מחקר 
הישראלית כלפי מזרח ירושלים, לתאר את הגורמים והנסיבות המיוחדות שהובילו לשינוי, 
מסקנות,  להציע  ולבסוף,  הדרך,  במהלך  שהתגלעו  והמהמורות  הקשיים  את  להעריך 
ומקומה בחברה  על עתידה של האוכלוסייה הערבית המזרח־ירושלמית  ושאלות  לקחים 

הישראלית.

חשיבותו של המחקר נשענת על שתי נקודות מבט: בהיבט המחקר ההיסטורי — לספר 
סיפור שלא תועד ולא נחקר, שאינו ידוע הן בקרב הממסד והציבור הישראלי והן בציבור 
המזרח־ירושלמי; בהיבט של תחום המדיניות הציבורית — להבין ולנתח כיצד נוצר שינוי 
בתוך הממסד השלטוני ורשויות השלטון השונות. מי היו הדוחפים לשינוי? כיצד נוצרה 

הקואליציה שיצרה אותו? מה היו התנאים להבשלתו? ומהו סוד הצלחתו? 

מארכיון  ארכיוניים  מסמכים  )כולל  ראשוניים  היסטוריים  מקורות  על  מתבסס  המחקר 
)עד שנות התשעים של  הנדונה  התקופה  הראשון של  ספרות משנית מהחלק  המדינה(; 
לרשותי  שהעמידו  הזמן  בני  ומסמכים  זיכרונות  ספרות  ראיונות,  וכן  העשרים(;  המאה 
השחקנים המרכזיים בדרמה הגדולה שהתרחשה במזרח ירושלים בעשרים השנים הסוערות 
האחרונות, מימי ועידת קמפ־דייוויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה בשלהי שנת 2000 ועד 

אישור החלטה 3790 ומימושה בשטח בימים אלה ממש. 

המחקר מתאר את הדרך הארוכה ורבת התהפוכות שעשתה ישראל ביחסה לתושבים הערבים 
הקשות  בבעיות  לטפל  ניסיון  ראשון,  בשלב   :1967 מאז  ירושלים  במזרח  הפלסטינים 
מלחמת ששת  לאחר  הראשונות  בשנים  העיר  חלק  שני  בין  העצומים שהתגלו  ובפערים 
הימים; בשלב השני, החל מראשית שנות ה־70, הזנחה והתעלמות מצורכי התושבים עד 
למשבר הקשה בתקופת האינתיפאדה הראשונה )החל מדצמבר 1987( וההתנתקות הירדנית 
החלקית מהגדה המערבית ומזרח ירושלים; בשלב השלישי, השפעת תהליך אוסלו, הקמת 
 ,)2000 הרשות הפלסטינית, המשא ומתן הישראלי־פלסטיני וועידת קמפ־דייוויד )יולי 
שבעקבותיה נולדה התפיסה הישראלית שאין טעם להשקיע בשכונות הערביות ובתושבים 
המזרח־ירושלמים כי ממילא הם יעברו לידי המדינה הפלסטינית במסגרת הסדר הקבע; 
ולבסוף, בשלב הרביעי, לאחר קריסתו של תהליך השלום )החל מאפריל 2014(, גילויה 
מחדש של מזרח ירושלים על ידי הממשל הישראלי וההפנמה שהחלת הריבונות הישראלית 
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היקף  רחבת  ופעילות  הערבים  התושבים  חיי  לשיפור  אחריות  גם  פירושה  העיר  במזרח 
לשילובם בכלכלה ובחברה הישראלית באמצעות החלטת הממשלה 3790 ותוכנית החומש 

הממשלתית — דבר שיתרום תרומה משמעותית לכלכלת העיר ולשגשוגה כבירת ישראל.
 

במקביל מתאר המחקר את התהליכים שעברה החברה הפלסטינית המזרח־ירושלמית מאז 
1967: החשיפה לחברה הישראלית, לשוק העבודה במערב העיר ולפעילות הרשויות ברמה 
העירונית והממשלתית; השפעת הגדר שפגעה פגיעה קשה בקשרים ובזיקות בין תושבי 
והאלימות  ההפגנות  המחאה,  גלי  הפלסטינית;  ולרשות  המערבית  לגדה  ירושלים  מזרח 
שפרצו במזרח ירושלים בשנים האחרונות )החל מקיץ 2014(; והמגמות השונות )ולעיתים 
אף סותרות( המתרוצצות בחברה המזרח־ירושלמית ביחס לשירותים ולהזדמנויות שמציע 

השלטון הישראלי.    

ג. עיקרי הממצאים 

המחקר חושף את התהליכים שהובילו להחלטה 3790 ומצייר תמונה מורכבת של מניעים, 
הגיונות וסוגי שיח שונים, המשתלבים ולעיתים מתנגשים זה בזה. 

שהניע כמה מהלכים חשובים שהשפיעו גם על  המניע הביטחוני,  ראשון יש לציין את 
האינתיפאדה  פיגועי  בעקבות  מ־2002(  )החל  הגדר  הקמת  למשל  כך  אחרים.  מישורים 
השנייה יצרה שרשרת של תהליכים: ההכרח לקבוע גבול פיזי ברור בין מזרח ירושלים 
לפרוורים ושטחי הגדה הגובלים בה חייב בין השאר את הסדרת הפעילות במרחב שנוצר 
כמו  ארגונים  של  ופעילותם  הגדר  הציבורית.  התחבורה  בתחום  למשל  לגדר,  ממערב 
עיר עמים, האגודה לזכויות האזרח וארגוני זכויות אדם אחרים )באמצעות פנייה לבתי 
המשפט ולבג״ץ( ״הכריחו״ במידה רבה את רשויות השלטון ברמה העירונית והממשלתית 
להתייחס לבעיות של תושבי מזרח ירושלים כמו הפקעת  מעמד התושבות, מחסור בכיתות 
לימוד, חלוקת דואר, אספקת מים לאזור מחנה פליטים שועפאט ועוד. יציאתה של העיר 
מהמשבר של תקופת האינתיפאדה השנייה ובניית הגדר )שהחזירה לעיר אוכלוסייה מזרח־

ירושלמית שהתגוררה בפרוורים מחוץ לה( חייבו ארגון מחדש של המרחב המזרח־ירושלמי 
וכניסה הדרגתית של הרשויות הישראליות לאספקת שירותים בתחום הבריאות )פתיחת 
הגדול  חלקם  חדשים,  ספר  בתי  )פתיחת  החינוך  זכיינים(,  באמצעות  נוספות  מרפאות 
במעמד של ״מוכר שאינו רשמי״( והסדרת התחבורה הציבורית. המצב הכלכלי הקשה של 
העיר והירידה במספר התיירים הביאו ב־2005 לגיבוש תוכנית חומש ממשלתית ראשונה 
לטיפול בעיר העתיקה ובאגן ההיסטורי )כולל תחזוקה וניקיון( — צעד שניתן לראות בו 

תקדים ראשון להשקעה ממשלתית גדולה בתחומים שעד אז היו באחריות העירייה.  
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מצד שני הביאה הגדר, ובעיקר הניתוק של מזרח ירושלים מן הגדה המערבית, להפניית 
מבטם של התושבים הערבים מערבה לצד הישראלי — תהליך שהביא בהדרגה לפנייה גוברת 
האוניברסיטה  )ובראשם  גבוהה  להשכלה  ישראליים  במוסדות  ללימודים  סטודנטים  של 
עברית,  ללימודי  מוגבר  ביקוש  הישראלית,  האזרחות  מבקשי  במספר  גידול  העברית(, 
השתלבות מוגברת בתעסוקה במערב ירושלים ועוד. חלקים ניכרים של החברה המזרח־

ירושלמית )ובעיקר הדור הצעיר( הפכו להיות אקטיביים יותר ומודעים יותר לזכויותיהם. 
זכויות  לקבל  המזרח־ירושלמים  של  הראשונות  התביעות  את  גם  יצרו  אלה  תהליכים 

ושירותים ברמה המקובלת במערב העיר ובסקטור היהודי. 

)ביוני  הממשלה  של   1175 להחלטה  שהביא  הראשוני  הגורם  גם  היה  הביטחוני  המניע 
2014( ולהכנת תוכנית החומש הראשונה למזרח ירושלים. הדאגה למתיישבים היהודים 
המתגוררים במתחמים בתוך השכונות הערביות, אשר סבלו מיידוי אבנים ובקבוקי תבערה, 
הייתה נקודת ההתחלה שהובילה לקבלת ההחלטה של הקבינט המדיני־ביטחוני להשקיע 
גם  במקביל  אבל  והענישה,  הביטחון  אמצעי  ובהחמרת  האישי  הביטחון  הגברת  בתחום 
גל  התחומים.  בין  זיקה  שיש  הנחה  מתוך  כלכלי־חברתי,  ובפיתוח  אזרחיות  בתשתיות 
המחאה והאלימות שפרץ בעיר בקיץ 2014, בעקבות רצח מוחמד אבו ח׳דיר, וגל האלימות 
הנוסף של ״אינתיפאדת היחידים״ )שבלטו בגילם הצעיר( בסתיו 2015, העצימו עוד יותר 
את ההכרה בקרב קובעי המדיניות והדרג הביצועי הבכיר בזיקות שבין תחום הביטחון 
לבין התחום החברתי־כלכלי והמצוקה במזרח ירושלים. האירועים גם חידדו את הצורך 
החינוך  בתחום  הפנאי  בשעות  פעילות  המזרח־ירושלמים  והצעירים  הנוער  לבני  להציע 

הבלתי פורמלי והספורט וכן אופק כלכלי שיגבר על הייאוש.  

לתפיסות אלה התווסף גם ההיגיון הכלכלי שהוליכו פקידי משרד האוצר ובעיקר אנשי 
2015( על שילוב  922 של הממשלה )מדצמבר  אגף התקציבים. ההיגיון מאחורי החלטה 
על  גם  הופעל  כולה  למדינה  צמיחה  כמנוע  ותפיסתו  הישראלית  בכלכלה  הערבי  המגזר 
ערביי מזרח ירושלים, המהווים 38 אחוזים מאוכלוסייתה של בירת ישראל. לפי תפיסה זו, 
שזכתה לתמיכה של משרד ירושלים והשר זאב אלקין, אין לירושלים סיכוי להמריא מבחינה 
כלכלית ללא טיפול עמוק בבעיות התשתית של מזרח העיר וקידום כלכלתה בתחומים כמו 
תעסוקת נשים, טיפוח יזמות, עידוד עסקים קטנים ועוד. הנחת היסוד מאחורי תפיסה זו 
היא ששיפור מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית והרחבת המגזר העסקי יוכלו לתרום 
להכנסות גדולות יותר ממיסים לקופת העירייה והמדינה, לצמצום העוני במזרח ירושלים 

ולהקטנת תשלומי ההעברה המשולמים דרך הביטוח הלאומי.

ההיגיון הכלכלי דחף גם לשינוי בתחום החינוך. החל מתוכנית החומש הראשונה )ביוני 
2014(, וביתר שאת בתקופת ״אינתיפאדת היחידים״ )בסתיו 2015, כשחלק ניכר מהמפגעים 
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היו נערים שלמדו בבתי ספר עירוניים במזרח ירושלים(, גבר הלחץ להגדיל את מספר 
התלמידים הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים ולצמצם את מספר 
התלמידים ובתי הספר שבהם לומדים לפי התוכנית הפלסטינית. מניע מרכזי מאחורי מגמה 
זו היה הרצון להוביל את בוגרי בתי הספר במזרח ירושלים למוסדות אקדמיים ישראליים 
ולתעסוקה איכותית יותר בשוק העבודה הישראלי. תפיסה זו הובילה גם לפתיחת המכינה 
 )2015 )בסוף  מזרח־ירושלמים  לצעירים  העברית  באוניברסיטה  הראשונה  המסובסדת 
ובהמשך גם במוסדות השכלה גבוהה אחרים, כמו מכללת עזריאלי ומכללת הדסה. שני 
המסלולים — שינוי תוכנית הלימודים במערכת החינוך המזרח־ירושלמית ופנייה למערכת 
ההשכלה הגבוהה הישראלית — זכו למשאבים רבים ולתנופה משמעותית בהחלטה 3790 

ובתוכנית החומש להשקעה במזרח ירושלים )ממאי 2018(� 

ישראל  בין  ומתן  המשא  קריסת  הפוליטי־מדיני.  המניע  גם  הצטרף  הכלכלי  להיגיון 
ירושלים  במזרח  הישראלית  שהריבונות  התפיסה  את  חיזקה   2014 באפריל  לפלסטינים 
גדולה  והשקעה  הכלכלי־חברתי  מצבה  קידום  העיר,  מזרח  על  אחריות  לקיחת  פירושה 
לצמצום פערים בתחומי התשתיות, השירותים והכלכלה בין שני חלקי העיר. תפיסה זו 
הובלה על ידי השר לענייני ירושלים אלקין ונתמכה בכל לב על ידי הנשיא ראובן )רובי( 
ואישים כמו בני בגין ומשה ארנס. התפיסה — שראשיתה בוועידת קמפ־דייוויד  ריבלין 
)בקיץ 2000( והמשכה בכהונת אהוד אולמרט ובתהליך אנאפוליס )ב־2008( — ולפיה אין 
טעם להשקיע בשכונות מזרח ירושלים כי ממילא ישראל תיפרד מהן במסגרת הסדר מדיני 
או התנתקות חד־צדדית, חלפה מן העולם. במקומה התגבשה בקרב מקבלי ההחלטות והדרג 
הביצועי הבכיר התפיסה שישראל חייבת לטפל במזרח ירושלים, לשאת באחריות לנעשה 
שם ולחזק את הנוכחות השלטונית בשכונות הערביות. כל זאת כדי להפגין את ריבונותה 
כמו הרשות הפלסטינית,  גורמים אחרים  פעילותם של  ככל האפשר את  ולצמצם  בשטח 
יש  זה  בהקשר  בשטח.  שנוצר  לוואקום  להיכנס  העלולים  נוספים  וגופים  תורכיה  ירדן, 
דבר  הישראלית,  הלימודים  תוכנית  את  ירושלים  במזרח  להנהיג  הניסיון  את  גם  לראות 
שיאפשר פיקוח הדוק יותר ומעורבות רבה יותר של משרד החינוך בניהול רוב בתי ספר 

במזרח ירושלים.

האישי�  הגורם  היה   3790 החלטה  בקידום  משמעותי  תפקיד  שמילא  האחרון  הגורם 
מעגל האנשים בממסד הישראלי וברשויות השלטון שנושא מזרח ירושלים קרוב לליבם 
התרחב. אישים כמו דוד קורן, יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים; עופר אור, המנהל 
הראשון של היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים; שרית גולדשטיין, סמנכ״לית משרד 
ירושלים; והשר זאב אלקין, הצליחו בדרכים שונות )ובהן סיורים רבים( להגדיל את מספר 
הפקידים ה״משוגעים לדבר״ במשרדי הממשלה ובעירייה. מנושא שולי, שמעטים עוסקים 
בו, הפך התחום למרכזי יותר, והמודעות לחשיבותו עלתה הן ברמה העירונית והן ברמה 
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הממשלתית. פתיחת התוכנית ״מובלים שינוי במזרח ירושלים״ )בסיוע מכון אלכ״א של 
ובעירייה תרמה תרומה  והבינונית במשרדי הממשלה  הג׳וינט( לפקידים ברמה הבכירה 
נוספת למגמה זו. התרחבות מספר העוסקים בענייני מזרח העיר הביאה ליצירת קבוצה של 
פקידים מקצועיים בעירייה ובמשרדי הממשלה שנושאי מזרח ירושלים קרובים לליבם. 
מידת ההצלחה ביישום החלטה 3790 ותוכנית החומש תלויה לא מעט בפקידים אלה, ברשת 

הקשרים שנוצרה ביניהם בשנים האחרונות ובמידת הגיבוי שיקבלו מהדרג הפוליטי. 

ד. סיכום ומבט לעתיד 

בהקשבה  יצירתית,  בחשיבה  צורך  יש  ירושלים  במזרח  לפעול  כדי  כי  מלמד  המחקר 
לקולות השונים העולים מן השטח, בהגמשה של נהלים ותפיסות אידיאולוגיות ובהתאמתם 
וביורוקרטיים  משפטיים  פוליטיים,  מכשולים  בעקיפת  צורך  יש  המורכבת.  למציאות 
ובעבודה המצריכה סבלנות רבה, שיש בה מרכיב חזק של ניסוי וטעייה והפקת לקחים. 
ברמה  הן  הבכיר  הביצועי  והדרג  הפוליטי  הדרג  של  העמוס  היום  סדר  הדברים,  מטבע 
הממשלתית והן ברמה העירונית והחסמים הרבים עלולים להביא לדחיקת הנושא המזרח־

ירושלמי למקום נמוך בסדר העדיפויות הלאומי. משבר הקורונה, על השלכותיו החברתיות 
נוספת  פעם  תידחק  ירושלים  שמזרח  הסכנה  את  יותר  עוד  מגביר  הקשות,  והכלכליות 
למקום נמוך בסדר העדיפויות של הממשלה והעירייה לנוכח הקשיים והצרכים המרובים 

בכלל העיר והמדינה. 

בשטח,  הנראות  לתוצאות  יביאו  החומש  ותוכנית   3790 שהחלטה  מאוד  חשוב 
ומעל לכול, חשובות הנחישות  ושההשקעה הגדולה תחלחל לרמת התושב הבודד. 
המכשולים  החסמים,  חרף  ירושלים  במזרח  במרץ  לפעול  להמשיך  וההמשכיות 
על  הקורונה.  מגפת  שהביאה  הקשה  הכלכלי־חברתי  המשבר  ובתוכם  והמשברים 
אף הקשיים הרבים, יש להתחיל לתכנן ולהכין כבר עכשיו את ההחלטה על תוכנית 
החומש הבאה לשנים 2028-2023. יש לחזור ולהזכיר שהטיפול וההשקעה בתושבי 
מזרח ירושלים הערבים, המהווים 38% מאוכלוסיית העיר, הם גם מנוף מרכזי לשיפור 

מצבה הכלכלי של כלל העיר ומעמדה כבירת ישראל. 
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מבוא

את  שנשווה  ושוב  שוב  אמרנו  קיימנו,  ולא  פה  בהבל  דברים  ״אמרנו 
זכויותיהם של הערבים לזכויות היהודים בעיר — דיבור ריק מתוכן ]...[ 
גם לוי אשכול וגם מנחם בגין הבטיחו להם זכויות שוות — שניהם הפרו 
את ההבטחה. מעולם לא הענקנו להם תחושת שוויון החוק. הם היו ונשארו 
אזרחים מדרגה שנייה ושלישית ]...[ בשביל ירושלים היהודית עשיתי 
)טדי  כלום״  ירושלים?  מזרח  בשביל  האחרונות.  בשנים  ב־25  משהו 

קולק, ראש עיריית ירושלים, בריאיון למעריב, 10 באוקטובר 1990(�

מ־70 אחוז  או משמאל, שכשיותר  מימין  מי שחושב,  יש  ״האם באמת 
מתושבי מזרח העיר חיים מתחת לקו העוני, מקדם הדבר את האינטרס 
הישראלי? האם מישהו חושב שמוטב שהטיפול בביוב הזורם ברחובות 
מזרח העיר ימתין ל׳קץ הסכסוך׳, או לחלופין מקרב אותו? האם מישהו 
בגבול  ייעצרו  התהומיים  הכלכליים  הפערים  של  שהשלכותיהם  חושב 
בוועידת  ריבלין,  )רובי(  ראובן  הנשיא,  )נאום  פיקטיבי?״  או  אמיתי 

השלום של עיתון הארץ, 12 בנובמבר 2015(� 

ירושלים.  מזרח  על  תקדים  חסרת  החלטה   ]...[ היום  מביאים  ״אנחנו 
ריבונות,  לשם  להביא  כדי  הממשלה  של  משמעותית  השקעה  למעשה, 
כדי להביא לשם פיתוח תשתיות, וגם זה על סדר יומנו״ )זאב אלקין, שר 

ירושלים ומורשת, בפתיחת ישיבת הממשלה, 13 במאי 2018(�

המציאות הקשה במזרח ירושלים והפערים העצומים בשירותים העירוניים והממשלתיים 
ביחס למערב העיר הביאו את הממשלה, החל משנת 2013, להקצות לראשונה מאז 1967 
רבות  שנים  לאחר  במרחב.  הכלכלי־חברתי  המצב  לשיפור  ייעודיים  ותקציבים  אמצעים 
יזמות  ועידוד  לפיתוח  היחידה  הקמת  הייתה  הראשונה  הסנונית  והזנחה,  התעלמות  של 
הקטנה  היחידה  הקמת  והתפוצות.1  לירושלים  המשרד  ביוזמת  ב־2013  ירושלים  במזרח 

1  במרץ 2013 הוקם המשרד מחדש ונקרא ״המשרד לירושלים ולתפוצות״ בראשות השר נפתלי בנט. ביוני 

2015 מונה בנט לשר התפוצות, וזאב אלקין מונה לעמוד בראש ״משרד ירושלים ומורשת״ )תחום שהיה 
קודם לכן במשרד ראש הממשלה(. בחיבור להלן אשתמש בשם: ״משרד ירושלים״.
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סימלה ניצנים ראשונים של מודעּות בקרב מקבלי ההחלטות בממשלה ובדרג הפקידותי 
הגבוה למצב הקשה במזרח ירושלים ולצורך לפעול שם באמצעות יחידה ייעודית. המשך 
התהליך היה החלטה חסרת תקדים של הממשלה )מס׳ 1175( מיוני 2014 על הקצאת 200 
מיליון שקל על פני חמש שנים לטיפול בנושאים אזרחיים וכלכליים במזרח ירושלים )לצד 
100 מיליון שהוקצו לתחומי הביטחון(. ההחלטה הבאה של הממשלה )מס׳ 2684( ממאי 
2017 הורתה להכין תוכנית חומש ממשלתית כוללת לצמצום פערים ופיתוח כלכלי במזרח 
וחינוך למודעות  וכן לטפל במפגעים סביבתיים בתחומי הביוב, פינוי הפסולת  ירושלים 
סביבתית בהיקף של 177 מיליון שקלים. שיאו של התהלך עד כה הוא החלטה 3790 של 
הממשלה ממאי 2018, שמטרותיה: ״צמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח כלכלי 
במזרח ירושלים לצורך חיזוק יכולת ההשתלבות של תושבי מזרח ירושלים בחברה 
ובכלכלה הישראלית וחיזוק חוסנה הכלכלי והחברתי של ירושלים כולה״�2 בהחלטה 

נקבע כי היקף ההשקעה לחמש השנים 2023-2018 יהיה כ־1�2 מיליארד שקל. 

מספר חודשים לפני אישור ההחלטה, מספטמבר 2017 עד ינואר 2018, התקיימה ביוזמת 
)״מובילים  מיוחדת  תוכנית  והעירייה  ישראל  ג׳וינט  של  אלכ״א  מכון  ירושלים,  משרד 
והבינוני ממשרדי הממשלה  הבכיר  בדרג  פקידים  ירושלים״( בהשתתפות  במזרח  שינוי 
ומהעירייה העוסקים בענייני מזרח העיר. מטרות התוכנית היו להכיר לעומק את המציאות 
לפעילות  ואינטר־דיסציפלינריים  חדשניים  מודלים  ולפתח  ירושלים  במזרח  המורכבת 
גרעין  ליצור  הייתה  נוספת  מטרה  זו.  ייחודית  למציאות  המותאמים  עירונית־ממשלתית 
של פעילים מטעם משרדי הממשלה והעירייה שיזום, יפתח ויישם את החלטות הממשלה 
מפתח  בעמדות  בכירים  פקידים  של  רשת  ייצור  ואף  ירושלים,  מזרח  בנושא  העתידיות 

שנושאי מזרח העיר קרובים לליבם. 

השלטונית  המדיניות  לשינוי  שהביאו  התהליכים  שורשי  על  לעמוד  מבקש  זה  מחקר 
הישראלית כלפי מזרח ירושלים, לתאר את הגורמים והנסיבות המיוחדות שהובילו לשינוי, 
להעריך את הקשיים והמהמורות שהתגלעו במהלך הדרך, ולבסוף, להציע מסקנות, לקחים 
ושאלות על עתידה של האוכלוסייה הערבית המזרח־ירושלמית ומקומה בחברה הישראלית. 
חשיבותו של המחקר נשענת על שתי נקודות מבט: בהיבט המחקר ההיסטורי — לספר סיפור 
שלא תועד ולא נחקר, שאינו ידוע הן בקרב הממסד והציבור הישראלי והן בציבור המזרח־

הממסד  בתוך  שינוי  נוצר  כיצד  ולנתח  להבין   — הציבורית  המדיניות  בהיבט  ירושלמי; 
הקואליציה  נוצרה  כיצד  לשינוי?  הדוחפים  היו  מי  השונות.  השלטון  ורשויות  השלטוני 

שיצרה אותו? מה היו התנאים להבשלתו? ומהו סוד הצלחתו?

https://www.gov.il/he/departments/ 2018 ,2  לנוסח המלא של החלטה ראו: משרד ראש הממשלה

�policies/dec3790_2018

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018
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במחקר נעשה שימוש במקורות היסטוריים ראשוניים )כולל מסמכים ארכיוניים מארכיון 
)עד שנות התשעים של  הנדונה  התקופה  הראשון של  ספרות משנית מהחלק  המדינה(; 
לרשותי  שהעמידו  הזמן  בני  ומסמכים  זיכרונות  ספרות  ראיונות,  וכן  העשרים(;  המאה 
השחקנים המרכזיים בדרמה הגדולה שהתרחשה במזרח ירושלים בעשרים השנים הסוערות 
האחרונות, מימי ועידת קמפ־דייוויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה בשלהי שנת 2000 ועד 

אישור החלטה 3790 ומימושה בשטח בימים אלה ממש.

אני מבקש להודות במיוחד לשרית גולדשטיין, לירון יפלח ועופר אור מהמשרד לירושלים 
המידע  על  ירושלים,  מזרח  לענייני  העיר  ראש  יועץ  לשעבר  קורן,  דוד  ולד״ר  ומורשת 
לספריי  בדומה   .3790 להחלטה  שהוביל  התהליך  אודות  על  לי  שסיפקו  והמסמכים 
ו״תושבים, לא אזרחים — ישראל וערביי  ונוצרים במדינת היהודים״  הקודמים: ״נצרות 
מזרח ירושלים, 2017-1967״, ניסיתי גם במחקר מאתגר זה לשלב את עבודת ההיסטוריון, 

הבוחן את שורשי התופעה, יחד עם ניתוחה העכשווי, השלכותיה ותוצאותיה עד היום.
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פרק ראשון
רקע היסטורי: ההשקעה הממסדית הישראלית 

במזרח ירושלים, 2013-1967

א. דילמות והכרעות בעשרים השנים הראשונות )1987-1967(

בין העיר המזרחית,  1967 חשף פערים עצומים ברמת השירותים  ביוני  ירושלים  איחוד 
שהייתה נתונה במשך 19 שנים תחת שלטון ירדני, לבין זו המערבית שבשלטון ישראלי.

עיריית ירושלים, בראשותו של טדי קולק )שכיהן כראש העיר החל מנובמבר 1965(, החלה 
לענייני  המנכ״לים  ועדת  החלטת  לאור  ירושלים,  במזרח  לפעול  הראשון  מהרגע  כמעט 
1967, שקבעה כי בעיר המזרחית ״יינתנו השירותים באותה  16 ביולי  ירושלים מתאריך 
הנוגעים בדבר לעשות מאמץ  ״על המשרדים  וכי  הניתנים בישראל״  היקף  ובאותו  רמה 
להשוות בהקדם האפשרי את מתן השירותים אשר מקורם בחוק״. לגבי שירותים אחרים, 
נקבע שאלה ״יינתנו בהתאם למסגרת האפשרויות העומדת לרשות כל משרד ומשרד״.3 
בימים הראשונים שלאחר המלחמה פעלה העירייה במזרח ירושלים כ״סוכן״ של הממשל 
הצבאי, והחל מאישור חוקי ״איחוד ירושלים״ בכנסת ב־27 ביוני 1967 — כגורם המרכזי 

המוסמך המטפל בתושבי האזור.4

ירושלים  בעיריית  העיר  מזרח  ענייני  ניהול  על  הממונה  בנבנישתי,  ומירון  קולק  בעיני 
השוואת  את  לממן  הממשלה  של  כהתחייבות  ההחלטה  נתפסה   ,1978-1967 בשנים 
השירותים העירוניים בין שני חלקי העיר. תפיסה זו באה לידי ביטוי גם ב״תוכנית אב 

3  ההחלטה שונתה בלחץ קולק ומירון בנבנישתי )שמונה לנהל את ענייני מזרח העיר מטעם העירייה( 

כי ישראל ״תספק רק את אותם שירותים שניתנו בעבר  ועדת המנכ״לים  לאחר שב־28 ביוני החליטה 
בישראל״.  גם  ניתנים  אלה  ששירותים  ובלבד  היקף  ובאותו  רמה  באותה  הירדניים  השלטונות  ידי  על 
קבועים״  סטנדרטים  ולפי  אחידה  ברמה  אלא  שירותים  ״לקיים  ביכולתה  שאין  טענה  ירושלים  עיריית 
ורמת השירותים שניתנו על ידי הירדנים ״אינה הולמת את מה שאפשר לצפות מאיתנו בשעה שלקחנו על 
עצמנו את עול האחריות לירושלים המאוחדת״. ראו: החלטות ועדת המנהלים הכלליים לענייני ירושלים 
עמ׳   ,1973 בנבנישתי,  )להלן: א״מ(, 13823/10;  ארכיון המדינה   ,28�6�1967 מיום  בישיבה  שנתקבלו 

 �189
4  על מהלכי החקיקה של חוקי ״איחוד ירושלים״ ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 57-15� 
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לאחר  ועודכנה  הימים  ששת  מלחמת  לפני  העירייה  ביוזמת  שהוכנה  1968״,  ירושלים 
איחוד העיר. המתכננים הזהירו כי ״אם לא יינקטו אמצעים להקטנת הפער הכלכלי שבין 
פלגי האוכלוסייה השונים, ולא יובטחו התנאים הדרושים לקיום יחד בשלום, עלול השוני 
באורחות החיים וברמות המחיה של הפלגים השונים להוליד סכסוכים שימררו את החיים 

בעיר וישבשו בה כל פעילות תקינה״.5

אולם עד מהרה התברר כי משרד האוצר, שהתחייב מראש לממן את מלוא הוצאות העירייה 
שהשירותים  כך  על  בהסתמך  וזאת  משמעותית,6  בצורה  בתקציב  קיצץ  העיר,  במזרח 
העירוניים שסיפקה העירייה הירדנית היו מוגבלים, וכמעט שלא ניתנו בתחום השירותים 
החברתיים. עוד התברר כי בשטח הכפרים שסופחו לעיר ב־1967 )ושנוהלו עד אז על ידי 

ועדים מקומיים( כמעט שלא ניתנו שירותים מוניציפליים.7

מזרח  בין  גדול  פער  של  הייתה  המלחמה  לאחר  הראשון  מהרגע  שהסתמנה  המציאות 
והתשתיות. הרמה ההתחלתית הנמוכה  לבין מערבה ברמת השירותים הפיזיים  ירושלים 
של השירותים העירוניים במזרח העיר הביאה בשנים הראשונות שלאחר האיחוד למאמץ 
ישראלי גדול לקדמם, בעיקר במה שנוגע לתשתיות ולשירותים הפיזיים — כבישים, דרכים, 
ביוב, מים, חשמל ותקשורת. המאמץ העיקרי הופנה באותן שנים אל העיר העתיקה, הן 
עמדו  והעות׳מאנית(  הממלוכית  מהתקופות  )חלקן  הישנות  התשתית  שמערכות  משום 
לקרוס, והן משום שהעיר העתיקה הייתה חלון הראווה של הפעילות הישראלית במזרח 
ירושלים ומוקד התיירות החשוב בעיר. האזורים המרוחקים יותר מהאגן ההיסטורי, ובעיקר 
האזורים הכפריים שסופחו לעיר מדרום )ג׳בל מוכבר, צור באהר ואום טובא(, נותרו ברמת 
פיתוח נמוכה ובחלקם אף כללו שטחים חקלאיים.8 בתחום השירותים החברתיים נדרשו 
העירייה והמדינה לבנות כמעט מן היסוד מערכת שירותים חדשה שתתמודד עם צרכיה של 
אוכלוסייה מתרחבת אשר עברה תהליכי שינוי והסתגלות מהירים — תהליכים המתבטאים 

5  השמשוני, שביד והשמשוני, 1972, עמ׳ 42. הכנת התוכנית החלה בשנת 1964 והיא עודכנה והורחבה 

לאחר מלחמת ששת הימים. במבוא לתוכנית נכתב: ״אנו מצידנו ניסינו, ונראה לנו כי הצלחנו, להציע 
תוכנית שאינה גילוי של תאוות השתלטות המתעלמת מזכויותיהם של אחרים, אלא שהיא מספקת את 

השאיפות השונות של הקבוצות הקשורות בעיר״. שם, עמ׳ 14�  
6  בנבנישתי, 1973, עמ׳ 190�

7  הכוונה לכפרים כמו צור באהר, ג׳בל מוכבר, בית צפאפא )הירדנית(, א־טור, עיסאוויה, שועפאט ובית 

חנינא, שלא נכללו עד 1967 בתחום העיר ירושלים הירדנית ונוהלו על ידי ועדים מקומיים. ראו: תוכנית 
פעולה לאזור המזרחי של העיר, מחצית יולי 1967 )ללא תיארוך מדויק(, ארכיון מכון ירושלים למחקרי 
מדיניות; רמון, 2017, עמ׳ 67-39. למצב זה יש השלכות עד ימינו. כך למשל, בחלק גדול מן הכפרים 

הללו אין עדיין מערכות מים, ביוב וניקוז מסודרות. 
פיצויי בצורת לחקלאים ערבים  היחידה בעולם שמשלמת  כנראה הבירה  היא  קולק טען שירושלים    8

בכפרים שבתחומה )גזית, 1985, עמ׳ 226(�
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בהתפוררות מסגרות חברתיות מסורתיות, בפירוק של חלק מהמסגרות השלטוניות שפעלו 
בתקופה הירדנית ובחשיפה לתהליכי מודרניזציה ודמוקרטיזציה מואצים.9

לעיתים התאפיינה פעילות העירייה בתחושת שליחות חלוצית, כמו למשל במתן חיסונים 
בתחנות טיפת חלב ובבדיקות רפואיות ראשונות לתלמידי בתי הספר העירוניים במזרח 
ירושלים.10 תהליך שיפור השירותים היה איטי, הדרגתי ורב־שנתי. בשּורה של תחומים, 
כמו אספקת מים ותאורת רחוב, חל שיפור משמעותי, אף כי נותרו פערים גדולים בהשוואה 

לרמת השירותים במערב העיר.11

בית ספר במזרח ירושלים, ספטמבר 1967
)מקור: ארכיון המדינה(

פעילות משרדי  ירושלים לתאם את  עיריית  נדרשה  בשנים הראשונות שלאחר המלחמה 
הממשלה השונים, שהתחרו ביניהם )ובעירייה עצמה( על תחומי ההשפעה והפעילות במזרח 
האוכלוסייה  של  נאות  לשילוב  ״לדאוג  אחד  מצד  ביקשו  השונים  השלטון  גורמי  העיר. 
ואת ריבונות המדינה  ומצד שני לחזק את האחיזה היהודית  הערבית בעיר המאוחדת״, 

9  רמון, 1990ב; קמחי ורמון, 1994, עמ׳ 153-152�

10 פרץ, 1968�

11 קמחי ורמון, שם, עמ׳ 154-152�
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באמצעות ״קידום אכלוס העיר העתיקה ומזרח ירושלים בתושבים יהודים, לרבות פתיחת 
בתי עסק״,12 והעברת משרדי ממשלה למזרח העיר.13 שתי מטרות אלו והמתח המובנה 
ביניהן נוכחים באופן ברור במדיניות הממשל הישראלי ובפעילותו במזרח ירושלים 

עד היום.

בשלב ראשון, מיד לאחר המלחמה, ביקשה הממשלה להחיל על מזרח ירושלים את הריבונות 
המערבית  הגדה  מן  האפשר  ככל  לנתקה  ניסיון  תוך  ובהחלטיות,  במהירות  הישראלית 
ייבוא  שהייתה תחת שלטון הממשל הצבאי. כך למשל, משרד החקלאות החליט לאסור 
של תוצרת חקלאית מהגדה לירושלים, ואסר לשחוט בעיר בקר שהובא מחוץ לירושלים. 
מינהל הכנסות המדינה הטיל מכסים על סחורות שהיו בידי בעלי העסקים במזרח העיר 
עוד מהתקופה שקדמה לכיבוש, והקים מחסומי מכס בין ירושלים לגדה המערבית. משרד 
התחבורה העניק לחברת אגד זיכיונות הסעה בקווים המקבילים לאלה שהופעלו על ידי 
חברות אוטובוסים ערביות ממזרח ירושלים, אך אסר עליה להפעיל תחבורה מירושלים לבית 
לחם או למבואות רמאללה. גם בעלי המוניות במזרח העיר נאלצו לבחור אם הם ״משרתים 
את הקשר לערי הגדה״ או פועלים ב״ירושלים השלמה״.14 משרד המסחר והתעשייה ביקש 
והמלאכה״ שפעלו במזרח  ול״מפעלי התעשייה  ושירותים״  ״בתי עסק  לכאלפיים  לסייע 
והשיווק  הייצור  תנאי  ובהכרת  גלם  חומרי  ״באספקת  עזרתו  את  הבטיח  ואף  ירושלים, 
במדינת ישראל״. הוא אף המליץ על הקמת ״ועדה למתן הלוואות לסקטור הערבי כדוגמת 
הוועדה הקיימת בחיפה עבור המשולש הערבי״.15 מאיר שמגר, היועץ המשפטי לממשלה 
)החל מ־1968(, הורה למשרדי הממשלה להנהיג טפסים דו־לשוניים )בערבית ובעברית( 
ולשלוח לתושבי מזרח העיר הודעות דו־לשוניות.16 ההסתדרות החלה לפעול במרץ בקרב 
העובדים במזרח ירושלים, וכך עשו גם גופים וולונטריים כמו האיגוד הארצי למסחר זעיר, 

שהחל לפעול בקרב סוחרי מזרח העיר וזכה לתמיכה תקציבית מהמדינה.17

12 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים העליונה לענייני ירושלים, 28 ביולי 1969, א״מ א 7616/19�

שלאחר  הראשונות  בשנים  התגשמו  לא  ירושלים  למזרח  ממשלה  משרדי  מספר  להעברת  התוכניות   13

המלחמה, ובסופו של דבר הועברו רק משרד המשפטים ובית המשפט המחוזי למבני ציבור ששימשו את 
הממשל הירדני ברחוב צלאח א־דין. ראו: י׳ קוקיה, מנכ״ל משרד המשפטים, אל מהנדס המחוז במחלקת 
עבודות ציבוריות, 17 בדצמבר 1968, א״מ גל 11878/29. מאוחר יותר, בשנות השמונים, נבנתה קריית 

משרדי הממשלה הקטנה בשייח׳ ג׳ראח. 
14 מ׳ בופרונג, עוזר ראשי למנכ״ל משרד התחבורה, אל המפקח על התעבורה, 6 בספטמבר 1967, א״מ 

גל 41595/10; בנזימן, 1973, עמ׳ 179-178�
יולי-אוגוסט  ירושלים בחודשים  ירושלים במזרח  והתעשייה, דו״ח על פעולות מחוז  15 משרד המסחר 

1967 )מאת א׳ חרמץ(, 4 בספטמבר 1967, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, תיקי ישראל קמחי.  
16 מ׳ שמגר, היועץ המשפטי לממשלה, אל מנכ״לי משרדי הממשלה, מנהל מע״ץ, מנהל מינהל מקרקעי 

ישראל, 10 בינואר 1971, א״מ ג 11114/5. הוראה זו יושמה באופן חלקי ביותר. 
17 ראשי האיגוד הארצי למסחר זעיר אל י׳ אלון, סגן ראש הממשלה, 7 בדצמבר 1969; ג׳ סואן, הממונה 

על סחר פנים, אל גזברות משרד המסחר והתעשייה, 16 ביוני 1969, א״מ גל 17035/2� 
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לבין  ירושלים  במזרח  האינטנסיבית  הישראלית  הפעילות  בין  הפער  התגלה  מהרה  עד 
המדיניות שננקטה על ידי הממשל הצבאי בגדה המערבית בהנהגתו של שר הביטחון משה 
דיין דגל במדיניות של התערבות מינימלית מצד הממשל הצבאי בחיי התושבים,  דיין. 
צמצום החיכוך עם האוכלוסייה הערבית ושמירה על זיקת התושבים לירדן על פי מדיניות 
הגשרים הפתוחים.18 בהמשך התברר כי לניסיונות לנתק את מזרח ירושלים מהגדה 
המערבית ומירדן לא היה סיכוי רב להצליח, והם כשלו ברובם הגדול, כפי שנפרט 

להלן.

לביטוח  המוסד  של  פעילותו  במיוחד  חשובה  הייתה  הממשלתיים  השירותים  בתחום 
1967. בשלב ראשון הוכרה זכותם  לאומי, שהחל לפעול במזרח העיר בראשית דצמבר 
של ערביי מזרח ירושלים לקבל את קצבאות וגמלאות הביטוח הלאומי כתושבי ישראל,19 
היהודי. הביטוח הלאומי  גביית תשלומים, בעיקר מהשכירים שעבדו במגזר  גם  והחלה 
הגדולים  בין המעסיקים  )שהיה  הווקף  דוגמת  דתיים  מגביית תשלומים מארגונים  נמנע 
במזרח ירושלים( וגופים נוצריים שישראל הבטיחה שלא לפגוע בזכויותיהם ההיסטוריות 
ובהן פטור ממיסים. תריסר עובדים מזרח־ירושלמים צעירים קיבלו הכשרה מיוחדת בשפה 
העברית ובנוהלי העבודה של הביטוח הלאומי ועקרונותיו. מבצע הסברה נערך בעיתונות 
הערבית וברדיו על מנת להסביר לאוכלוסייה את טיבו ומטרותיו של המוסד, ועד מהרה 
צבאו מאות תושבים על משרדי הביטוח הלאומי במזרח העיר. התביעות הראשונות הוגשו 
למענקי לידה, לקצבאות ילדים ולקצבאות זקנה. התושבים שמעו כי המוסד ״מחלק כסף״ 
מ־5�6  עלה  ירושלים  מזרח  לתושבי  המוסד  תשלומי  סך  זכויותיהם.20  את  לברר  ומיהרו 
מיליון ל״י בשנת הכספים 1969-1968 לכדי 4�9 מיליון בשנת 1972-1971. הסעיף שבגינו 
הועברו התשלומים הרבים ביותר היה קצבאות ילדים. תוך פחות מחצי שנה )מאז תחילת 
1968( הגיע שיעור המשפחות שנהנו ממענקי הביטוח הלאומי לכ־20 אחוזים מכלל בתי 
האב במזרח ירושלים, ולאחר שלוש שנים עלה שיעורן ל־50 אחוזים. המדיניות הישראלית 
הערבית,  זו  לגבי  גם  הופעלה  היהודית,  לאוכלוסייה  במקור  שכוונה  הילודה,  לעידוד 
ששיעור הילודה בה היה אז גבוה פי שניים.21 ביוני 1972 החל הביטוח הלאומי לשלם על 
פי החוק גם קצבאות זקנה לתושבי מזרח ירושלים. בכך הושלמה החלת מערכת הביטוח 
אותם למקור הכנסה חשוב  על מזרח העיר. העלייה המהירה בתשלומים הפכה  הלאומי 
עבור משפחות רבות שנחשבו ״ברוכות ילדים״.22 עד מהרה התעוררה השאלה אם לשלם 

18 ראו: גזית, 1985, עמ׳ 210-184; שמגר, 2015, עמ׳ 92� 

19 הזכויות הסוציאליות, ובכללן קבלת קצבאות וגמלאות של הביטוח הלאומי )ובהמשך גם ביטוח רפואי 

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי שנחקק ב־1994(, ניתנות לתושבי המדינה. הרוב הגדול של ערביי 
מזרח ירושלים קיבלו ב־1967 תושבות ישראלית, אך לא אזרחות. ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 67-39� 

20 אלדור, 9 בדצמבר 1969�

21 בנבנישתי, 1973, עמ׳ 217�

 �Weigert 1973, pp. 68-69 ;218-217 22 רמון, 1990ב, עמ׳ 2-1; בנבנישתי, 1973, עמ׳



20

שלים
מגלים את מזרח ירו

21

קצבאות ביטוח לאומי גם לתושבי מזרח ירושלים שנשאו תעודות זהות ישראליות ועברו 
בעידוד  לעיתים  אל־עזרייה(,  באזור  )למשל  המאוחדת  העיר  לגבולות  מחוץ  להתגורר 

השלטון הישראלי. הגישה העקרונית הייתה שלא לפגוע בזכויותיהם.23

במקביל נפתחה גם לשכת הסעד הראשונה במזרח ירושלים, אשר פעלה במסגרת העירייה 
על פי המתכונת שהייתה נהוגה באותו זמן. נרשמו בה אלפי משפחות הזכאיות לסעד לפי 
הקריטריונים הישראליים, אף כי בהשוואה לרמת המחיה במזרח ירושלים, היו משפחות 
אלו במצב כלכלי וסוציאלי ירוד אך מעט מהממוצע. בהדרגה נכללו כלל הזכאים במסגרת 
נתמכי הסעד, ומספרם עלה מ־70 בשנת 1967 לכאלף ב־1972. גם תשלומי הסעד הוגדלו 
בהדרגה. בתקופה הראשונה שולמו במזרח העיר קצבאות סעד בשיעור מחצית הִקצבה 
כי סכום  יהודים. כשהושג התקציב להשוואת סכום הקצבה, התברר  לנזקקים  ששולמה 
ב־10% משכרם הממוצע  גבוה  יהיה  ירושלים  הסעד שישולם למשפחה טיפוסית במזרח 
של עובדים ערבים במגזר היהודי. כמה עובדים סוציאליים ישראלים התריעו על הסכנה 
שאנשים יימנעו מלצאת לעבודה, וקצבאות הסעד במזרח העיר נותרו נמוכות בהשוואה 
למערבה. בשנות השבעים הועבר הטיפול בקצבאות הסעד )שהפכו ל״קצבאות הבטחת 
הכנסה״( לידי המוסד לביטוח לאומי לצד קצבאות הנכות והזקנה, וגובהן הותאם למקובל 

במגזר היהודי.24

נוסף על לשכת הסעד הישראלית פעלו ב־1967 במזרח ירושלים כ־50 ארגונים וולונטריים 
בינלאומיים ומקומיים: מוסדות סעד כנסייתיים, מוסדות איסלאמיים הקשורים לרשויות 
הווקף ולירדן ומוסדות אונרר״א, שהמשיכו לקיים מערכת מסועפת של שירותים סוציאליים 
בתושבים  במיוחד  טיפלה  אונרר״א  רפואית.  ועזרה  חיסונים  מזון,  מנות  לרבות אספקת 
שהוגדרו פליטים במחנה הפליטים שועפאט ובחלק ממחנה הפליטים קלנדיה, אשר נכללו 
בשטחים שסופחו לעיר.25 ארגונים אלה לא הכירו רשמית בסיפוח מזרח ירושלים לישראל 
וחלקם סירבו לשתף פעולה עם הממסד הישראלי, שמצידו ִאפשר להם להמשיך לפעול 
בעיר וכמעט שלא פיקח על עבודתם.26 כתוצאה מכך התפתחה מערכת שירותים חברתיים 
כפולה בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה: האחת של הממשל הישראלי והשנייה של 
ארגונים וולונטריים וגופים שונים, שחלקם קיבלו תמיכה מירדן, ממדינות ערב או 

23 כך למשל פונו חלק מתושבי שכונת המוגרבים שנהרסה לאל־עזרייה, והובטח להם שזכויותיהם כתושבי 

ובמחצית הראשונה של שנות  בסוף שנות השמונים  זו השתנתה בהדרגה  מדיניות  ייפגעו.  לא  ישראל 
התשעים. מאז משלם המוסד לביטוח לאומי גמלאות וקצבאות רק למי ש״מרכז חייהם״ נמצא בתחומי 

העיר. ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 202-198, 247-232�
24 רמון, 1990א, עמ׳ 2�

25 בנבנישתי, 1973, עמ׳ 218; רמון, 1990א, עמ׳ 25� 

26 כך למשל ביקשו נציגי הצלב האדום לבקר אסירים מזרח־ירושלמים )כאילו מדובר בשבויי מלחמה(, 

אך שר המשפטים שפירא התנגד לכך בטענה שהם ירצו לבקר גם אסירים ערבים־ישראלים מנצרת או 
מטירה. ראו: שר המשפטים אל ג׳ רפאל, מנכ״ל משרד החוץ, 29 בנובמבר 1968, א״מ א 7616/19�
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ממדינות המערב.27 מצב אנומלי זה מתקיים במידה רבה במזרח ירושלים עד היום, 
ויש לו השפעה רבה על היחסים בין התושבים לבין הרשויות בישראל.

החלת מערכת שירותי הרווחה הישראלית במזרח ירושלים לוותה כמובן בדרישה לתשלום 
מיסים, ובראשם מס הכנסה — דרישה שעוררה התנגדות עזה בקרב התושבים. הייתה זו 
לא רק התנגדות פוליטית, אלא גם כלכלית: תשלומי המס בישראל היו גבוהים בהרבה 
מכפי שהיה נהוג בתקופת השלטון הירדני. במאמר שכתב בראשית ספטמבר 1969 סיפר 
שמואל טולידאנו, יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, על ״נכבד ערבי ממזרח ירושלים״ 
הייתי  הייתי מקבל בקשה לתשלום לא  ואף אם  לו: ״מעולם לא שילמתי מיסים,  שאמר 
הארנונה  תשלומי  גם  משלם״.28  שאני  עד  מנוח  לי  נותנים  לא  עתה  ואילו  בה,  מתחשב 
עירוני  נטל כבד על האוכלוסייה, שלא הורגלה בתשלום מס  ירושלים העמיסו  לעיריית 

בסדר גודל שכזה.29

נטל המיסים הכבד ושיטות הגבייה התובעניות היכו את תושבי מזרח העיר בתדהמה. בין 
השאר הם נדרשו לשלם מיסים שלא הכירו כלל, כמו ״מס עינוגים״ למועדוני לילה ואגרת 
רדיו לרשות השידור.30 בתחילה ניסו גורמים ערביים לאומיים לארגן שביתות מיסים נגד 
רשויות המס, אולם אלו דוכאו ביד חזקה על ידי כוחות הביטחון הישראליים. בהדרגה 
הוכנסו עסקים, חברות ובודדים למעגל משלמי המס, והכנסות המדינה ממיסים ישירים 
מזרח־ירושלמים  ״יועצים״  הועסקו  האוצר  במשרד  לשנה.  משנה  עלו  ירושלים  במזרח 
מיוחדים כדי לסייע בגביית מס הכנסה.31 אולם ההתנגדות לא שככה לחלוטין והתפרצה 
שוב במאי 1970, לאחר שהתושבים הערבים נדרשו לשלם גם היטל ביטחון וִמלווה ביטחון 
הוחלט שהערבים  רבים  ודיונים  ומתן  לאחר משא  בעיצומה של מלחמת ההתשה.  חובה 
יידרשו לשלם את נטל המס במלואו, אולם בפירוט הדרישה לא נרשם במפורש שחלק הוא 

27 רמון, 1990א עמ׳ 25; דיין, נובמבר 1980. בסוף 2018, ביוזמת ראש העיר ניר ברקת, נעשה ניסיון 

כי  השאר  בין  נכשל  הניסיון  ירושלים.  במזרח  אונרר״א  של  והמרפאות  הספר  בתי  את  לסגור  ישראלי 
ישראל לא הציעה מסגרות חלופיות למוסדות אונרר״א.

28 ש׳ טולידאנו, סקירה על ירושלים, 2 ספטמבר 1969, א״מ גל 17035/2� 

29 תוכנית פעולה למזרח העיר, מחצית יולי 1967 )ללא תאריך מדויק(, ארכיון מכון ירושלים למחקרי 

מדיניות.
גל  1969, א״מ  25 בנובמבר  ג׳ מאיר,  ׳גולדוין קסבה׳ אל ראש הממשלה  30 ראו: בעלי מועדון הלילה 

17025/4; נ׳ כהן, היועץ המשפטי לרשות השידור, אל ש׳ טולידאנו, היועץ לענייני ערבים, 12 במרץ 
1968; ש׳ טולידאנו אל נ׳ כהן, 18 במרץ 1968; ד׳ פרחי אל אלוף הפיקוד, ״מחאות של נכבדי ירושלים 
נציגי  פגישה עם  סיכום   ;17035/1 גל  1968, א״מ  ביוני   18 והפקעות קרקעות״,  בעניין תשלום מיסים 

הסוחרים במזרח ירושלים, 20 באוקטובר 1971, א״מ גל 13908� 
31 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים העליונה לענייני ירושלים, 28 ביולי 1969, עמ׳ 2, א״מ א 7616/19� 
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היטל ביטחון.32 בפרשה זו ניתן לראות ניצני הבנה מצד שלטונות ישראל למציאות 
המורכבת השוררת במזרח ירושלים. הממשל הישראלי אף הגמיש לעיתים את עקרונותיו 
מזרח  ״אכרזת   ,1968 באוקטובר  נדחתה,  למשל  כך  עליו.  בינלאומי שהופעל  לחץ  בגין 
ירושלים כאזור עירוני לעניין מס רכוש וקרן פיצויים״, שמשמעותה גביית מס רכוש על 

קרקעות ובניינים במזרח ירושלים עד לסיום דיוני עצרת האו״ם שהתקיימו באותה עת.33

סניף הדואר המרכזי של מזרח ירושלים ברחוב צאלח א־דין, יולי 1968
)צילום: לע״מ(

32 ברנע, 16 במאי 1969; בנזימן, 1973, עמ׳ 211-209. מירון בנבנישתי מספר על שמועה שהעלתה את 

חמתה של האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים: מוכר סדקית מזרח־ירושלמי התלונן על גובה המיסים 
בפני פקיד מס הכנסה, וזה ענה לו בשאלה: ״ יודע אתה כמה עולה לנו פנטום?״ ראו: בנבנישתי, 1973, 
1968, כשהוחלט לפטור את עובדי המדינה הערבים במזרח ירושלים  216. הנושא עלה כבר ביוני  עמ׳ 
מתשלום ״ִמלווה ביטחון״ במשכורותיהם. ראו: החשב הכללי אל ש׳ טולידאנו, 5 ביוני 1968, א״מ גל 

�17025/4
33 ש׳ גפני, הממונה על הכנסות המדינה, אל מנכ״ל משרד ראש הממשלה, 2 באפריל 1968; ש׳ הלל, 

סמנכ״ל משרד החוץ, אל ג׳ פדון, לשכת היועץ לענייני ערבים, 9 באוקטובר 1968, א״מ גל 17035/2� 
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תלונות על נטל המס נשמעו גם בשנים שלאחר מכן. פאיק ברכאת, ראש לשכת המסחר 
במזרח ירושלים, התלונן ביוני 1980 כי ״הסוחרים, כשאר תושבי מזרח ירושלים, חשים 
לאחרונה מרירות רבה עקב לחצם של שלטונות מס הכנסה ומס ערך מוסף. המחשב שלכם 
ואין עם מי לדבר.  יום הודעות על קנסות עם הפרשי ריבית והצמדה,  שולח אלינו מדי 
הם ]הפקידים הישראלים[ אינם מבינים שרמת החיים אצלנו נמוכה מאשר אצלכם, היקף 

הרווחים קטן יותר. ]...[ אין היענות לצרכינו״.34

ריבוי הגורמים השלטוניים הישראליים שטיפלו בענייני מזרח ירושלים הביא גם למאבקים 
ומוסדות  ערבים  לענייני  הממשלה  ראש  יועץ  השונים,  הממשלה  משרדי  בין  פנימיים 
העירייה. בראשית דצמבר 1968 העלה שמואל טולידאנו את ״בעיית חוסר התיאום בפעולות 
משרדי הממשלה השונים במזרח ירושלים״. לבקשתו אישר ראש הממשלה לוי אשכול כי 
״דין ערביי ירושלים כדין ערביי ישראל, והתיאום הבינמשרדי הוא בתחום אחריותו של 
היועץ לענייני ערבים״. כן נקבע כי ״התיאום במישור הביטחוני בירושלים הוא בתחום 

אחריותו של שר המשטרה באמצעות ׳ועדת רוזוליו׳״.35

רשויות  ״ריבוי  על  הממשלה  את  עיתונאים  במסיבת  קולק  טדי  תקף  מכן  לאחר  חודש 
ממשלתיות וציבוריות וביורוקרטיה המונעים איחוד מהיר של הבירה״.36 ראש העיר טען 
כי ״הממשל הישראלי פוגע בעילית החברתית והפוליטית שבמזרח העיר״ וכי ״נוקשות 
הביורוקרטיה תורמת לכך״. הוא האשים את הממשלה על שהיא ״אינה עושה די בכיוון 
של הענקת שוויון מלא לתושבים הערבים של ירושלים״ והביע את חששו כי ״שלא מרצון 
לאזרחים  יהפכו  ירושלים  מזרח  תושבי  לכך שהערבים  הממשלה  תגרום  ביודעין,  ושלא 
להצעה  בתשובתו  אלו  לטענות  התייחס  הממשלה  ראש  זכויותיהם״.37  מבחינת  נחותים 
לסדר היום במליאת הכנסת. לאחר שמנה את כל הישגי פעילות הממשלה במזרח ירושלים, 
טען אשכול כי ״כשם שהוקמו יחסים הוגנים בינינו לבין ערביי ישראל, וכשם שחיפשנו 
מאמצים  עושים  אנו  כן  הארץ,  תושבי  של  השונים  החלקים  בין  מחיצות  להסיר  דרכים 

34 ראו מכתבו של פאיק ברכאת אל שר המשפטים בעניין ״תלונות הסוחרים שוכרי החנויות המסחריות 

ושוכרי הדירות״, על התקנות המאפשרות העלאת שכר הדירה שהם משלמים, 7 בנובמבר 1974, א״מ א 
�7616/16

הוועדה  את  ריכז  המשטרה(,  מפכ״ל  )ולימים  המשטרה  של  דרום  מחוז  מפקד  רוזוליו,  שאול  ניצב   35

1969; ש׳ טולידאנו אל שר  8 בדצמבר  לענייני ביטחון בירושלים. ראו: ל׳ אשכול אל שרי הממשלה, 
המשטרה, 10 בדצמבר 1968, א״מ גל 17035/2�

36 רמון, 2017, עמ׳ 130�  

37 גזית, 1985, עמ׳ 228. כאן משתמש קולק במונח השגוי ״אזרחים״ )ולא ״תושבים״(.
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לשלב בתוכנו את התושבים החדשים של ירושלים. כל הדיבורים על כך שערביי ירושלים 
מוחזקים כתושבים מדרגה שנייה, אין להם כל יסוד״.38

במרץ 1969 דיווחה העיתונות כי ״מעולם לא ירד ]על תושבי מזרח ירושלים[ מבול כזה 
של חוקים, תקנות ותביעות שאינם רגילים לו״, ודווח על ״חוגים שונים המייעצים לנציגי 
בין־משרדית  ועדה  הקמת  על  דווח   1969 ביולי  ובגמישות״.39  באיטיות  לנהוג  הממשלה 
מרכזיות  בעיות  לפתור  תפקידיה  שבין  האוצר,  משרד  מנכ״ל  בראשות  ירושלים  לעניין 

במזרח ירושלים ולדאוג ל״שילוב נאות של האוכלוסייה הערבית בעיר המאוחדת״.40

פעלה  המזרח־ירושלמית,  האוכלוסייה  כלפי  זו  יחסית  ליברלית  מדיניות  לצד  אולם, 
ממשלת ישראל באופן גלוי ובהשקעה תקציבית גדולה לחיזוק הנוכחות היהודית באזור, 
תוך התעלמות מצורכי האוכלוסייה הערבית. הצעדים הישראליים בתחום התכנון והבנייה 
במזרח העיר — בניית שכונות ענק לאוכלוסייה יהודית )כמו גילה ורמות( והיעדר התייחסות 
ותוכניותיה של ממשלת  כוונותיה  של ממש לצורכי האוכלוסייה הערבית — הצביעו על 
ישראל. בעשור הראשון שלאחר מלחמת ששת הימים לא נעשה כל צעד ממשי לשלב את 
המגזר הערבי בירושלים בחזון העתידי של בירת ישראל בתחום התכנון והבנייה ולאפשר 
לו להתפתח ולשגשג לצד אוכלוסיית העיר היהודית. מנחם קליין מכנה את מדיניותו זו 
של טדי קולק ״הגישה ההיררכית״, המעדיפה את הצד היהודי, אבל פועלת בדרך מרוסנת 
ששררו  ובדפוסים  במסגרות  לחיות  להם  מאפשרת  שהיא  בכך  הערבים  התושבים  כלפי 
לפני איחוד העיר.41 בראש מעיניו של השלטון הישראלי עמדה המטרה לקבוע עובדות 
בשטח באמצעות בניית שכונות יהודיות גדולות ויצירת רוב יהודי מוצק בעיר המאוחדת.42 
במסמך שנשא את הכותרת ״ראשי פרקים לתוכנית פעולות הסברה על פעולות משרד ראש 
הממשלה בעניין אכלוס מזרח ירושלים״, מ־28 באוקטובר 1968, נכתב במפורש כי ״בכל 
הפרסומים ]מעתה ואילך[ נזכיר את שמות השכונות החדשות ]היהודיות[ על מנת להוציא 
בהדרגה מן הלקסיקון המדובר את המושג ׳מזרח ירושלים׳ ולהתרגל למושג ׳ירושלים׳ עם 

שמות שכונות כפי שנהוג בעיר החדשה״.43

38 תשובת ראש הממשלה להצעה לסדר היום של הכנסת, 4 במרץ 1968, א״מ ג 6423/8, עמ׳ 4. בתארו 

את ערביי מזרח ירושלים, השתמש ראש הממשלה במינוח ״התושבים הערבים החדשים של ירושלים״. 
מנקודת מבטם, הם היו כמובן תושבי העיר מימים ימימה. ראו גם תשובת לשכת שר הפנים להאשמות 
קולק: י׳ דוד אל א׳ כידן, עוזר לראש הממשלה, 29 בפברואר 1968; תשובת משרד העבודה, ד׳ אגמון אל 
א׳ כידן, 29 בפברואר 1968; תשובת המפקח על הבנקים בעניין מתן הלוואות במזרח ירושלים, א׳ שמעוני 
אל א׳ כידן, 27 בפברואר 1968; תשובת ד׳ קנטרוביץ׳ מאגף התקציבים במשרד האוצר, אל א׳ כידן, 27 

בפברואר 1968, בעניין דמי השכירות למפונים מאזור הכותל, א״מ ג 6423/8� 
39 צוריאל, 9 במרץ 1969�

40 דו״ח על הקמת הוועדה, 28 ביולי 1969, א״מ א 7616/19�

41 קליין, 2015, עמ׳ 301�

42 ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 173-165�

43 א״מ ג 10768/17�
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במבט לאחור ניתן לסכם כי ככל שחלפו השנים מאז מלחמת ששת הימים, ניכרת ירידה 
ובעיקר  הערבים,  ירושלים  מזרח  תושבי  למען  לפעול  הישראלי  השלטון  במאמצי 
להתייחס למצוקותיהם היומיומיות. העיתונאי דני רובינשטיין, שסיקר את נושאי מזרח 
שנים  עשר  במלאות   ,1977 במאי  סיכם   ,1967 מאז  ״דבר״  בעיתון  והשטחים  ירושלים 
לאיחוד העיר, את היחס הישראלי לתושבי מזרח ירושלים ואת הלך הרוח ששרר בה כך: 

כל הנושאים הקשורים לאוכלוסייה הערבית ]במזרח ירושלים[ ולמקומה במדינת 
מוחלטת.  כמעט  בפסיביות  ונוהג  זאת  יודע  הערבי  הציבור  משניים.  הם  ישראל 
יום־יום בירושלים, מבלים יחד, עושים עסקים ומפיקים  יהודים וערבים נפגשים 
זרות, של  גילויים של  מכך תועלת הדדית, אבל החיים בצוותא עדיין לא ביטלו 
יוצרים  והלאומיים  הפוליטיים  והניגודים  התרבותיים  ההבדלים  קיפוח.  תחושת 
מחיצות עבות עד שאפילו בתחום הכלכלי שיתוף הפעולה הוא מצומצם למדי. ]...[ 
הציבור הערבי בירושלים נשאר כשהיה: חלק אינטגרלי מהאוכלוסייה הערבית 
]בשטחים[. את חוקי ישראל מחילים על הערבים בצורה חלקית ומצומצמת, 

והקשר עם ישראל מתרכז ברובו ביחסי פועלים ומעבידים.44

תמונת  את  בירושלים  האמריקאי  הקונסול  סיכם  בוושינגטון  המדינה  למזכירות  במברק 
המצב בעיר במשפט אחד: ״ירושלים, עשר שנים אחרי: מאוחדת אך מחולקת״.45

ועיריית  ישראל  ממשלת  של  והליברלית־יחסית  המיוחדת  שהמדיניות  אפוא  נראה 
ירושלים כלפי תושבי מזרח ירושלים הייתה נחלת השנים הראשונות שלאחר מלחמת 
ידי טדי קולק,  ששת הימים והתקיימה עד אמצע שנות השבעים. היא הונהגה על 
מירון בנבנישתי ויעקב ש׳ שפירא, שר המשפטים, שפרש מן הממשלה בסוף אוקטובר 
1973. מדיניות זו ניסתה להקל על תושבי מזרח ירושלים בתחומים אחדים ולמנוע 
התנגשות חזיתית גלויה בינם ובין הממשל הישראלי, חוקיו ותקנותיו. היא אפשרה 
לממלכת ירדן להמשיך לפעול במזרח ירושלים )כמו בגדה המערבית בכלל( בתחומים 
מרכזיים כמו מערכת החינוך )המשך הלימודים לפי תוכנית הלימודים הירדנית(, בתי 
הדין השרעיים הירדניים )שהמשיכו לפעול ולפסוק בתחום המעמד האישי( ושימור 
את  אפשרה  זו  ירדנית  פעילות  הישראלית(.  התושבּות  )לצד  הירדנית  האזרחות 
המשך קיומן של הזיקות ההדוקות בין מזרח ירושלים, הגדה המערבית, ירדן והעולם 
ארצות־הברית(.  גם  )ובתוכה  הבינלאומית  הקהילה  של  רצונה  לשביעות  הערבי, 
צעדים אלה, שנולדו ממדיניות הגשרים הפתוחים של משה דיין, מנעו למעשה החלה 

44 רובינשטיין, 12 במאי 1977�

https://search.wikileaks.  1977 במאי   12 המדינה,  מזכירות  אל  בירושלים  האמריקאי  הקונסול   45

org/plusd/cables/1977JERUSA00686_c.html

https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1977JERUSA00686_c.html
https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1977JERUSA00686_c.html
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מלאה של הריבונות הישראלית במזרח ירושלים וסללו את הדרך בהמשך להשפעת 
הרשות הפלסטינית בשנות ה־90, שנכנסה לנעליה של ירדן.46

הביאו   1977 במאי  בגין  מנחם  בראשות  הליכוד  וניצחון  בישראל  הפוליטי  המהפך 
לחיזוק המגמה של הזנחה והיעדר התייחסות שלטונית כלפי תושבי מזרח ירושלים 
וצרכיהם. אף שכונה ערבית לא נכללה בפרויקט שיקום השכונות שעליו הכריזה הממשלה 
החדשה באוקטובר 1977. ובעוד שבשנים הראשונות שלאחר המלחמה נעשה מאמץ לשפר 
את רמת השירותים לתושבי מזרח ירושלים, ירדה המוטיבציה הישראלית לפעול בתחום 
זה ופחת העניין שייחסה הממשלה למשימה מורכבת זו. אהרון שריג, יועץ ראש העירייה 
1980 בריאיון עיתונאי  לענייני ערבים )ולימים מנכ״ל עיריית ירושלים(, טען בנובמבר 
במזרח  והשיכון  החינוך  הבריאות,  בתחומי  המדינה  שעושה  מה  פי  על  לשפוט  ״אם  כי 
ירושלים, נגיע למסקנות עגומות ביותר״. הוא נתן כדוגמה את הפער בתשתיות הטלפון: 
״מזרח תלפיות היא שכונה חדשה שיש בה טלפונים פרטיים כמעט לכל דירה. בכפר ג׳בל 

מוכבר, הגובל בשכונה, יש טלפון פרטי אחד בלבד בבית הספר״.47

פלסטינים  אישים  של  ארוכה  שורה  העיר״  ״כל  הירושלמי  המקומון  ציטט   1980 בקיץ 
בולטים כמו חבר מערכת העיתון ״אל־פאג׳ר״ זיאד אבו־זיאד, עורך ״אל־קודס״ מחמוד 
המורגשת  קשה  אפליה  על  שהתלוננו  ברכאת,  פאיק  המסחר  לשכת  וראש  זולוף  אבו 
במזרח העיר בתחומי התכנון והבנייה, על הקשיים הרבים בקבלת היתרי בנייה, על רמת 
השירותים הנמוכה, על מחסור בשירותי בריאות ועל עול המיסים הכבד הרובץ על תושבי 
מזרח ירושלים.48 הפערים בין רמת השירותים הניתנים לערבים וליהודים נעשו חריפים 
עוד יותר בגלל הבנייה המסיבית של השכונות היהודיות החדשות, שנבנו בסטנדרט גבוה 

יחסית של תשתיות ושירותים ובמימון מלא של משרד השיכון. 

עבודות  לביצוע  לירות  מיליון   50 השיכון  ממשרד  קולק  העיר  ראש  תבע   1980 בינואר 
ניקוז וחיבור לביוב בבית צפאפא ובשרפאת. במכתב למנכ״ל משרד השיכון ציין קולק כי 
״סכום זה אינו מהווה אפילו אחוז קטן מאוד מהמחיר של כביש אחד בלבד בגילה ואינו 
מגיע לכדי אחוז אחד של ההוצאות שיש לכם בפיתוח גילה, פת והכביש פת-גילה״. בקשר 
לתביעתו לתקציב עבור המגזר הערבי בעיר, טען קולק כי ״ההשקעה שווה את המחיר 

שנשלם בבית צפאפא ושרפאת מכל בחינה לאומית, חברתית ומקומית״.49

46 על המשך הנוכחות הירדנית במזרח ירושלים בתקופה זו ראו: רמון, 2017, עמ׳ 158-136�

47 דיין, נובמבר 1980�

48 דיין, שם.

49 ט׳ קולק אל א׳ וינר, מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, 20 בינואר 1980, א״מ ג 3475/8. על פי המכתב 

קיבלה העירייה 10 מיליון ל״י לביצוע עבודות ניקוז בבית צפאפא. ראו גם: א׳ שריג, יועץ ראש העיר 
לענייני מזרח ירושלים, אל ש׳ כהן, מנהל המחוז, משרד השיכון, בעניין ״חיבור שרפאת לרשת הביוב 

העירונית״, 10 בדצמבר 1979, א״מ ג 3475/8� 
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הכפר בית צפאפא וברקע שכונת גילה, 2005 
)צילום: משה מילנר, לע״מ( 

העיתונאי גדעון ויגרט, שהיה קרוב לאוכלוסייה המזרח־ירושלמית, ציין גם את השגיאה 
שנעשתה בהצבת יהודים או ערבים־ישראלים, ולא מזרח־ירושלמים, בעמדות הפקידים 
המטפלים בענייני מזרח העיר. הוא טען שהדבר חמור מבחינה פסיכולוגית והוסיף קושי 
גדול על קשייה הנפשיים הגדולים בלאו הכי של אוכלוסייה זו, שנהפכה בין לילה מ״עם 

אדונים״ למיעוט נשלט ומסופח נגד רצונו.50

ירושלים במחצית השנייה של שנות השבעים  המדיניות הממשלתית כלפי תושבי מזרח 
או  ממשלתי  גוף  של  מכוונת  יד  ובהיעדר  עקביות  בחוסר  התאפיינה  השמונים  ובשנות 
עירוני המופקד על הנושא. כך למשל, בנובמבר 1980, טען בנימין גור־אריה, יועץ ראש 
הממשלה לענייני ערבים, כי תושביה הערבים של ירושלים הם תושבי ישראל אך אינם 
לוועדת  גוף ממשלתי, פרט  ואין שום  נכללים בתחום סמכותו  ומשום כך אינם  אזרחיה, 
השרים לענייני ירושלים, שתפקידו לטפל במזרח ירושלים.51 שש שנים לאחר מכן, בסוף 

50 ויגרט, 24 במאי 1970. בעיה זו קיימת עד היום. רוב הפקידים הישראלים המטפלים בענייני מזרח 

ירושלים הם יהודים או ערבים אזרחי ישראל שמוצאם בצפון הארץ.  
51 דיין, שם.
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עוזר  למנות  ישראל,  בערביי  לטיפול  האחראי  לשר  שמּונה  ארנס,  משה  התכוון   ,1986
שיעסוק בערביי מזרח ירושלים. דוברו של השר, דני נווה, הצהיר כי ״מאז 1967 לא ניתנה 
ובכוונת השר  ירושלים,  לגיבוש מדיניות בעניין ערביי מזרח  הדעת במישור הממשלתי 
ארנס לטפל בנושא במסגרת גיבוש מדיניות ממלכתית לגבי המגזר הערבי כולו״.52 אולם 
צעדים משמעותיים לא ננקטו בכיוון זה. שנה לאחר מכן פרצה האינתיפאדה הראשונה 

ושינתה בצורה דרמטית את דפוסי הפעולה של השלטון הישראלי במזרח ירושלים.

ב.  השפעת האינתיפאדה הראשונה על מערכת השירותים וההשקעה 
הישראלית במזרח ירושלים )1993-1987(

המפנה השני בתחומי ההשקעה הישראלית במזרח ירושלים התחולל כעשרים שנה לאחר 
איחוד העיר, עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה בסוף 1987. המזרחן אורי שטנדל, לשעבר 
יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, אשר עמד בראש צוות מחקר לענייני מזרח ירושלים, 
סיכם לפני כן במאמר שכותרתו ״תמורות באוכלוסייה הערבית״ את התהליכים המרכזיים 

במזרח העיר מנקודת מבטו:

״איחוד העיר הפריד באופן פורמלי את ערביי מזרח ירושלים מאזור יהודה ושומרון, 
אולם הם עדיין שזורים בו. האיחוד לא גרם לניתוק הקשרים עם בית לחם, חברון או 
רמאללה, להפך: ירושלים הפכה לחולייה מקשרת בין ישראל ליו״ש ]...[ בינתיים 
סופגת  היא  פרווריה.  להיות  הופכים  חקלאיים  ערביים  כפרים  העיר,  התרחבה 
קווי צביון ישראלים בלי להפסיד מערביותה ]...[ 57 מח׳תארי ]המוכתארים של[ 
השכונות הערביות מסייעים בפיתוח מואץ של העיר תוך קשר הדוק עם העירייה 
קשור  הוא  גואה.  ולעיתים  מתקהה  לעיתים  קיים,  עודנו  העמים  בין  המתח   ]...[
ספק  אין  אולם  עירוני,  נפרד  בהסדר  מעצמו  ייפתר  ולא  היהודי־ערבי  לסכסוך 
שהחיים בירושלים המאוחדת הוכיחו שניתן לחיות בתוך ניגודים, גם אם אין להם 
פתרון מוחלט, שאפשרי שילוב על בסיס של אי הכרה הדדית, שלא תמיד יש צורך 
בתשובות מלאות על כל השאלות, שיש עיר שבה מצבות חללי שני העמים שלחמו 

זה בזה נושקות זו לזו״.53

ואז, בדצמבר 1987, פרצה האינתיפאדה הראשונה והפתיעה כמעט את כל העוסקים בענייני 
בערי  שהתחוללה  מזו  יותר  מורכבת  ספק  ללא  הייתה  שם  ההתקוממות  ירושלים.  מזרח 

52 מן ובנדר, 18 בדצמבר 1986�

53 שטנדל, 1988, עמ׳ 118-117�
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הגדה המערבית, והיא חשפה את מורכבות זהותם של ערביי מזרח העיר.54 גלי המחאה 
האזור  על  פסחו  לא  הכלל־פלסטיניות  המסחר  ושביתות  ההמוניות  ההפגנות  והאלימות, 
התעצמות  מקומיים:  תבערה  מגורמי  גם  ניזונו  הם  אך  האינתיפאדה(,  בראשית  )בעיקר 
השכונות  ובתוך  המוסלמי  ברובע  המתנחלים  עמותות  ופעילות  היהודית  ההתיישבות 
הערביות במזרח ירושלים; רצח אליהו אמדי, תלמיד ישיבת ״שובו בנים״ בנובמבר 1986 
ומעשי הנקם של תלמידי הישיבה שבאו בעקבותיו; חרושת השמועות על כוונות לחפור 
על  הכותל  מנהרות  לחפירות  בהמשך  עליו,  ולהשתלט  המוסלמי  לרובע  מתחת  מנהרות 
ידי משרד הדתות; וניתוק השכונות היהודיות במזרח ירושלים מחברת החשמל המזרח־

ירושלמית — צעד שעורר שמועות על כוונת ישראל להשתלט על החברה.55

מניין  את  משמעותי  באופן  להפחית  הישראליים  הביטחון  כוחות  שהצליחו  לאחר  גם 
המשתתפים בהפגנות נגד השלטון ואת מעשי האלימות, בין השאר בהטלת עוצר על מספר 
שכונות,56 נמשכה המחאה במישור האישי או הקבוצתי המצומצם יותר — בעיקר יידוי אבנים 
ובקבוקי תבערה לעבר מכוניות פרטיות ואוטובוסים, הצתת מכוניות של יהודים במזרח 
העיר ובאזורי התפר ודקירות של יהודים, שנעשו בדרך כלל כיוזמה אישית וללא קשר 
לארגון כלשהו.57 אירועים אלה הרחיקו בבת אחת את המבקרים היהודים מרוב שטחי מזרח 
ירושלים ואף הפחיתו משמעותית את מספר המבקרים בכותל המערבי וברובע היהודי.58 
האינתיפאדה המתמשכת הבהירה לקובעי המדיניות ברמה הממשלתית והעירונית ולדרגים 
המבצעים של כוחות הביטחון במרחב העירוני כי תקופת השקט היחסי, שתושבי ירושלים 
ירושלים מהגדה המערבית  וכי הניסיון להפריד את מזרח  1967, תמה,  נהנו ממנה מאז 
היה במידה רבה מלאכותי. המהומות, שהוגדרו על ידי גורמי הביטחון כקשות ביותר מאז 
לבין המפגינים.59 הראשונים  כוחות הביטחון  בין  לעימותים קשים  הובילו  איחוד העיר, 
השתמשו באמצעים שכמעט לא הופעלו קודם לכן בירושלים כמו עוצר בשכונות הערביות, 

הריסת בתים וירי כדורי גומי.60

54 הרצאת אהרון שריג, 26 בינואר 1988; כהן, 2007, עמ׳ 41-40; רומן, 1992, עמ׳ 177-162�

55 פוזן, 4 באוקטובר 1991; שיף ויערי, 1990, עמ׳ 90-87; שרגאי, 1995, עמ׳ 207-190; הרצאת אהרון 

שריג, 26 בינואר 1988, עמ׳ 3-2�
56 שיף ויערי, 1990, עמ׳ 101-94; שרגאי, 25 בינואר 1989; שרגאי, 28 ביולי 1989� 

57 שרגאי, 12 בפברואר 1988; שרגאי, 5 ביולי 1990; כהן, 2007, עמ׳ 40�

58 שרגאי, 28 בספטמבר 1990� 

59 לוי, 20 בדצמבר 1987; פארן, פדהצור ופרליגר, 2005, עמ׳ 31. בשנת 1988 היו כ־3,000 אירועים 

אלימים מתועדים במזרח ירושלים, מתוכם 1,760 מקרים של יידוי אבנים, 411 מקרים של יידוי בקבוקי 
תבערה ו־16 מקרי ירי, דקירות סכין והשלכת רימונים. נעצרו 2,780 מתפרעים. מספטמבר חלה ירידה 
בהיקף ההפגנות. מספר המפגינים ירד ממאות לעשרות, ובהמשך לקבוצות של 10-8 נערים. ראו: שלו, 

1990, עמ׳ 95-94� 
60 שרגאי, 28 בספטמבר 1990� 
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חלקיות,  או  מלאות  מסחר  שביתות  היו  בירושלים  האינתיפאדה  של  נוספים  מאפיינים 
סניף  וסמלי שלטון:  ופגיעות במשרדי ממשלה  חודשים,  העיר במשך  מזרח  שפקדו את 
משרד הפנים במזרח העיר הוצת, ובקבוקי תבערה הושלכו לעבר סניף הביטוח הלאומי 
בכלי  חבלה  בתוספת  זאת  העירייה.  של  ומשפחה  קהילה  לשירותי  העירונית  והלשכה 
במזרח  ירושלים  עיריית  משרדי  גם  נפגעו  אלה.  במוסדות  יהודים  עובדים  של  רכביהם 
העיר, שבהם שכנו אגפי הפיקוח, התברואה והמים. כלי רכב של העירייה הותקפו ועובדיה 
וגנים  העירונית,  הביוב  במערכת  בוצעו  חבלות  תבערה.  ובקבוקי  אבנים  מיידוי  נפגעו 

ציבוריים הושחתו ללא היכר.61

שוטרי מג״ב ונשים ערביות בעיר העתיקה
)צילום: נתן אלפרט, לע״מ(

19 בדצמבר  מנכ״ל העירייה אהרון שריג תיאר בכאב את אירועי ה״שבת השחורה״ של 
1987, שכללו התנפלות על שלושת הבנקים הישראליים ברחוב צלאח א־דין ועל מוסדות 
של העירייה ״שהותקפו לראשונה זה עשרים שנה״. שריג העיד: ״מניסיון אישי, לא ראיתי 
עוצמת  מול  משתאים  עמדו  בעיר  המשטרה  ראשי  שקרה״.62  כפי  בירושלים  כזה  חורבן 

61 שרגאי, 31 בינואר 1988; שרגאי, 25 ביוני 1989; רמון, 1990א, עמ׳ 10, 16; רמון, 1992ב, עמ׳ 5�

62 הרצאת אהרון שריג, 26 בינואר 1988, עמ׳ 4�
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ההתנגדות הערבית בירושלים. תת ניצב יוסף יהודאי, מפקד מרחב ירושלים, אמר: ״אתה 
רואה איך 20 נערים מצליחים לגלגל ׳צפרדע׳ ]פח אשפה גדול[ למרכז הכביש, ואני עם 
50 שוטרים לא מצליח להוריד את זה. אני עד עכשיו לא מבין. כנראה זו המוטיבציה או 
האידאולוגיה שמאחורי זה״. אמיר חשין, יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים, אמר: 

״כרגע יש שם ברחוב הערבי שלטון, אבל לא שלנו, אלא של כנופיות״.63

כתוצאה מפעולות אלו הפסיקו מחלקות עירוניות שונות את פעילותן במזרח העיר, ואחרות 
היהודים  העירייה  עובדי  של  חששם  מסוכנים.  שנחשבו  באזורים  פעילותן  את  צמצמו 
לביטחונם הביא לכך שהעירייה שכרה חברות אבטחה לשמירה על משרדיה במזרח העיר.64 
מנקודת המבט הפלסטינית הצביעו פעולות אלו על ניסיון של מנהיגי האינתיפאדה לסמן 
את מזרח העיר כטריטוריה פלסטינית נפרדת, ועל רצון לנתק את הקשרים עם מוסדות 

השלטון הישראלי — בדומה לתהליך הכולל שהתרחש בגדה המערבית וברצועת עזה.65

במזרח  הישראלי  החוק  אכיפת  ברמת  נוספת  לירידה  הביאו  בעיר  האינתיפאדה  אירועי 
ירושלים, לצמצום השירותים לתושבים הערבים ולהתגבשות מנהיגות פלסטינית מקומית 
בראשותם של פייסל חוסייני והאוריינט האוס, שאומנם נסגר בצו ישראלי, אך מחלקותיו 
העיר  מזרח  שכונות  ברוב  הוקמו  למשל  כך  חלופיים.  במבנים  לפעול  המשיכו  השונות 
״ועדות סולחה״ שפעלו בחסות הארגונים הפלסטיניים, טיפלו בסכסוכים מקומיים והפחיתו 

את ההזדקקות למשטרת ישראל.66

מאידך גיסא, מציאות החיים ומעמדם המשפטי הייחודי של הפלסטינים בירושלים כתושבי 
ישראל לא אפשרו להם לנתק לגמרי את הקשרים עם מוסדות שלטון ישראליים כמו משרד 
הפנים, הביטוח הלאומי ועיריית ירושלים. יתרה מזאת, הידרדרות המצב הכלכלי במזרח 
ירושלים מאז פרצה האינתיפאדה הגבירה את תלותם של חלקים ניכרים מן הציבור בשירותי 
הרווחה הישראליים. כך למשל, לאחר תקופה קצרה של ירידה משמעותית במספר הפונים 
ללשכה העירונית לשירותי קהילה ומשפחה )לשעבר לשכת הסעד(, החלה להסתמן עלייה 
רשמיות  בלתי  הבנות  והתגבשו  לאינתיפאדה,  שקדמה  התקופה  לעומת  הפונים  במספר 
בתקופת  גם  ירושלים  במזרח  העירוניים  החברתיים  מתן השירותים  את המשך  שאפשרו 
בנושא קצבאות הביטוח הלאומי: החרפת המצב הכלכלי הביאה  גם  כך  האינתיפאדה.67 
להגברת התלות של האוכלוסייה בקצבאות. מספר המובטלים עלה )אם כי רק מעטים זכו 

לקבל דמי אבטלה(. 

63 שרגאי, 28 בספטמבר 1990�

64 קמחי ורמון, 1994, עמ׳ 154-145�

65 בנבנישתי, 1996, עמ׳ 158�

66 כהן, 2007, עמ׳ 41-40� 

67 רמון, 1990א, עמ׳ 16�
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עלייה משמעותית חלה גם בשיעורי הילודה, ובעקבותיה גם גידול במספר הפניות לקצבאות 
הריון, לידה וילדים.68 חלק ניכר מהשוטרים תושבי מזרח העיר המשיכו לשרת במשטרת 
ישראל )בעוד שרוב עמיתיהם בשטחים התפטרו באופן קולקטיבי והנותרים היו בסכנת 
היהודי הפרטי  ובסקטור  רוב העובדים הערבים בעירייה, במשרדי הממשלה  גם  חיים(. 

המשיכו בעבודתם.69

הלל כהן מסכם את התמונה המורכבת שנוצרה בעיר בקביעה: ״האינתיפאדה העלתה את 
רמת המתח והאלימות בין היהודים בעיר לפלסטינים שחיים בה, אך בה בעת חשפה את 
האזורים שכבשה  יתר  ובין  בינה  ההבדלים  את  והדגישה  ירושלים  מזרח  הייחודיות של 
לערבים  יהודים  בין  הכלכליים  היחסים  את  שחקר  רומן,  מיכאל  ב־1967״.70  ישראל 
בירושלים, הדגיש את העובדה שממדי האלימות בה היו קטנים בהשוואה לשטחים בגלל 
״ההרכב השונה של האוכלוסייה בעיר, שייצוג בעלי המעמד הבינוני גדול בה באופן יחסי; 
החלת המשפט הישראלי על מזרח ירושלים, שאפשרה פעולות מגוונות יותר של מוסדות 
ערביים עצמאיים בחסותו, גרמה לכך ששמירת הסדר הופעלה על ידי המשטרה ולא על 
ידי הצבא; וכן המדיניות הליברלית יחסית של עיריית ירושלים כלפי האוכלוסייה הערבית. 
אולם בה במידה ייתכן שקרבתו וגודלו של הרוב היהודי, המידה היתרה והישירה של יחסי 

שליטה ותלות ואמצעי אכיפה יעילים תרמו גם הם לתופעה האמורה״.71

בקרב ראשי הממסד הישראלי העירוני עוררה האינתיפאדה הרגשה שהציבור הערבי נהג 
בכפיות טובה כלפי העירייה בראשותו של קולק, וכן ניכרה תחושה של ייאוש והאשמת 
הממשלה בהזנחת הטיפול בערביי מזרח ירושלים.72 בישיבת מועצת העיר ב־27 בדצמבר 

1987 אמר ראש העיר את הדברים הבאים: 

אז אני כבר לא רוצה לתת להם הרגשה של שוויון. אני יודע שאנחנו לא יכולים 
לתת להם הרגשה של שוויון. אבל אני רוצה פה ושם, שזה לא עולה לנו כלכך הרבה 
ושזה רק מאמץ, אולי כספי או אחר, בכל זאת לתת להם הרגשה שהם יכולים לחיות 

כאן. אם אני לא נותן להם את ההרגשה הזאת, אנחנו נסבול.73

68 רמון, 1992ב, עמ׳ 10� 

נתבעו  שכולם  לאחר  התפטרו,  בירושלים  ששירתו  מקומיים  ערבים  שוטרים   130 מתוך  שמונה  רק   69

להתפטר מספר פעמים מעל גבי כרוזים. ארבעה מתוך השמונה חזרו לעבודה במשטרה כעבור כמה ימים. 
שלו, 1990, עמ׳ 96; ראו גם: שטרן, 2015, עמ׳ 20-19�

70 כהן, 2007, עמ׳ 41. ראו גם: רומן, 1992, עמ׳ 177-162; חשין, שם, עמ׳ 192-178; בנבנישתי, 1996, 

עמ׳ 158�
�Ashkenazi, 1998 :71 רומן, 1992, עמ׳ 177. וראו גם

72 בנבנישתי, 1992, עמ׳ 29� 

73 דברי טדי קולק בישיבת מועצת עיריית ירושלים, 27 בדצמבר 1987, מצוטט אצל: פלנר, 1995, עמ׳ 7�   
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ובהתייחס לנושא התכנון והבנייה אמר קולק: 

בית  תיקחו את   ]...[ אינו אלא טועה  הוא  כאן  טוב  כך  כל  מי שחושב שלערבים 
לשכונות  ]הכוונה  קטמון  בשביל  לקחו  הקרקע שלהם  של  חלק  לדוגמה.  צפאפא 
קטמון ח ו־ט, שהיו סמוכות לקו הגבול עד 1967[. חלק של הקרקע שלהם לקחו 
גילה, חלק של הקרקע שלהם  ]ישיבת[ איתרי, חלק שלהם לקחו בשביל  בשביל 
בשביל הכביש שחוצה את זה ]לגילה[ ובשביל ]שכונת[ פת ]...[ אני יכול לתת לכם 

סיפור כזה על כל כפר וכפר.74

שלוש שנים לאחר מכן, באוקטובר 1990, תיאר קולק בריאיון למעריב תמונה קשה של 
הפעילות הישראלית בנושא השירותים העירוניים והממשלתיים ומצב התשתיות במזרח 

ירושלים: 

אמרנו דברים בהבל פה ולא קיימנו, אמרנו שוב ושוב שנשווה את זכויותיהם של 
הערבים לזכויות היהודים בעיר — דיבור ריק מתוכן ]...[ גם לוי אשכול וגם מנחם 
בגין הבטיחו להם זכויות שוות – שניהם הפרו את ההבטחה. מעולם לא הענקנו 
 ]...[ להם תחושת שוויון החוק. הם היו ונשארו אזרחים מדרגה שנייה ושלישית 
מזרח  בשביל  האחרונות.  בשנים  ב־25  משהו  עשיתי  היהודית  ירושלים  בשביל 
ירושלים? כלום! מה עשיתי? בתי ספר? שום דבר. מדרכות? כלום. בתי תרבות? 
מאומה. כן עשינו להם ביוב ושיפרנו את אספקת המים. אתה יודע למה? אתה חושב 
שלטובתם? לרווחת חייהם? איפה! היו שם כמה מקרי כולרה, והיהודים נבהלו שזה 

יגיע אליהם. אז עשו ביוב ורשת מים נגד הכולרה.75

באוגוסט 1992 שלח קולק מכתב לאלי סויסה, הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים, 
ובו הדגיש את המגבלות הקשות שמטיל השלטון הישראלי על הבנייה הערבית במזרח 
ירושלים. הוא הזכיר את העיכובים ואת הסחבת הארוכה שנוקט משרד הפנים בראשותו 
)במסגרת  לבנייה בצפון העיר  תוכניות מפורטות  של אריה דרעי, מנהיג ש״ס, באישור 
תוכנית 3000ב(, באזור ראס אל עמוד )תוכנית 2668( ובאזור ערב א־סוואחרה )תוכנית 
2663(. במענה לתביעת סויסה שהעירייה תפעל בתקיפות נגד הבנייה המתבצעת ללא היתר 
במזרח ירושלים, טען קולק כי ״אכיפת חוקי התכנון והבנייה לא מתחילה ומסתכמת 
בפיקוח יעיל והריסת בתים בלתי חוקיים. היא מתחילה באפשרויות שאנחנו מעניקים 
לאוכלוסייה בירושלים לבנות על פי צרכיה ובאדמותיה כחוק — ואת זה אנו כמעט 

74 פלנר, שם, עמ׳ 51�

פעילות  למרות   .50 עמ׳  פלנר, שם,   ;2017 כפי שמובא אצל שרגאי,   ,1990 10 באוקטובר  75 מעריב, 

העירייה בתחום הביוב, חלק ניכר מהבתים במזרח ירושלים )בעיקר בדרום העיר( אינו מחובר עד היום 
למערכת הביוב העירונית.
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שלא עושים במגזר הערבי בעיר״�76 חודש קודם לכן הודה קולק, במכתב לראש הממשלה 
יצחק רבין, כי ״בעבר הכרזנו בתוכניות מתאר על שטחים בבעלות ערבית כשטחים ירוקים 
על מנת להגביל את הבנייה במגזר הערבי״, אבל עתה ״יש להגדיר שטחים לבנייה למגורים 

כחוק כדי למנוע גלישה מחריפה לבנייה בלתי חוקית״.77

קבלת חיסון נגד מחלת הפוליו בתחנת טיפת חלב בשכונת ארמון הנציב, 
אוקטובר 1998

)צילום: מגי אילון, לע״מ(

1992, ארכיון מכון ירושלים  3 באוגוסט  76 ט׳ קולק אל א׳ סויסה, הממונה על המחוז במשרד הפנים, 

למחקרי מדיניות. קשיים אלה בולטים בתחום התכנון והבנייה במזרח ירושלים גם בימינו. 
77 ט׳ קולק אל יצחק רבין, מזכר לראש הממשלה המיועד, 5 ביולי 1992, ארכיון מכון ירושלים למחקרי 

מדיניות. 
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השפעת תהליך אוסלו, הקמתה של הרשות הפלסטינית והתחרות  ג.  
על השליטה במזרח ירושלים )2000-1993(

 �1994 מקיץ  החל  התרחש  ירושלים  במזרח  הישראלית  ההשקעה  בתחום  הבא  המפנה 
משמעותיים  לשינויים  הביאו   1994 במאי  הפלסטינית  הרשות  והקמת  אוסלו  תהליך 
ישראל  בין  ההסכמה  ירושלים.  במזרח  היומיום  ובחיי  הישראלית  במדיניות  ודרמטיים 
לאש״ף בהצהרת העקרונות )שנחתמה בוושינגטון ב־13 בספטמבר 1993( בדבר העברת 
הדיון בנושא ירושלים למשא ומתן על הסדר הקבע הביאה לתחרות שהלכה והחריפה בין 
ישראל לבין הרשות הפלסטינית על ההשפעה בירושלים בתקופת הסדר הביניים, שהייתה 
אמורה להימשך חמש שנים )עד 1999(. מתן זכות הצבעה לערביי מזרח ירושלים בבחירות 
ישראל  בין   1995 מספטמבר  ההסכמים  במסגרת  ברמאללה,  שמושבם  הרשות  למוסדות 
לאש״ף, נתפס בעיני הפלסטינים והקהילה הבינלאומית כהכרה של ישראל בזיקתם של 

ערביי מזרח ירושלים לרשות הפלסטינית ובהמשך למדינה הפלסטינית שתקום.78

גופי הממשל הפלסטיניים ומנגנוני הביטחון שהוקמו עם ייסודה של הרשות ניסו להשיג 
שליטה על האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים. הם פתחו משרדים בשכונות הסמוכות 
לגבול העירוני, בעיקר באבו דיס, ומהם פעלו בשורה של תחומים: ביטחון וסדר ציבורי, 
יישוב סכסוכים, ניהול מערכת ההקדשים, טיפול בענייני אל־חרם א־שריף )הר הבית(, 
תפקידים  בעלי  הפעילו  למשל  כך  ועוד.  הגבוהה  ההשכלה  ומערכת  החולים  בתי  ניהול 
ברשות הפלסטינית לחץ על סוחרים ובעלי עסקים בירושלים להסכים לבוררות במשרדי 
ירושלים  מזרח  להפיכת  תשתית  ליצור  כדי  וזאת  ביניהם,  שנתגלעו  בסכסוכים  הרשות 
לבירת המדינה הפלסטינית בבוא העת.79 הקושי הישראלי להתמודד עם פעילות הרשות 
אוסלו  תהליך  את  שליוו  הטרור  פיגועי  בעקבות   — בהדרגה  שנתפסה  ירושלים,  במזרח 
היהודית  מהחברה  ניכרים  לכך שחלקים  הביא  לישראל,  עוין  כגורם   — נוספים  וגורמים 

פרס  החוץ שמעון  הידוע של שר  במכתבו  גם  ביטוי  ליד  באה  זו  זיקה   .225-224 עמ׳   ,2017 רמון,   78

לעמיתו הנורווגי, יוהן יורגן הולסט, מ־13 באוקטובר 1993, ובו מאשר פרס כי ״המוסדות הפלסטיניים 
במזרח ירושלים וכן האינטרסים וטובתם של הפלסטינים של מזרח ירושלים הם בעלי חשיבות רבה״, וכל 
המוסדות ״ובהם מוסדות הכלכלה, החברה, החינוך והתרבות וכן האתרים הקדושים הנוצריים והמוסלמיים 
ממלאים תפקיד חיוני בעבור האוכלוסייה הפלסטינית״ ו״למותר לציין כי לא נפריע לפעילותם וכי להפך, 

נעודד מילויה של משימה חשובה זו״. ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 224-222� 
לאחרונה פרסם ארכיון המדינה גם קובץ מסמכים ישראליים על תהליך אוסלו המלמדים על ההתלבטויות 
ירושלים — מנקודת מבט ישראלית. ראו: מהסכמי אוסלו  והקשיים — בעיקר בכל מה שנוגע לסוגיית 
 ,1994 1993-מאי  ומתן עם אש״ף על הקמת האוטונומיה הפלסטינית, אוקטובר  להסכם קהיר: המשא 
https://catalog.archives.gov.il/publication/from-oslo-to- 2020, ארכיון המדינה 12 במרץ 

�cairo/
79 כהן, 2007, עמ׳ 62-54�

https://catalog.archives.gov.il/publication/from-oslo-to-cairo/
https://catalog.archives.gov.il/publication/from-oslo-to-cairo/
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וההנהגה הישראלית החלו לראות בתושביה הערבים של ירושלים נטל וגורם זר לחברה 
הישראלית.80

המשלחת  חבר  עריקאת,  סאיב  התווה  העקרונות  הצהרת  על  החתימה  לאחר  קצר  זמן 
הפלסטינית לשיחות הדו־צדדיות עם ישראל, את עקרונות הפעילות הפלסטינית בירושלים 
לאחר ההסכם עם ישראל במילים אלה: ״עם או בלי הסכם עלינו לעשות הכול כדי ליצור 
עובדות בשטח מדי יום ביומו ובמהירות, כדי להבטיח את עתידם של המקומות הקדושים 
בירושלים ואת אופייה הערבי של העיר. יש ועדות רבות העובדות זה שנים על העניין, 
כולל הוועדה העליונה של ירושלים שנוסדה על ידי פייסל חוסייני ]באוריינט האוס[ כדי 

להבטיח כי ירושלים תישאר חלק בלתי נפרד מן השטחים הפלסטיניים הכבושים״.81

כך למשל, מערכת החינוך העירונית במזרח ירושלים, שתוכנית הלימודים שלה )ובכלל זה 
בחינות הבגרות, התווג׳יהי( התבססה על תוכנית הלימודים הירדנית, שינתה את אופייה.82 
בהסכם הביניים, שחתמה עם הרשות ב־28 בספטמבר 1995 בוושינגטון, העבירה ישראל 
לרשות באופן רשמי את הסמכויות בנושאי החינוך בגדה המערבית וברצועת עזה — כולל 
תוכנית הלימודים ובחינות הבגרות. העברת סמכויות זו השפיעה גם על מערכת החינוך 
במזרח ירושלים. עד אז התנהל הקשר בין עיריית ירושלים לבין משרד החינוך הירדני 
באמצעות המינהל האזרחי ביו״ש, שהיה אחראי על ניהול מערכת החינוך בגדה המערבית.83 
ברגע שהועברו סמכויות המינהל האזרחי בתחום החינוך לידי הרשות הפלסטינית, הועברו 
אליה — באין ברירה אחרת, ללא תכנון מראש וחשיבה מוקדמת — גם סמכויות החינוך 
אולמרט,  אהוד  הבגרות.  ובחינות  הלימודים  לתוכנית  שנוגע  מה  בכל  ירושלים  במזרח 
שנבחר לראשות העיר בנובמבר 1993, ניסה להיאבק בהחלטה זו, אך לשווא.84 בדיעבד 

80 רמון, 2017, עמ׳ 292�

 ,1993 1993, ובתרגום לאנגלית ב־BBC ב־11 באוקטובר  81 דברי עריקאת ברדיו קהיר ב־8 באוקטובר 

מצוטטים אצל קליין, 1999, עמ׳ 113-112�
82 ראו מסמך רקע לדיון בוועדת השרים לענייני ירושלים, מוגש ע״י אהוד אולמרט, ראש העיר ירושלים, 

25 באוקטובר 1994, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 12-7�
83 חושן, 2008, עמ׳ 263; קליין, 1999, עמ׳ 48; ריאיון המחבר עם מאיר קראוס, סגן מנהל מנח״י באותן 

שנים ובהמשך מנהל מנח״י, 12 בספטמבר 2019� 
84 במסמך שהגיש אולמרט לממשלה הוא טען כי ״יש חשש מפני השתלטות תוכניות לימודים פלסטיניות, 

לרבות ההיסטוריה של הסכסוך מנקודת מבט פלסטינית, מעמד ירושלים וכדומה״. ראו מסמך רקע לדיון 
בוועדת השרים לענייני ירושלים, 25 באוקטובר 1994, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 10� 
באופן קונקרטי התמקדה הדילמה בשאלת הסמלים של הרשות הפלסטינית, שהופיעו על תעודות הבגרות 
סמל  הדבקת  היה  הלימוד  ספרי  של  ה״ישראליות״  את  להדגיש  כדי  שנמצא  הפתרון  הלימוד.  וספרי 
עיריית ירושלים על סמל הרשות הפלסטינית בשער הספרים על ידי סטודנטים שגויסו למשימה, ואוגדן 
מיוחד של עיריית ירושלים ש״עטף״ את תעודת הבגרות אשר הוצאה מטעם משרד החינוך של הרשות 
הפלסטינית. על המאבק בנושא בחינות הבגרות וספרי הלימוד בין ישראל לרשות ראו בהרחבה: קליין, 
1999, עמ׳ 49-48. על מדיניותו הכוללת של אולמרט במזרח העיר בשנת כהונתו הראשונה, ראו: כהן 

והראובני, 28 באוקטובר 1994�  
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עורר המהלך שאלות ותהיות רבות, אולם ניתן לראות בו במידה רבה צעד מחויב המציאות 
הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  השבעים,  בשנות  שהתקבלה  בהחלטה  נעוצים  ששורשיו 
התוכנית  לפי  ולהיבחן  ללמוד  ירושלים  במזרח  העירוניים  הספר  בתי  לתלמידי  לאפשר 

הירדנית.85

הדילמה הישראלית התחדדה בשנים הבאות: החל מ־1995 אמורה הייתה תוכנית הלימודים, 
ובמזרח  הרשות  הירדנית בשטחי  זו  את  להחליף בהדרגה  הפלסטינית,  ברשות  שהוכנה 
זאת.  לסכל  יפעל  כי  רובינשטיין,  אמנון  החינוך,  שר  הודיע   1995 באוגוסט  ירושלים.86 
אולם הפלסטינים השתהו בגיבוש תוכנית לימודים משלהם ולא מימשו את כוונתם.87 גם 
ממשלת נתניהו הראשונה, שעלתה לשלטון ביוני 1996, לא החילה את תוכנית הלימודים 
הישראלית במזרח ירושלים, ובניגוד להצהרות כמה מהשרים אף לא מנעה את מעורבות 
מבחני  העיר.  שבמזרח  העירוניים  הספר  בבתי   1997 קיץ  של  הבגרות  בבחינות  הרשות 
העירוני  השטח  בגבול  ישראל,  למחסומי  הפלסטינית  הרשות  ידי  על  הועברו  התווג׳יהי 
של ירושלים, ושם גם קיבלה אותם הרשות בחזרה לבדיקה לאחר שנערכו בפיקוח אנשי 
מערכת החינוך במזרח ירושלים. עניין זה וקשיי התפקוד של מערכת החינוך במזרח העיר 
עוררו ביקורת בדרג הממשלתי והעירוני, ובעקבותיה הוקמה ועדה של פקידים בכירים 
שהעלתה את האפשרות )בפעם השנייה מאז 1967( להחיל את תוכנית הלימודים הישראלית 
במזרח ירושלים. אולם ביוני 1998 החליטה ועדת השרים לענייני ירושלים בראשות ראש 
הממשלה נתניהו להותיר את המצב כפי שהוא, לאחר שהתברר שאין היתכנות לצעד כזה. 
ועדת השרים הסתפקה בהחלטה לקיים בקרה על תוכנית הלימודים וקבעה כי ספרי הלימוד 

יודפסו מעתה על ידי משרד החינוך ולא הרשות.88

בתחום הבריאות ניסתה הרשות הפלסטינית להגביר את השפעתה על בתי החולים במזרח 
ירושלים. משרד הבריאות, למרות לחצים פוליטיים, נמנע מלפעול נגד מגמה זו בהיעדר 
כלים לפיקוח ממסדי ישראלי על בתי החולים שבמזרח העיר ובראשם אל־מקאסד שבשכונת 
א־טור על הר הזיתים. משהתברר לראשי המשרד כי רוב הרופאים בבית החולים עובדים 
ללא רישיון ישראלי וכי יש חשש שהרשות הפלסטינית תשתלט על בית החולים, טען ד״ר 

85 ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 152-141�

86 בפועל גובשו התוכנית וספרי הלימוד הפלסטיניים בהדרגה החל משנת 1998. ראו: ורגן, 2010א, עמ׳ 

�7-6
87 קליין, 1999, עמ׳ 49� 

החינוך  ועדת  ישיבת  פרוטוקול  גם  ראו   .2019 בספטמבר   12 קראוס,  מאיר  עם  ריאיון  קליין, שם;    88

שהספרים  היא  כיום  המציאות   .)1999 בינואר   12( ירושלים  במזרח  החינוך  על  הכנסת  של  והתרבות 
המודפסים על ידי הרשות הפלסטינית עוברים צנזורה ובדיקה ישראליות ומודפסים מחדש במימון משרד 
החינוך. הם מחולקים חינם לתלמידים בבתי הספר הרשמיים. בחלק ניכר מבתי הספר המוכרים שאינם 
רשמיים לומדים לפי הספרים הלא מצונזרים שהודפסו על ידי הרשות הפלסטינית. ראו: ורגן, 2010ב, 

עמ׳ 8-7�
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י׳ סבר, ראש אגף רפואה כללית במשרד הבריאות: ״כולנו במשרד הרי יודעים מיוני 1967 
ועד היום הזה שמדובר בסוגיה פוליטית רגישה מאוד אשר בעטיה בחרו במודע כל שרי 
הבריאות ומנכ״לי המשרד שלא לנקוט פעולה כלשהי העלולה ללבות את הבעיה והעדיפו 
ביחס  אפילו  התקין״.89  המינהל  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  אף שהוא  קוו שקט,  סטטוס 
לתעודות הפטירה שהוצאו בבית החולים התגלעה מחלוקת סביב השאלה אם הטופס צריך 

להיות ישראלי או פלסטיני.90

ניכרים  ירושלים, חלקים  והסמלית של הרשות במזרח  ואולם, למרות הנוכחות הבולטת 
מהציבור הפלסטיני במזרח העיר גילו חשדנות הולכת וגדלה כלפי ניסיונות השפעה אלה, 
ותושבים רבים העדיפו לשמור על מסגרת החיים היציבה שלהם ועל זיקותיהם המוגבלות 
לרשויות השלטון הישראליות. זאת בעיקר לנוכח ידיעות ראשונות על הפרות זכויות אדם 
ואנשי אש״ף שהגיעו מתוניס  יחסם המתנשא של מנגנוני הביטחון  בשטחי הרשות, על 

כלפי התושבים ועל גילויי השחיתות הראשונים שנחשפו ברשות.91

המדיניות הישראלית הרשמית, שנקבעה מיד לאחר חתימת הסכם קהיר ב־4 במאי 1994 
והקמת הרשות הפלסטינית, הייתה לפעול לסגירת המוסדות שהייתה להם זיקה לרשות 
)הגבלת  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  חוק  ירושלים.  במזרח  ולאש״ף 
פעילות( התשנ״ה התקבל בכנסת ב־26 בדצמבר 1994, ובעקבותיו החלו רשויות הביטחון 
הישראליות לפעול נגד המוסדות הפלסטיניים הרשמיים והרשמיים־למחצה שפעלו בעיר, 
המדינית  הפלסטינית  הנוכחות  של  המרכזי  לסמלה  שהפך  האוס,  האוריינט  ובראשם 
וסימל  שארגן  המרכזי  האיש  הרשות.  להקמת  מדריד  ועידת  שבין  בתקופה  בירושלים 
בדמותו את הפעילות הפלסטינית הנרחבת באוריינט האוס היה פייסל חוסייני.92 הצרת 
צעדיהם של מוסדות הרשות במזרח ירושלים הפכה מאז סוף 1994 לקו מרכזי במדיניות 
הפלסטיניים  הביטחון  מנגנוני  נגד  בישראל  הרשויות  פעלו  במקביל  באזור.  הישראלית 

שהחלו לפעול בעיר בראשות ג׳יבריל רג׳וב ותאופיק טיראווי. 

המהפך הפוליטי בעיריית ירושלים — בחירתו של אולמרט, איש הליכוד, לראשות העיר 
בנובמבר 1993, לאחר 28 שנות כהונה של טדי קולק — הפכה את העירייה לגורם פעיל 
במאבק נגד פעילות הרשות והאוריינט האוס במזרח ירושלים.93 כשאולמרט בראשה, סייעה 

89 ד״ר י׳ סבר, ראש אגף רפואה כללית, אל ד״ר י׳ ברלוביץ, ראש מינהל רפואה, 30 ביוני 1997, א״מ 

גל 41064/10�
גל  א״מ   ,1998 בנובמבר   23 מצא,  י׳  הבריאות  שר  אל  ציבור,  ויחסי  הסברה  סמנכ״ל  עמיקם,  י׳   90

�41065/4
91 זילברמן, 2004, עמ׳ 112; כהן, 2008, עמ׳ 109; כהן, 2007, עמ׳ 64-63�

92 קליין, 1999, עמ׳ 185; רמון, 2003, עמ׳ 380-378�

93 ראו: מסמך רקע לדיון בוועדת השרים לענייני ירושלים, 25 באוקטובר 1994, ארכיון מכון ירושלים 

למחקרי מדיניות, עמ׳ 13-7�
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העירייה להתיישבות יהודית בתוך שכונות ערביות )כמו מעלה הזיתים שבתוך ראס אל־
עמוד( או סמוך להן, ולחצה לבנות את השכונה היהודית בהר חומה. כצעד משלים לחיזוק 
הריבונות הישראלית במזרח ירושלים ביקש אולמרט לפעול גם לצמצום הפערים ברמת 
השירותים בין שני חלקי העיר. הוא תבע מממשלת ישראל ״לעמוד על שלנו בנחישות, 
להבהיר שאין שום פשרה מדינית־פוליטית לגבי מעמדה של העיר כולה כבירת ישראל, 
ומצד שני ]...[ לשתף פעולה עם העירייה בבניית תשתית אחרת שתביא לשיפור דרמטי 

באיכות החיים של התושבים הערבים״.9ֿ4

הפגנת חברי כנסת מול האוריינט האוס, דצמבר 1993
)צילום: אבי אוחיון, לע״מ(

94 הארץ, 10 ביולי 1995, מצוטט אצל קליין, 1999, עמ׳ 53�
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אולמרט הקים ועדה לבדיקת מצב השירותים העירוניים והתשתיות במזרח ירושלים, בה 
השתתפו גם נציגי מכון ירושלים למחקרי מדיניות )אז מכון ירושלים לחקר ישראל(. עיקרי 
1994. המסקנה העיקרית של דו״ח הוועדה  הממצאים הוגשו לממשלה ב־25 באוקטובר 
הייתה כי ״קיימות מספר בעיות יסוד במזרח העיר: היעדר תכנון בחלק גדול מן השכונות, 
בעיות בקידום התכנון, בעיות מסיביות בתשתיות הפיזיות — כבישים, מים וביוב, בעיות 
אקוטיות בתשתית המבנים למוסדות חינוך״, וכן כי ״עיריית ירושלים אינה יכולה לשאת 
בנטל הכספי הכבד ]...[ ללא שיתוף וסיוע ממשי מצד משרדי הממשלה הנוגעים בדבר 
)אוצר, תחבורה, פנים, חינוך(״.95 הדו״ח המליץ לשנות את סדרי העדיפויות העירוניים 
בין  השירותים  ברמת  הפער  על  להתגבר  כדי  המשאבים  הקצאת  את  וכן  והממשלתיים 
המלצה  במזרחה.  התושבים  חיי  בשיפור  שקלים  מיליון   250 ולהשקיע  העיר  חלקי  שני 
נוספת הייתה לשתף את התושבים בתהליכים השונים לצמצום הפערים באמצעות שיתוף 
המינהלות והוועדים השכונתיים, להחיות את מרכז העסקים הראשי במזרח העיר באמצעות 
ההערכה שהושמעה  הקמת תחנת אוטובוסים מרכזית חדשה ולעודד השקעה בתיירות. 
בפני הוועדה הייתה שרק 5%-10% מתקציב הפיתוח של העירייה מיועדים לפיתוח 
התשתיות ולשיפור איכות החיים של התושבים הערבים, המהווים כ־30% מאוכלוסיית 
העיר.96 בעקבות הדו״ח ופעילותו הנמרצת של אולמרט החליטה בראשית פברואר 
1997 ממשלת ישראל בראשות נתניהו להוסיף 130 מיליון שקלים לתקציב העירייה 

״במסגרת התוכנית לחיזוק ריבונות ישראל במזרח העיר״.97

את  לחזק  שביקשה  ימין,  ממשלת  של  תקדים  וחסרת  ייחודית  החלטה  זו  הייתה 
הריבונות במזרח ירושלים גם באמצעות שיפור איכות החיים של התושבים הערבים, 
השקעה בתשתיות וחיזוק הכלכלה במזרח העיר. אולם ביצועה לקה בחסר: במהלך 
1998 תוקצבו מסכום זה פרויקטים בסך 80 מיליון שקל בלבד, והחלו לבצע תוכניות 
בסכום של כ־30 מיליון.98 באוטוביוגרפיה שלו טען אולמרט כי לאורך כל שנות כהונתו 
כראש עיר הוא נאבק באנשי משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה כדי להגדיל את הקצאת 
המשאבים לשיפור איכות החיים במזרח ירושלים ו״התשתיות העלובות״ שם, אולם הוא 

95 נציגי המכון בוועדה היו ישראל קמחי ואמנון רמון. ראו: מסמך רקע לדיון בוועדת השרים לענייני 

24 באוקטובר  ירושלים,  למזרח  הוועדה  בנושא  פגישה  סיכום   ;7 עמ׳   ,1994 25 באוקטובר  ירושלים, 
16 בפברואר  העיר,  ירושלים בראשות ראש  העירוניים במזרח  בעניין השירותים  פגישה  סיכום   ;1994

1995. שלושת המסמכים מתוך: ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
96 רובינשטיין, 20 בנובמבר 1996; קליין, 1999, עמ׳ 51�

1604 )ים/7( של ממשלת בנימין נתניהו מ־1997�2�12 כללה גם סעיפים כמו חיזוק נוכחות  97 החלטה 

רשויות השלטון בשכונות הערביות, תוספת 400 שוטרים למשטרת המחוז, תגבור מענק הבירה וקריאה 
גלילי  ירושלים. ראו:  ירושלים״ למטרופולין  גג ״סובב  עיריית  לשר הפנים לגבש הצעה בעניין הקמת 

ומרחב, 2008, עמ׳ 413� 
98 קליין, 1999, עמ׳ 53�
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הודה ש״הסכומים שגייסנו היו פעוטים ביחס לצרכים״.99 התוכנית לא הביאה לשינוי 
המגמה.  את  שיעצימו  המשך  תוכניות  לה  היו  ולא  ירושלים,  במזרח  משמעותי 
הנכונות והמוטיבציה של הממסד הישראלי להשקיע במזרח ירושלים הייתה מוגבלת. 
נמצאו  לא  הבכירים  העירייה  ופקידי  העיר  ולראש  יחסית,  קטנים  היו  המשאבים 
במבט  אולם  והתוכניות.  ההחלטות  את  לקדם  שיוכלו  הממשלתי  בדרג  הפרטנרים 
הממשלה  להחלטות  ראשון  תקדים  אלה  ובפעולות  בהחלטות  לראות  ניתן  לאחור 

ותוכניותיה בשנים 2018-2014, שבהן נעסוק בהרחבה בהמשך.

וראשי  אולמרט  ירושלים, ראש העיר  נוסף על ההחלטה הכללית בדבר השקעה במזרח 
מינהלת חינוך ירושלים )מנח״י( בראשות מאיר קראוס יזמו במחצית השנייה של שנות 
של  העל  מטרת  העיר.  במזרח  החינוך  מערכת  לשיפור  תקדים  חסרת  תוכנית  התשעים 
בקיץ  ירושלים  לענייני  השרים  לוועדת  )הוגשה  שכונתה  כפי  ההוליסטית״,  ״התוכנית 
1998(, הייתה לצמצם את הפערים בתנאי החינוך, באיכותו ובתוצריו בין המגזר הערבי 
לזה היהודי בירושלים. התוכנית, שתוקצבה על ידי משרד החינוך לחמש שנים )בהיקף 
חסר תקדים של 30 מיליון שקלים לשנה(, החלה לפעול ב־1999 ונועדה לפעולה בשלושה 

מישורים עיקריים: 

בינוי כיתות ובתי ספר חדשים לנוכח הביקוש הגובר מצד ההורים והתלמידים ללמוד  א.  
בבתי הספר העירוניים, שנבע בין השאר מהקשיים התקציבים שאליהם נקלעו בתי 
הספר הפרטיים במזרח ירושלים כתוצאה ממלחמת המפרץ הראשונה100 וממעבר של 

תלמידים רבים לבתי הספר העירוניים.101

ניסיון לפעול להשוואת תקנים ושירותים לאלה הנהוגים במערב העיר על ידי תוספת  ב.  
שעות, הן לתקן הבסיסי של התוכנית הירדנית והן לתחומים ייעודיים כמו סל טיפוח, 
למפקחים,  בתקנים  החסר  את  להשלים  מאמץ  נעשה  כן  כמו  וכדומה.  מחנך  שעות 

יועצים חינוכיים, קציני ביקור סדיר )קב״ס(, מדריכים, פסיכולוגים ועוד. 

ועדה ממשלתית  גדיש, מי שעמד בראש  יעקב  477-476. אולמרט מצטט את  2018, עמ׳  99 אולמרט, 

לקביעת גובה התמיכה הממשלתית בעיר במסגרת ״חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל״, שאמר לו: ״אין 
דרך שבה נוכל לסייע לירושלים ברמה שהיא זקוקה לה. ירושלים פשוט גדולה עלינו״. ״בפועל״, טוען 
אולמרט, ״התמיכה הממשלתית בעיר אומנם גדלה כמעט פי ארבעה בהשוואה לתקופתו של קולק, אבל 

הצרכים היו גדולים פי עשרה ועשרים ממה שקיבלנו״.
100 התייצבותם של אש״ף ויאסר ערפאת לצד עיראק וסדאם חוסיין במלחמת המפרץ הראשונה )1991-1990( 

הביאה לצמצום ניכר בתרומות של כווית ומדינות המפרץ לבתי הספר הפרטיים ולבתי החולים הפלסטיניים 
במזרח ירושלים ובראשם בית חולים אל־מקאסד בהר הזיתים.

18 בתי ספר  נבנו   )2003-1993( עיר  כהונתו כראש  כי בתקופת  101 באוטוביוגרפיה שלו טען אולמרט 

חדשים במזרח העיר ״אחרי 26 שנים בהן לא נבנה שם אך בית ספר אחד ]...[ למרות שהעיר ׳חוברה׳ 
והיא בירתנו ׳המאוחדת׳. מביש! אך אלה העובדות״, אולמרט, 2018, עמ׳ 490�
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פיתוח פדגוגי: שיפור הישגים במיומנויות יסוד, הפחתת נשירה )שהגיעה ל־35 אחוזים  ג.  
בכיתות ז׳-י״ב( וצמצום האלימות בבתי הספר. במקביל צוידו בתי הספר בציוד בסיסי 
גנים,  גני החובה באשכולות  חדש כמו מחשבים ומעבדות. הופעלו תוכניות לארגון 

תוכניות לחינוך חברתי, תוכנית למחוננים ועוד.

יותר  ״פנים  ירושלים  במזרח  החינוך  למערכת  להעניק  נועדה  ההוליסטית  התוכנית 
תוכנית  על  שהתבססו  הבגרות  בחינות  ואת  הלימוד  תוכני  את  לשנות  מבלי  אנושיות״ 
פלסטינית.102  לתוכנית  הרשות,  הקמת  לאחר  בהדרגה,  הפכה  אשר  הירדנית,  הלימודים 
אולם כמו התוכנית הכללית לשיפור איכות החיים במזרח ירושלים, גם לתוכנית זו 
ירושלים.  במזרח  החינוך  במערכת  שינוי משמעותי  יצרה  לא  והיא  המשך  היה  לא 
אחת הבעיות הגדולות ביישומה הייתה תוכנית הלימודים הירדנית־פלסטינית, שלא 
אפשרה פיקוח אפקטיבי של משרד החינוך ולא יצרה מחויבות של ממש מצד המשרד 
להשקעה במערכת החינוך במזרח ירושלים לאורך זמן. היוזמה לשינוי באה מראשי 
מנח״י. בכירי משרד החינוך ושר החינוך לא גילו עניין ומוטיבציה להשקיע דווקא בבתי 

הספר במזרח ירושלים, שנתפסו כנטע זר במערכת החינוך הישראלית.103

בהקשר הרחב יותר, בחירתו של בנימין נתניהו, שהתנגד להסכמי אוסלו, והקמת ממשלת 
ימין בראשות הליכוד, לצד פעילותו הנמרצת של אולמרט נגד נוכחות הרשות ומנגנוניה 
בעיר — הקשיחו עוד יותר את המדיניות הישראלית. לא פעם הפכה מזרח ירושלים לזירה 
מרכזית של מתח והתנגשות בין ישראל לרשות )למשל סביב סוגיות הבנייה של שכונת הר 
חומה וההתיישבות היהודית בראס אל־עמוד( וגם למוקד עניין בלתי פוסק של הקהילה 
של  חד־צדדיים  צעדים  למנוע  שביקשה  ארצות־הברית,  של  בראשותה  הבינלאומית, 

ישראל.104

 1994 בקיץ  המזרח־ירושלמית.  בזירה  לפעול  שונים  ישראליים  ארגונים  החלו  במקביל 
נוסדה העמותה עיר שלם, שהפכה בשנת 2000 לעמותת עיר עמים. אליה הצטרפו ארגוני 
זכויות אדם נוספים כמו האגודה לזכויות האזרח, בצלם, במקום )מתכננים למען זכויות 
תכנון( והמוקד להגנת הפרט, שהחלו להפעיל לחץ בדרכים שונות על הרשויות הישראליות 
לשיפור מערכת השירותים במזרח ירושלים ולהגנה על זכויות התושבים, במקרים רבים 
בעזרת עתירות לבתי המשפט ולבג״ץ. ארגונים אלה הביאו למודעות ציבורית ושלטונית 

102 חושן, 2008, עמ׳ 265-263. ראו גם פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת על החינוך 

במזרח ירושלים )12 בינואר 1999(� 
103 חושן, שם, עמ׳ 266-265; ריאיון עם  מאיר קראוס, 12 בספטמבר 2019�

104 אולמרט טען באוטוביוגרפיה שלו כי ״כל שינוי במתווה העיר, כל מיזם בנייה, כל כביש או מאגר ביוב, 

וגינויים בזירה הבינלאומית״.  ניסיון לקביעת עובדות. מהלכים אלה הוליכו עתה מחאות  היו בבחינת 
אולמרט, 2018,  עמ׳ 527. ראו גם: קליין, 1999, עמ׳ 198-195; כהן, 2007, עמ׳ 71-70; כהן, 2008, 

עמ׳ 108; אולמרט, 2018, עמ׳ 515-509�
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רחבה יותר לתהליכים המתרחשים במזרח ירושלים בתחומים מרכזיים כמו תכנון ובנייה, 
שלילת התושבות הישראלית והמחסור הגדול בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית. 
בכמה מקרים היו ארגונים אלה )והעתירות שלהם לבג״ץ( הגורמים המרכזיים ש״הכריחו״ 

את הרשויות לפעול במזרח ירושלים, חרף הקשיים והחסמים הרבים.105

הגבירו  שנות התשעים  השנייה של  במחצית  אוסלו  תהליך  את  שליוו  הקשים  הפיגועים 
להציב  ראשונים  ישראליים  לניסיונות  הביאו  וגם  בעיר,  לערבים  יהודים  בין  המתח  את 
מחסומים בין מזרח ירושלים לבין פרווריה והעורף הכלכלי שלה בשטחי הגדה המערבית 
הסמוכים לעיר. תהליכים אלה פגעו קשות בתפקוד העיר הערבית ובקשריה עם היישובים 
הערביים במטרופולין המקיפה אותה. עובדים פלסטינים מהגדה התקשו יותר ויותר להגיע 
לעבודה בעיר. מערך הקשרים והזיקות הכלכליות ההדוקות בין מזרח ירושלים לבין החברה 
הפלסטינית במטרופולין ירושלים והגדה המערבית החל להתנתק. תהליך זה התחזק כמובן 

בעקבות בניית הגדר, שבה נעסוק בהרחבה בהמשך.106

ד.  השפעת ועידת קמפ־דייוויד )יולי 2000( — למה אין צורך להשקיע 
בתושבי מזרח ירושלים

בשלוש שנות כהונתה של ממשלת נתניהו )1999-1996( לא נערך משא ומתן על סוגיות 
ירושלים הייתה אחת מהן. ממשלת אהוד ברק החלה את כהונתה  הסדר הקבע ששאלת 
ביולי 1999, אך שיחות של ממש על הסכם קבע ישראלי-פלסטיני החלו רק במרץ 2000, 
ועידת  כינוס  ערב   ,2000 ביוני  ב־25  הישראלי-סורי.107  בערוץ  המגעים  כישלון  לאחר 
קמפ־דייוויד השנייה בחסות הנשיא קלינטון, נפגשו שלמה בן־עמי )שהיה אז שר לביטחון 
פנים(, גלעד שר ויוסי גינוסר )שניהלו את המשא ומתן מטעם ראש הממשלה( עם יאסר 
הדיון  את  לדחות שוב  יסכים  לא  כי  הבהיר  ערפאת  ירושלים.  גם בשאלת  ודנו  ערפאת, 
בסוגיה, כפי שהציע ברק, והדגיש את תביעתו לריבונות מלאה בכל שטחי מזרח ירושלים, 
כולל העיר העתיקה והר הבית. אולם הוא הביע נכונות לקבל ריבונות ישראלית בכותל 
אתם  אחד,  ״מצד  כי  ערפאת  טענת  את  בספרו  מצטט  בן־עמי  היהודי.  וברובע  המערבי 
אינכם מוכנים להכיר בזכות השיבה של הפליטים, אך מצד שני מוכנים לספח 300 אלף 
פלסטינים לירושלים״. הוא מסכם בהערה משלו: ״על זה היה אומר ר׳ יהודה הלוי ב]ספר[ 

105 להשפעת ארגוני זכויות האדם בנושא שלילת התושבות הישראלית במזרח ירושלים ראו: רמון, 2017, 

עמ׳ 247-232; לפעילות בתחום החינוך ראו למשל: לוי, 1 ביולי 2001�
106 זילברמן, 2004, עמ׳ 112; מיכאל ורמון, 2003, עמ׳ 18-15; פולמן, 2004, עמ׳ 96-89; תמרי, 2004, 

עמ׳ 223-221; ששון, 2004, עמ׳ 128-127�
107 להרס, 2011, עמ׳ 18�
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הכוזרי, ׳הובשתני מלך כוזר׳״.108 משפט זה מסמל את תהליך השינוי בגישת ההנהגה 
הישראלית כלפי ערביי מזרח ירושלים, שנתפסו החל מוועידת קמפ־דייוויד ביולי 

2000 כנטל דמוגרפי וכלכלי.

ואכן, בוועידה עלתה לראשונה בצורה גלויה סוגיית מעמדם של תושבי מזרח ירושלים 
המוניציפלי  לגבולה  סמוך  החיצוני,  במעגל  שכונות  מסירת  של  בשאלה  הדיון  במסגרת 
והמשמעויות  הפלסטינים,  לידי  ההיסטורי(  האגן  )סביב  הפנימי  במעגל  או  העיר,  של 
הדמוגרפיות שנקשרו לכך. בקרב המשלחת הישראלית הסתמנה נסיגה הדרגתית מעמדתו 
ואילו  ישראלית  בריבונות  תישאר  העיר  כל  ולפיה  ברק,  הממשלה  ראש  של  הראשונית 
הבירה הפלסטינית תקום בכפרים אבו דיס וענאתא שמחוץ לגבול העירוני, וניכרה נכונות 
נייר  יוצג  אם  כי  קלינטון  הנשיא  את  ברק  הזהיר  ביולי  ב־15  יותר.  פשרניות  לעמדות 
אמריקאי שיכלול ויתור על ריבונות ישראלית בירושלים, הוא ינטוש את הפסגה. הוא אמר 
בירושלים,  חיצוניות  אוטונומיה לשכונות  הוא  הוויתורים שלו  גבול  כי קצה  רוס  לדניס 
כמו בית חנינא ושועפאט שנמצאות בתוך הגבול העירוני.109 אולם עמדה זו השתנתה ללא 
דיון מוקדם עוד באותו לילה, כשבן־עמי העלה הצעה שכללה ריבונות פלסטינית בשכונות 
החיצוניות. זמן קצר לאחר מכן הסכים ברק לשקול גם ריבונות פלסטינית בחלקים מהרובע 
המוסלמי והנוצרי בתוך העיר העתיקה.110 לעומת זאת התעקש ברק על ריבונות ישראלית 
בשכונות הערביות הפנימיות הסמוכות לאגן ההיסטורי )כמו שייח׳ ג׳ראח וואדי ג׳וז(. בן־

עמי תהה על הסתירה ואמר לברק כי הפלסטינים ישאלו את עצמם: ״איך זה שברק מוכן 
לתת לנו ריבונות בעיר העתיקה ולא בוואדי ג׳וז?״111 התשובה לתהייה זו נעוצה בהיבט 

הדמוגרפי, שהפך לשיקול מרכזי בחשיבה הישראלית. 

ב־17 ביולי אחר הצהריים נערך בקרב חברי המשלחת הישראלית דיון דרמטי בן ארבע 
שעות, שבו הסתמן שינוי בעמדה הישראלית והחל להישבר הטאבו בעניין ירושלים. חלק 
ניכר מהדוברים הזכירו את ההיבט הדמוגרפי כשיקול מרכזי המחייב ויתור ישראלי על 
ומתן,  צוות קטן שהכין את המשא  ערן, שניהל  עודד  מן השכונות הערביות.  ניכר  חלק 
הזכיר כי במעגל החיצוני של מזרח ירושלים מתגוררים כ־130 אלף פלסטינים ו״אין לנו 
עניין היסטורי או דתי בגוש הצפוני עד שועפאט, בגוש הדרומי ממזרח להר חומה ובגוש 
הפנימי״. הוא הוסיף כי ״עלינו למנוע את סיפוחם של רבבות הפלסטינים לישראל. צעד זה 

שקול לקבלת זכות השיבה ועלותו השנתית לאוצר המדינה כ־200 מיליון דולר״.112

108 בן־עמי, 2004, עמ׳ 115�

 Ross, 2004, pp. 667, ;33 109 בן־עמי, שם, עמ׳ 166; וייץ, 20 ביולי 2011, עמ׳ 20; להרס, שם, עמ׳

�671-672
110 בן־עמי, שם, עמ׳ 211-210; להרס, 2011, עמ׳ 33�

111 בן־עמי, שם, עמ׳ 211� 

112 שר, 2001, עמ׳ 176; בן־עמי, 2004, עמ׳ 174. בן־עמי ייחס את הדברים לאלוף שלמה ינאי.
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להשתתק  או  ליפול  לא  הדמוגרפי,  המאזן  את  לשנות  ״עלינו  כי  הדגיש  בן־עמי  שלמה 
ושבטים  פלסטיניות  שכונות  על  האמת:  את  ישראל  לעם  לומר  ויש   ]...[ סיסמה.  בגלל 
בדואים בצפון העיר ]ככל הנראה התכוון לדרום העיר[ — כדאי לוותר. בחגורה הפנימית 
ממש, צריך לפעול כך שלא נשנה את המצב הקיים לרעה מבחינתם ]של הפלסטינים[״.113 
אמנון שחק ביטא את הדברים בצורה הברורה ביותר: ״חלקים גדולים של ירושלים היום, 
אינם ירושלים שלי. אין לי בעיה לא להיות בצור־באהר; האינטרס הישראלי הוא להעביר 
כמה שיותר תושבים פלסטינים לידי הפלסטינים ולהישאר עם פחות ערבים תחת שלטון 
ישראלי״.114 אליקים רובינשטיין הדגיש כי ״צריך לשאוף להכליל כמה שפחות ערבים גם 
בירושלים וגם בגושי ההתיישבות, שכן המצב עם ערביי ישראל הולך ומחמיר. המסקנה 
המתבקשת היא להשתחרר מכפרים ב׳עוטף ירושלים׳. אין כל בעיה בכך בכפוף לפתרון 
לישראל[ במשך  להיכנס  ]יוכלו  פליטים  ביטחוני, במיוחד אם מתווכחים על כמה אלפי 
עשר שנים״.115 בעקבות דברי רובינשטיין העיר ברק כי ״אחד העוגנים של ההסכם הוא 
מספר הערבים לעומת היהודים: הקו המפריד בין מדינה יהודית למדינה דו־לאומית הוא 

קו מספרי״.116

כמעט כל המשתתפים בפגישה — פוליטיקאים, אנשי צבא ופקידים ישראלים בכירים — 
דיברו בדיון זה לראשונה על ההכרח לוותר על חלקים מירושלים כדי להגיע להסכם 
עם הפלסטינים. השיקול הדמוגרפי — ״להוציא החוצה 130 אלף ערבים שלא שייכים 
לירושלים״117 — היה טיעון מרכזי למען הוויתור הישראלי על חלקים מהעיר, שעד אז 

נשבעו כמעט כל מנהיגי ישראל שאין לחלקה שנית. 

שלמה בן־עמי, שהכיר היטב את המציאות במזרח ירושלים בהיותו השר לביטחון פנים, 
ויותר  יותר  הייתה  ירושלים[  ]במזרח  ישראל  של  ״ריבונותה  נוסף:  טיעון  בספרו  מביא 
הפלסטינים  הצליחו  בפועל  כותרות.  צמאי  פוליטיקאים  של  רהב  סרק,  סיסמת  בבחינת 
לקבע, הן בדעת הקהל שלהם והן בדעת הקהל הבינלאומית, את דמותה של מזרח ירושלים 
כבירת המדינה הפלסטינית שבדרך. מוסדות מדיניים פלסטיניים רבים פעלו בעיר ]...[ 
כאשר ישבנו בקמפ־דייוויד לשאת ולתת מתוך חרדת קודש, אך גם מתוך חרדה פוליטית, 
הפלא  מה  למעשה.  הלכה  מחולקת  כבר  הייתה  העיר  ירושלים,  של  חלוקתה  באפשרות 

113 שר, שם, עמ׳ 178; בן־עמי, שם, עמ׳ 177-176�

114 שר, שם, עמ׳ 179; בן־עמי, שם, עמ׳ 176-175�

115 שר, שם, עמ׳ 180; בן־עמי, שם, עמ׳ 176�

116 שר, שם, עמ׳ 180�

117 הניסוח הוא של האלוף שלמה ינאי, ראש אגף התכנון בצה״ל, שהשתתף בפגישה. ראו: שר, שם, עמ׳ 

181; בן־עמי, שם, עמ׳ 176� 
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שחבר המועצה הפלסטינית חאתם עבד אל־קאדר עוד יתבטא למחרת ועידת קמפ־דייוויד 
כי ׳כבר היום מידת שליטתנו בעיר גדולה מזו שהוצעה לנו בקמפ־דייוויד...׳״.118

גלעד שר מזכיר בספרו דיון ישראלי נוסף שהתקיים ערב סיום הוועידה ב־24 ביולי, ובו 
נותחו האינטרסים הישראליים על פי נתוני הבסיס כדלקמן: ״240,000 פלסטינים באזור 
ירושלים, מהם 30,000 בעיר העתיקה. על פי הנחיות ראש הממשלה, באזורים שישראל 

חייבת לשמור בשליטתה יהיו לא יותר מ־12,000 פלסטינים״.119

ברק הסכים אפוא לוותר על הרובע המוסלמי ועל הרובע הנוצרי צפופי האוכלוסין והעדיף 
לשמור תחת ריבונות ישראל את השכונות ה״פנימיות״, הפחות צפופות, כמו שייח׳ ג׳ראח 
שחשובה בזכות ״נתיב הגישה שלנו למטה הארצי ולאוניברסיטה העברית בהר הצופים״.120 
לקראת סוף הוועידה נסוג ברק מן ההסכמה להעניק לפלסטינים ריבונות בעיר העתיקה, 

אך הסכים לגלות גמישות לגבי שכונות פנימיות אחרות.121

הצד הפלסטיני הציג עמדת פתיחה שקבעה: ״מזרח ירושלים לנו, המערבית לישראלים״. 
אך בהמשך הביעו הסכמה לריבונות ישראלית בשכונות היהודיות שנבנו במזרח העיר לאחר 
1967 )למעט הר חומה(, ברובע היהודי ובכותל המערבי. הם דחו את ההבחנה הישראלית 
בין שכונות פלסטיניות ״חיצוניות״ ל״פנימיות״, ודרשו ריבונות פלסטינית מלאה על כל 
השכונות הפלסטיניות.122 בשאלת הר הבית/אל־חרם א־שריף הציבו הפלסטינים דרישה 
ברק  אהוד  דעת  על  התקבלה  שלא  דרישה   — מלאה  פלסטינית  לריבונות  חד־משמעית 

והמשלחת הישראלית והייתה, כידוע, אחד הגורמים המרכזיים לכישלון הוועידה.123

הגורמים  היו  מה  בשאלה  דיו  של  קיתונות  נשפכו  קמפ־דייוויד  ועידת  סיום  מאז 
לכישלונה, ואם היה מלכתחילה סיכוי כלשהו להגיע להסדר בנושא ירושלים.124 אולם 
מעבר לכל הוויכוחים, נראה שבנושא עתיד מעמדם של תושבי מזרח ירושלים הערבים 
חלה התפתחות משמעותית ביותר: לראשונה המנהיגות הישראלית )בראשות ראש 
הממשלה( שקלה ברצינות ״פרידה״ משכונות ערביות ב״ירושלים המאוחדת״ ומחלק 

הרשות  של  הפעולות  מגוון  את  בספרו  בהרחבה  פירט  בן־עמי  שלמה   .181-179 עמ׳  שם,  בן־עמי,   118

הפלסטינית ואש״ף במזרח ירושלים בתחומי הפוליטיקה, ניהול ענייני הדת, הבריאות, התיירות, החינוך, 
ההשכלה הגבוהה והתחבורה, והדגיש את הפערים העצומים ברמת השירותים בין שני חלקי העיר, הדומים 

לפערים בין שני חלקי ברלין לפני איחודה )בן־עמי, שם, עמ׳ 180(�
119 שר, שם, עמ׳ 228�

120 בן־עמי, שם, עמ׳ 211�

121 בן־עמי שם, עמ׳ 212-210; להרס, שם, עמ׳ 29�

122 בן־עמי, שם, עמ׳ 205-20�

123 להרס, 2011, עמ׳ 32; שר, שם, עמ׳ 231; בן־עמי, שם, עמ׳ 226-225�

124 ראו: רובינשטיין ואחרים, 2003�
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נכבד של אוכלוסיית מזרח ירושלים. איש מחברי המשלחת הישראלית לא העלה את 
השאלה מה רוצים התושבים, ולא שקל את האפשרות שתושבי מזרח ירושלים יחפצו 
שנראה  כפי  תהיה,  זו  לתפנית  ישראל.125  בריבונות  שיישארו  בשכונות  להתגורר 
במזרח  ואילך  מכאן  הישראליות  הרשויות  פעלו  שבה  הדרך  על  השפעה  בהמשך, 
ירושלים במשך כעשר שנים. בין השאר תעלה השאלה: אם ישראל תוותר ממילא על 
חלק מהשכונות והתושבים הערבים ותעביר אותם לידי הרשות הפלסטינית, אז למה 

להשקיע במזרח העיר ולספק שם שירותים ברמה נאותה? 

לאחר שוועידת קמפ־דייוויד התפזרה בלא כלום, נמשכו המגעים בין הצדדים בערוצים 
והניסיונות לפתור את שאלת הריבונות  סוגיית הר הבית  שונים. במוקד השיחות עמדה 
במתחם הקדוש.126 ב־25 בספטמבר יצאו נציגי הצדדים לסבב שיחות נוסף בוושינגטון, אך 

ב־28 בספטמבר פרצה אינתיפאדת אל־אקצא וטרפה את כל הקלפים. 

בשלב ראשון התמקדו המאמצים המדיניים בניסיון להפסיק את האלימות. אך בדצמבר, 
לאחר שברק הודיע על בחירות מוקדמות, התחדשו המגעים להשגת הסדר הקבע.127 שאלת 
 )Bolling( ירושלים עמדה במרכז השיחות שנערכו בבסיס חיל האוויר האמריקאי בולינג
שליד וושינגטון. בסוגיית השכונות הערביות במזרח ירושלים התגבשה למעשה הסכמה 
על העיקרון של שכונות יהודיות בריבונות ישראל ושכונות ערביות בריבונות פלסטינית. 
חילוקי הדעות התמקדו באופן חיבורן של השכונות היהודית שנבנו לאחר 1967 לירושלים 
היהודית )אם יחוברו לעיר ב״שרוכים צרים״, או שיהיה להן ״חיבור אורבני מהותי יותר״( 
במזרח  היהודיות  השכונות  תמורת  הפלסטינים  שיקבלו  השטחים  חישוב  ייעשה  ואיך 
ירושלים.128 חילוקי הדעות המהותיים נותרו בעינם בסוגיית הריבונות בהר הבית, בעיר 

העתיקה ובאגן הקדוש.129

השיחות הללו סללו את הדרך ל״מתווה קלינטון״, שהוצג לצדדים ב־23 בדצמבר 2000� 
המתווה, שהיה הצעת הפשרה שעליה עמלו האמריקאים מאז סיומה של ועידת קמפ־דייוויד, 
פלסטיניים  הם  ערביים  ״אזורים  בוועידה:  להתגבש  שהחל  העיקרון  את  למעשה  אימץ 
ואילו אזורים יהודיים הם ישראליים״ ו״עיקרון זה יחול גם על העיר העתיקה״.130 הנשיא 

125 בין המוחים הבולטים נגד התוכניות לחלוקת הריבונות בעיר העתיקה היו ראשי הכנסיות בירושלים, 

ששיגרו מכתב מחאה לנשיא קלינטון, לאהוד ברק וליאסר ערפאת בסוף יולי 2000. הם תבעו ערבויות 
בינלאומיות שיבטיחו למאמיני שלוש הדתות חופש גישה ופולחן וביקשו להגיע לוועידת קמפ־דייוויד 

כדי להביע את עמדתם. ראו: קליין, 2001, עמ׳ 54-53; רמון, 2012, עמ׳ 114�
126 לפירוט המגעים בנושא ראו: להרס, 2011, עמ׳ 38-35�

127 להרס, שם, עמ׳ 38�

128 בן־עמי, 2004, עמ׳ 370; להרס, שם, עמ׳ 38�

129 בן־עמי, שם, עמ׳ 366, 379; שר, שם, עמ׳ 357; להרס, שם, עמ׳ 39�

130 קליין, 2003, עמ׳ 369� 
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קלינטון המליץ כי ״שני הצדדים יעבדו על מפות שייצרו רציפות ]טריטוריאלית[ מירבית 
עבור שני הצדדים״ והעלה רעיונות נוספים כדי לפתור את שאלת מעמדו של הר הבית/ 
אל־חרם א־שריף.131 לפי ניסוחו של מנחם קליין, שני הצדדים הבינו כי ״את זהותה של 
האדמה קובעים בני האדם השוכנים בה, ומבחינה זו ייתכן שהבסיס שהונח בקמפ־דייוויד 

ישמש מסגרת דיון לכל הסכם בעתיד״.132

ב־28 בדצמבר אישרה ממשלת ישראל ברוב של עשרה תומכים מול שני מתנגדים ושני 
האישור  התניית  תוך  ומתן,  להמשך המשא  כבסיס  קלינטון  הנשיא  רעיונות  את  נמנעים 
בהסכמה פלסטינית דומה.133 ישראל העבירה לקלינטון מסמך תגובה שכלל את החלטת 
הממשלה ורשימה של הערות ונושאים לליבון, כגון סוגיית חלוקת העיר העתיקה, שאלת 
מעמדם של הר הבית והאתרים היהודיים שבאגן הקדוש )הר הזיתים ועיר דוד( ושאלת 
העיר.134  למערב  העיר  שבמזרח  היהודיות  השכונות  בין  הישראלית  הריבונית  הרציפות 
ביחס לניהול העיר הדגישה העמדה הישראלית את הצורך ב״יצירת סידורים בני קיימא בכל 
התחומים הרלוונטיים, כגון עניינים אזרחיים, ביטחון, שירותי דת ושירותים מוניציפליים 

לכל תושבי ירושלים ]היהודית[ ואל־קודס ]הפלסטינית[״.135

העבירו  הם  קלינטון.  שהקצה  במועד  חד־משמעית  תשובה  העבירו  לא  הפלסטינים 
מ״חלוקת  חששם  את  הביעו  הם  להבהרות.  ובקשות  הסתייגויות  רשימת  לאמריקאים 
ירושלים הפלסטינית לכמה איים בלתי רציפים, נפרדים זה מזה ומשאר חלקי פלסטין״. 
הם הביעו הסתייגות מהדרישה לריבונות ישראלית בכמה אתרים דתיים באגן ההיסטורי 
על מעמדה  ״לשמור  הצורך  הדגישו את  הם  הבית.  הר  בנושא  קלינטון  ומרעיונותיו של 
של ירושלים כעיר פתוחה שתותר בה גישה חופשית לכול״.136 אולם האמריקאים סירבו 
לנהל דיון כלשהו במסמך בטרם יתנו להם הפלסטינים תשובה עקרונית ברורה של ״כן״ 

או ״לא״.137

נמשך בשיחות האינטנסיביות שהתנהלו  רעיונותיו של הנשיא קלינטון  על  ומתן  המשא 
ישראל  לראשות ממשלת  בצילן של הבחירות   ,2001 ינואר  בטאבה בשבוע האחרון של 
השכונות  העברת  על  בשיחות  למעשה  הסכימו  הצדדים  שני  בפברואר.  ל־6  שנועדו 

131 מן הארכיון, 2014, עמ׳ 132�

132 קליין, 2003, עמ׳ 368�

133 בן־עמי, שם, עמ׳ 391-387; שר, עמ׳ 369; להרס, שם, עמ׳ 41� 

134 העמדה הישראלית צידדה ב״משטר עליון מיוחד בכל האגן הקדוש״. ראו: מן הארכיון, 2014, עמ׳ 

143; שר, שם, עמ׳ 364, 373-372; קליין, 2001, עמ׳ 74; להרס, שם, עמ׳ 42-41� 
135 מן הארכיון, 2014, עמ׳ 143�

136 מן הארכיון, שם, עמ׳ 154�

137 ביילין, 2001, עמ׳ 194; בן־עמי, שם, עמ׳ 393; להרס, שם, עמ׳ 42 והמקורות האמריקאיים המפורטים 

שם. 
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המשך  תמורת  פלסטינית,  לריבונות  העתיקה(  לעיר  הסמוכות  אלו  )ובכללן  הערביות 
)למעט   1967 לאחר  ירושלים  במזרח  שנבנו  היהודיות  בשכונות  הישראלית  הריבונות 
הר חומה וההתיישבות היהודית בראס אל־עמוד, שהוקמו לאחר ראשית תהליך אוסלו(. 
עם זאת, נותרו בעינם חילוקי הדעות ביחס לסוגיית הריבונות בחלקים שונים של העיר 

העתיקה והאגן ההיסטורי.138

ה. השפעת האינתיפאדה השנייה ובניית הגדר )2005-2002(

הממשלה  לראשות  שרון  אריאל  של  בחירתו  כלום.  בלא  כידוע  הסתיימו  טאבה  שיחות 
בישראל בפברואר 2001 וכניסתו של הנשיא ג׳ורג׳ בוש הבן לבית הלבן גרמו לממשלת 
ישראל ולממשל בארצות־הברית להצהיר כי רעיונותיו של הנשיא קלינטון ודיוני טאבה 
אינם מחייבים עוד את הממשלים כיוון שלא הפכו למסמכים רשמיים ומחייבים. ואולם, 
כפי שנראה בהמשך, השפעתם לא נעלמה לגמרי, והם עלו לדיון מחודש בשנים 2006-

2008, בתקופת ממשלת אולמרט. 

בינתיים גאה גל הטרור הפלסטיני — שהחל בספטמבר 2000 והגיע לשיאו ב־23 הפיגועים 
ירושלים  ״מרץ השחור״.  לכינוי  2002, שזכה  מרץ  הראשונים של  הימים  ב־27  הקשים 
הפכה ליעד מועדף לפיגועי טרור והתאבדות של ארגוני הטרור הפלסטיניים. ברוב המקרים 
בגדה  שונים  מאזורים  הגיעו  הם  ירושלים.  מזרח  תושבי  היו  לא  והמתאבדים  המפגעים 
המערבית ומרצועת עזה, ולעיתים נעזרו במזרח־ירושלמים כסייענים שעסקו באיסוף מידע 
לקראת פיגועים, ברכישת אמצעי לחימה ובתפקיד מובילי המפגעים אל יעדי הפיגוע.139 
לפי נתוני מאגר אירועי הטרור של המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, 
מראשית האינתיפאדה השנייה, בסוף ספטמבר 2000, ועד פברואר 2004 נפגעו בירושלים  
1,995 תושבים )277 הרוגים ו־1,718 פצועים(. חלקה של ירושלים בכלל התקפות הטרור 
בישראל היה 22% )לעומת 9% בתל־אביב ו־5%�2 בחיפה(.140 הפיגועים הקשים ומספרם 
הגדול של ההרוגים והפצועים בצד היהודי הותירו משקעים עמוקים וצלקות קשות 
בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ומחוץ לה, ואלו לא הגלידו עד היום. הם גם 
פגעו פגיעה קשה באמון של חלקים גדולים בציבור היהודי בקיומו של פרטנר בצד 

הפלסטיני ובאפשרות להגיע לפתרון של שלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני.141

138 קליין, 2003, עמ׳ 372-370; להרס, שם, עמ׳ 46-44�

139 שירות הביטחון הכללי, 2008; כהן, 2008, עמ׳ 111-110�

140 מיכאל ורמון, 2004, עמ׳ 45; פארן, פדהצור ופרליגר, 2005, עמ׳ 42-40�

141 ראו למשל: הלר, 2012� 
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נועד  המבצע  במאי.   10 עד  נמשך  והוא  מגן״,  ״חומת  מבצע  נפתח   2002 במרץ  ב־29 
לירידה  הביא  הוא  הפיגועים.  גל  את  ולעצור  המערבית  בגדה  הטרור  בתשתיות  לפגוע 
בסיום  גם  לגמרי  התייצב  לא  בירושלים  הביטחון  אולם  הפיגועים,  במספר  משמעותית 
המבצע. האינתיפאדה השנייה הביאה להחמרת המצב הכלכלי במזרח ירושלים וחיזקה את 
מגמת ההיפרדות בין המגזר היהודי למגזר הערבי בעיר. יהודים רבים הדירו את רגליהם 
מן החנויות שבעיר המזרחית ואפילו מאתרי התיירות שבעיר העתיקה, ותושבים ערבים 
רבים חששו לבקר במערב העיר. חלה האטה ניכרת בגידול כוח העבודה של ערביי מזרח 
שניתנו  והממשלתיים  העירוניים  השירותים  רמת  העיר.142  במערב  המועסקים  ירושלים 
במזרח ירושלים הצטמצמה למינימום ההכרחי. ישראל סגרה את כל המוסדות הפלסטיניים 
שהיו קשורים לרשות הפלסטינית, לפת״ח ולאש״ף במזרח ירושלים ובראשם האוריינט 
והכלכלי הפלסטיני עבר לרמאללה, למרכז השלטוני של  ומרכז הכובד הפוליטי  האוס, 

הרשות הפלסטינית.143

נוספות  חשובות  התפתחויות  לשתי  הביאו  מגן״  ״חומת  ומבצע  הפלסטיני  הטרור  גל 
שהשפיעו על סוגיית התושבּות ועל מעמדם של תושבי מזרח ירושלים: בניית גדר ההפרדה 
הגדה  לבין  ירושלים  מזרח  שטחי  בין  להפריד  השאר  בין  שנועדה  הביטחון(,  גדר  )או 
2002, בעיצומו  המערבית )ההחלטה הראשונה על הקמת הגדר התקבלה ב־14 באפריל 
של ״חומת מגן״(,144 והקשחת המדיניות הישראלית בנושא ״איחוד משפחות״ במקרים של 
נישואים בין תושבי ישראל ואזרחיה ובין תושבי השטחים. הצעד הראשון בעניין זה היה 
סיום המבצע( על הקשחת המדיניות,  )יומיים לאחר   2002 החלטת ממשלה מ־12 במאי 
ובהמשך חקיקת הוראת שעה ל״חוק האזרחות והכניסה לישראל״, שנכנסה לתוקף ב־31 
17 שנה אחרי כניסת הוראת השעה  2003�145 הקשחה זו, התקפה עד ימינו —  ביולי 
לתוקף — הפחיתה מאוד את מספר מקרי הנישואים בין תושבי מזרח ירושלים ותושבי 
עצמם  בתוך  ירושלים  מזרח  ערביי  של  ההסתגרות  למגמת  רבות  ותרמה  השטחים, 
אלה  אף  ובתוכם  המערבית,  הגדה  מתושבי  ומובדלת  מובחנת  לקבוצה  ולהפיכתם 

המתגוררים בפרוורי מזרח ירושלים.146

הגדה  לשטחי  ירושלים  מזרח  בין  המפרידה  הגדר  בבניית  פיזי  ביטוי  קיבלה  זו  מגמה 
המערבית המקיפים אותה. ראשיתה של מלאכת התכנון והחשיבה בעניין הגדר הייתה כבר 
בראשית 1995, בתקופת כהונתה של ממשלת רבין השנייה, עת הוביל משה שחל, השר 
לביטחון פנים דאז, את מלאכת התכנון של ״מרחב התפר״, שנועד ליצור הפרדה ראשונה 

142 שטרן, 2015, עמ׳ 21-20�

143 כהן, 2007, עמ׳ 186�

144 מיכאל ורמון, 2003, עמ׳ 19� 

145 סופר ושלו, 2004, עמ׳ 20� 

146 ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 274-264. תופעה זו ראויה למחקר נוסף.
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בין שטחי ישראל לרשות הפלסטינית, שעשתה אז את צעדיה הראשונים. אולם נראה כי 
בהיעדר לחץ ציבורי ופוליטי מסיבי לבנות את הגדר כתוצאה מהחמרה במצב הביטחוני, 
לא מצאו ממשלות ישראל מ־1995 ועד 2002 הצדקה להקמת גדר הפרדה, בעיקר מחשש 
שזו תגדיר למעשה את הגבול בין ישראל הריבונית לשטחי הגדה המערבית, ותסמן מראש 
את הוויתורים הטריטוריאליים הישראליים במשא ומתן עתידי. בניית הגדר, שהחלה בקיץ 
שרון,  ממשלת  על  בישראל  והתקשורת  הקהל  דעת  ידי  על  רבה  במידה  נכפתה   ,2002
במצב  שחלה  ולהידרדרות  הגואה  הפלסטיני  לטרור  הולם  הגנתי  מענה  לספק  שנדרשה 

הביטחוני ובתחושת הביטחון של אזרחי ישראל )ובתוכם תושבי ירושלים היהודים(.147

תכנון הגדר ובנייתה החלו כ״כורח ביטחוני״, אולם עד מהרה, תוך כדי הקמתה, נדרשו 
גם להיבטים ״אזרחיים״ רבים  מתכנניה, שבאו מתוך מערכת הביטחון, לתת את דעתם 
כך  בתוך  זה.  עצום  מפרויקט  המתחייבים  ומבחוץ(  מבית  פוליטיים  לחצים  זה  )ובכלל 
גם להיבטים רבים הנוגעים לתושבי מזרח העיר וזיקותיהם לתושבי השטחים והאזורים 
שיימצאו מעברה השני, הפלסטיני, של הגדר. מתכנני הגדר לא יכלו כמובן לצפות את 
כל ההשלכות, המשמעויות והתוצאות שהגדר ומשטר הפעלתה יניבו בשורה ארוכה של 
תחומים אזרחיים וביטחוניים. לקשיים אלה נוסף לעיתים היעדר הְכוונה ברורה מצד הדרג 
המדיני, שהתקשה להכריע בשאלת תוואי הגדר מחמת הלחצים הסותרים שבאו מהזירה 

הפוליטית והמשפטית הישראלית ומהזירה הבינלאומית.148

באזור ירושלים הפכה מלאכת תכנון הגדר והקמתה לעניין קשה ובעייתי במיוחד. עיקר 
הקושי היה נעוץ בכך שגדר הפרדה, המוקמת פחות או יותר על גבול שטח השיפוט העירוני 
של ירושלים )בתוספת שלושת גושי ההתיישבות באזור גוש עציון, מעלה אדומים ונבי 
סמואל-גבעת זאב(, אינה מפרידה בדרך כלל בין אוכלוסייה ערבית לאוכלוסייה יהודית, 
לאוכלוסייה  שטחים(  )תושבי  המערבית  בגדה  המתגוררת  ערבית  אוכלוסייה  בין  אלא 
זו  הפרדה  ישראל(.  )תושבי  ירושלים  שבתחומי  הערביות  בשכונות  המתגוררת  ערבית 
בעייתית במיוחד בשל הזיקות המשפחתיות, החברתיות והכלכליות ההדוקות שבין שתי 
אוכלוסיות אלו. בניית הגדר סתרה למעשה את המאפיין המרכזי שנקבע לאחר מלחמת 
ששת הימים, של אי ההפרדה בין שטחי מזרח ירושלים לשטחי הגדה המערבית, והמשך 
הזיקות והקשרים בין תושבי מזרח ירושלים לבין הגדה המערבית וירדן באמצעות מדיניות 
אדם  בני  של  חופשי  מעבר  אפשרה  זו  מדיניות  לעיל,  שראינו  כפי  הפתוחים.  הגשרים 
וסחורות בין ממלכת ירדן, הגדה המערבית, מזרח ירושלים וישראל שבתחומי הקו הירוק, 
ויצרה מארג מורכב של קשרים וזיקות שנפגעו מאוד עקב הקמת הגדר. לראשונה מאז 

147 מיכאל ורמון, 2003, עמ׳ 19; פולמן, 2004, עמ׳ 115-114. וראו בהרחבה: אריאלי וספרד, 2008�

148 מיכאל ורמון, שם, עמ׳ 44-15�
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ניסיון ישראלי משמעותי לחלק את המרחב, שתפקד עד לבניית הגדר  1967 נעשה  יוני 
כמטרופולין יהודית-ערבית ללא גבולות ברורים. 

מפת גדר הביטחון ב״עוטף ירושלים״
)מקור: קראוס, 2018, עמ׳ 60(
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בתחום   1967 מאז  הישראלי  הממשל  שיצר  הקשות  וההגבלות  המכשולים  מזאת,  יתרה 
ותושבים  ירושלים,  של  השיפוט  שטח  בתוך  הערבית  הבנייה  את  מאוד  צמצמו  התכנון 
מזרח־ירושלמים רבים שנשאו תעודות זהות ישראליות בחרו להקים את בתיהם )עד ראשית 
שנות ה־2000( מעברו השני של גבול השיפוט העירוני, שם הקל הממשל האזרחי )מטעם 
צה״ל( באישורי הבנייה ולעיתים קרובות העלים עין מהבנייה הפלסטינית רחבת ההיקף.149 
כשבפרוורים  להפרידו,  מאוד  שקשה  אורבני  רצף  העירוני  הגבול  עברי  משני  נוצר  כך 
שמחוץ לגבול העירוני של ירושלים )דוגמת א־רם ואל־עזרייה( מתגוררים במעורב אלפי 
תושבים ירושלמים נושאי תעודות זהות ישראליות ו״תושבי שטחים״ — לעיתים קרובות 
בני אותה משפחה או חמולה. חיי התושבים ״הירושלמים״, שהתגוררו להלכה מחוץ לעיר, 
נותרו תלויים בעיר ובשירותיה: ילדים רבים למדו במערכת החינוך של מזרח ירושלים, 
התושבים נזקקו לשירותים רפואיים בבתי החולים במזרח העיר או במערבה, ורבים עבדו 
בשוק העבודה הישראלי )בין השאר בעיריית ירושלים(. כמו כן, סטודנטים ומרצים תושבי 
מזרח ירושלים למדו ולימדו באוניברסיטת אל־קודס, שהקמפוס העיקרי שלה נמצא באבו 
דיס )שמחוץ לתחום השיפוט העירוני(. מרכזי הקניות הזולים באל־עזרייה, ביר נבאלה וא־
רם התבססו על קונים ירושלמים יהודים וערבים. אך הגדר שינתה מציאות זו מן הקצה 
אל הקצה. היא הביאה לניתוק ירושלים מאזורי פריפריה אלה, לסגירתם של מרכזי 

הקניות שצמחו מעבר לגבול העירוני ולבידודם החברתי של המזרח־ירושלמים.

המציאות החדשה שיצרה הגדר הביאה לשורת תופעות שפגעו קשות במרקם החיים במזרח 
ירושלים. נציין כמה מהן:

שיבה של אלפי תושבים מזרח־ירושלמים נושאי תעודות זהות ישראליות, שהתגוררו  א.  
וסביבותיה.150  העתיקה  לעיר  גם  זה  ובכלל  ירושלים  תוך  אל  העיר,  לתחומי  מחוץ 
)זכויות  ישראל  כתושבי  זכויותיהם  מאובדן  היה החשש  זה  לתהליך  הגורם המרכזי 

סוציאליות, חופש תנועה ותעסוקה ועוד( ופגיעה בזיקתם לעיר. 

בתחומי  הדירה  ובשכר  הדירות  במחירי  עלייה משמעותית  חלה  זה  תהליך  בעקבות  ב.  
הגבעה  כמו  יהודיות  בשכונות  להתגורר  עברו  ערבים  ותושבים  ירושלים,  מזרח 

149 ראו למשל את עדותו של אמיר חשין, לשעבר יועץ ראש העיר קולק לענייני ערבים, על הקמת השכונה 

א־זעים ממזרח להר הזיתים בתחילת שנות השמונים, ללא היתרי בנייה מטעם המינהל האזרחי ביהודה 
185-184; ריאיון עם ישראל קמחי, מרכז מחקרי ירושלים במכון ירושלים  1992, עמ׳  ושומרון, חשין, 

למחקרי מדיניות, 15 בפברואר 2016� 
וגם   — הייתה  לא  הערבית  האוכלוסייה  של  האמיתית  ״הבעיה  כי  אולמרט  טוען  שלו  באוטוביוגרפיה 
כיום איננה — הריסת מבנים בלתי חוקיים, אלא היעדר תוכניות מאושרות, שיאפשרו גם לערבים לבנות 

בשכונות שלהם״, ראו: אולמרט, 2018, עמ׳ 476�
150 אין בידינו נתונים מדויקים על היקף התופעה.
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הצרפתית, נווה יעקב ופסגת זאב.151 המעבר העלה את הצפיפות באזורים רבים במזרח 
העיר )ובאופן מיוחד בעיר העתיקה וסביבותיה( ויצר עומס כבד על מערכת השירותים 
ברמה  שירותים  לספק  הצליחה  לא  הגדר  לבניית  קודם  שגם  והחברתיים,  הפיזיים 

נאותה.

התרופפות קשה של שלטון החוק והנוכחות השלטונית באזורים שנותרו מעבר לגדר,  ג.  
שועפאט  הפליטים  מחנה  באזור  ירושלים,  של  המוניציפלי  בתחום  עדיין  נכללו  אך 
וכפר עקב.152 באזורים אלה מתגוררים היום לפי הערכות שונות כ־140 אלף בני אדם, 
רבים  קומות  רבי  נבנו  שבהן  אלו,  שכונות  מזרח־ירושלמים.153  אלף  כ־100  מתוכם 
ללא היתר ופיקוח וללא תשתית ראויה, הפכו למוקדי פשיעה ומצוקה צפופים, שבהם 
מזרח  ותושבי  שטחים  תושבי  של  מעורבים  וזוגות  רבים  שטחים  תושבי  מתגוררים 
ירושלים. נציגי המדינה התחייבו בפני בג״ץ כי תושבי ישראל המתגוררים באזורים 
אלה יקבלו שירותים מהעירייה ומהמדינה ברמה נאותה באמצעות מנגנון מיוחד שיוקם 
חלקי  באופן  מומשה  זו  התחייבות  אך  ירושלים(,  עוטף  קהילתי  )מינהל  זה  לצורך 
ביותר.154 העירייה מנסה לפעול באזורים אלה באמצעות קבלני משנה ללא הצלחה 
יתרה. בחלקים של כפר עקב החלה הרשות הפלסטינית לפעול בניסיון להסדיר את 
ישראל מנעה ממנה לפעול באזור מחנה הפליטים  וסדר,155 אך  ולכפות חוק  התכנון 
שועפאט. ב־2013 נפוצו ידיעות על כוונתו של ראש העיר ניר ברקת להעביר שכונות 
אלו לאחריות המינהל האזרחי, בטענה שהעירייה אינה יכולה להעניק שירותים ראויים 
מעברה השני של הגדר. אולם ידיעות אלו )שלא התגבשו לתוכנית ממשית( רק הגבירו 
את חששותיהם של תושבי השכונות הללו מהאפשרות כי ינותקו לחלוטין מן העיר.156 

151 גם בעניין זה אין נתונים מדויקים על היקף התופעה. על התופעה של מגורי תושבים ערבים־פלסטינים 

בגבעה הצרפתית ראו: שטרן ויעקובי, 2020�
152 אזור כפר עקב נותר מחוץ לגדר בגלל תנאי השטח וצפיפות הבנייה, שלא אפשרו את הקמת הגדר 

בינו לבין שולי רמאללה. כך גם לגבי מחנה הפליטים שועפאט, שלא ניתן היה להפרידו מן הכפר ענאתא. 
אזור מחנה הפליטים שועפאט נודע גם במספר הגדול של שוהים בלתי חוקיים )שב״חים( המתגוררים 
בתחומו ובהיותו אזור בעייתי במיוחד מבחינת חוק וסדר, שרשויות הביטחון הישראליות נמנעו בדרך 
כלל מלהיכנס אליו מאז 1967. נראה שגם שיקולים אלה השפיעו על החלטת ישראל להשאירו מעברה 

החיצוני של גדר הביטחון. 
153 ההערכה הרווחת היא שבשכונות אלו מתגוררים 100-90 אלף מזרח־ירושלמים בעלי תושבות ישראלית 

להתגורר  רשאים  שאינם  מזרח־ירושלמים  תושבים  של  זוג  בני  חלקם  שטחים,  תושבי  אלף  ו־40-30 
בירושלים. על שתי השכונות וההערכות השונות על מספר התושבים המתגוררים בהן, ראו בפרסומי מכון 

ירושלים למחקרי מדיניות: אסמר, 2018, עמ׳ 19-18; נתשה, 2019, עמ׳ 20-18�   
154 האגודה לזכויות האזרח בישראל, 2017; הרצאות רונית סלע, מנהלת מחלקת שטחים ומזרח ירושלים 

ירושלים  מכון  דני תרזה, ממתכנני הגדר בצוות החשיבה של  )מיל׳(  ואל״מ  לזכויות האזרח,  באגודה 
למחקר מדיניות, 8 בפברואר 2017�

155 ראו: יששכרוף ותיבון, 10 בנובמבר 2013�

156 חסון, 18 באפריל 2013� 
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בהמשך נסוג ראש העיר מהתוכנית,157 אבל הרעיון שב ועלה באופנים שונים: ראש 
גל  לנוכח  אלו  רעיון לשלול את התושבּות מתושבי שכונות  נתניהו העלה  הממשלה 
2020( של  )מינואר  2015. ב״תוכנית המאה״  ירושלים בסתיו  הטרור שפרץ במזרח 

נשיא ארצות־הברית דונלד טראמפ הן נכללות בשטח המדינה הפלסטינית.158

והאתגרים  האקוטי  מצבן  המתמשכת,  ההזנחה  השכונות,  בשתי  האוכלוסייה  גודל 
הוא  ביניהם  )הבולט  שונים  מדיניות  לקובעי  גרמו  בשיקומן  הכרוכים  העצומים 
להוציא את   ,2017 זאב אלקין( להציע, באוקטובר  ומורשת,  ירושלים  לענייני  השר 
ירושלים ולהפוך אותן לרשות  שתי השכונות אל מחוץ לתחומי השיפוט של עיריית 
נעשו צעדים משמעותיים לקידום  ישראלית עצמאית. אולם עד כה לא  מוניציפלית 

רעיון זה, ושאלת ניהולן נותרה ללא מענה.159

בתים רבי קומות שנבנו ללא היתר וללא תשתית בשכונת כפר עקב שמחוץ לגדר
)צילום: אמנון רמון(

2018 פעל ברקת לסגור את שירותי  323-318. בשנת  2019, עמ׳  157 ראו הדיון בנושא בספרו: ברקת, 

אונרר״א במחנה הפליטים שועפאט ולהעבירם לידי העירייה. ראו שם, עמ׳ 323-321�
158 רביד וחסון, 25 באוקטובר 2015; פרידסון, 29 בינואר 2020�

159 חסון וליס, 29 באוקטובר 2017; האגודה לזכויות האזרח בישראל, 2017; שרגאי, 2018. גם החלטת 

הממשלה 3790 אינה מתייחסת לשיפור התשתיות בשתי שכונות אלה.  
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)שהתוואי  הגדר  של  הישראלי  מעברה  שטחים  תושבי  אלפי  כמה  של  הימצאותם  ד.  
שלה לא תמיד חופף את הגבול המוניציפלי(, אך בשטח שלא סופח לתחום ירושלים 
ב־1967 )ונחשב לחלק מ״השטחים״(. מעמדם של תושבים אלה בישראל לא הוסדר, 
הימצאותם  מנגד,  יותר.  לקשה  הפכה  לירושלים  שמחוץ  חייהם  מרכזי  אל  וגישתם 
ירושלים המתגוררים בצד הישראלי של הגדר, אבל מחוץ לתחום  של תושבי מזרח 
המוניציפלי של העיר )למשל באזור ואדי חומוס סמוך לצור באהר(.160 ב־2013 נעשה 
ניסיון להסדיר את מעמדם של האחרונים בעקבות מספר תביעות נגד הביטוח הלאומי 
שהוגשו בדרישה שיושבו להם זכויותיהם, שכן הם מתגוררים מ״צידה הישראלי״ של 
הגדר )אם כי מחוץ לתחום המוניציפלי של העיר(, והנושא הונח על שולחנו של היועץ 
המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין. בהודעת המוסד לביטוח לאומי שהוגשה בהנחיית 
היועץ המשפטי לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים באפריל 2013 נקבעה הגדרה 
חדשה ל״שטח מיוחד״ — השטח הכלוא בין גבולה המוניציפלי של ירושלים לבין גדר 
כאילו  נחשב  זה  מי שמתגורר בשטח  כי  הלאומי  ההפרדה. בהודעה מאשר הביטוח 
התגורר בשטח ישראל, וזכויותיו לא יישללו ״כל עוד המצב המשפטי והמדיני יעמוד 

בתוקפו כפי שהוא היום״.161

אשר לגדר ולהבנות שהושגו בקמפ־דייוויד ובשיחות טאבה, נראה שהרעיון להכליל  ה.  
שטחים במזרח ירושלים )על כ־340 אלף תושביהם הערבים בסוף 2017( בצד הישראלי 
של הגדר סותר למעשה את השאיפה להיפרד משכונות ערביות במזרח העיר. חלופות 
אחרות, שהיו מוציאות שכונות פלסטיניות לצד הפלסטיני של הגדר, הוצעו בין השאר 
על ידי ישראל קמחי וצוות חוקרים ממכון ירושלים למחקרי מדיניות )אז מכון ירושלים 
לחקר ישראל(, אך נדחו.162 נראה שתוואי הגדר המוסיף לשטחים שסופחו לירושלים 
ב־1967 גם את שלושת הגושים של אזור מעלה אדומים-מישור אדומים, גוש עציון 
המורחב ואזור גבעת זאב ונבי סמואל, מבטא קונצנזוס ישראלי נרחב, המקובל על 

מנהיגי רוב המפלגות בישראל כמפת האינטרסים של ישראל ב״ירושלים רבתי״.163

160 אזור ואדי חומוס נמצא מזרחית לכפר צור באהר, מחוץ לתחומה המוניציפלי של ירושלים, אך ב״צד 

הישראלי״ של הגדר. באזור זה נבנו בעשור האחרון רבי קומות רבים ללא תשתית וללא היתר. חלק ניכר 
מתושבי השכונה הם תושבי צור באהר שלא יכלו לבנות לעצמם בתים בתוך כפרם שבתחומי ירושלים.

161 חסון, 18 באפריל 2013; ראו גם: ברקת, 2019, עמ׳ 319-318�

162 ראו: קמחי, 2006, עמ׳ 158-127; צוות החשיבה של מכון ירושלים לחקר ישראל, 2007�

ידי  על  הועלו  הסכם,  ללא  גם  ירושלים,  מזרח  משכונות  ניכר  מחלק  ישראלית  היפרדות  על  רעיונות 
״התנועה להצלת ירושלים היהודית״ בראשות חיים רמון, וגם על ידי ח״כ יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה. 

ראו: קדמון, 12 בפברואר 2016, עמ׳ 7; רביד, 19 בינואר 2016; ברקוביץ, 6 באפריל 2016�
163 מושג זה מופיע למשל בכותרת ״ועדת השרים לענייני ירושלים רבתי״, שהוקמה ב־5 במאי 2013� 
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תוצאה חיובית יותר מנקודת מבטם של תושבי מזרח ירושלים הייתה ניסיון ישראלי ראשון 
להסדיר מערכות שירותים במזרח העיר וסביבותיה בעקבות גלי הפיגועים של האינתיפאדה 
השנייה ובניית הגדר. כך למשל, בתחום התחבורה הציבורית, המצוקה הביטחונית הביאה 
מורשים  בלתי  פרטיים  תחבורה  מפעילי  נגד  תקיפה  ממסדית  לפעולה  מ־2003  החל 
)״חאפרים״(, חלקם קשורים לגורמי פשע ועולם תחתון במזרח ירושלים, שהסיעו כ־80% 
מהנוסעים במזרח ירושלים בטנדרים, מיניבוסים וכלי רכב בלתי תקניים אל העיר ובתוכה 
העיר.  אל  המערבית  מהגדה  חופשית  כניסה  ואפשרו  הביטחון,  רשויות  של  פיקוח  ללא 
מפעילים אלה פגעו קשה ב־15 חברות האוטובוסים המזרח־ירושלמיות הוותיקות, שחלקן 

פעלו בעיר מאז 1967�164

ביוזמת רשויות הביטחון, משרד התחבורה ועיריית ירושלים, ובאמצעות ״צוות תוכנית אב 
לתחבורה בירושלים״ )גוף משותף למשרד התחבורה ולעירייה(, גובשה רפורמה מקפת 
בתחום התחבורה הציבורית במזרח העיר. בשיתוף נציגי התושבים, הופעלו קווים חדשים 
לאזורים שלא זכו לשירות קודם לכן ושודרגו קווים קיימים. 15 החברות המפעילות את 
קווי התחבורה הציבורית במזרח ירושלים התאגדו במסגרת עמותת ״מסיעי מזרח העיר״, 
המקיימת קשרי עבודה שוטפים עם צוות תוכנית אב לתחבורה. העמותה אף קיבלה תמיכה 
כספית ממשרד התחבורה, שבעזרתה נרכשו מספר רב של אוטובוסים חדשים. במסגרת 
כראוי,  סומנו  הקווים  אחיד,  לעיצוב  והתחנות  הנהגים  מדי  האוטובוסים,  זכו  התוכנית 
נקבעו לוחות זמנים, הופעלה מערכת כרטוס אחידה עם תעריפי נסיעה ברורים וקבועים, 
הוארכו שעות השירות והופעלה מערכת פיקוח על הקווים� הפעילות בתחום זה היא דוגמה 
יוצאת דופן ליוזמה ממסדית ישראלית שנולדה כתוצאה מדרישות ביטחון והתרחבה כדי 
לספק שירותים אזרחיים ברמה גבוהה יותר לאוכלוסייה הערבית. כפי שנראה בהמשך, 
התחבורה  את  ולשפר  להמשיך  הוא   2018 במאי  שהתקבלה   3790 החלטה  מיעדי  אחד 

הציבורית במזרח ירושלים ואף לקשר אותה למערכת התחבורה הכלל עירונית.

בעקבות בניית הגדר פעלו הרשויות הישראליות גם בתחום החינוך. לאחר שעלה הביקוש 
מצד הורים רבים להעביר את ילדיהם לבתי הספר העירוניים הרשמיים )בין השאר בעקבות 
חזרת משפחות רבות העירה נוכח בניית הגדר ובשל המצוקה הכלכלית שפגעה בבתי הספר 
במערכת  בכיתות  חמור  מחסור  הסתמן  גובים(,  שהם  הלימוד  בשכר  והעלייה  הפרטיים 
הורי התלמידים  לבג״ץ של  בין השאר בלחץ עתירות  ברירה —  באין  החינוך העירונית. 
וארגונים כמו עיר עמים והאגודה לזכויות האזרח — נאלצו מנח״י ומשרד החינוך להגדיל 
את מספר בתי הספר השייכים לקטגוריה של ״מוּכר שאינו רשמי״ )מוכש״ר(, בהם לומדים 
ובמבנים שאינם מתאימים  כ־50 אלף תלמידים, חלקם הגדול בכיתות לא תקניות  היום 

164 רישיונות ההפעלה של חברות אלו לא חודשו על ידי בעליהן מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה, בסוף 

1987, עקב הרצון לנתק את הקשר עם השלטון הישראלי.
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לייעודם. משרד החינוך ומנח״י מתקשים לעיתים לפקח על בתי ספר אלה, שחלקם מופעל 
על ידי יזמים פרטיים או רשתות חינוך המונעים גם משיקולים כלכליים.165

ירושלים,  במקביל התרחב מאוד היקף הפעילות של קופות החולים הישראליות במזרח 
אשר מאז הנהגת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בראשית 1995, התחרו ביניהן על מספר 
המבוטחים. כמו בתחום החינוך המוכר שאינו רשמי, גם בתחום הבריאות פועלות קופות 
משיקולים  גם  המונעים  )זכיינים(  פרטיים  יזמים  באמצעות  ירושלים  במזרח  החולים 
מרכזים  כמו  הבריאות,  מערכת  של  מסוימים  בתחומים  קשיים  היוצר  דבר   — כלכליים 
להתפתחות הילד שאינם ״רווחיים״ מספיק עבור הזכיינים. החלטת ממשלה 3790 )ממאי 
החולים  קופות  של  ישירה  בפעילות  ולתמוך  לעודד  בהמשך,  כפי שנראה  מנסה,   )2018

במזרח ירושלים, כמקובל בשאר חלקי המדינה.

על פי ניתוחו של אורן שלמה, ניתן לראות בתהליכים אלו — בתחומי התחבורה, החינוך 
תכנון  ללא  ירושלים, שנעשתה  למזרח  ישראלית מהוססת  והבריאות — חדירה ממסדית 
מקיף וכמעט מכורח הנסיבות בתחומים שהוזנחו בעבר ולא טופלו כראוי על ידי הרשויות. 
מזרח  את  שניתקה  הגדר,  בניית  הם  אלה  תהליכים  שמאחורי  העיקריים  הגורמים  שני 
ירושלים מן העורף החברתי והכלכלי שלה בגדה המערבית, וסגירת המוסדות הפלסטיניים 
שהיו קשורים לאש״ף ולרשות הפלסטינית במזרח ירושלים. שני גורמים אלה יצרו ואקום 
שחייב את ישראל לפעול, בדרך כלל בסטנדרטים נמוכים יותר ובדרכים שונות מן המקובל 
והאגודה  עמים  עיר  כמו  ארגונים  של  המשפטי  הלחץ  בכלל.166  ובישראל  העיר  במערב 
לזכויות האזרח הגביר עוד יותר את הלחץ על הרשויות הישראליות לפעול, במיוחד בתחום 

החינוך בבניית כיתות לימוד חדשות. 

במבט לאחור נראה שמציאות חדשה זו, שהתעצבה ב־18 השנים האחרונות, עיצבה 
בהדרגה תודעה חדשה בקרב רבים מתושבי מזרח ירושלים — תודעה של ניתוק מסוים 
הפלסטינית  והרשות  המערבית  הגדה  מצד  העיר  את  העוטף  הפלסטיני  מהמרחב 
והפניית המבט מערבה, אל מערב ירושלים והחברה הישראלית. מן הצד השני, תכנון 
החדשה  המציאות  עם  וההתמודדות  ירושלים  באזור  שלה  התוואי  קביעת  הגדר, 
שיצרה, חייבו הן את הדרג הפוליטי הבכיר של מקבלי ההחלטות בישראל והן את 
הדרג הביצועי הבכיר )בצבא ובהמשך גם במערכות הממשלתיות והעירוניות( להכיר 

165 בשנת תשע״ט )2019-2018( למדו במזרח ירושלים 43,877 תלמידים )38% מכלל התלמידים( בבתי 

הספר של ה״חינוך העירוני הרשמי״, 51,327 )44%( בבתי הספר של ה״חינוך המוכר שאינו רשמי״ וכ־20 
אלף )18%( באלו של החינוך הפרטי )שאינו מפוקח כלל על ידי המערכת הישראלית(. הנתונים על פי 

מצגת שהוצגה למנכ״ל משרד החינוך, שמואל אבואב, ב־1 ביולי 2019�
166 על תהליכים אלו ראו בהרחבה בעבודת הדוקטורט של אורן שלמה )שלמה, 2015(. אני מודה לו על 

הרשות לעיין בעבודה לפני פרסומה בספר. ראו גם: שלמה, 2017�
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לעומק את המציאות במזרח ירושלים, שלראשונה הותווה קו גבול ברור בינה ובין 
האזורים הסמוכים לה בגדה המערבית מעבר לגדר.167 כפי שנראה בפרקים הבאים, 
שני התהליכים הללו וגורמים נוספים יצרו בהמשך שינוי דרמטי במדיניות הממשל 
הישראלי כלפי המרחב המזרח־ירושלמי ותושביו, וגם ביחס של המזרח־ירושלמים 

כלפי הרשויות הישראליות.

התקדים של החלטת ממשלה על השקעה באגן העיר העתיקה  ו.  
והר הזיתים )2005(

תוצאה נוספת, שנבעה ממצבה הקשה של העיר בתקופת האינתיפאדה השנייה, באה לידי 
ביטוי בשתי החלטות של ממשלת שרון )שהתקבלו בעיצומם של ימי ההתנתקות מרצועת 
עזה( לחיזוק מעמדה של העיר, אשר השפיעו לשנים רבות. הראשונה, החלטה מס׳ 3696 
מיום 2005�6�6 לעידוד צמיחה כלכלית בירושלים, עסקה בקידום התעסוקה וכלכלת העיר, 
הרחבת הבנייה למגורים, שיפור איכות החיים ותרבות הפנאי והחייאת מרכז העיר מוכה 
הפיגועים.168 התקציב שיועד למטרות אלו היה 280 מיליון שקלים ל־8 שנים )50 מיליון 
2012-2007(�169 החלטה זו  2006-2005 ו־40 מיליון בכל אחת מהשנים  לשנה בשנים 
לא נגעה כלל לפיתוח מזרח העיר ולצורכי האוכלוסייה הערבית, אבל יש לה חשיבות 
כתקדים להקצאה ממשלתית רב־שנתית לחיזוק כלכלת העיר ויצירת צמיחה כלכלית 

לאחר המשבר של האינתיפאדה השנייה.

50 מיליון שקל בכל  4090 מ־2005�8�9( הקצתה  ההחלטה השנייה של הממשלה )מס׳ 
אחת משנות התקציב 2013-2006 לשיקום, פיתוח ותחזוקה של מרחב אגן העיר העתיקה 
 2012-2006 מהשנים  אחת  בכל  שקלים  מיליון   10 הוקצו  כך,  על  נוסף  הזיתים.170  והר 
מתוך תקציב משרד התיירות לשם מימון תוכניות תיירותיות בעיר העתיקה. כמו כן, הוטל 
על משרד התחבורה לקדם את סלילת כביש 20 בצפון העיר המקשר את פסגת זאב, בית 
ירושלים  לפיתוח  הרשות  שהכינה  התוכנית   .)443 לכביש  )המתחבר  בגין  וכביש  חנינא 
)הרל״י( לפיתוח האגן ההיסטורי כללה פיתוח שטחים פתוחים סביב העיר העתיקה, טיפול 
בבית הקברות היהודי בהר הזיתים )שנפגע וחולל בתקופת האינתיפאדה השנייה( ושיפוץ 

167 ריאיון עם אל״מ )מיל׳( דני תרזה, לשעבר ראש מינהלת ״קשת צבעים״ בפיקוד מרכז ומתכנן הגדר 

באזור ירושלים, 27 בספטמבר 2017�  
168 לנוסח מלא של ההחלטה ראו: משרד הראש הממשלה, 2005ב. 

על החייאת מרכז העיר ירושלים כתוצאה מהחלטה זו ראו: רמון, ילינק וויטמן, 2011, עמ׳ 105-91� 
169 גלילי ומרחב, עמ׳ 413�

170 לנוסח המלא של ההחלטה ראו: משרד ראש הממשלה, 2005ג.
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אתרים בעיר העתיקה ובאגן ההיסטורי. היא כללה גם העברת אחריות על עבודות הניקיון 
הבנייה  תופעת  עם  התמודדות  להרל״י,  מהעירייה  העתיקה  בעיר  השוטפת  והתחזוקה 
הבלתי חוקית ועוד. התקדים החשוב שיצרה התוכנית היה תקצוב הניקיון והתחזוקה בעיר 
העתיקה באמצעות תקציב ממשלתי מעבר למימון העירייה, כל זאת מתוך הנחה שהעיר 
העתיקה, האגן ההיסטורי המקיף אותה והר הזיתים הם נכס לאומי ייחודי, בעל פוטנציאל 
לפיתוח תיירותי, ולעירייה לבדה אין כלים תקציביים להתמודד עם משימה בסדר גודל 

כזה.

שער שוק מוכרי הכותנה ששופץ בעיר העתיקה, 2012 
)צילום: אמנון רמון( 

קביעת יעדי התוכנית וניהולה נעשו על ידי ועדת היגוי שכללה את מנכ״ל משרד ראש 
הממשלה, הממונה על התקציבים באוצר ומנכ״ל העירייה. הניקיון והתחזוקה של העיר 
העתיקה נמסרו על ידי הרל״י לחברה לפיתוח מזרח ירושלים )פמ״י(, שהעסיקה קבלנים 
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במאי  העתיקה.171  בעיר  הניקיון  ברמת  משמעותי  לשיפור  והביאו  המלאכה  את  שביצעו 
שנועדה  תוכנית  על  מ־2012�5�20(   4651 )מס׳  נוספת  החלטה  הממשלה  קיבלה   2012
להמשיך ולפתח את המרחב הציבורי־תיירותי בירושלים בשנים 2019-2013. בין מטרותיה: 
ופעולות  בסביבותיו  הפיקוח  הגברת  הזיתים,  בהר  היהודי  הקברות  בית  שיקום  ״המשך 
נוספות לשיפור תשתיות חיוניות בעיר העתיקה, לרווחת כלל תושביה והמבקרים הרבים 
הפוקדים אותה״.172 החלטות אלו של הממשלה והתוכניות שנגזרו מהן אומנם לא נגעו 
לבעיות היסוד של התושבים הערבים תושבי מזרח ירושלים, אולם ניתן לראות בהן 
ניצנים ראשונים של הבנה שמזרח ירושלים  — ובשלב ראשון אגן העיר העתיקה והר 
הזיתים — מציבים אתגרים שהעירייה לבדה לא יכולה להתמודד איתם, ורק תקציבים 
ממשלתיים משמעותיים )כולל מעורבות של משרד ראש הממשלה ואגף התקציבים( 
וכלי ביצוע חדשים יוכלו להתמודד עם היקף הבעיות והאתגרים המיוחדים לאזורים 
הממסדית,  התפיסה  ראשית  את  אלו  בתוכניות  לאתר  ניתן  לאחור  במבט  אלה.173 
בעניינים  מתחילה  העתיקה  העיר  באגן  הישראלית  והמשילות  הריבונות  שהפגנת 

פרוזאיים כמו ניקיון ותחזוקה.174

ז. השפעת תהליך אנאפוליס ושיחות אולמרט-אבו מאזן 
)2008-2007(

בין  במגעים  המדיני  הקיפאון  ירושלים:  מזרח  על  והשפעתה  המדינית  לזירה  ובחזרה 
ישראל לפלסטינים, שנפסקו רשמית בראשית פברואר 2001 — ימי האינתיפאדה השנייה 
וכינונה של ממשלת שרון — הסתיים ב־27 בנובמבר 2007, עם כינוס ועידת אנאפוליס, 
שבה הודיעו שני הצדדים קבל עם ועולם על חידוש המשא ומתן ביניהם מתוך שאיפה 
להגיע להסכם קבע עד סוף 2008. בהצהרת אנאפוליס לא נזכרה אומנם סוגיית ירושלים 
במפורש, אך צוין בה כי המשא ומתן יעסוק בכל הנושאים, ״כולל סוגיות הליבה, ללא 

יוצאי דופן, כפי שנקבע בהסכמים הקודמים״.175

עבודת מטה  ריכז  באותה עת אשר  אריאל שרון  עוזרו של ראש הממשלה  ליאור שילת,  עם  ריאיון   171

בנושא, 18 בדצמבר 2019. בין הפעילים לאישור התוכנית היה גם גדעון שמיר, אז מנכ״ל פמ״י. 
172 לנוסח המלא של ההחלטה ראו: משרד ראש הממשלה, 2012�

173 ריאיון עם שרית גולדשטיין, סמנכ״לית משרד ירושלים, שליוותה את יישום החלטות הממשלה הנ״ל 

בתקופת עבודתה במשרד ראש הממשלה, 12 במרץ 2019; ריאיון עם דביר כהנא, לשעבר מנכ״ל עמותת 
אלעד והמשרד לענייני ירושלים, שעסק בנושאי פיתוח אגן העיר העתיקה ועיר דוד, 22 במרץ 2019�

174 ריאיון עם ליאור שילת, 18 בדצמבר 2019�

175 להרס, 2011, עמ׳ 53�
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בעקבות כינוס הוועידה החלו הצדדים במשא ומתן מקיף בכל הסוגיות המרכזיות, למעט 
שאלת ירושלים, ובחלקן אף הושגה התקדמות רבה.176 נושא ירושלים לא נדון באופן גלוי 
על  ומתן  משא  יתנהל  אם  מהממשלה  לפרוש  ש״ס  של  איומה  בגלל  הרשמיים  בערוצים 
ירושלים.177 דחיית הדיון בסוגיה רגישה זו התאפשרה ככל הנראה על בסיס הבנה שקטה 
בין אבו מאזן לאהוד אולמרט )שהחליף את שרון בינואר 2006 כממלא מקום ראש הממשלה 
ואחר כך, החל מאפריל, כראש ממשלה( לקיים את המשא ומתן בעניין ירושלים בשיחות 

סודיות ביניהם, ולהימנע מכל פרסום בעניין עד ששני הצדדים יגיעו להסכמה.178

ב־16 בספטמבר 2008 התקיים המפגש האחרון בסדרת השיחות בין אולמרט לאבו מאזן. 
יש להדגיש כי מפגש זה התקיים חודש וחצי לאחר הודעת אולמרט על כוונתו להתפטר 
על רקע פרשיות השחיתות שנקשרו אליו, ויום לפני הבחירות החדשות לראשות מפלגת 
כלל בשיחות אולמרט-אבו מאזן  הייתה מעורבת  לבני, שלא  ציפי  ניצחה  קדימה שבהן 
בנושא ירושלים.179 במפגש הציג אולמרט בפני אבו מאזן המופתע מסמך עקרונות להסכם 
באזור  כולל   — המדינות  שתי  בין  הגבול  לקו  הצעתו  את  המפרטת  מפה  בליווי  קבע, 
ירושלים. תוכנית אולמרט התבססה על עבודה של צוות מצומצם שכלל את תא״ל )מיל׳( 
אודי דקל, ראש מינהלת השלום, ואל״מ )מיל׳( דני תרזה, לשעבר ראש מינהלת ״קשת 

צבעים״ בפיקוד מרכז וממתכנני גדר ההפרדה. 

עבודת הצוות הושפעה מרעיונות שונים להסדר סוגיית האגן ההיסטורי )״האגן הקדוש״( 
נוספים.180  ובצוותים  ירושלים  גובשו במכון  וסביבותיה, אשר  הכולל את העיר העתיקה 
היו דומים לאלה של מתווה קלינטון, למעט הצעתו  עקרונות התוכנית שהציע אולמרט 
בירושלים  שנבנו  היהודיות  השכונות  שכל  הציע  הממשלה  ראש  הקדוש.  האגן  בנושא 
לאחר 1967 יישארו בריבונות ישראל, והשכונות הערביות יעברו לריבונות פלסטינית ויהיו 
ישראל,  מדינות:  חמש  לנאמנות  יימסר  הקדוש  האגן  הפלסטינית.  המדינה  של  לבירתה 
חופשית  כניסה  האגן תתאפשר  אל  וארצות־הברית.  סעודיה  ירדן,  הפלסטינית,  המדינה 
למאמיני כל הדתות, וחמש המדינות הנאמנות יקבעו את ההסדרים שיחולו על התושבים 
ועל המבקרים בו. הצעת ההסכם לא התייחסה לשאלת הריבונות באגן, והנחת העבודה 
הייתה כי כל צד ישמור על תביעותיו בנושא, תוך הסכמה על העברת סמכויות הניהול 

למשטר בינלאומי.181

176 על התהליך בכללותו ראו: צנעני, 2015�

177 שרגאי ומועלם, 12 בפברואר 2008�

178 להרס, שם, עמ׳ 55�

כי הוא אינו מתכוון להתמודד בבחירות המקדימות  179 ב־30 ביולי הודיע אולמרט במסיבת עיתונאים 

של מפלגת קדימה, וכי לאחר שייבחר יו״ר חדש למפלגה בכוונתו להגיש את התפטרותו מתפקיד ראש 
הממשלה. ראו: שומפלבי, 31 ביולי 2008; להרס, שם, עמ׳ 57-56�

180 הרצאות אודי דקל ודני תרזה במכון ירושלים לחקר ישראל, 10 באוגוסט 2010; רמון, 2007�

181 להרס, שם, עמ׳ 58�
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ההנהגה  מצד  ורשמית  ברורה  לתשובה  זכתה  לא  אולמרט  של  זו  לכת  מרחיקת  הצעה 
של  הרעוע  הפוליטי  למעמדו  מודעת  כמובן  שהייתה  מאזן,  אבו  בראשות  הפלסטינית 
אולמרט, שהיה באותו שלב חסר סמכויות ממשיות.182 בכל מקרה, להצעה לא היה המשך 

והיא לא הובילה להמשך המשא ומתן ולהסדר מוסכם.183

שאלת מעמדם ומצבם של תושבי מזרח ירושלים הערבים לא נזכרה בתוכניתו של אולמרט, 
אבל היא נזכרת בהסברים שנתן למהפך שחל בעמדותיו. בריאיון לעיתונאים נחום ברנע 
ושמעון שיפר, בסוף ספטמבר 2008, כשבועיים לאחר פגישתו האחרונה עם אבו מאזן, 
הצביע אולמרט על סוגיית התושבים הערבים והשכונות במזרח ירושלים כשיקול המרכזי 

שמאחורי הצעתו:

לתוך  ערבים  אלף   270 להכניס  יצטרך  העיר  בכל השטח של  להחזיק  מי שרוצה 
קשה,  הזאת  ההכרעה  להכריע.  צריכים  ילך.  לא  זה  הריבונית.  בישראל  גדרות 
להמיית  בניגוד  לאינסטינקטים הטבעיים שלנו,  בניגוד  נוראה, הכרעה שעומדת 
הראשון  אני  שנה.  אלפיים  במשך  ישראל  עם  של  לתפילות  בניגוד  שלנו,  הלב 
שרצה לאכוף את הריבונות הישראלית על כל העיר. אני מודה. אני לא בא להצדיק 
רטרואקטיבית את מה שעשיתי 35 שנה. חלק ניכר מן השנים הללו לא הייתי מוכן 

להתבונן במציאות בכל עומקה.184

ערב יום ירושלים, במאי 2012, חזר אולמרט כמעט במדויק על דברים שאמר טדי קולק 
בראשית שנות התשעים:

אף ממשלה ישראלית מאז 1967 לא עשתה אפילו אפס קצהו של מה שנדרש כדי 
לאחד את העיר באופן מעשי. זו טרגדיה שתוביל אותנו, בלית ברירה, לוויתורים 
פוליטיים בלתי נמנעים. אגב, שלא יהיה פה ספק, ואני לא אומר את זה באיזשהו 
גלגול עיניים: גם הממשלה שאני עמדתי בראשה לא עשתה את כל מה שהיה צריך 
בירושלים, אבל במודע  לעיר מאוחדת. אומנם השקענו  ירושלים  כדי להפוך את 
השקענו בעיקר במערב העיר ובשכונות החדשות כמו הר חומה, פסגת זאב, רמות 
וגילה, ונמנענו מלהשקיע באזורים שאני חושב שבעתיד לא יהיו חלק מירושלים 

שתהיה בריבונות מדינת ישראל.185 

באוטוביוגרפיה שלו )שיצאה לאור ב־2018( סיכם אולמרט:

נגזר על ירושלים בגבולות המוניציפליים הנוכחיים שלה להיות מחולקת, למרות 
הסיסמאות השחוקות שמופרחות לאוויר בכל הזדמנות על ידי כל פוליטיקאי שמנסה 

182 הרצאת אהוד אולמרט לפני צוות החשיבה של מכון ירושלים לחקר ישראל, 23 ביולי 2012�

183 להרס, שם, עמ׳ 62-59�  

184 ברנע ושיפר, 29 בספטמבר 2008; להרס, שם, עמ׳ 62�

185 אלי, 20 במאי 2012�
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למצוא חן בעיני הבוחרים. אפשר להצהיר אינספור פעמים שירושלים הנצחית 
היא בירת ישראל לעד ולעולם לא תחולק, אך אי אפשר לקיים חיים נורמליים 
בעיר שמאות אלפים מתושביה מקופחים, מופלים לרעה, חיים בזבל )עם ובלי 
מירכאות(, ולצפות שיישארו שומרי חוק, יכבדו את מוסדות השלטון ויצייתו 
 ]...[ זה לא עובד כבר שנים, והבעיה הולכת ומחמירה  לשיטה שדורסת אותם. 
אנחנו מתנהגים כמו אדוני הפלסטינים בירושלים, וזה שורש פורה ראש ולענה. זה 
יוביל לסיבובים חוזרים ונשנים של אינתיפאדות אכזריות. נוכל לומר שהפלסטינים 

הם רוצחים צמאי דם — ויש ביניהם כאלה — אך את ירושלים לא נאחד.

נראה אפוא שאולמרט אימץ באיחור של שמונה שנים את הלך המחשבה של רוב המשתתפים 
במשלחת הישראלית לוועידת קמפ־דייוויד מיולי 2000. השיקול הדמוגרפי נתפס בעיניו 
העיר  במזרח  שהתגוררו  הערבים  התושבים  אלף  מ־270  להיפרדות  מרכזית  כהצדקה 
ב־2008. הוא הדגיש גם את בעיית הפערים העצומים בין מזרח העיר למערבה, שממשלות 
ישראל לא ניסו לגשר עליהם באמת ובתמים. הלך מחשבה זה, שראשיתו בוועידת קמפ־

דייוויד והמשכו במהפך האישי שעבר אולמרט, פגע פגיעה קשה בנכונות הישראלית 
רוב  ירושלים בשל ההנחה שישראל תעביר ממילא את  הממסדית להשקיע במזרח 
השכונות הערביות לידי הרשות או המדינה הפלסטינית. תפיסה זו המשיכה להשפיע 
על פוליטיקאים ופקידים בכירים ברמה הממשלתית והעירונית גם בשנים הבאות, 
למרות הקשיים הגדולים שהתגלו במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, והיא הפכה 

לחסם משמעותי להשקעה ישראלית במזרח ירושלים.

מגמה הפוכה, נגד הלך רוח זה, באה לידי ביטוי בפניות הולכות וגוברות מצד ארגוני זכויות 
אדם )כמו האגודה לזכויות האזרח, בצלם, במקום והמוקד להגנת הפרט( וארגונים אחרים 
)כמו עיר עמים( לממשל הישראלי, ובהמשך גם לבג״ץ, לפעול להעלאת רמת השירותים 
במזרח ירושלים ולהשוות אותה לזו הנהוגה במערב ירושלים ובישראל. בשלושה תחומים 
בולטים השפיעו פניות הארגונים בשנים אלה:  בינוי כיתות לימוד חדשות במזרח ירושלים, 
על רקע הביקוש הגובר של הורים ותלמידים לעבור ללמוד במערכת החינוך העירונית; 
פתיחת  באמצעות  הדואר  שירותי  ושיפור  שועפאט;  פליטים  מחנה  לאזור  מים  אספקת 
ירושלים.  סוכנויות דואר, הגדלת מספר הדוורים ומתן כתובות מסודרות לתושבי מזרח 
בשלושת התחומים האלה הלחץ של הארגונים היה בין הגורמים המרכזיים שאילצו את 
הרשויות הישראליות להתחיל לפעול במזרח ירושלים למרות הלך הרוח של ה״היפרדות״ 

שהזכרנו לעיל.186

186 ראו למשל: האגודה לזכויות האזרח בישראל, 2009; האגודה לזכויות האזרח בישראל, 2010; האגודה 

לזכויות האזרח בישראל ועיר עמים, 2012; ריאיון עם רונית סלע, לשעבר מרכזת תחום מזרח ירושלים 
באגודה לזכויות האזרח, 3 בספטמבר 2019�
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התרחקות החלופה של הסדר מדיני לשאלת ירושלים בתקופת  ח. 
ממשלות נתניהו )2014-2009( 

לה המשך. תקופת  היה  ולא  הנייר,  על  כאמור  נותרה   2008 אולמרט משנת  הצעתו של 
כהונתה של ממשלת נתניהו השנייה )החל מסוף מרץ 2009( התאפיינה בחזרה למצב של 
קיפאון מדיני לצד ניסיונות לחידוש המשא ומתן על הסכם קבע בתיווך אמריקני. כבר ב־1 
באפריל 2009 הכריז שר החוץ החדש אביגדור ליברמן כי הממשלה אינה מחויבת להצהרת 
אנאפוליס ואין היא מסכימה לחדש את המשא ומתן מהנקודה שבה הופסק בתקופת ממשלת 
אולמרט.187 שאלת הבנייה היהודית במזרח ירושלים מנעה את חידוש המשא ומתן הרשמי 
בין שני הצדדים מאחר שישראל הכריזה כי הקפאת הבנייה בהתנחלויות לא תכלול את 
הבנייה במזרח ירושלים, ואילו הפלסטינים הודיעו כי לא יסכימו לחזור לשולחן המשא 
ומתן כל עוד ישראל ממשיכה לבנות במזרח העיר.188 ראש הממשלה נתניהו הצהיר שוב 
ושוב שירושלים המאוחדת היא בירת ישראל: ״ירושלים תמיד הייתה, תמיד תהיה שלנו 
 2009 ולעולם לא תהיה חלוקה וחצויה״.189 בנאומו הידוע באוניברסיטת בר־אילן ביוני 
הצהיר כי ״ירושלים בירת ישראל תישאר מאוחדת, תוך המשך קיום חופש הפולחן לכל 

הדתות״.190

הכישלונות של סבב השיחות בין ישראל לפלסטינים בספטמבר 2010 ושל הסבב הנוסף, 
שהתקיים בתיווכו של מזכיר המדינה האמריקני ג׳ון קרי מאוגוסט 2013 עד אפריל 2014, 
הורידו מהשולחן את האפשרות של חלוקת ירושלים במסגרת הסכם שלום בעתיד הנראה 
לעין. הפלסטינים דרשו בשיחות שניהל קרי לשלב במסגרת הסכם מסגרת )שיכלול את 
עקרונות היסוד לפתרון הסכסוך( הצהרה שלפיה מזרח ירושלים תהיה הבירה של המדינה 
שאלת  זו.  תביעה  בתוקף  דחה  ומתן  למשא  הישראלי  הצוות  אך  העתידית,  הפלסטינית 
2014 קרסו השיחות,191  ירושלים נותרה אפוא אחד מסלעי המחלוקת הבולטים. באפריל 
ושלושה חודשים לאחר מכן, ביולי 2014, פרץ במזרח ירושלים גל מחאה ואלימות חסר 

תקדים.

הסדר  של  החלופה  והתרחקות  ומתן  במשא  הסתום  שהמבוי  לקבוע  ניתן  בדיעבד 
מדיני לשאלת ירושלים היו בין הגורמים המרכזיים לשינוי שחל במדיניות הממשל 
הישראלי בנושא ההשקעות במזרח העיר ובגישתו כלפי התושבים הערבים. האפשרות 

187 רביד, 1 באפריל 2009� 

188 להרס, 2011, עמ׳ 64�

189 משרד ראש הממשלה, 21 במאי 2009�

190 משרד ראש הממשלה, 14 ביוני 2009�

191 קראוס, 2018, עמ׳ 162�  
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חד־צדדית  התנתקות  או  מדיני  הסדר  במסגרת  הערביות  מהשכונות  ״פרידה״  של 
שהובילה  המוצא  הנחת  מהפרק.192  ירדה  אולמרט(  של  כהונתו  בתקופת  )שנדונה 
תרחיש  בכל  ישראלית  בריבונות  תישאר  ירושלים  שמזרח  הייתה  נתניהו  ממשלת 
עתידי. הגדר יצרה גבול ברור בין מזרח ירושלים לשטחי הגדה המערבית הסובבים 
שועפאט,  פליטים  ומחנה  עקב  כפר  לגדר,  השכונות שמעבר  סוגיית  )למעט  אותה 
החלו  המזרח־ירושלמית  מהאוכלוסייה  חלקים  הפלסטיני(.  לצד  פתוחות  שנותרו 
לראות בישראל את הגורם היחידי שיוכל להיטיב את מצבם. החלטות הממשלה בדבר 
תוכניות חומש לפיתוח האגן ההיסטורי ועידוד צמיחה כלכלית בירושלים )ובהמשך 
התוכניות ״מרום״ ו״היובל״, שנוהלו על ידי הרל״י( בעקבות הפגיעה בכלכלת העיר 
בתקופת האינתיפאדה השנייה, יצרו תקדים חשוב של השקעה ומעורבות ממשלתית 
הדרך  את  סללו  אלה  כל  ופעולותיה.  העירייה  לתקצוב  מעבר   — ובכלכלתה  בעיר 

לשינוי הגישה הממסדית הישראלית כלפי מזרח ירושלים, כפי שנראה בפרק הבא.

192 עבודות מחקר שבהן נשקלו חלופות שונות של היפרדות משכונות במזרח העיר נערכו במכון ירושלים 

היפרדות  ראו:  ההחלטות.  מקבלי  בפני  והוצגו  מדיניות(  למחקרי  ירושלים  מכון  )היום:  ישראל  לחקר 
למחקרי  ירושלים  מכון  ארכיון   ,2007 מדיניות,  לקובעי  רקע  ניירות   — בירושלים  ערביות  משכונות 

מדיניות.
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פרק שני
השינוי ביחס הממשל הישראלי להשקעות במזרח 

ירושלים והחלטה 3790 )2021-2013(

השינוי המוסדי — הקמת היחידה לפיתוח ועידוד יזמות במזרח  א. 
ירושלים )2013( 

בהמשך לסקירה ההיסטורית שהצגנו בפרק הקודם, ניתן לקבוע שעד לשנים האחרונות 
בסולם  נמוך  למקום  הערבים  ירושלים  מזרח  תושבי  של  ומצבם  מעמדם  סוגיית  נדחקה 
העדיפויות של מקבלי ההחלטות והדרג הפקידותי הבכיר בישראל. הסוגיה נפלה לעיתים 
העוסקים  הממשלתיים  הגופים  ידי  על  טופלה  שלא  כמעט  היא  הכיסאות.  בין  קרובות 
ובקידום מצבו הכלכלי, כמו הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי  במיעוט הערבי בישראל 

המיעוטים במשרד ראש הממשלה )שעברה למשרד לשוויון חברתי(. 

החלטות הממשלה שהתקבלו מאז שנת 2007 בדבר הקצאת תקציבים ממשלתיים לפיתוח 
כלכלי־חברתי ביישובי המיעוטים שבתחומי הקו הירוק )ובתוכן החלטה 922 מ־2015 שבה 

נעסוק בהרחבה בהמשך(, לא חלו על תושבי מזרח ירושלים הערבים.193

בדרך  נמנעו  השטחים  תושבי  בענייני  המטפלות  הביטחון  ומערכת  הצבא  רשויות  גם 
כלל מעיסוק בנושא זה, שכן לפי החוק והמשפט הישראליים, מזרח ירושלים היא חלק 
ממדינת ישראל. גם הרשות לפיתוח ירושלים )הרל״י(, רשות ממשלתית־עירונית שהוקמה 
ב־1988 ונחשבת לאחד הגופים המרכזיים העוסקים בפיתוח העיר ובכלכלתה )בין השאר 
ובפיתוח הכלכלי  לא עסקה כמעט בענייני התושבים הערבים  והיובל(,  בתוכניות מרום 
במזרח העיר.194 החברה לפיתוח מזרח ירושלים )פמ״י(, שהוקמה ב־1966, עסקה בשיקום 
ובפיתוח שכונות ימין משה ומשכנות שאננים, שנחשבו אז לאזורי ספר בשוליים המזרחיים 
של העיר המערבית. אחרי מלחמת ששת הימים החלה החברה לעסוק בניהול ותפעול אתרי 

193 מבקר המדינה, 13 במאי 2018, עמ׳ 47� 

194 ריאיון עם שרית גולדשטיין, סמנכ״לית משרד ירושלים, 12 במרץ 2019� 
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תיירות ובפיתוח תשתיות בעיר העתיקה ובאגן ההיסטורי, אולם היא לא עסקה באופן ישיר 
במתן שירותים לאוכלוסייה הערבית. 

נוסף על כל אלה, אחת הבעיות המרכזיות המקשות על פעולות הממשל הישראלי במזרח 
מזרח  ערביי  של  פוליטי  ייצוג  היעדר  היא  בישראל(  הערבי  מהמגזר  )בשונה  ירושלים 
העיר במועצת העיר ובמוסדות השלטון המרכזי, מה שמערים קשיים רבים בכל פעולה 
שלטונית במרחב.195 רשויות השלטון ברמה העירונית והממשלתית זקוקות לכתובת ברורה 
ומוסכמת, ל״פרטנרים״ להשקעה ולפעילות. אולם היעדר מנהיגות מקומית נבחרת וקיומם 
של חיכוכים פנימיים רבים מקשים מאוד על כל צעד שלטוני במזרח העיר. ערביי מזרח 
ירושלים גם אינם מיוצגים במוסדות הבלתי רשמיים של הערבים אזרחי ישראל, כמו ועדת 
וועדות המשנה שהוקמו מטעמה בתחומי  בישראל  הציבור הערבי  העליונה של  המעקב 

החינוך, הבריאות וכדומה.196

כדי להתגבר על קשיים אלה נוצרה בעיריית ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים הפונקציה 
במשך  היה  העיקרי  שתפקידה  ירושלים״,  ערבים/מזרח  לענייני  העיר  ראש  ״יועץ  של 
השנים להיות אוזן קשבת למצוקות תושבי מזרח העיר, לייצג נאמנה את צרכיהם ולשמש 
בעירייה  הבכירים  הפקידים  האגפים,  ראשי  העיר,  ראש  ובין  בינם  מקשר  גוף  כמעין 
והגורמים הממשלתיים שפעילותם נגעה למזרח העיר.197 במשך שנים כללה פונקציה זו 
משרה אחת או שתיים )יועץ, עוזר או סגן יועץ ומזכירה(. בתקופת כהונתו של ד״ר דוד 
קורן, שמונה לתפקיד על ידי ראש העיר ניר ברקת בשנת 2011, התפתחה הפונקציה של 
היועץ לענייני ערבים ליחידת מטה אסטרטגית קטנה, המרכזת את הטיפול בענייני מזרח 
ירושלים בעירייה. בשנת 2017 כללה היחידה תשעה עובדים )שש משרות מלאות, חלקן 
״הושאלו״ מאגפים אחרים של העירייה, ושלושה מתמחים(.198 התרחבות היחידה הביאה 
בהדרגה לשינוי במודעות ובהתייחסות של צמרת העירייה לצורכי האוכלוסייה. פונקציית 
היועץ, שנתפס קודם לכן כ״לוחש על אוזנו״ של ראש העיר, הפכה ליחידה המשפיעה גם 

על מנהלי המינהלים והאגפים השונים והדרג המקצועי הבכיר בעירייה. 

העבודה המשותפת של היחידה עם אגף התכנון האסטרטגי בעירייה הביאה לכך שנושא 
מזרח העיר הפך לחלק מתוכנית העבודה של כל אגף וקיבל קשב ניהולי רב יותר ותקציב 

195 על בעיית חוסר הייצוג הפוליטי של תושבי מזרח ירושלים והשלכותיה ראו: רמון, 2017, עמ׳ 109-97�

זה  בחלק  מפעילות  כלל  בדרך  נמנעים  ולכן  כבוש  שטח  ירושלים  במזרח  רואים  אלה  גופים  ראשי   196

של העיר, למעט בנושא הר הבית/אל־חרם א־שריף שבענייניו עוסקים חברי הכנסת הערבים לעיתים 
קרובות. ראו למשל: חורי וליס, 8 באוקטובר 2015�

197 חשין, 1992, עמ׳ 180�

198 לאחר עזיבתו של דוד קורן את התפקיד בקיץ 2018 ובחירתו של משה ליאון לראשות העיר בדצמבר 

2018 צומצמה היחידה במקצת, וכיום היא מונה שישה עובדים )כולל משרת סטודנט(.
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ייעודי. הפיכת התחום למרכיב חובה בתוכנית העבודה העירונית של כל אגף הביאה גם 
ליצירת רשת של שותפים בתפקידים בכירים בעירייה, המחויבים יותר להשקעה במזרח 
העיר. מיזם נוסף שהוביל דוד קורן היה עריכת קורס מקיף לדרג הניהולי הבכיר בעירייה 
בנושא מזרח ירושלים, שבמרכזו עמד הצורך לחבר בין אגפי העירייה ולהביא לתוכניות 

עבודה משולבות במזרח העיר.  

כמה  מועסקים  אחרים  ובתחומים  הרווחה  בשירותי  בחינוך,  העוסקים  העירייה  באגפי 
שתפקידם  גופים  בהם  אין  אך  ירושלים,  מזרח  לתושבי  שירותים  במתן  עובדים  עשרות 
ניתן  ובעיותיהם.199  העיר  מזרח  תושבי  כלפי  כוללנית  מדיניות  וליישם  לתכנן  להציע, 
לקבוע שלמרות השינוי שחל בעירייה, עדיין ניכר היעדרו של גוף עירוני חזק ורחב 
המתכלל את פעולות העירייה במזרח ירושלים, דבר המקשה גם על שיתוף הפעולה 

עם הממשלה )כפי שנראה בהמשך(.

ברמה הממשלתית, לא הייתה עד 2013 אפילו יחידה אחת שעסקה באופן ישיר בחשיבה 
ובגיבוש מדיניות כלפי האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים. לשכת יועץ ראש הממשלה 
1967 במזרח ירושלים, פורקה כבר בסוף שנות השבעים  לענייני ערבים, שפעלה לאחר 
כי האוכלוסייה הערבית  ניתן לקבוע  גוף ממשלתי לא החליף אותה.200 למעשה,  ושום 
)מזרח ירושלים הערבית  2017 כ־340 אלף תושבים  במזרח ירושלים, שמנתה בסוף 
ותל־ היהודית  ירושלים  אחרי  בישראל,  אוכלוסייתה  בגודל  השלישית  העיר  היא  לבדה 
והן ברמה  הן ברמה העירונית  זוכה לתשומת הלב השלטונית הראויה  אינה  אביב( 
גוף ממשלתי רם דרג, שיעסוק בחשיבה כוללנית בנושאים  הממשלתית.201 היעדרו של 
את  להטיל  בהחלטה   —  2016 בשנת  ביטוי  לידי  בא  ירושלים,  מזרח  לתושבי  הנוגעים 
הפליטים  מחנה  לאזור  המים  אספקת  בסוגיית  והעירונית  הממשלתית  המדיניות  גיבוש 
שועפאט על סגנית ראש המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, העומדת בראש 
האגף למדיניות חוץ.202 ניסיון ליצור פורום מתאם וקבוע של נציגי היחידות הממשלתיות 

והעירוניות העוסקות בתושבי מזרח ירושלים לא צלח עד כה.

199 רמון, 2017, עמ׳ 296-295� 

200 שם, עמ׳ 188-187�

201 שם, עמ׳ 296� 

202 תשתיות אספקת המים הנוכחיות לאזור מחנה פליטים שועפאט מתאימות לאספקת מים למספר קטן של 

תושבים המשלמים עבור צריכת המים שלהם, ומכאן הקושי לספק מים לכ־70 אלף התושבים המתגוררים 
כיום במחנה הפליטים ובשכונות הצפופות המקיפות אותו. רוב התושבים מתגוררים בבתים שנבנו ללא 
היתר ותשתית מתאימה. הם התחברו לרשת המים באופן פיראטי ואינם משלמים חשבונות מים. נציגי 
התושבים המשלמים עבור צריכת המים שלהם והאגודה לזכויות האזרח הגישו על כך עתירה לבג״ץ, 
ולבית המשפט נמסר שהסוגיה הועברה למטה לביטחון לאומי על מנת שיתאם בין הרשויות העירוניות 
והממשלתיות העוסקות בנושא. ראו תשובת המדינה בבג״ץ 2235/14, 16 בפברואר 2016, באתר האגודה 

  �https://www.acri.org.il/post/__224 לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/post/__224
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פריצת דרך משמעותית ראשונה ברמת הטיפול הממשלתית התרחשה באפריל 2013, עם 
הקמת היחידה לפיתוח ועידוד יזמות במזרח ירושלים ביוזמת דביר כהנא, מנכ״ל המשרד 
ירושלים  מחלקת  ראש  לשעבר  אור,  עופר  עמד  היחידה  בראש  והתפוצות.  לירושלים 
עצמאי  כפרויקטור  ובהמשך  דוד  אלעד־עיר  מנכ״ל  בהיותו  עוד  לכהנא  שסייע  בשב״כ, 
למקומה  התייחסות  גם  )ובתוכה  לירושלים  התיירות  בתחום  אסטרטגית  תוכנית  בהכנת 
החשוב של מזרח ירושלים במפת אתרי התיירות ובפעילות המסחרית בשבת(.203 עבודת 
היחידה המשיכה במידה מסוימת את עבודת הפרויקטורים של הרל״י, שעסקו בפרויקטים 
שונים תחת הכותרת של ״שיתוף ציבור״ במסגרת התוכניות לפיתוח אגן העיר העתיקה. 
למעשה, היו אלה מעין ״מקשרים״ שניהלו את הקשרים עם גופים כמו הכנסיות, הווקף, 
ועדים וגופים שונים באגן ההיסטורי והתושבים עצמם, כדי לבצע את המיזמים השונים. 

אולם כאמור, הדגש בפעולות אלו היה בפיתוח הפיזי, ולא בשירותים לתושבים.  

תחילה עבד עופר אור במסגרת הרל״י, ובהמשך, באוקטובר 2013, הפכה היחידה לפיתוח 
ועידוד יזמות בראשותו לגוף עצמאי. המעבר של הרל״י ממשרד ראש הממשלה לאחריות 
ארגונית  מבחינה  המשרד.  מטעם  היחידה  ייסוד  על  הקל  והתפוצות  לירושלים  המשרד 
היא נוהלה במסגרת החברה לפיתוח מזרח ירושלים )פמ״י(, שהועברה אף היא לאחריות 

המשרד.

הדגש העיקרי בפעילות היחידה היה פיתוח כלכלי של מזרח העיר ועידוד יזמים המוכנים 
מזרח  תושבי  של  הכלכלי  מצבם  את  לשפר  רצון  מתוך  זאת  כל  מהממסד.  סיוע  לקבל 
ירושלים ולאפשר לסקטור הפרטי ליזום ולפעול. אנשי היחידה גילו כבר בתחילת עבודתם 
כי יזמים מזרח־ירושלמים מוכנים להיעזר בממסד הישראלי כדי לפתוח עסקים חדשים 
או להרחיב עסקים קיימים, כמו גם את שוק העבודה במזרח העיר. בהקשר זה החלו גם 
הדיונים על הנהגת תוכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים כדי להקל על הבוגרים 
ירושלים  במערב  העבודה  ולשוק  גבוהה  להשכלה  הישראליים  למוסדות  הכניסה  את 
 ,3790 הממשלה  בהחלטת  המרכזיים  לנושאים  בהמשך  הפכו  אלה  תחומים  ובישראל. 
שבה נעסוק בהרחבה בהמשך.204 היחידה פעלה בתחומים כמו פיתוח מלונאות, תיירות 
 Jest למשל תיירות ביתית(205, תעשיות הייטק )בין השאר על ידי הקמת ההאב הטכנולוגי(
בניהולו של האני עלמי( ויזמות עסקית )דרך מרכז טיפוח יזמות — מט״י וגופים נוספים(. 
תקציב היחידה היה 12-10 מיליון שקלים. היא מנתה כעשרה עובדים, כשחלק גדול מהם 

כהנא,  דביר  עם  ריאיון   ;2019 במרץ   12 ירושלים,  משרד  סמנכ״לית  גולדשטיין,  שרית  עם  ריאיון   203

לשעבר מנכ״ל משרד ירושלים והתפוצות, 22 במאי 2019�
204 ריאיון עם עופר אור, מייסד היחידה ומנהלה הראשון )עד 2019(, 26 במרץ 2019; ריאיון עם שרית 

גולדשטיין, סמנכ״לית משרד ירושלים, 12 במרץ 2019�  
205 ראו למשל: סיכום דיון ״מיזמי תיירות ביתית במזרח ירושלים ושיווקם״, 15 ביולי 2015 וסיכום דיון 

״מזרח ירושלים ומיזמי תיירות ביתית: מיתוג ויח״צ״, 6 באוגוסט 2015, ארכיון משרד ירושלים.
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היו יוצאי שב״כ ובהמשך הצטרפו אליהם גם מזרח־ירושלמים.206 הקמת היחידה הביאה 
עופר  גם להגדלת הצוות של דוד קורן ולהרחבת השפעתו בעירייה, כפי שראינו לעיל. 
אור ודוד קורן עבדו בשיתוף פעולה מלא. חשיבתם ועבודתם המשותפת תרמו רבות 
לשינוי יחסו של השלטון הישראלי ברמה הממשלתית והעירונית כלפי תושבי מזרח 

ירושלים הערבים.207

באפריל 2014, במלאות שנה להקמת היחידה, סיכם דביר כהנא, מנכ״ל המשרד לירושלים 
יחידה   — ירושלים  במזרח  יזמות  ועידוד  לפיתוח  ״היחידה  פעולותיה:  את  והתפוצות, 
הזדמנויות  ולאתר  לייצר  במטרה  והתפוצות,  לירושלים  המשרד  בהובלת  הוקמה  אשר 
שיתוף  על  המבוססת  פעילות  באמצעות  למזרחה  העיר  מערב  בין  הפערים  את  ולצמצם 
ציבור. היחידה מתעסקת במספר נתיבים מרכזיים: תיירות, תעסוקה — בדגש על תעסוקת 
נשים, הייטק, ופועלת לפתרון חסמים בפרויקטים המבוצעים במסגרת תוכנית אגן העיר 
העתיקה״. כמה מהנושאים שבהם עסקה היחידה, כמו תעסוקת נשים ושיתוף ציבור, הפכו 

לסוגיות מרכזיות בהחלטה 3790�

הקמת היחידה הייתה נדבך ראשון מתוך שלושה שהגה כהנא: בנייה ראשונית של אמון 
ושיתוף הציבור המזרח־ירושלמי באמצעותה. השלב השני נועד להיות הכנה של תוכנית 
ממשלתית רב־שנתית בהיקף נרחב לפיתוח מזרח ירושלים, והשלישי — התמודדות ברמת 
הסדר  היעדר  ירושלים:  במזרח  החיים  של  הגדולות  היסוד  מסוגיות  כמה  עם  המאקרו 
מקרקעין המקשה מאוד על תכנון מסודר והקצאת שטחים לצורכי ציבור, הסרת מכשולים 
למתן אזרחות ישראלית, יצירת רשות מוניציפלית נפרדת לשכונות שמחוץ לגדר, ביטול 
הצורך בהוכחת ״מרכז חיים״ בעיר לקבלת קצבאות ביטוח לאומי ועוד. אולם למעשה, 
רק השלב הראשון בתוכניתו יצא לפועל. השלב השני, תוכנית ממשלתית רב־שנתית 
�)2018 )במאי   3790 בהיקף רחב, יצא לדרך כעבור חמש שנים בהחלטת הממשלה 
המהלך השלישי — התמודדות עם סוגיות היסוד של החיים במזרח ירושלים — נמצא 

עד היום בחיתוליו.

כהנא טוען כי בתחילת הדרך נתקל באי רצון הן מצד הדרג הפוליטי והן מצד הדרג הביצועי 
הבכיר במשרדי הממשלה להתמודד עם הכנת תוכנית כוללת לפיתוח מזרח ירושלים ועם 
סוגיות היסוד שהזכרנו לעיל.208 היחידה של עופר אור פעלה אפוא בשלב ראשון בעיקר 
יחסית.  מוגבל  בהיקף  יזמים  ובעידוד  ירושלים  מזרח  הכלכלי של  הפיתוח  בתחום 

206  ריאיון עם עופר אור, 26 במרץ 2019. ראו גם מחקר הערכה על שני פרויקטים של היחידה: סער, 2018�

207 ריאיון עם עופר אור, 26 במרץ 2019; ריאיון עם שרית גולדשטיין, 12 במרץ 2019; ריאיון עם ד״ר 

דוד קורן, 29 במאי 2019� 
208 ריאיון עם דביר כהנא, לשעבר מנכ״ל המשרד לירושלים והתפוצות, 22 למאי 2019�
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אולם ניתן לראות בה את הגרעין הראשון של תהליך השינוי שמאחוריו עמדו פקידים 
מן הדרג הביצועי הבכיר כמו דביר כהנא, עופר אור ודוד קורן. 

ב. התגברות רמת האלימות במזרח ירושלים ואירועי קיץ 2014

הקמת היחידה לפיתוח ועידוד יזמות במזרח ירושלים כיחידה עצמאית באוקטובר 2013, 
המתח  בהגברת  לוו  בעירייה,  שנבנתה  הקטנה  והיחידה  קורן  דוד  של  פעילותו  גם  כמו 
הביטחוני במזרח ירושלים ב־2013 ובהתפרצות גל המחאה והאלימות בקיץ 2014. החידוש 
העיקרי בגל זה היה שלראשונה מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה בסוף 1987, מילאו בו 
בהגברת  היה תפקיד חשוב  זה  אלימות  לגל  מרכזי.209  תפקיד  ירושלים  מזרח  תושבי 

הלחץ על השלטון הישראלי לפעול במזרח ירושלים.

שפרץ  העממי״  מ״הטרור  כחלק  ב־2012,  עוד  הפיגועים  במספר  עלייה  בירושלים חלה 
ירושלים על רקע הקשיים במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים  בגדה המערבית ובמזרח 
)שהוקפאה  בהתנחלויות  הבנייה  חידוש   ,)2014 באפריל  סופית  קרס  )שכאמור, 
בתקופת המשא ומתן( והמתיחות סביב הר הבית. המחאות והאלימות כללו בעיקר יידוי 
אבנים ובקבוקי תבערה, אך גם פיגועי דקירה וירי. בירושלים בלטו האירועים האלימים 
בשנת 2013 במתחמי ההתיישבות היהודיים במעלה הזיתים )אזור ראס אל־עמוד(, בקדמת 
ציון )בשולי אבו דיס( שבאזור הר הזיתים ובמוקדים לאורך קו התפר: אזור עיסאוויה-הר 

הצופים, הגבעה הצרפתית, פסגת זאב, תלפיות מזרח והעיר העתיקה.210

הסלמה משמעותית נרשמה ביוני־יולי 2014 בעקבות שורה של אירועים דרמטיים: חטיפת 
גוש  באזור  יפרח,  ואייל  שער  גיל־עד  פרנקל,  נפתלי  יעקב  היהודים,  הנערים  שלושת 
עציון על ידי אנשי הזרוע הצבאית של החמאס ב־12 ביוני ומציאת גופותיהם ב־30 ביוני; 
הפעילות הישראלית נגד תשתיות חמאס בגדה המערבית בתגובה לחטיפה; ופרוץ מבצע 
״צוק איתן״ ברצועת עזה ב־8 ביולי 2014. ב־2 ביולי נרצח באכזריות הנער מוחמד אבו 
ח׳דיר משועפאט על ידי יוסף חיים בן דוד ושני אחייניו הקטינים ביער ירושלים כמעשה 
בן  ה־16,  בן  הנער  היהודים. מעשה הרצח האכזרי של  הנערים  רצח שלושת  על  תגמול 
לאחת המשפחות המוכרות בשועפאט שלמד במסלול לתעודת בגרות ישראלית, הביא את 

גל המחאות והאלימות במזרח ירושלים לשיא חדש.211

209 ריאיון עם עופר אור, 26 במרץ 2019; ריאיון עם ד״ר דוד קורן, 29 במאי 2019�

210 ראו סיכומי אירועי הטרור בגדה המערבית ובמזרח ירושלים באתר השב״כ )שירות הביטחון הכללי, 

ללא תאריך(. על התגברות זריקות האבנים לעבר מתחמי ההתיישבות היהודיים במזרח ירושלים בשנת 
2013 ראו: ועדת הפנים והגנת הסביבה, 5 ביוני 2013�

211 ברקת, 2019, עמ׳ 270�



7273

20
21

-2
01

3 
,3

79
0 

ה
ט

חל
ה

ם ו
לי

ש
רו

ח י
זר

מ
 ב

ת
עו

ק
ש

ה
 ל

של
מ

מ
ה

ס 
ח

בי
וי 

ינ
ש

ה
 —

ני 
ש

ק 
פר

ההפגנות והפרות הסדר שפרצו במזרח ירושלים נמשכו ביתר שאת גם לאחר תום הלחימה 
ברצועת עזה ב־26 באוגוסט. הן בלטו במיוחד על רקע השקט היחסי ששרר ברחבי הגדה 
של  הביטחון  מנגנוני  הישראליים,  הביטחון  כוחות  פעילות  בשל  השאר  בין  המערבית, 
הרשות הפלסטינית וגורמים שונים בחברה הפלסטינית שפעלו להרגעת המצב.212 כאמור, 
ירושלים  מזרח  שתושבי  הראשונה  האינתיפאדה  מאז  הראשונה  הפעם  זו  הייתה 
)ובמיוחד הדור הצעיר( שיחקו תפקיד פעיל ומרכזי בגל המחאה והאלימות. נראה 
של  תפילה  ניסיונות  )כולל  הבית  להר  יהודים  עליית  סביב  והתסיסה  הנער  שרצח 
יהודים דתיים בהר( היו שני הגורמים המרכזיים שהציתו את המחאה דווקא במזרח 
העיר ותרמו להתגבשותם של המזרח־ירושלמים כ״קהילה פוליטית נפרדת למחצה 

מאחיהם בגדה המערבית״, על פי ניסוחו של העיתונאי ניר חסון.213

יום  מדי  כמעט  ירושלים  במזרח  אלימים  אירועים  התרחשו  ח׳דיר  אבו  לרצח  בהמשך 
במוקדים שונים: בהר הבית, בעיסאוויה, במחנה הפליטים שועפאט, בבית חנינא, בוואדי 
ג׳וז ועוד.214 לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון, ביולי 2014 הוכפל מספר מעשי האלימות 
נגד יהודים המתגוררים בשכונות ובמתחמים מבודדים הסמוכים לשכונות ערביות, לעומת 
אותו החודש בשנה הקודמת. זאת בעיקר בשכונות כמו מעלה הזיתים שבשכונת ראס אל־

עמוד, אזור בית יהונתן שבשכונת סילואן ושכונת נוף ציון הסמוכה לג׳בל מוכבר. בתקופה 
זו התרחשו 360 אירועים אלימים בעיר העתיקה ובשכונות הסמוכות לה.215

הרמדאן,  חודש  המוסלמים בשלהי  אל־קאדר״ שמציינים  ״לילת  חל  בו  ביולי,   24 בליל 
התרחשו במזרח ירושלים 72 אירועים אלימים נגד יהודים. זאת בהשוואה לחמישה-שישה 
המתרחשים בממוצע בחודש רגיל. באותו לילה גם הוצתה ונבזזה תחנת המשטרה בהר 
הבית.216 בנוסף לכך גברו מעשי האלימות וההסתה של צעירים יהודים כלפי ערבים. ב־25 
ביולי הותקפו ונפצעו קשה שני צעירים ערבים מבית חנינא בידי חבורת צעירים יהודים 
בסמוך לשכונת נווה יעקב.217 ב־4 באוגוסט התרחשו במזרח ירושלים שני פיגועים קשים: 
מוחמד נאיף ג׳עאביס, נהג דחפור מג׳בל מוכבר, ניסה לפגוע באוטובוס סמוך לשכונת 
שמואל הנביא, דרס למוות בדחפורו את אברהם וואלעס, אברך חרדי מחסידות תולדות 
אהרן, ופצע חמישה אנשים נוספים )בהם נהג האוטובוס, נאבלי עבד אל־חי, תושב מזרח 

212 ראו: ברנינג וגליק, 2019, עמ׳ 142�

לראות  כפי שניתן  גם בשנים הבאות,  ניכרה  אבו־ח׳דיר  רצח  2020. השפעת  בינואר   8 חסון,  ראו:   213

בשמועות שנפוצו במזרח ירושלים על חטיפת הילד קוסאי אבו רמילה באזור בית חנינא בינואר 2020 
לפני שהתברר שטבע בבור מים. ראו: חכמון ועוקבי, 25 בינואר 2020�

214 רמון ולהרס, 2014, עמ׳ 17-14�

215 חסון, 11 באוגוסט 2014. משרד הבינוי והשיכון מממן את השמירה על התושבים היהודים במוקדים 

אלה.
216 סגל, 25 ביולי 2014; שרגאי, 5 בספטמבר 7�2014

217 חסון, 31 ביולי 2014�
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ירושלים(. האירוע הוגדר במשטרה כ״פיגוע עממי של מחבל בודד״. באירוע שני באותו 
היום נורה חייל ישראלי שעמד ליד מנהרת הר הצופים.218 ב־23 באוגוסט נורה צעיר ערבי 
זאב. תושבי השכונה התלוננו על  בירי ממחנה הפליטים שועפאט לעבר פסגת  שנחשד 
ירי ממחנה הפליטים לעבר בתיהם לראשונה מאז האינתיפאדה השנייה.219 על פי שירות 
בתקופה   22 לעומת   ,2014 ביולי-אוגוסט  פיגועים   152 בעיר  בוצעו  הכללי  הביטחון 

המקבילה שנה קודם לכן.220

מפגין פלסטיני מניף כרזה לציון יום השנה הראשון לרצח אבו ח׳דיר
)צילום: יורם שורק221(

218 ליס ואפרתי, 4 באוגוסט 2014. בכתבה נמסר כי בית אחיו של הנהג הדורס נהרס חודש קודם לכן 

משום שנבנה ללא היתר.
219 דביר, 23 באוגוסט 2014; בן קימון, 14 בספטמבר 2014�

220 מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם האלוף מאיר עמית, 2014�

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:One_year_anniversary_ ויקישיתוף:  מתוך   221

of_Mohammed_Abu_Khdeir%27s_murder.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:One_year_anniversary_of_Mohammed_Abu_Khdeir%27s_murder.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:One_year_anniversary_of_Mohammed_Abu_Khdeir%27s_murder.jpg
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ב־7 בספטמבר נקבע מותו של הנער מוחמד סנוקרוט שנפצע קשה מירי שוטרים בהפגנה 
בשכונת ואדי ג׳וז. מותו עורר גל נוסף של מהומות, שבשיאו הוצתה תחנת דלק בין הגבעה 
הצרפתית לעיסאוויה. את המשאבות הציתו כמה עשרות רעולי פנים שבזזו גם את החנות 
בעקבות  נפשו.  על  נס  ירושלים,  מזרח  תושב  ערבי  צעיר  התחנה,  עובד  להן.  הצמודה 
האירוע סגרה המשטרה ל־24 שעות את הכביש המחבר בין עיסאוויה לגבעה הצרפתית, 

והמתיחות באזור גברה מאוד.222

מוקד מתיחות נוסף היה קו הרכבת הקלה העובר בשכונות שועפאט ובית חנינא. תחנות 
זירה  והרכבת שימשה  ח׳דיר,  הרכבת הושחתו באזור במהומות שפרצו לאחר רצח אבו 
לתקריות יומיומיות כמעט בין צעירים יהודים לערבים בתוך הקרונות ומחוץ להם. אבנים, 
בקבוקי צבע ובקבוקי תבערה הושלכו לעבר הרכבת והסבו נזק רב. כתוצאה מכך נפסקה 
כמעט לגמרי תנועת הנוסעים בקטע הצפוני העובר בשכונות הערביות.223 תקציבים גדולים 
הושקעו בתיקון מיידי של הנזק ובהמשך נסיעתה של הרכבת, גם כשחלק מהתחנות בצפון 

העיר נותרו הרוסות.224

זירה נוספת הייתה ריבוי השריפות. על פי מערך הכבאות, בחודשים מאי־אוגוסט 2014 
נרשמו כ־2,000 דליקות, רובן הגדול כתוצאה מהצתות מכוונות, ולעיתים קרובות עקב ירי 
זיקוקים והשלכת בקבוקי תבערה.225 בסוף ספטמבר חּוללו עשרות מצבות בבית הקברות 

היהודי בהר הזיתים.226

ב־11 בספטמבר דיווח מפקד מחוז ירושלים, ניצב יוסי פריינטי, לוועדת הפנים של הכנסת, 
מהם  ניכר  )חלק  סדר  בהפרות  חשודים  מ־700  יותר  ירושלים  במזרח  נעצרו  כה  עד  כי 
קטינים(, ונגד יותר מ־200 מהם הוגשו כתבי אישום ובקשות למעצר עד תום ההליכים. 
התלוננו  ירושלים  במזרח  הפלסטינים  התושבים  שוטרים.227   107 נפצעו  באירועים 
שימוש  המוניים,  למעצרים  התכוונו  הם  קולקטיביים.  עונשים  נגדם  נוקטת  שהמשטרה 
ב״בואש״ — אמצעי לפיזור הפגנות המפיץ צחנה בלתי נסבלת באזורים עירוניים צפופים, 
ירי גז מדמיע וכדורי ספוג — מה שהביא להריגתו של מוחמד סנוקרוט ולפגיעה באחרים, 

ריבוי מחסומים וסגירת כבישים, הגבלת גיל המתפללים בכניסה להר הבית ועוד.228

222 חסון, 8 בספטמבר 2014� 

223 בן קימון, 21 באוגוסט 2014; בן קימון, 10 בספטמבר 2014�

224 ברקת, 2019, עמ׳ 270�

225 בן קימון, 4 בספטמבר 2014�

226 חסון, 29 בספטמבר 2014�

227 הכנסת, 11 בספטמבר 2014. על ההשפעות הפסיכולוגיות הקשות של המעצרים על הנערים המזרח־

ירושלים  ממזרח  פלסטינים  נערים  של  חווייתם  אסורה׳:  ׳ילדות   ,)2020( ר׳  נסאר,  ראו:  ירושלמים 
במעצרים על רקע פוליטי. בתוך: א׳ ג׳מאל )עורך(, שליטה וקוץ בה: תמורות במדיניות המדינה כלפי 

אזרחיה הערבים והשפעתן על התנהגותם, אוניברסיטת תל אביב, עמ׳ 137-117�  
228 חסון, 15 בספטמבר 2014�
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השפעתם השלילית של האירועים ניכרה עד מאוד במזרח העיר ובשכונות התפר. המתח 
והחרדה גברו והסתמנה פגיעה משמעותית בתיירות, במסחר, בכלכלת מזרח העיר ובהמשך 
בכלכלת העיר כולה.229 בחודש ספטמבר 2014 חלה אומנם, על פי דיווחי המשטרה, ירידה 
מתיחות  שררה  עדיין  התפר  ובשכונות  העיר  במזרח  אך  האלימים,  האירועים  במספר 

רבה.230

גל המחאה והאלימות שיקף גם מרד של צעירי מזרח ירושלים באליטות המסורתיות, שנותרו 
כמעט חסרות השפעה מול הפגנות הצעירים שהתעמתו עם כוחות המשטרה. בניגוד למצב 
בגדה המערבית, בסוגיית מזרח ירושלים מצא עצמו הממשל הישראלי חסר כלים, על רקע 
היעדר מנהיגות מקובלת שתוכל לפעול להרגעת המצב.231 פקחי העירייה התייצבו במקרים 
רבים לצד השוטרים ואנשי השב״כ בפעילות נגד מפרי הסדר. העירייה בראשותו של ניר 
ברקת אימצה מדיניות תקיפה של ״להיות רע עם הרעים וטוב עם הטובים״, וזנחה את 
תפקידיה כגורם אזרחי שמאזן במקצת את פעולות המשטרה והשב״כ. בדברים שנשא ראש 
העיר בראשית ספטמבר 2016 בפני פעילי ליכוד בירושלים, הוא התגאה בשיתוף הפעולה 
שיזם בין העירייה, המשטרה והשב״כ במטרה להעניש תושבים פלסטינים במזרח ירושלים 
שנחשדו כמי שהשתתפו בהתפרעויות ומעשי אלימות, או את קרוביהם של החשודים, תוך 
שימוש במנגנוני האכיפה העירוניים נגדם )למשל, בתחום רישוי עסקים(. הוא גילה כי 
״נוצר שיתוף פעולה אזרחי־ביטחוני שרוב הציבור לא מכיר״ ו״פיתחנו מודלים שאנחנו 

מאוד מרוצים מהם, שלא קיימים בשום מקום אחר, והמבין יבין״.232

אולם הנחת המוצא בקרב החוקרים והעוקבים אחר גל האלימות במזרח ירושלים הייתה 
הנער  של  המזוויע  מהרצח  רק  נובעים  אינם  והפיגועים  המהומות  הקשים,  שהאירועים 
מוחמד אבו ח׳דיר, פשע שהצית את גל האירועים הראשון במלוא עוצמתו, ומהאירועים 
במזרח  המתרחשים  מהתהליכים  מתמשך  תסכול  גם  משקפים  הם  אלא   — הבית  בהר 
ירושלים זה מכבר: רמת השירותים הירודה, הקיפוח במערכת התכנון המקשה על בנייה 
פרטית, הריסות הבתים והפגיעה חסרת התקדים בתחושת הביטחון האישי של המזרח־

ירושלמים המגיעים למערב העיר לצורכי עבודה, קניות ובילוי.233 תהליכים אלה יצרו מצע 
נוח לגילויי האלימות.234

ירדה  בעיר  המלון  בתי  שתפוסת  העריך  בירושלים,  המלון  בתי  התאחדות  ראש  יושב  זומר,  אריה   229

בחודשים יולי-אוגוסט ל־25%-30% לעומת יותר מ־80% בקיץ רגיל. ראו: חסון, שם.
230 זילבר, 24 בספטמבר 2014�

231 טטרסקי, 2019�

232 חסון, 8 בספטמבר 2016; ברקת, 2019, עמ׳ 270� 

233 בעיקר הותקפו עוברי אורח ערבים במרכז העיר. ראו: חסון, 15 בספטמבר 2014�

234 ראו בהרחבה: רמון ולהרס, 2014, עמ׳ 11-9�
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את תחושת הייאוש של תושבי מזרח ירושלים היטיב לבטא חוסיין אבו ח׳דיר, אביו של 
הנער מוחמד, בריאיון לכתב ״הארץ״ ניר חסון: ״שועפאט פה מלפני קום המדינה ועדיין 
שועפאט  רכס  את  ובנו  לקחו  שלנו  האדמה  את  אבל  לבנות,  אפשר  ואי  תוכנית  לה  אין 
)שכונת רמת שלמה החרדית(. זאת גזענות״. סעיד אבו ח׳דיר, בן דודו של חוסיין, תיאר 
את מצב השירותים העירוניים והתשתיות הפיזיות: ״תראה את הרחובות — אין כלום, רק 
דו״חות״.  לנו  לתת  נוח  יותר  שיהיה  כדי  הרחובות[ שהעירייה שמה  ]עם שמות  שלטים 
יהודיות  ושכונות  שלמה  רמת  לטובת  שועפאט  אדמות  על   21 כביש  לסלילת  בהתייחס 
נוספות שעתידות לקום, הוסיף: ״לקחו לי 300 מטר מהחצר כדי לבנות את הכביש והוא 
עובר לי שני מטרים מחדר השינה״. מעבר לתחושות הקיפוח והאי צדק, דבריו ביטאו גם 
פחד מהתנכלויות של יהודים ותחושה שאין מי שיגן על התושבים הערבים: ״אתה לא יודע 
איזו שנאה יש נגד ערבים. אתמול הייתי בקניון בפסגת זאב. כולם מסתכלים עליי כאילו 

לא ראו ערבי. אני מסתכל ורואה שבאמת אני לבד, אין אף אחד״.235

עבודת הצוות בראשות אביחי מנדלבליט והחלטת הממשלה  ג.  
מס׳ 1175 )יוני 2014( 

ירושלים,  מזרח  של  השלטונית  בהזנחה  היתר  בין  נעוצים  האלימות  ששורשי  ההנחה 
מבחינה חברתית וכלכלית ומבחינת השירותים העירוניים והממשלתיים, הגיעה אל שולחן 
2014, ימים בודדים לפני פרוץ גל המחאה והאלימות. ראשיתו של  יוני  הממשלה בסוף 
התהליך שהביא לדיון בממשלה נעוץ בהתגברות האלימות במזרח ירושלים בשנת 2013, 
ובעיקר בתלונות של התושבים היהודים במתחמי ההתיישבות במזרח ירושלים על ענישה 
קלה מדי לזורקי אבנים פלסטינים.236 בדצמבר 2013, לאחר כמה דיונים בוועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת ופנייה של ראש העיר ברקת, עלה הנושא לדיון בוועדת השרים 
המצב  ״התערערות  היה  הדיון  נושא  המדיני־בטחוני(.  )הקבינט  לאומי  ביטחון  לענייני 
הביטחוני במזרח ירושלים, התגברות מעשי האלימות ויידוי האבנים על רקע לאומני״.237 
בעקבות הדיון הטיל ראש הממשלה על מזכיר הממשלה דאז, ד״ר אביחי מנדלבליט, לרכז 

צוות עבודה בין־משרדי בנושא מזרח ירושלים.

הצוות  ביטחונית:  ובראשונה  בראש  הייתה  מנדלבליט  צוות  דיוני  מאחורי  המוטיבציה 
הוקם ״לשם בחינת הצעות להגברת הביטחון האישי במזרח ירושלים״.238 בצוות היו חברים 

235 חסון, 18 ביולי 2014�

236 ועדת הפנים והגנת הסביבה, 5 ביוני 2013; וולף, 20 בינואר 2014�

237 רביד וחסון, 29 ביוני 2014�

238 משרד ראש הממשלה, 2014, נספח א.
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שר הבינוי והשיכון )שמשרדו אחראי לאבטחת התושבים היהודים במתחמי ההתיישבות 
למשרד  המשפטית  היועצת  הממשלה,  ראש  משרד  מנכ״ל  ירושלים(,  במזרח  היהודית 
במשטרה,  ירושלים  מחוז  מפקד  והתפוצות,  לירושלים  המשרד  מנכ״ל  הממשלה,  ראש 
נציגי שב״כ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, פרקליטת מחוז ירושלים, נציג 
דיוני  שלושת  ירושלים.  עיריית  ומנכ״ל  לאומי  לביטחון  המטה  נציגי  האוצר,  משרד 
ובמשרדי  בעירייה  ודיוני משנה שהתקיימו   ,2014 מאי  עד   2013 הצוות, מדצמבר 
יש  הביטחוניים  בעניינים  הטיפול  לצד  כי  התפיסה  להתגבשות  הובילו  הממשלה 
לטפל גם בנושאים האזרחיים במזרח ירושלים כדי לפעול — על פי כותרת החלטת 
ממשלה 1175 מ־29 ביוני 2014 — ״להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי־חברתי 

בירושלים לטובת כלל תושביה״�239

העיר  ראש  יועץ  קורן,  דוד  היה  זו  תפיסה  גיבוש  על  שהשפיעו  הבולטים  האישים  בין 
לענייני מזרח ירושלים, שהדגיש מאוד — בהמשך לעבודתו בעירייה — את הצורך בטיפול 
בנושאים האזרחיים, במעבר מחשיבה ביטחונית לחשיבה על צורכי התושבים ובשיפור 
מקיף של התשתיות במזרח העיר. השינוי היה תוצאה של עבודה משותפת עם עופר אור, 
דביר כהנא ושרית גולדשטיין ממשרד ירושלים, עורכי הדין יפעת רווה ורז נזרי ממשרד 
המשפטים )שהבינו שלצד החמרת הענישה של הנערים זורקי האבנים יש לטפל בגורמים 
החברתיים, במצוקה ובשעמום של הנוער המזרח־ירושלמי(240 ואנשי משרד ראש הממשלה 

בראשות המנכ״ל הראל לוקר. 

במסגרת סיורים מעמיקים, שנערכו על ידי דוד קורן ועופר אור, נחשפו נציגי המשרדים 
השונים למציאות המורכבת במזרח ירושלים. היוזמה לאימוץ התפיסה שיש קשר בין 
רמת הביטחון לבין התחום הכלכלי־חברתי, ושיש לפעול ל״ייבוש המצוקה המזרח־
הדרג  את  גם  לעניין  רתם  שלבסוף  הבכיר,  הביצועי  הדרג  מצד  באה  ירושלמית״, 
הפוליטי. הדיונים לגיבוש התוכנית נמשכו כחצי שנה וכללו דיונים ממושכים על המקור 
התקציבי להשקעה במזרח ירושלים והחלוקה בין תקציב מיוחד־ייעודי של משרד האוצר 

ובין הישענות על תקציבי המשרדים השונים.241

239 שם, כותרת ההחלטה.

240 ריאיון עם עו״ד יפעת רווה, משרד המשפטים, 2 ביולי 2019. ראו גם דבריו של המשנה ליועץ המשפטי 

והגנת הסביבה של  נזרי, שהשתתף בדיוני צוות מנדלבליט, בדיון בוועדת הפנים  רז  לממשלה, עו״ד 
הכנסת ב־27 באוקטובר 2014: ״יש פה שלושה מישורים: קודם כול, המישור של המשטרה. המשטרה 
לומר,  צריך  שלנו,  בסיוע  וגם  העיר,  ראש   ]...[ עבודתה  את  תשפר  תעשה,  והמשטרה  עושה  עשתה, 
שחלק  חשבנו  אנחנו   ]...[ לחזק  צריך  אותה  שגם  אזרחית  התשתית  ]על[    ]...[ שהתקבלו  בהחלטות 
מהטיפול בנושא הזה זה לא רק המקלות אלא גם הגזרים של חיזוק התשתית האזרחית. והמישור השלישי 

זה המישור שלנו, הנושא של החקיקה והחמרת ענישה והגברת אכיפה בכל מיני הקשרים״. 
241 ריאיון עם דוד קורן, 17 באפריל 2019; ריאיון עם בן אברהמי שעבד בלשכת היועץ, 17 ביולי 2019; 

ריאיון עם שרית גולדשטיין, סמנכ״לית משרד ירושלים, 12 במרץ 2019; ריאיון עם עופר אור, 26 במרץ 
 �2019
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בתושבים  הטיפול  האחורית  בדלת  נכנס  הראשונה  היה שבפעם   1175 בהחלטה  החידוש 
הערבים במזרח ירושלים כנושא נפרד.242 אומנם היקף ההשקעה בתחומים האזרחיים היה 
קטן — 200 מיליון שקל לחמש השנים 2018-2014, כולל 50 מיליון מתקציב פיתוח אגן 
הערבים  התושבים  אלף   324 של  העצומים  הצרכים  לנוכח  בים  טיפה   — העתיקה  העיר 
שהתגוררו בסוף 2015 במזרח ירושלים, ובהתחשב בנזקים הגדולים שנגרמו החל מפרוץ 
תקדים  בה  לראות  ניתן  לאחור  במבט  אולם,  יולי.243  בראשית  הקשה  האלימות  גל 
משמעותי ראשון להקצאת תקציבים ממשלתיים ייחודיים למזרח ירושלים ולהחלטת 

הממשלה 3790�

ברמה  לדבר״  ל״משוגע  שהפך  לירושלים,  במשרד  רוכזה  ההחלטה  לביצוע  האחריות 
הממשלתית, אם כי רוב התקציבים הגיעו מתקציבי משרדי הממשלה האחרים.244 מרכיב 
מרכזי נוסף בתוכנית, בהמשך לחשיבה שהחלה ביחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים, 
במשרד החינוך ובעירייה, היה הגדלת מספר התלמידים הלומדים לפי תוכנית הלימודים 
הדיונים  של  החשובים  הלוואי  מתוצרי  אחד  העיר.  במזרח  הכלכלה  וחיזוק  הישראלית 
המקדימים והחלטת הממשלה היה רתימתם של פקידים בכירים בדרג הממשלתי והעירוני 

להבנת המצוקות של תושבי מזרח ירושלים ולצורך להשקיע בנושא.245

ראש העיר ברקת לא תמך בהקצאה נפרדת למזרח ירושלים וביקש להשקיע את התקציבים 
בשלושת המגזרים המרכזיים בעיר — החרדי, ה״כללי״ והערבי. אולם גישתו לא התקבלה 
בנושא  שמדובר  הטענה  עקב  השאר  בין  הממשלתית,  ברמה  ההחלטות  מקבלי  ידי  על 

הקשור לביטחון הלאומי ולא בתוספת תקציב לעיריית ירושלים.246

השילוב בין הפעולות הנדרשות בתחום הביטחוני ובתחום החברתי־כלכלי ניכר בסיכום 
עבודת צוות מנדלבליט ובהמלצותיו )שהפכו לנספח א של החלטת הממשלה 1175(. בשל 
חשיבות הסיכום להבנת התהליך, נביא פה את עיקריו.247 בסיכום נאמר כי ״בשנים האחרונות 
ניכרת מגמה של החמרת מצב הביטחון האישי במזרח ירושלים, והדבר מביא לפגיעה של 
ממש ביכולתה של מדינת ישראל לקיים משילות אפקטיבית בשטח הנמצא תחת ריבונותה, 

242 משרד ראש הממשלה, 2014; ריאיון עם שרית גולדשטיין, 22 בספטמבר 2019�

243 50 מיליון שקלים שהיו אמורים להיות חלק מהתוכנית הוחזרו לתקציב הטיפול באגן העיר העתיקה. 

95 מיליון הוקצו לצורכי ביטחון )הגברת הנוכחות המשטרתית, פריסת מצלמות בקו התפר ושיפור המיגון 
במתחמי התיישבות יהודיים בשכונות הערביות(. ניר חסון העיר שעלות תיקון הנזק, שנגרם רק בשלושת 
הימים הראשונים להתפרעויות בראשית יולי לתשתית הרכבת הקלה ולתשתיות העירוניות בכלל, גבוהה 
יותר מאשר כל הסעיף התקציבי שיועד לשיפור התשתיות בתוכנית הממשלתית, ראו: חסון, 15 בספטמבר 

 �2014
244 ריאיון עם שרית גולדשטיין, 12 במרץ 2019�

245 ריאיון עם שרית גולדשטיין, שם; ריאיון עם דוד קורן, שם.  

246 ריאיון עם דוד קורן, שם.

247 משרד ראש הממשלה, 2014�
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להרחקת מבקרים ישראלים ותיירים מאתרים בעלי חשיבות היסטורית, לאומית ואישית, 
דוגמת בית הקברות בהר הזיתים, ולשגרת חיים בלתי נסבלת עבור התושבים המתגוררים 
במקום ]הכוונה לתושבים היהודים המתגוררים במתחמים שבתוך השכונות הערביות כמו 
ולהביא לשינוי  ציון[. על מנת להתמודד עם קשיים אלו  וקדמת  סילואן  הזיתים,  מעלה 
גורמי המדינה השונים, המערב הגברה של  במגמה האמורה, נדרש טיפול משולב מצד 
מאמצי האכיפה הפלילית בצד השקעה בתחומים החברתיים והכלכליים במזרח העיר. כל 
זאת במטרה לשפר את תנאי החיים של התושבים ולהפחית את המוטיבציה להפרות סדר, 
את  לערער  המבקשים  גורמים  נגד  מתפשרות  בלתי  וענישה  אכיפה  פעולות  נקיטת  תוך 

השליטה הישראלית באזורים אלו״.

שילוב התחומים בא לידי ביטוי למשל בתפיסה שהתגבשה בצוות, ולפיה הנערים המזרח־
ירושלמים הזורקים אבנים על כלי רכב לא עושים זאת תמיד רק ממניעים ״לאומניים״, אלא 
בגלל שעמום וחיפוש אחר ״אקשן״. מכאן שהענישה הפלילית הקשה נגד מיידי האבנים 
עידוד  זו  )ובהזדמנות  ירושלים  במזרח  החינוך  תחום  בפיתוח  גם  מלווה  להיות  צריכה 
פורמלי,  הבלתי  החינוך  קידום  נשירה,  מניעת  הישראלית(,  הלימודים  לתוכנית  המעבר 

טיפול בנוער שוליים והגדלת הנגישות להשכלה גבוהה במוסדות ישראליים.248

מזרח  אוכלוסיית  ״להעצמת  החברתי־כלכלי  במישור  לפעול  הצוות  הציע  כללי  באופן 
ולפיתוח  והתעסוקה,  הגבוהה  ההשכלה  החינוך,  בתחומי  אפשרויות  ולגיוון  ירושלים 
תשתיות ציבוריות לרווחת התושבים. זאת מתוך הבנה כי קיים קשר הדוק בין היקף ורמת 
האלימות של תושבי מזרח ירושלים לבין איכות החיים בשכונות מזרח העיר ואפשרויות 
השילוב של התושבים בחיים האזרחיים במדינה״. כפועל יוצא הוכנה תוכנית רב־שנתית 
תשתיות  ״שיפור  הכוללת  ירושלים  מזרח  של  הכלכלי־חברתי  הפיתוח  בתחום  מקיפה 
]ופעילות[ בתחומים של חינוך, השכלה תעסוקתית והשכלה גבוהה; גיוון, הנגשה ומיצוי 
מיידי של  יישום  על  הצוות המליץ  ורווחה״.  והעצמה חברתית  של אפשרויות תעסוקה; 
הממשלה  ראש  משרד  מנכ״ל  ידי  על  שגובשו  הזמנים  וללוח  למתווה  בהתאם  התוכנית 
בשיתוף המשרד לירושלים והתפוצות ועיריית ירושלים� נקבע כי ניהול התוכנית יופקד 
בידי ועדת היגוי בראשות מנכ״ל המשרד לירושלים והתפוצות )דביר כהנא( ומנהל הרשות 

לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים במשרד ראש הממשלה )איימן סייף(.

עבודת הצוות בתחום הפיתוח הכלכלי־חברתי של מזרח ירושלים באה ליד ביטוי בהחלטת 
הממשלה 1175 בתחומים הבאים: 

248 ריאיון עם עו״ד יפעת רווה, שהשתתפה בצוות מנדלבליט מטעם משרד המשפטים והיועץ המשפטי 

לממשלה, 2 ביולי 2019; ריאיון עם דוד קורן, 17 באפריל 2019�
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לביצוע סקר  לפעול  לוועדת ההיגוי  להורות  הוחלט  בתחום שיפור התשתיות הפיזיות 
תשתיות מקיף במזרח ירושלים באמצעות גוף ייעודי שייבחר על ידה, לבחינת הצרכים 
השטחים  התאורה,  הביוב,  הניקוז,  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  בתחומי  התשתיתיים 
הציבוריים והפתוחים ומבני ציבור. נקבע גם שוועדת ההיגוי תתאם את פעילותה עם משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים ותוכנית החומש לתחבורה ובטיחות בדרכים במזרח ירושלים. 

לאחר סיכום הסקר יושקעו 5�67 מיליון שקלים בפיתוח התשתיות הנחוצות.249

בתחום החינוך, ההשכלה התעסוקתית וההשכלה הגבוהה הודגשו הצעדים שיגבירו את 
הזיקה בין התלמידים והסטודנטים במזרח ירושלים למערכות הישראליות. הוחלט:

להנחות את משרד החינוך לפעול להגדלת מספר התלמידים הלומדים במסלול לבגרות  א.  
באו  זה  ]בסעיף  הנושא  וברגישויות  השטח  במאפייני  בהתחשב  זאת  כל  ישראלית, 
ירושלים  במזרח  הצפויה  מהתנגדות  מנח״י  ראשי  של  החששות  ביטוי  לידי  כנראה 
הלומדים  מספר  להגדלת  לפעול  הישראלית[;  והבגרות  הלימודים  תוכנית  להחלת 
במכינות קדם אקדמיות שהם בוגרי מערכת החינוך במזרח ירושלים; לפעול לתגבור 
לימודי העברית בבתי הספר במזרח ירושלים; להפעיל תוכניות לתקשוב בתי הספר 
במזרח ירושלים, לרבות לימודי מיומנויות מחשב; להפעיל תוכניות למניעת נשירה 

מבתי הספר. 

הנגישות  להגדלת  תוכניותיה  שבמסגרת  מנת  על  גבוהה  להשכלה  למועצה  לפנות  ב.  
ומניעת נשירה מלימודים אקדמיים במגזר הערבי, היא תבחן את האפשרות להתייחסות 

פרטנית לסטודנטים ממזרח ירושלים� 

ללא  ״עיר  תוכנית  את  להפעיל  ירושלים  ולעיריית  הפנים  לביטחון  למשרד  להורות  ג.  
אלימות״ בחמש שכונות במזרח ירושלים, נוסף על אלו שבהן נערכת כיום פעילות 

מכוח תכונית זו. 
סך הכול יושקעו בתחום החינוך כ־47 מיליון שקלים�250

יכולת  את  התעסוקה,  שיעורי  את  להגדיל  כדי  כי  הוחלט  והיזמות  התעסוקה  בתחום 
ההשתכרות ואת מגוון המשרות המוצעות לתושבים, יש לנקוט את שני הצעדים הבאים:

להטיל על צוות משותף של מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים במשרד  א.  
ראש הממשלה, הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, מנכ״ל עיריית ירושלים, נציג 
הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ״ל המשרד לירושלים והתפוצות, לגבש 
תוכנית לטיפול בנושא התעסוקה לצורך הגדלת שיעורי התעסוקה ויכולת ההשתכרות 

249 משרד ראש הממשלה, 2014�

250 שם.
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של הציבור הערבי במזרח ירושלים באמצעות מרכז הכוון תעסוקתי, שירותי ייעוץ 
והכוונה, ומתן מגוון שירותים תעסוקתיים המתמקדים הן בהקניית מיומנויות )הכשרות 
תשתיות  לפיתוח  בסיוע  והן  ״רכות״  ומיומנויות  מקצועיים  קורסים  מקצועיות, 

תעסוקתיות ופעולות נוספות לעידוד הביקוש לעובדים.

הקטנים  העסקים  וקידום  עידוד  לריכוז,  תפעל  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  ב.  
והבינוניים במזרח ירושלים. 

לפיתוח תחום זה הוקצו כ־48 מיליון שקלים�251

בתחום ההעצמה החברתית והרווחה, שכלל גם פיתוח שטחים ציבוריים, הוחלט:

בהיבטי  מגוונות  תוכניות  להפעיל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  על משרד  להטיל  א.  
מניעה ובהיבטים טיפוליים; להפעיל תוכניות עבור ילדים ונוער בסיכון במסגרת בתי 
תוכניות  להפעיל  רווחתיות־טיפוליות;  ובמסגרות  הפורמלית  החינוך  ומערכת  הספר 
החברתית  ההעצמה  תוכניות  כי  גם  סוכם  ואלכוהול.252  בסמים  השימוש  למניעת 
והשירותים החברתיים, משרד  הרווחה  בין משרד  בתיאום  ויופעלו  יגובשו  והרווחה 

החינוך ועיריית ירושלים�

להטיל על משרד הרווחה והשירותים החברתיים להוסיף, באופן מדורג בשנים 2014- ב.  
2018, 30 תקנים של עובדים סוציאליים ועובדי קידום נוער לטובת טיפול באוכלוסיית 
נוער  קידום  לעובדי  בנוגע  ההדרגתית  הפעילות  הרחבת  כי  סוכם  ירושלים.  מזרח 

תגובש ותופעל בהיוועצות בין משרד הרווחה למשרד החינוך ועיריית ירושלים. 

להטיל על ועדת ההיגוי, שתסתייע לשם כך בעיריית ירושלים, לאשר תוכנית שתכלול  ג.  
בינוי ופיתוח של שטחים ציבוריים ומתקני פנאי והפעלת חוגי העשרה לנוער וצעירים. 

בין השאר, תבחן ועדת ההיגוי את האפשרות להפעיל חוגי העשרה במבנים קיימים.

לפיתוח תחום זה הוקצו 39 מיליון שקלים�253

יושבי  היגוי בראשות שני  ועדת  בידי  הופקד  וכלכלי  יישום התוכנית לפיתוח חברתי 
היו  חבריה  והתפוצות.  לירושלים  המשרד  ומנכ״ל  הממשלה  ראש  משרד  מנכ״ל  ראש: 
נציגי משרדי הממשלה השונים והעירייה: מנהל הרשות לפיתוח כלכלי למגזרי המיעוטים 

251 שם.

קרובות  לעיתים  ירושלים.  במזרח  מאוד  נפוצים  בהם  הקשורה  והפשיעה  הסחר  בסמים,  השימוש   252

נשמעות טענות מצד פעילים חברתיים נגד המשטרה על כך שאינה עושה די כדי להילחם בנגעים אלה. 
ראו: חסון, 10 בספטמבר 2019�
253 משרד ראש הממשלה, 2014�
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במשרד ראש הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, נציג משרד החינוך, נציג 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נציג משרד הכלכלה, נציג המשרד לביטחון הפנים, 
סוכם  )מל״ג-ות״ת(.  גבוהה  להשכלה  המועצה  מטעם  ומשקיף  ירושלים  עיריית  מנכ״ל 
כי הסטות תקציביות בין סעיפי התוכנית או כל שינוי הנוגע לתקציבים יאושרו על ידי 
שני היו״רים המשותפים לוועדת ההיגוי והממונה על התקציבים באוצר. במקרה שמדובר 
נציג  גם  ישותף  ירושלים,  עיריית  או  בתקציב שהעמידו ממקורותיהם משרדי הממשלה 
אותו משרד או העירייה. סוכם גם שהמשרד לירושלים והתפוצות והרשות לפיתוח כלכלי 
למיעוטים יהיו אחראים על יישום התוכנית וידווחו לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי 
)הקבינט המדיני־ביטחוני( מדי חצי שנה על התקדמותה.254 עניין הדיווח לקבינט מלמד 

שוב את השורש והרקע הביטחוניים של ההחלטה. 

המשמעויות הפוליטיות הפנימיות והחיצוניות של ההחלטה והתוכנית המוצעת באו לידי 
ביטוי בסעיף האחרון בסיכום של מנדלבליט: 

״שיפור המצב הביטחוני במזרח ירושלים הינו אינטרס לאומי ראשון במעלה. יישום 
ההמלצות המפורטות לעיל עתיד להיות בעל השפעות מרחיקות לכת במספר מעגלים: 
אוכלוסיית  של  השייכות  תחושת  לחיזוק  יסייע  הדבר  המוניציפלית,  ברמה 
ולשיפור  העיר  מזרח  בשכונות  העירונית  המשילות  לחיזוק  ירושלים,  מזרח 
המצב הביטחוני; ברמה הלאומית, מדובר במרכיב מרכזי באחדותה של העיר 
ירושלים, בירת מדינת ישראל, ובהסרת החשש של מבקרים רבים מפני אירועי 
אלימות באתרים בעלי חשיבות היסטורית ולאומית; וברמה העולמית, הדבר 
יהודים  העולם,  מרחבי  תיירים  של  אלו  באתרים  הביקורים  בהגברת  יסייע 
ושאינם יהודים כאחד, אשר מבקשים לפקוד את אתרי המורשת החשובים של 

העם היהודי, כמו גם אתרים חשובים אחרים ברמה הבינלאומית״. 

יישום ההמלצות בתוכנית הסברה  ״ללוות את  יש  כי  כדי להגשים החלטות אלה הוסכם 
ותתייחס  הממשלה  ראש  במשרד  הלאומי  ההסברה  מטה  ידי  על  תרוכז  אשר  מתאימה, 

לקהלים השונים, במעגלי ההשפעה האמורים לעיל״.255 סעיף זה לא מומש כלל. 

במבט לאחור נראית התוכנית יומרנית ביותר, ושלבי ביצועה נמשכו מעבר למצופה. 
מגזרי  לפיתוח  וברשות  בעירייה  ושותפיהם  ירושלים  במשרד  ולמתכננים  להוגיה 
המיעוטים במשרד ראש הממשלה היה ברור מהרגע הראשון שמדובר בהשקעה של 
50 מיליון להשקעה באגן  150 מיליון שקל לחמש שנים )לאחר ניכוי  סכום קטן — 

254 שם.

255 שם.
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העיר העתיקה(, רק 30 מיליון לשנה — וכי המשאבים שהוקצו ייטיבו רק עם בודדים 
מבין 324 אלף תושבי מזרח ירושלים )בסוף 2015(�256

בשכונות  האלימות  מקרי  לצמצום  לפעול  הייתה  התוכנית  של  המרכזיות  המטרות  אחת 
מזרח העיר באמצעות שיפור משמעותי באיכות החיים של תושביהן. משום כך, ובהתחשב 
הבולטות  שכונות  בחמש  להתמקד  ההיגוי  ועדת  החליטה  המצומצמים,  במשאבים 
הפיזיות הרעוע: שועפאט,  ומצב התשתיות  בהן  רמת האלימות  גודלן,  במיוחד מבחינת 
עיסאוויה, א־טור, סילואן וג׳בל מוכבר. אולם גם בהן השפיעה התוכנית רק על חלק קטן 
— אלפים בודדים מבין 48 אלף התושבים בגיל 35-10 בחמש השכונות. כמו כן, במהלך 
שלוש מבין חמש שנות התוכנית )2016-2014( לא נוצלו כלל הכספים שהוקצו לשיפור 
תשתיות פיזיות בחמש השכונות.257 בסיכום דו״ח מבקר המדינה ממאי 2018 נאמר כי 
״ההשפעה הכוללת של התוכנית בשלוש שנות יישומה הראשונות על שכונות מזרח 
העיר הייתה זניחה והמיקוד שלה לא היה אפקטיבי מספיק. בתקציב שיועד למימון 
התוכנית לצמצום הפערים ]...[ לא היה די כדי להביא לשיפור של ממש בשום תחום 
מן התחומים שנכללו בה: החינוך, התעסוקה, הרווחה ותרבות הפנאי״.258 מנקודת 
במערכת  הישראלית  לתוכנית  במעבר  יישום  בעיות  התגלעו  העירייה,  של  מבטה 
)אלו  פורמלי  הבלתי  החינוך  בתחום  מחשב,  ובלימודי  בחוגים  בהשקעה  החינוך, 
הוערכו כתחומים בעלי השפעה נמוכה בשטח( ובתעסוקת נשים )נטען כי לא פותח 

ארגז כלים אפקטיבי להתמודדות עם האתגר המורכב בתחום(.259

במזרח  היזמות  וקידום  התעסוקה  התשתיות,  החינוך,  לתחומי  בהחלטה  שניתן  הדגש 
ירושלים, לעומת התקצוב הנמוך יחסית של תחום הרווחה וההעצמה החברתית, מצביע 
על סדר העדיפויות והתפיסה של המתכננים שיש לפעול לחיזוק מזרח העיר מבחינה 
כלכלית ולשילוב תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה הישראלי — מרכיבים מרכזיים 

גם בהחלטה 3790�

ניכר  שחלק  העובדה  כבעייתי.  והתוכנית  ההחלטה  יישום  התגלה  הניהולי  במישור 
מהתקציבים )50 מיליון שקל( היו אמורים לבוא מתקציבי המשרדים השונים )הרווחה, 
ולגופים  לעירייה  הכסף  בהעברת  גדולים  ביורוקרטיים  קשיים  יצרה  והכלכלה(  החינוך 

256 מבקר המדינה, 13 במאי 2018, עמ׳ 50-49; ריאיון עם שרית גולדשטיין, שם; ריאיון עם עופר אור, 

שם.
257 מבקר המדינה, שם, עמ׳ 49. מצגת ״ועדת היגוי — החלטת ממשלה 1775״, 21 בנובמבר 2016, ארכיון 

משרד ירושלים.
2017, דברי  2018, הקדמת מבקר המדינה לדו״ח; משרד ראש הממשלה,  13 במאי  258 מבקר המדינה, 

ההסבר להחלטת ממשלה 2684� 
״אמצע הדרך״ — סטטוס   .2016 נובמבר  בלומברג(,  )צוות  ירושלים  עיריית  עירוני,  צוות חדשנות   259

יישום התוכנית לצמצום פערים במזרח ירושלים — החלטת הממשלה 1175. ארכיון משרד ירושלים.  
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אחרים שאמורים היו ליישם את התוכנית, וכן בניהול התקציבים והתוכנית על ידי משרד 
המשרדים  ידי  על  הוכנו  מהתחומים  אחד  בכל  לפעולה  המפורטות  התוכניות  ירושלים. 
ולעיתים אפילו לא נמסרו באופן רשמי למשרד ירושלים. האחרון התקשה לעיתים אף לשכנע 
את ראשי המשרדים האחרים והחשבים שלהם למלא את חלקם ולהעביר את התקציבים. 
)שעברה  הממשלה  ראש  במשרד  המיעוטים  מגזרי  לפיתוח  הרשות  עם  הפעולה  שיתוף 
בהמשך למשרד לשוויון חברתי( התגלה כבעייתי לאור תפיסת ראשיה שעיקר תפקידם 
ירושלים.260  ולא במזרח  הוא לפעול למען המגזר הערבי בישראל )בתחומי הקו הירוק( 
2018, ארבע שנים אחרי שהממשלה אישרה את  על פי דו״ח מבקר המדינה ממאי 
קשיים  כמה  התגלו  המתוכנן,  יישומה  סיום  לפני  ושנה  הפערים  לצמצום  התוכנית 
בניהול התוכנית: יש אי בהירות בדבר הגורמים הממשלתיים האחראים ליישומה, על 
רקע מעבר הרשות לפיתוח מגזרי המיעוטים ממשרד ראש הממשלה למשרד לשוויון 
חברתי, ומנגנון הניהול שקבעה הממשלה בעייתי ואינו מאפשר לוועדת ההיגוי לנהל 

את פרטי תוכנית העבודה.261

בראשות  ירושלים  עיריית  בתפקוד  המבקר,  דו״ח  פי  על  קשורה,  נוספת  ניהולית  בעיה 
ניר ברקת, שלא תמיד סייעה ליישום התוכנית. כך למשל, בתחום שיפור התשתיות, לא 
התוכנית  לפיכך,  הממשלה.  שאישרה  בתוכנית  שנדרש  כפי  מקיף  תשתיות  סקר  נעשה 
אמורה הייתה להתבסס על סקר תשתיות לא מעודכן שהכינה העירייה ב־2006 )ועודכן 
ב־2010(, שאף הוא לא הוגש באופן רשמי לוועדת ההיגוי. החלטת ועדת ההיגוי להשקיע 
50 מיליון שקל בחמש השכונות שנבחרו על ידה לא בוצעה. העירייה מצידה לא העבירה 
בפניה  התריע  ירושלים  אף שמשרד  על  בשכונות,  התשתיות  לשיפור  שקלים  מיליון   17
בשל  כי  המדינה  למבקר  בתשובתה  מסרה  ירושלים  עיריית  כן.  לעשות  שעליה  פעמיים 
היעדר הסדר מקרקעין במזרח העיר וללא רישום מסודר של בעלויות במרבית הקרקעות 
בשכונות הערביות, קשה לה לפתח את התשתיות ולערוך תכנון יעיל שיביא בחשבון גם 
את צורכי הציבור במזרח העיר. העירייה ציינה שהיא פועלת למיפוי הפערים בתשתיות 
במזרח העיר וכי הכינה תוכניות מפורטות בתחום התשתיות, שהוצאתן לפועל תישען על 
שילוב שני המקורות התקציביים, העירוני והממשלתי. כיוון שהממשלה לא מימשה את 
חלקה בתקצוב, תוכניות אלו התייתרו והפכו בלתי רלוונטיות.262 בתחום החינוך התעוררה 
כאמור התנגדות של מנח״י לפעול להחלת התוכנית הישראלית במערכת החינוך במזרח 
לנוכח  מורים(,  הכשרת  בתחום  )למשל  מספקת  הכנה  ללא  גדולים  בהיקפים  ירושלים 

ההתנגדות הצפויה מצד התושבים. 

260 משום מה, באופן רשמי לא נזכרה התוכנית לפיתוח מזרח ירושלים בהחלטת הממשלה בדבר מעבר 

הרשות אל המשרד לשוויון חברתי, ולא ברור אם כל הסמכויות עברו למשרד זה. ראו: מבקר המדינה, 
13 במאי 2018, עמ׳ 50�  

261 שם, עמ׳ 51�

262 שם, עמ׳ 54-53� 
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במצגת שהוכנה על ידי צוות החדשנות העירוני )צוות בלומברג( בנובמבר 2016, במלאות 
בין  ביורוקרטיות  ומחלוקות  בעייתית  יחסים  מערכת  על  טענות  עלו  לתוכנית,  שנתיים 
העירייה והממשלה; על קושי להכריע במחלוקות אלו באמצעות בורר אפקטיבי )ועדות 
ההיגוי שאמורות לפסוק במחלוקות מתכנסות רק פעם בשנה(; על קצרים בהבנת התוכניות 
חדשה  פיזית  תשתית  המחייבות  תוכניות  ביישום  קושי  על  הדיווח;  ובשיטת  המוצעות 
ומהם  האחראי  המשרד  מיהו  השאלה  סביב  עמימות  ועל  מחייבים;  בתקנים  ועמידה 

הצינורות התקציביים.263

כמותיים,  יעדים  קביעת  באי  גם  לקתה  התוכנית  המבקר,  דו״ח  לפי  אלה,  כל  על  נוסף 
כנדרש על פי המדריך לתכנון ממשלתי. בהיעדר יעדים מדידים ובהיעדר יכולת לבחון את 
העמידה בהם במהלך שנות יישום התוכנית, אי אפשר היה לבחון את התועלת שמביאה 
התוכנית ביחס לתקציב שהושקע. לדוגמה, על פי החלטת הממשלה, במסגרת התוכנית 
יש להגדיל את מספר התלמידים הלומדים במסלול לבגרות ישראלית, לתגבר את לימודי 
העברית בבתי הספר ולהרחיב את שיעורי התעסוקה ואת יכולת ההשתכרות. אולם ועדת 
ההיגוי לא קבעה יעדים לפעולות אלה, ולכן אי אפשר לדעת מה ייחשב כהצלחה. תשובת 
משרד ירושלים למבקר המדינה הייתה כי הסיבה לאי קביעת היעדים באותו שלב הייתה 
היעדר כמעט מוחלט של ידע על מזרח ירושלים ועל היכולת של הממשלה לממש 
את פעולותיה, וכי החלטת הממשלה ההמשכית שהוא מגבש )החלטה 3790 שבה נעסוק 
בהרחבה להלן( תכלול יעדים ומדדים לאור הידע שנצבר עד כה.264 בפועל התגלו קשיים 
בדרכי העבודה של רשויות השלטון עם גופים שונים במזרח ירושלים ודיון מתמיד בשאלה 
יסוד  ויכולים לעבוד עם השלטון — שאלת  ובאיזו מידה הם מוכנים  את מי הם מיצגים 

המלווה את הפעילות הישראלית במזרח ירושלים עד היום.

והמכשולים  היישום  קשיי  הביקורת,  המצומצם,  ההיקף  למרות  זאת,  עם  יחד 
החומש  ובתוכנית   1175 בהחלטה  מנדלבליט,  צוות  בדיוני  לראות  ניתן   — הרבים 
את  שסללה  תקדימית,  והחלטה  בדלת״  ראשונה  רגל  ״תקיעת  הממשלה  שאישרה 
בנעשה  הישראלי  הממשל  של  יותר  רבה  ולמעורבות  יותר  רחבה  לפעילות  הדרך 
במזרח ירושלים. תרומה חשובה נוספת של ההחלטה הייתה הגברת המודעות בקרב 
ובעירייה לתהליכים המתרחשים במזרח  קבוצת פקידים בכירה במשרדי הממשלה 
העיר, לבעיות הקשות של התושבים כקבוצת אוכלוסייה נפרדת ושונה מן הערבים 

אזרחי ישראל ולצורך לפעול במרחב בהיקפים גדולים ובאופן מתואם.265

״אמצע הדרך״ — סטטוס   .2016 נובמבר  בלומברג(,  )צוות  ירושלים  עיריית  עירוני,  צוות חדשנות   263

יישום התוכנית לצמצום פערים במזרח ירושלים — החלטת הממשלה 1175. ארכיון משרד ירושלים.  
264 דו״ח מבקר המדינה, 13 במאי 2018, עמ׳ 52�

265 סיכום פגישת צוות החשיבה עם שרית גולדשטיין, 12 ביוני 2018; ריאיון עם שרית גולדשטיין, 12 

במרץ 2019; ריאיון עם עופר אור, 23 במרץ 2019; ריאיון עם דוד קורן, 29 במאי 2019�   
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המשך גל האלימות והמסמך ״מזרח ירושלים קיץ 2014: מציאות  ד. 
נפיצה והצעות למדיניות״ 

ירושלים לחבר את  ירושלים הביא את חוקרי מכון  והאלימות במזרח  גל המחאה  המשך 
המסמך ״מזרח ירושלים, קיץ 2014: מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית״, שיצא 
לאור עם שוך גל האלימות בנובמבר 2014�266 השפעתו של המסמך על מקבלי ההחלטות 
לא הייתה רבה, אולם במבט לאחור, הניתוח וההמלצות למדיניות המובאים בו בהחלט 
״מתכתבים״ עם האירועים והתהליכים שבהם נעסוק בהמשך. נביא כאן את עיקרי הדברים 
המתרחשים  וכלכליים  חברתיים  פוליטיים,  תהליכים  לגבי  היריעה  את  להרחיב  כדי  גם 

במזרח ירושלים.

המסמך אבחן שתי מגמות בקרב החברה המזרח־ירושלמית: מצד אחד, נכונות רבה יותר 
ירושלים  של  ניתוקה  לאחר  הכלכלי,  בתחום  בעיקר  הישראלית,  בחברה  להשתלב 
מהגדה המערבית ומשטחי הרשות הפלסטינית בעקבות בניית הגדר וקריסתו הסופית 
גובר  בביקוש  היומיום  בחיי  מתבטאת  זו  מגמה  הישראלי-פלסטיני.  ומתן  של המשא 
ללימוד עברית במכללות ובקורסים שונים; בלימוד מקצועות שונים בעברית; בגידול מספר 
ודוד  עזריאלי  הדסה,  ובמכללות  העברית  באוניברסיטה  המזרח־ירושלמים  הסטודנטים 
ילין; בבקשות ראשונות של הורים לחנך את ילדיהם לפי תוכנית הלימודים הישראלית כדי 
שיוכלו לרכוש השכלה גבוהה בישראל ולהשתלב בשוק העבודה; בביקוש גובר לאזרחות 
ישראלית והיטשטשות של הסטיגמה והבושה שהיו כרוכות בעבר בצעד כזה;267 בגידול 
במספר התושבים הערבים המועסקים במרכזי הקניות במערב העיר ועוד. פה ושם ניתן 
להתבסס  המבקשים  עסקים  ואנשי  צעירים  וחברתיות של  כלכליות  ביוזמות  גם  להבחין 
מבחינה כלכלית, כמו זכיינים המקימים מרפאות לקופות החולים השונות המתחרות על 
מתן שירותי בריאות לתושבי מזרח ירושלים. למגמת השתלבות זו יש ביטוי גם במרחב 
הציבורי: משפחות ערביות מזרח־ירושלמיות מבלות בעתות רגיעה בחלקה המערבי של 
נוסעות ברכבת הקלה, מבקרות בגן הפעמון, במדרחוב ממילא, בפארק המסילה  העיר, 
החולים  בתי  מלחה.  בקניון  או  העיר  במרכז  קניות  ועורכות  הנציב,  ארמון  ובטיילת 
הישראליים בירושלים הפכו למרחב ציבורי מיוחד שבו מתקיימים מפגשים מגוונים בין 

ערבים ויהודים הן ברמת הסגל הרפואי והמינהלי והן ברמת המטופלים.268

266 רמון ולהרס, 2014. כל הציטוטים להלן ממקור זה.

267 ראו בהרחבה: רמון, 2014, עמ׳ 322-311�

בתי  בסגל  בירושלים  מאוד  בולט  ישראל  אזרחי  ערבים  לצד  מזרח־ירושלמים  ערבים  של  מקומם   268

החולים, מרפאות קופות החולים ושירותי רפואה דחופה כמו ״טרם״ או ״ביקור רופא״. ראו בהרחבה: 
שטרן, 2015, עמ׳ 44-21; שטרן ואסמר, 2017, עמ׳ 21-13, 124-119; שמר ושטרן, 2018, עמ׳ 15-6� 
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איסלאמיזציה,  של  מגמות  ירושלים  מזרח  של  הציבורי  במרחב  ניכרות  שני,  מצד 
דבקות בזהות הפלסטינית הלאומית ואף פאן־ערביות: נשים רבות מאוד הולכות עם 
כיסוי־ראש; מספר הולך ורב של מתפללים משתתף בתפילות היומיות במסגדים; ניכרת 
עם  ביחסים  ל״נורמליזציה״  התנגדות  המזרח־ירושלמית  החברה  של  גדולים  בחלקים 
הרשויות הישראליות ובמיוחד בתחומים רגישים הנוגעים לזהות הלאומית )כמו תוכנית 
לימודים ישראלית(; צום הרמדאן הפך לנורמה מחייבת, והוא מקיף כמעט את כל החברה 

המוסלמית במזרח ירושלים ועוד.

במבט ראשון נראה כאילו מגמות אלו סותרות זו את זו, אולם במבט מעמיק יותר נראה שהן 
יכולות להתקיים זו לצד זו ולייצג נאמנה את מישורי החיים השונים במציאות המורכבת 

במזרח העיר.269

להבין  ובניסיון  האלימים  האירועים  בניתוח  כי  הייתה  המסמך  של  העיקרית  המסקנה 
שיצרו  היסוד  גורמי  בין  להבחין  מקום  יש  אליהם,  שהובילו  התנאים  ואת  הרקע  את 
ומציתים  המתיחות  את  המלבים  המזדמנים,  הגורמים  לבין  למחאה  התשתית  את 
התפרצויות תקופתיות. המסמך סקר את הגורמים משני הסוגים ואף הציע דרכים להפגת 

המתח בטווח המיידי ובטווח הבינוני־ארוך.

בין גורמי היסוד למציאות הטעונה השוררת במזרח ירושלים מנה המסמך את הבאים:

מאבק לאומי: התושבים רואים עצמם חלק מהחברה הפלסטינית החיה בגדה המערבית    .1
וברצועת עזה, ורבים מהם רואים עצמם מחויבים לשאיפות הלאומיות הפלסטיניות. 
תהליכים ואירועים המתרחשים בזירות הסכסוך הישראלי-פלסטיני זולגים עד מהרה 
למזרח ירושלים ומשפיעים על המתרחש בה. לכן לא ניתן לבודד מרחב זה מהקשרו 

הפלסטיני הרחב. 

עתידם  לגבי  ודאות  אי  1967 במצב של  מאז  חיים  התושבים  ודאות מתמשכת:  אי    .2
וגורלם. הקמת גדר ההפרדה בין מזרח ירושלים לבין הגדה המערבית הבליטה עוד 
יותר את מעמדם המיוחד של תושבי מזרח העיר, את ההבחנה בינם לבין בני עמם ואת 
סימן השאלה המרחף מעל עתידם. הגדר וגל המחאה בקיץ 2014 חיזקו את תחושת 
ירושלים חשים  והן מישראל. רבים מתושבי מזרח  בידודם הן מהרשות הפלסטינית 
שהנהגת הרשות זנחה אותם ושישראל מתעלמת מצרכיהם ומקפחת אותם. תהליכים 
מן  ניכרים  חלקים  בקרב  התקווה  וחוסר  הוודאות  חוסר  הייאוש,  את  הגבירו  אלה 

האוכלוסייה המזרח־ירושלמית, הנתונה במאבק הישרדות יומיומי.

269 ראו בהרחבה: חסון, 29 בדצמבר 2012; חסון, 31 באוקטובר 2014; חסון, 2017, עמ׳ 148-91; רמון 

ולהרס, 2014, עמ׳ 35-33� 
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חברה מפוצלת וחלשה בתהליך שינוי, וללא מנהיגות מרכזית: מאז 1967 נתונה    .3
לחברה  מסורתית  פטריארכלית  מחברה  מואץ  במעבר  ירושלים  מזרח  אוכלוסיית 
מודרנית. מאז פטירתו של פייסל חוסייני ב־2001 אין לה הנהגה מרכזית, וניכרת בה 
מגמת התחזקות של גורמים מוסלמיים רדיקליים על רקע חולשת הרשות הפלסטינית 
ואי יכולתה לפעול במרחב. גם גורמי החברה האזרחית חלשים יחסית והשפעתם על 
הנעשה מועטה. בשנים האחרונות נסגרו רוב המוסדות החברתיים והתרבותיים בעיר 

וחלקם עברו לרמאללה, מרכזה השלטוני של הרשות הפלסטינית.270

 79�5% מאוד:  גבוהים   )2014 )לשנת  ירושלים  במזרח  העוני  שיעורי  כלכלי:  מצב    �4
מהמשפחות הערביות ו־84% מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני. כל השכונות 
הערביות של מזרח העיר נכללות באשכולות 5-2 מבחינה חברתית־כלכלית )במחצית 

התחתונה של המדד(. 

פערים עצומים וקיפוח: במזרח ירושלים ניכרת הזנחה עמוקה, מתמשכת ומצטברת    �5
בתשתיות  והן  החברתיים  בשירותים  הן  והממשלתיים,  העירוניים  השירותים  של 
הפיזיות. בין השאר, ניתן לציין מחסור גדול מאוד בכיתות לימוד במוסדות החינוך, 
עומס רב של פונים ללשכות הרווחה ורשות האוכלוסין, מערכת כבישים ירודה מאוד, 
בגנים  מחסור  לביוב,  מחוברים  שאינם  רבים  אזורים  הציבורית,  בתחבורה  קשיים 

ציבוריים, אי אכיפת החוק והסדר, ועוד.

דיור, תכנון ובנייה: התושבים סובלים ממצוקת דיור קשה ומצפיפות דיור גבוהה.    .6
מאז 1967 לא היו כמעט יוזמות לבנייה ציבורית רחבת היקף עבורם. היקף הבנייה 
אלפי  לעומת  וזאת  דיור,  יחידות  של  אחדות  למאות  הגיע  העיר  במזרח  הציבורית 
הערביות  בשכונות  הממוצעת  הדיור  צפיפות  היהודית.  לאוכלוסייה  שנבנו  יחידות 
גבוהה לאין ערוך מזו שבשכונות היהודיות. היעדר הסדר קרקעות ברוב שטחי מזרח 
על  והן  בהיתר  הבנייה  על  הן  מאוד  מקשים  מפורטות  בתוכניות  והמחסור  ירושלים 

הקצאת שטחים לבניית מוסדות ציבור ולפיתוח גנים ציבוריים. 

גדר ההפרדה: הגדר ניתקה את מזרח ירושלים מהעורף הטבעי שלה בגדה המערבית,    .7
בכלכלתה.  קשות  ופגעה  ותרבותיים  כלכליים  חברתיים,  משפחתיים,  קשרים  קטעה 
היא הותירה את מחנה הפליטים שועפאט וסביבותיו ואת כפר עקב בצד הפלסטיני של 
הגדר, אף שהם נכללים בתחום המוניציפלי של העיר. כך נוצרו שטחי הפקר שהחוק 
אינו שולט בהם ושהעירייה מתקשה לספק להם שירותים. הגדר הביאה גם להגירה של 
תושבים מהפרוורים לתוך העיר פנימה, דבר שהגביר את הצפיפות והעלה את מחירי 

הדיור והשכירות.

וגופים שונים, הן  ירושלים ארגונים  270 נראה שבשנים האחרונות, מאז שנכתב המסמך, צמחו במזרח 

לצפות  למה  לתושבים  שאין  התחושה  רקע  על  דווקא  הכלל־ירושלמית,  ברמה  והן  השכונתית  ברמה 
מהרשות הפלסטינית או מישראל — בבחינת ״אם אין אני לי, מי לי״. ראו: אברהמי, 2020�
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מעמד משפטי מורכב: מאז 1967 חיים ערביי מזרח ירושלים במעמד של תושבי קבע    .8
שאינם אזרחים. מעמד זה מקנה להם זכויות סוציאליות וחופש תנועה, אך הם אינם 
נושאים דרכון ישראלי ואינם מצביעים לכנסת. הבעיה המרכזית של התושבּות היא 
האפשרות לאבד אותה כתוצאה משהייה ממושכת בחו״ל, השתקעות במדינה אחרת או 
הגירה אל הפרוורים שמחוץ לעיר ב״שטחים״. מאז 1967 שלל משרד הפנים את מעמד 
ודאות  ירושלים, מה שתרם לתחושת האי  כ־14 אלף תושבים ממזרח  התושבות של 
וחוסר הביטחון של התושבים. שלילת התושבות מביאה איתה גם את שלילת הזכויות 
הסוציאליות — הביטוח הרפואי וביטוח לאומי. האפשרות של מגורי תושבים מזרח־

ירושלמים בפרוורים שמחוץ לעיר יוצרת גם צורך מתמיד של הביטוח הלאומי בבדיקת 
לביטוח  שפונים  ירושלים  מזרח  תושבי  כלל  על  המקשות  ובחקירות  חיים״  ״מרכז 
החשש משלילת התושבות והזכויות הסוציאליות הכרוכות בה מקרקע  הלאומי. 
ביכולתם לעבור  פגיעה קשה  ופוגע  ירושלים לעירם  למעשה את תושבי מזרח 
למטרות  מהארץ  לצאת  או  המערבית  הגדה  בשטחי  לירושלים  מחוץ  להתגורר 

לימודים או פרנסה.

על בסיס המצב הקשה והטעון ולאור תהליכי העומק שתוארו לעיל, הצביע המסמך 
על  גם  בחלקם  השפיעו  ואשר  המתיחות,  את  המלבים  מזדמנים  גורמים  מספר  על 

אירועי קיץ 2014: 

אירועי אלימות בתחומי העיר: התנגשויות אלימות בין יהודים לערבים גורמות כמובן    .1
להסלמה. האירוע שהצית את האירועים בקיץ 2014 היה כאמור רצח הנער מוחמד אבו 
ח׳דיר משועפאט ב־2 ביולי. השמועות שנפוצו תחילה על כך שהרצח בוצע כביכול על 
רקע שאינו לאומני הגבירו את זעם התושבים הערבים, וכך גם המכות שספג בן דודו 
משוטרי מג״ב בהפגנת המחאה על הרצח. את מעשה הרצח של אבו ח׳דיר יש לראות 
על רקע הגידול במספר מעשי ההסתה והאלימות של יהודים נגד ערבים בירושלים: 
תקיפות של צעירים ערבים במרכז העיר ובאזור מאה שערים, פעולות נגד בתי עסק 
מכוניות,  הצתת  נוצריים,  ואתרים  מוסלמיים  קברות  בתי  חילול  ערבים,  המעסיקים 
ריסוס כתובות נאצה נגד ערבים ועוד. התחושה הרווחת במזרח ירושלים הייתה כי 

מעשים אלה אינם מטופלים ברצינות על ידי המשטרה והרשויות.

ירושלים  במזרח  האירועים  הישראלית-פלסטינית:  בזירה  כלליים  אירועים    .2
רקע מעצרם  על   — המערבית  בגדה  תחילה  בסכסוך,  הכללית  מושפעים מהמתיחות 
של מאות פעילי חמאס )בעקבות חטיפת שלושת הנערים בגוש עציון(, ולאחר מכן 
ברצועת עזה, על רקע מבצע ״צוק איתן״. לאירועים אלה התווסף גם הממד הדתי של 

חודש הרמדאן, והיו שכינו את גל המחאה והאלימות ״אינתיפאדת הרמדאן״. 
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תפילת סיום חודש הרמדאן בהר הבית, ינואר 1998
)צילום: אבי אוחיון, לע״מ(

הר הבית: מהלכים הנוגעים למתחם הר הבית/אל־חרם א־שריף גורמים להסלמה מאז    .3
הצתת מסגד אל־אקצא ב־1969 ועד ימינו. כך קרה בעקבות הגבלות הגיל שהטילה 
המשטרה על כניסת מתפללים למסגדים בימי שישי מטעמים של שמירה על הביטחון 
העיר  לשערי  מחוץ  המוניות  מחאה  לתפילות  הובילו  אלו  הגבלות  הציבורי.  והסדר 
העתיקה והגבירו את המתח. תרמו לכך גם פעולות שהתפרשו כניסיון ישראלי לשנות 
את הסטטוס־קוו על ההר, ובהן הגידול בהיקף הקבוצות היהודיות הדתיות העולות 
יהודית  תפילה  בעד  ושרים  כנסת  חברי  של  התבטאויות  בו,  להתפלל  ומנסות  להר 
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במקום, דיונים שהתנהלו בנושא בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת )בראשות 
ח״כ מירי רגב(271 ועוד.

התיישבות יהודית בשכונות ערביות: קידום ההתיישבות היהודית בתוככי שכונות    .4
ג׳ראח(, ביוזמת עמותות  ושייח׳  )כמו סילואן, ראס אל־עמוד  ערביות במזרח העיר 
יהודיות אידיאולוגיות, מגביר את המתיחות וגורם לחיכוכים ולהתפרצויות אלימות. 
ובנוף  שכונותיהם  בצביון  בוטה  פגיעה  זו  בהתיישבות  רואים  הערבים  התושבים 
נוספים  אזורים  על  להשתלט  ישראלית  לשאיפה  והוכחה  העיר  מזרח  של  האורבני 

במזרח ירושלים ולנשל אותם מבתיהם.272

על רקע המציאות המורכבת והנפיצה הזאת, הציע המסמך מספר דרכים להתמודדות 
עם המתחים ולהפגתם בטווח הקצר והארוך:

בטווח הקצר, הוצעו הצעדים הבאים: 

של  וההסתה  האלימות  במעשי  ומתמשך  נחוש  מאבק  לנהל  יש  באלימות:  מאבק    .1
יהודים נגד ערבים בירושלים, ולהפך. מאבק זה צריך לכלול הצהרות פומביות של 
מנהיגים שיוקיעו מעשים כאלה, ברמה הלאומית והעירונית גם יחד. יש לטפל ביד 

קשה בהסתה המתנהלת בכל המישורים, כולל ברשתות החברתיות.

מגבלות  והסרת  הקלות  לשקול  יש  בנסיבות,  בהתחשב  הבית:  הר  על  התפילות    .2
בכניסת מתפללים מוסלמים למתחם הר הבית, ולּו כדי למנוע תפילות המוניות בשערי 
העיר העתיקה הגוררות עימותים עם כוחות הביטחון. כמו כן, יש למנוע חיכוכים בין 
מבקרים יהודים בהר הבית לבין מוסלמים הנמצאים שם, ולהבהיר כי אין כוונה לשנות 

את הסטטוס־קוו הקיים.273

ניהול רגיש וממתן: כדי להפיג את המתח במזרח העיר יש להימנע מפעולות העלולות    .3
להפר איזונים עדינים ורגישים. מדובר בעיקר במהלכים ובפרויקטים בעלי רגישות 

גבוהה באגן ההיסטורי, או הקמת נקודות התיישבות יהודיות בלב שכונות ערביות. 

מיסוד ועידוד מנגנוני הידברות: יש לעודד ערוצי דיאלוג קבועים ומתמשכים בין   �4
העירייה והמשטרה )בנפרד( לבין נציגי האוכלוסייה המקומית. במקביל, יש לעודד 

מפגשי הידברות בין נציגים משכונות יהודיות לנציגי שכונות ערביות.

271 ראו בהרחבה: חסון, 2017, עמ׳ 211-208�

272 חסון, שם, עמ׳ 307-255�

273 פעולות בנוסח הצעות אלה ננקטו, כפי שנראה בהמשך, על ידי הרשויות הישראליות בשנים האחרונות. 

המוראביטון   של  קבוצות  חריגים(.  במקרים  )למעט  הוסרו  המוסלמים  המתפללים  גיל  על  ההגבלות 
והמוראביטאת הוצאו אל מחוץ לחוק. 
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לטווח הבינוני והארוך יותר הוצעו הצעדים הבאים: 

ואפקטיבית  רחבה  פעולה  נדרשת  חייהם של התושבים:  שיפור משמעותי בתנאי   .1
תעסוקה  בריאות,  רווחה,  בנושאי  ירושלים  במזרח  החברתיים  השירותים  לשיפור 
מערכת  כמו  הפיזיות  התשתיות  לשיפור  לפעול  יש  כן,  כמו  והסדר.  החוק  ושמירת 
לפעול  יש  סדירה.  מים  ואספקת  לביוב  שכונות  חיבור  התחבורה,  מערך  הכבישים, 
לשיפור משמעותי של איכות החינוך הפורמלי והלא־פורמלי, הן מבחינה פיזית והן 
פדגוגית. המסמך מציין כי החלטת ממשלה 1175 ותוכנית החומש להשקעה במזרח 
מצומצם  שהיקפם  אלא  הנכון,  בכיוון  צעדים  הן  החברתי־כלכלי  בתחום  העיר 
רחב בהרבה.  בהיקף  לפעילות  הדרושים  לדאוג שיוקצו המשאבים  ויש  ביותר, 
חשוב גם שהתוכניות הבאות תתייחסנה לבעיות מרכזיות בתחומים נוספים ותמומשנה 

בשיתוף התושבים.

דיור ובנייה: יש לקדם פתרונות דיור בהיקף נרחב ולממש תוכניות שיישומן מתעכב    .2
זה מכבר. יש לקדם הסדר קרקעות ולאשר תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות שמטרתן 
להסיר חסמים וקשיים בתחום זה, המעורר תחושות קיפוח ומרירות יותר מכל תחום 

אחר במזרח העיר. 

מזרח  ערביי  של  התושבּות  מעמד  את  לחזק  ממליץ  המסמך  האוכלוסייה:  מעמד    �3
האפשרויות  את  שניתן  ככל  ולצמצם  בו  הכרוכות  הזכויות  את  להבטיח  ירושלים, 

לשלילתו ולשלילת הזכויות הסוציאליות הכרוכות בו.

התיירות,  בתחומי  יכולותיו  את  ולהעצים  הפרטי  למגזר  לסייע  יש  וכלכלה:  יזמות    �4
לפעילות  זאת בהמשך  ירושלים.  מזרח  כלכלת  את  לחזק  וההייטק, במטרה  המסחר 
היחידה לפיתוח ויזמות בראשותו של עופר אור. יש לשקול העברת סמכויות ואחריות 
הקשרים  לחיזוק  ולשאוף  הקהילתיים  המינהלים  לידי  מסוימים  שירותים  לאספקת 

ביניהם ובין הקהילות השכונתיות.274

ניתוח  מחייבת  ירושלים  במזרח  השוררת  המורכבת  שהמציאות  בקביעה  מסכם  המסמך 
הגורמים  את  לזהות  יש  בבד,  בד  והנפיץ.  הטעון  המצב  את  היוצרים  העומק  גורמי  של 
המשתנים אשר תורמים אף הם למתיחות, להסלמה ולהתפרצויות אלימות. הבנת גורמים 
אלה יכולה לסייע למקבלי ההחלטות לנהל את העיר באופן שיפיג את המתחים ויצמצם את 
השלכותיהם. ניהול כזה צריך להתבסס על שיפור משמעותי באיכות חיי התושבים במזרח 
העיר ועל רגישות גבוהה כלפי האיזונים העדינים השוררים באזורים הרגישים, בשכונות 

הערביות ובאגן ההיסטורי. 

274 כמה מן המינהלים הקהילתיים במזרח ירושלים נחשבים למייצגים של הקהילות בשכונות שבהן הם 

פועלים, והם נהנים ממידת אמון ולגיטימציה גבוהות יחסית. חלק אחר של המינהלים נתפסים כזרוע של 
הרשויות הישראליות ועל כן נהנים ממידת אמון ולגיטימציה קטנות יותר.     



94

שלים
מגלים את מזרח ירו

95

המסמך מדגיש כי הרשויות הישראליות חייבות למלא תפקיד מרכזי ודומיננטי בתהליכים 
המתרחשים במזרח ירושלים, וקובע כי יש בידן לקרב או להרחיק את האוכלוסייה, למתן, 
ישראלית  מדיניות  נדרשת  כי  מדגיש  המסמך  המצב.  את  להסלים  או  מתחים  להפיג 
בתחום  והן  החברתי  בתחום  הן  ירושלים  במזרח  מסיבית  השקעה  הכוללת  מקיפה 
הפיזי, ברמה של ״תוכנית מרשל״ למזרח ירושלים.275 הנחת היסוד של המסמך היא 
שהעלאת מצבם הקשה והטעון של תושבי מזרח ירושלים לסדר עדיפויות גבוה של מקבלי 
ההחלטות, ופעולה ברוח ההצעות שהוא מעלה, עשויות לשכך באופן משמעותי את המתחים 

הגואים לאחרונה ולטעת בלב התושבים תקווה לעתיד טוב יותר.

המסמך הועבר למקבלי ההחלטות ברמה העירונית )לראש העיר ניר ברקת וליועצו 
ירושלים  הכלכלה,  )לשר  הממשלתית  וברמה  קורן(  דוד  ירושלים  מזרח  לענייני 
המדינה,  לנשיא  וכן  כהנא(  דביר  ירושלים  משרד  ולמנכ״ל  בנט  נפתלי  והתפוצות 
ראובן )רובי( ריבלין, שביקש לקיים דיון דחוף בנושא. אולם נראה שהשעה עדיין 
לא הייתה בשלה לדיון מעמיק ולתהליך שיוביל לתוכנית השקעה ממשלתית בהיקף 
גדול במזרח ירושלים. חילופי גברי במשרד ירושלים וסבב אלימות נוסף אפשרו את 

השינוי, שהוביל להחלטה 3790 ולתוכנית החומש הממשלתית.

מינוי אלקין לשר ירושלים והדיונים על החלת תוכנית הלימודים  ה. 
הישראלית במזרח העיר

על  )נוסף  ומורשת  ירושלים  משרד  בראש  לעמוד  אלקין  זאב  מונה   2015 יוני  בראשית 
תפקידו כשר להגנת הסביבה החל מראשית אוגוסט 2015(. כבר בראשית כהונתו הוא החל 
הפך  מהרה  ועד  ירושלים,  במזרח  הישראלית  המדיניות  בנושאי  עמוק  באופן  להתעניין 
לאחד הגורמים המרכזיים מאחורי התהליך שהביא לאישורן בממשלה של החלטות 2684 

ו־3790 בדבר השקעות מסיביות במזרח העיר, שבהן נעסוק בהרחבה בהמשך.276

ראשית פעילותו של אלקין הייתה בתחום החינוך, ובעיקר בקידום החלטת הממשלה מס׳ 
1175 לעידוד המעבר מתוכנית הלימודים הפלסטינית לתוכנית לימודים ובגרות ישראלית 
בבתי הספר המתוקצבים במזרח ירושלים. יחד עם שר החינוך נפתלי בנט )שמונה לתפקיד 
משרד  מתקציב  השקלים  מיליון   20 של  ההקצאה  ניצול  את  אלקין  קידם   ,)2015 במאי 
הרצון  מאחורי  המוטיבציה שעמדה  המעבר.  לעידוד  אסטרטגית  תוכנית  להכנת  החינוך 

275 רמון ולהרס, 2014, עמ׳ 47�

276 ריאיון עם שרית גולדשטיין, 12 במרץ 2019; ריאיון עם עופר אור, 26 במרץ 2019�
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לשנות את מערכת החינוך במזרח ירושלים נשענה על נימוקים מהתחום הכלכלי, הפדגוגי 
והארגוני־פוליטי.277

ולימודי  בגרות  תעודת  כולל  הישראלית,  הלימודים  לתוכנית  מעבר  הכלכלי,  במישור 
עברית, אמור להקל מאוד על בוגרי מערכת החינוך המזרח־ירושלמית ללמוד במוסדות 
להשכלה גבוהה בישראל ובהמשך להשתלב בשוק העבודה הישראלי. שילוב כלכלי של 
התושבים הערבים )והחרדים( בכלכלת העיר נחשב בעיני אלקין לאמצעי מרכזי לחיזוק 

מעמדה הכלכלי של ירושלים.278

במישור הפדגוגי, הודגשו החולשות של תוכנית הלימודים הפלסטינית ובחינות התווג׳יהי 
המבוססות על מערכת החינוך הירדנית )שהושפעה בזמנו מהמערכת הבריטית(, שיש בה 
מידה רבה של שינון ופחות עידוד לחשיבה עצמאית וביקורתית. כמו כן הודגשו בעיית 
הבגרות  של  הגמישות  וחוסר  המערכת  של  הנוקשות  התיכוניים,  הספר  מבתי  הנשירה 
הפלסטינית, שלא מאפשרת בחינות חוזרות במספר מקצועות, ומתייחסת לכל הבחינות 
כיחידה אחת שאפשר לעבור אותה או להיכשל בה )ניתן להיכשל ולהיבחן במועד ב׳ רק 

במקצוע אחד או שניים(.279

במישור הארגוני־פוליטי, הודגשה מידת הפיקוח הרבה יותר של משרד החינוך ומנח״י 
על בתי ספר ומסלולי לימוד שבהם נהוגה תוכנית הלימודים הישראלית, כמו גם היכולת 
לצמצם את ההסתה האנטי־ישראלית בספרי הלימוד ולנתק למעשה את הזיקה בין הרשות 
הפלסטינית למערכת החינוך במזרח העיר. ההנחה הרווחת של העוסקים בתחום בעירייה 
הערבי  במגזר  הנלמדת  הישראלית,  הלימודים  תוכנית  שהחלת  היא  החינוך  ובמשרד 
בישראל, תאפשר פיקוח משמעותי יותר על מוסדות החינוך הרשמי והמוּכר שאינו רשמי 
במזרח ירושלים, שיעברו בהדרגה תהליך של ״ישראליזציה״ וידמו למערכת החינוך של 
המגזר הערבי בישראל. ברור גם שלהחלה של תוכנית הלימודים, ובעקבותיה השתלבות 
בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה, יהיו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האוכלוסייה במזרח 
ירושלים והפתרון המדיני. מכאן ברורה ההתנגדות החריפה של הרשות הפלסטינית וגורמים 
פלסטינים שונים לשינוי, שנתפס בעיניהם כפגיעה קשה בזהות הפלסטינית של תושבי 
כי  לזכור  יש  בנוסף,  הישראלי.  האויב  עם  פעולה  ושיתוף  כבגידה  ואפילו  העיר,  מזרח 
בחינות התווג׳יהי והטקסים המלווים אותן )למשל ההודעה על ציוני התלמידים( הם מרכיב 
מרכזי בהווי החיים המזרח־ירושלמי, והבגרות הישראלית )בעיקר במגמות הטכנולוגיות(

https://www.gov.il/he/departments/ ומורשת  ירושלים  משרד  באתר  התוכנית  תיאור  ראו   277

�general/reducing_educational_gaps
278 ריאיון עם השר זאב אלקין, 13 בנובמבר 2019�

279 החל מ־2018 הונהגה ברשות הפלסטינית תוכנית גמישה יותר של בחינות בגרות. עניין זה והשפעתו 

על מערכת החינוך במזרח ירושלים ראויים למחקר מעמיק יותר.

https://www.gov.il/he/departments/general/reducing_educational_gaps
https://www.gov.il/he/departments/general/reducing_educational_gaps
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נחשבה עד לשנים האחרונות כמתאימה רק לתלמידים חלשים במיוחד.280 מעבר מסיבי 
ומורים  מנהלים  הכשרת  של  גדול  מאמץ  כמובן  ידרוש  הישראלית  הלימודים  לתוכנית 
מזרח־ירושלמים והקמת מערכת השתלמויות שיאפשרו ללמד על פי תוכנית זו. ברור גם 
שיהיה צורך בהתאמות ושינויים בהוראה של מקצועות רגישים הנוגעים לזהות הלאומית 
של התלמידים, כמו אזרחות, היסטוריה וספרות. כל זאת תוך שיתוף פעולה עם המפקחים, 

המנהלים והמורים.281

מעבר לעיסוק במערכת החינוך במזרח ירושלים, החל אלקין לפעול גם בתחומים נוספים 
של המדיניות הישראלית במרחב — כולל דיון ועיסוק בשאלות הגדולות של ניהול השכונות 
שמחוץ לגדר )בשאלה זו עסקו גם במטה לביטחון לאומי(, בעיות התושבות והאזרחות, 
היעדרו של הסדר מקרקעין ועוד. חלק מהדיונים המקדימים נעשה עם חוקרי מכון ירושלים 
ירושלים הפכו למרכיב מרכזי בעבודתו.282  למחקרי מדיניות, שהמחקרים בנושא מזרח 
פרסומי המכון, ובעיקר המחקרים המפורטים על שכונות מזרח ירושלים )החל מ־2014(, 
תרמו תרומה חשובה להעלאת המודעות, הן ברמה העירונית והן ברמה הממשלתית, לצורך 
להכיר לעומק את חלקי מזרח ירושלים השונים ולתת מענים לצרכים המיוחדים בכל אחת 

מן השכונות.283

ו. השפעת גל אלימות נוסף במזרח ירושלים )2016-2015(

לאחר מספר חודשים שקטים יחסית )מנובמבר 2014 עד יולי 2015(, התעוררו מחדש גלי 
המחאה ומעשי האלימות, הפעם בעקבות עליית רמת המתיחות סביב הר הבית. בסוף יולי 
2015, בתשעה באב, פרצו עימותים ראשונים בין שוטרים וצעירים פלסטינים שהתבצרו 
בהר, בין השאר על רקע ידיעות על התרחבות העלייה היהודית להר וניסיונות תפילה של 

280 כך למשל, על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנת תשס״ה )2006-2005( ניגשו לבחינות 

בגרות ישראליות 229 תלמידים בלבד מכלל תלמידי י״ב במזרח ירושלים. שיעור הזכאות לבגרות בקרב 
תלמידים אלה היה הנמוך בישראל — 78%�13 בלבד. 

על החגיגות במזרח ירושלים עם היוודע תוצאות בחינות התווג׳יהי ראו: חסון, 13 ביולי 2020�
281 ריאיון עם שרית גולדשטיין, 12 במרץ 2019. וראו נייר עמדה מפורט בנושא ״עידוד לימודי תוכנית 

ישראלית במזרח ירושלים״, משרד ירושלים, מרץ 2018, ארכיון משרד ירושלים. 
אתגר מיוחד הוא ללמד את מקצוע האזרחות לתלמידים שאינם אזרחים במדינת ישראל. 

282 ריאיון עם מאיר קראוס, לשעבר ראש מנח״י ומנכ״ל מכון ירושלים, 12 בספטמבר 2019�

283 ריאיון עם דוד קורן, 29 במאי 2019� 

על הפרויקט למיפוי שכונות מזרח ירושלים ובחינת מצבן הכלכלי־חברתי־פוליטי ראו באתר מכון ירושלים 
https://jerusaleminstitute.org.il/projects/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7% :למחקרי מדיניות
A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%

9C%D7%99%D7%9D/

https://jerusaleminstitute.org.il/projects/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://jerusaleminstitute.org.il/projects/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://jerusaleminstitute.org.il/projects/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/
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יהודים במקום.284 המתח סביב ההר גבר לקראת חגי תשרי תשע״ו )ספטמבר-אוקטובר 
2015(. עימותים נרשמו בין קבוצות מגני ההר המוסלמים, המוראביטון והמוראביטאת, 
פלסטינים  וצעירים  בישראל,285  האסלאמית  התנועה  של  הצפוני  הפלג  יד  על  שנתמכו 
שהתבצרו במקום, לבין העולים היהודים והשוטרים שניסו לשמור על הסדר. הגבלות גיל 
הוטלו על מתפללים מוסלמים בכניסות להר, וכוח גדול של שוטרים וחיילי משמר הגבול 
פשט על מסגד אל־אקצא לאחר שצעירים מוסלמים התבצרו בו ואגרו בתוכו אבנים ומטעני 
הממשלה  ראש  ידי  על  בהמשך  )שנאסרה  להר  ישראלים  פוליטיקאים  עליית  צינור.286 
רגב  מירי  בראשות  הכנסת  של  הסביבה  והגנת  הפנים  בוועדת  רבים  דיונים  נתניהו(, 
והצהרות של שרים וחברי כנסת מהליכוד והבית היהודי על הצורך לשנות את הסטטוס־

קוו בהר ולהתיר בו תפילת יהודים — העלו עוד יותר את רמת המתיחות. בערב ראש השנה 
עלה שר החקלאות אורי אריאל להר והתפלל סמוך לכיפת הסלע — בניגוד לכלל שנקבע 
ב־1967 ולפיו יהודים אינם רשאים להתפלל בהר הבית, ובניגוד להבטחת ראש הממשלה 
נתניהו לעבדאללה מלך ירדן שישראל מחויבת לסטטוס־קוו האוסר תפילת יהודים בהר. 
סרטון המתעד את השר מדקלם את ברכת הכוהנים בהר, מוקף שוטרים ומאבטחים, הופץ 
המוסלמי  הציבור  את חששות  והעצים  כולו,  הערבי  ובעולם  ירושלים, בשטחים  במזרח 

משינוי הסטטוס־קוו ו״השתלטות יהודית״ על הר הבית.287

מהר הבית התפשטו המחאה והאלימות לחלקים אחרים של מזרח העיר, לגדה המערבית ואף 
לתוך גבולות הקו הירוק.288 בראש השנה )13 בספטמבר 2015( נהרג אלכסנדר לבלוביץ׳ 
כתוצאה מזריקת אבנים על מכוניתו והתנגשותה בעץ ברחוב אשר וינר, סמוך לכפר צור 
באהר. בחקירתם טענו ארבעת הנאשמים ביידוי האבנים, צעירים בני 19-16 תושבי צור 
חג  במהלך  הבית.289  הר  אירועי  בשל  והזדהות״  תגמול  ״פעולת  היה  המעשה  כי  באהר, 
הסוכות, ב־3 באוקטובר 2015, נרצחו ברחוב הגיא בעיר העתיקה הרב נחמיה לביא ואהרון 
בנט בדקירות סכין, ושני בני משפחה נוספים נפצעו.290 בשבועות הבאים התרבו פיגועי 
הדקירה בירושלים, בעיקר באזורי התפר שבין השכונות הערביות ליהודיות. חלק ניכר 
פיגוע  ירושלים.  במזרח  עירוניים  ספר  בבתי  שלמדו  וצעירים  נוער  בני  היו  מהדוקרים 
דקירה שעורר תשומת לב ציבורית מיוחדת אירע בשכונת פסגת זאב: חסן מנסארה בן 
ה־17 ובן דודו אחמד מנסארה בן ה־13 משכונת בית חנינא דקרו פעמיים צעיר חרדי ופצעו 

284 חסון, 26 ביולי 2015�

285 שתי התנועות הוצאו מחוץ לחוק ב־9 בספטמבר 2015� 

286 חסון, 13 בספטמבר 2015� 

287 ברנע, 1 באוקטובר 2015; קובו, 12 באוקטובר 2015; וראו בהרחבה: רייטר, 2016, עמ׳ 10�

288 הפגיעה בהר הבית הייתה גם מניע מרכזי לפיגועי יחידים בגדה המערבית. ראו: ברבינג וגליק, 2019, 

עמ׳ 132-130�
289 פרידסון, 11 בספטמבר 2017�

290 פרידסון ואחרים, 3 באוקטובר 2015�
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אותו קשה, וניסו לדקור נער יהודי בן 13 שרכב על אופניו. הנאשם הצעיר הזכיר בחקירתו 
את ״המצב במסגד אל־אקצא״ כאחד המניעים לפגוע ביהודים.291

יידוי  )בעיקר  הסדר  הפרות  במספר  גם  גדולה  עלייה  נרשמה  הדקירה,  פיגועי  על  נוסף 
בקבוקי תבערה ואבנים( ובמספר הפיגועים בכל העיר. על פי נתוני השב״כ, ב־2015 אירעו 
בירושלים 635 פיגועים לעומת 346 בשנת 2014, אך ללא גידול מקביל במספר ההרוגים: 
10 ב־2015 לעומת 11 בשנה הקודמת. מרבית הפיגועים בירושלים הוגדרו כ״פיגועי טרור 
 584( מהפיגועים   92% למשל,  כך  חם.  בנשק  פיגועים  היו  הקטן  מיעוטם  ורק  עממי״, 
)לעומת  דקירה  כאירועי  הוגדרו  פיגועים   31 תבערה;  בקבוקי  בהשלכת  החלו  פיגועים( 
חמישה פיגועי דקירה ב־2014(; חמישה אירועים הוגדרו כפיגועי דריסה; ושניים כ״תקיפה 
ויידוי אבנים עם נפגעים״.292 הפיגועים היו בדרך כלל מעשה ידי יחידים )לעיתים ממניעים 
אישיים־פסיכולוגיים(, ולא בוצעו על ידי חוליות מאורגנות של ארגוני הטרור המוכרים. 
הרשתות החברתיות מילאו תפקיד מרכזי בהאדרת המפגעים ובהעברת מסרים באופן מיידי 
לאוכלוסיית הנוער והצעירים במזרח ירושלים ובגדה המערבית. השינוי בדפוסי הפיגועים 
חייב גם שינוי גדול בעבודת גורמי הביטחון, ששאבו ידע רב מן הרשתות החברתיות כדי 

להרתיע ולסכל פיגועים במגוון שיטות.293

בשיאו של גל האלימות, ב־13 באוקטובר 2015, לאחר התקפה על נוסעי אוטובוס בשכונת 
אנשים,294  שלושה  נרצחו  שבמהלכם  ישראל,  מלכי  ברחוב  דריסה  ופיגוע  הנציב  ארמון 
הוצבו ביוזמת ראש העיר ברקת, בתיאום עם המשטרה ובאישור הקבינט המדיני־ביטחוני, 
מחסומי בטון בכניסות לחלק ניכר מהשכונות הערביות במזרח ירושלים, שם נבדקו כל 
היוצאים והנכנסים אל השכונה. ה״כתר״ על השכונות הערביות )מונח שנלקח מפעולות 
צה״ל נגד כפרים עוינים בגדה המערבית( היה אמצעי דרסטי של עונש קולקטיבי, שננקט 
בתולדות  ביותר  העמוקה  השפל  נקודת  את  ביטא  הוא   .1967 מאז  לראשונה  בירושלים 
יחסי יהודים וערבים בעיר מאז ימי האינתיפאדה השנייה ואת החששות של הצד היהודי 
מהידרדרות חסרת תקדים של מצב הביטחון בעיר. עם הירידה ברמת האלימות, בין השאר 
בעקבות צעדים חסרי תקדים אלה, הוסרו בהדרגה המחסומים מהכניסות לשכונות.295 אולם 

291 בריינר, 30 באוקטובר 2015; לוי־סדן, 10 במאי 2016. בבית המשפט חזר מנסארה בן ה־13 מהודאתו 

וטען כי לא היה שותף לניסיונות הדקירה ואף ניסה לשכנע את בן דודו שלא לפגוע בנער היהודי בפסגת 
זאב. על גל האלימות וזיקותיו לאירועים בהר הבית ולהסתה של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית 

בישראל בראשות שייח׳ ראאד סלאח, ראו: שרגאי, 2020, עמ׳ 62-35�
292 שירות הביטחון הכללי, 2016�

293 ראו בהרחבה: ברבינג וגליק, 2019, עמ׳ 147-127�

294 כתבי ynet, 3 באוקטובר 2015�

הוחמרו  האלימות,  רמת  מבחינת  במיוחד  לבעייתיות  שנחשבו  ועיסאוויה,  מוכבר  ג׳בל  בשכונות   295

הבדיקות גם לאחר שהוסרו המחסומים מן השכונות האחרות. ראו: ברקת, 2019, עמ׳ 273�
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קוביות הבטון שנותרו לצדי הכבישים נועדו, על פי תפיסת ראש העיר, להזכיר לתושבים 
מה יקרה אם תחודש האלימות.

במקביל הביא גל המחאה והאלימות לניסיון ראשון של העירייה לפעול בהיקף קטן בתחום 
החינוך הבלתי פורמלי כדי להחזיר את הנערים מהרחובות לבתי הספר גם בשעות אחר 
ירושלים,  פי הצעת כמה ממנהלי בתי הספר התיכונים העירוניים במזרח  הצהריים. על 
הונהג יום לימודים ארוך בתריסר בתי ספר לבנים. הוא כלל מגוון חוגים ופעילויות עד 
השעה חמש אחר הצהריים בעלות של מיליון שקלים. ראש העיר ברקת טען באוטוביוגרפיה 
שלו כי בכך ״אותתנו לתושבי מזרח העיר שאכפת לנו מהילדים שלהם, שאנחנו רוצים 
להשקיע בהם — אבל באותה נשימה גם נפעל ביד קשה אם הם ינקטו אלימות״.296 אפשר 
לראות בפעילות זו של העירייה תקדים ראשון להשקעה רחבה הרבה יותר בחינוך הבלתי 
פורמלי במסגרת החלטה מס׳ 3790, יחד עם המשך הפעלת תוכנית ״עיר ללא אלימות״ 
)שהחלה לפעול ב־2015 בהמשך להחלטה 1175( ותוכניות נוספות על ידי המשרד לביטחון 

פנים )לעיתים בשיתוף פעולה של המשטרה(.

גם בסתיו 2015 בלט מקומם של הצעירים המזרח־ירושלמים בגל האלימות, שהיה חמור 
וקשה יותר מזה של קיץ 2014, בעיקר בתחום פיגועי הדקירה של נערים ונערות, תלמידי 
מערכת החינוך במזרח ירושלים. החשש לגורלו של מסגד אל־אקצא, המצב הכלכלי־חברתי 
הקשה, הייאוש והרגשתם של צעירים רבים שאין להם עתיד — הוזכרו כגורמים המרכזיים 
מאחורי גל המחאה והאלימות.297 בדיון בוועדת החינוך של הכנסת על ה״הסתה במערכת 
החינוך של הרשות הפלסטינית״ )ובכלל זה גם בבתי הספר במזרח ירושלים(, שהתקיים 
ב־28 באוקטובר 2015 בעקבות פיגוע הדקירה בפסגת זאב, טען עלא א־דין ג׳בר, מנהל 
בית הספר רנסנס בבית חנינא )בית ספר במעמד ״מוכר שאינו רשמי״ שבו לומדים על פי 
תוכנית לימודים ישראלית(, כי יש צורך לשנות מן היסוד את המצב בבתי הספר במזרח 
ירושלים. הוא הדגיש ששורש הבעיה אינו נעוץ בהסתה בטקסטים של תוכנית הלימודים 
וספרי הלימוד הפלסטיניים, אלא בייאוש ובהרגשת חוסר התוחלת של התלמידים. לטענתו, 
״אם יש לנו אנשי חינוך, אם יש לנו משאבים, ]נוכל[ להשלים את המלאכה עד הסוף, 
לעשות את השינוי ברמה של אלטרנטיבה. עד עכשיו אף אחד לא מציג אלטרנטיבה, 

איך לשנות את הנוער הזה, איך לתת להם סיבה לחיות, לא למות״.298

296 ברקת, שם, עמ׳ 274-272�

297 ראו: פישמן, 13 באוקטובר 2015. המאמר מדגיש את הייאוש ותחושת חוסר העתיד בקרב הצעירים הן 

בגדה המערבית והן במזרח ירושלים. 
סוגיית אל־אקצא/הר הבית באה לידי ביטוי בדבריו של תלמיד בית הספר התיכון אבן ח׳לדון במזרח 
ירושלים, במפגש עם תלמידים מבית ספר בפסגת זאב, כשנשאל לדעתו על הפיגועים בירושלים: ״זה 
קרה בגלל אל־אקצא ]...[ המתנחלים ]...[ הם רוצים לבנות את בית המקדש״. ערוץ 10, חדשות המהדורה 

המרכזית, 4 בינואר 2016, כפי שמובא אצל רייטר, 2016, עמ׳ 10� 
298 ועדת החינוך, התרבות והספורט, 28 באוקטובר 2018�
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ואכן, המציאות הקשה דחפה לשורה של דיונים במשרד החינוך, במשרד ירושלים, בעיריית 
ירושלים ובמנח״י, שהביאו בסוף 2015 לגיבוש תוכנית ראשונה לעידוד בתי ספר במזרח 
ירושלים לעבור לתוכנית לימודים ישראלית באמצעות תוספת תקציבית מיוחדת. התוכנית 
מוסדות  או  במלואה,  הישראלית  התוכנית  את  המלמדים  קיימים  מוסדות  ״לחזק  נועדה 
המקיימים במסגרתם מסלול לתוכנית הישראלית״ ו״לעודד מוסדות נוספים להכניס את 
בצורה  הצהיר  בנט  נפתלי  החינוך  שר  הליבה״.  מקצועות  את  או  הישראלית  התוכנית 
מפורשת שהוא מבקש ״לתת רוח גבית חזקה לכל בית ספר שבוחר בתוכנית הישראלית. 
אני רוצה לעזור לתהליך הישראליזציה״.299 התוכנית הציעה תוספת שעות לימוד לכל בית 
חינוכית״, שתכלול  וכן ״מעטפת  או חלקי  לתוכנית הלימודים באופן מלא  ספר שיעבור 
הגדלה של מספר שעות הייעוץ החינוכי, שעות השקעה במוזיקה ובאומנות, השתלמויות 
כך  כי ״התוכנית לא מקצצת בתקציב בתי הספר,  ועוד. במשרד החינוך הדגישו  מורים 
שמי שיישאר בתוכנית הפלסטינית לא אמור להיפגע״. כל זאת על פי התפיסה שהתוכנית 
הישראלית תקל על כניסת התלמידים המזרח־ירושלמים למוסדות להשכלה גבוהה ולשוק 
העבודה הישראליים, אבל ״שום דבר לא ייעשה בכפייה, כל אחד יבחר איפה הוא רוצה 

להיות״.300

בית  של  לשעבר  מנהלת  גול,  נוהא  הפלסטיני.  בצד  בהתנגדות  כמובן  נתקלה  התוכנית 
אותו  לתת  צריכה  היא  לחינוך,  כסף  נותנת  הממשלה  ״אם  כי  טענה  לבנות,  יסודי  ספר 
שהמנהלים  זה  על  בונה  החינוך  ש״משרד  הוסיפה  היא  בסיסית״.  זכות  זו  תנאים,  בלי 
יפחדו ללכת למאבק נגדו, אבל זו התערבות פוליטית. אסור להם להסכים לפגיעה בזהות 
הפלסטינית״. התנגדות דומה השמיע גם עבד אל־כרים לאפי, לשעבר יו״ר ועד ההורים 
המשותף של ירושלים המזרחית, שטען ש״זו לא תוכנית חינוכית אלא תוכנית פוליטית, 
את  להגדיל  הנמשך  הניסיון  את  מלווים  אלה  ויכוחים  רוצים״.301  לא  התושבים  שרוב 
מספר הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים עד היום. ההתנגדות 
הפלסטינית בחלק משכונות מזרח ירושלים, הקושי הגדול לפעול בניגוד להשקפותיהם של 
חלק ניכר מההורים, המחסור במורים שיכולים ללמד על פי התוכנית הישראלית, הקושי 

299 קשתי וחסון, 20 בינואר 2016� 

300 קשתי וחסון, שם. ראו גם: ברקת, 2019, עמ׳ 324-323�

301 קשתי וחסון, שם. בסקר הורים של מנח״י, שנערך בשנת הלימודים תשע״ו וכלל נתונים על שנות 

הלימודים תשע״ה-תשע״ו, נמצא כי 48% מההורים במזרח ירושלים מעוניינים בקיום מסלול לימודים 
אלטרנטיבי לתווג׳יהי, קרי מסלול טכנולוגי או מסלול של תוכנית לימודים ובגרות ישראליות. אולם יש 
לזכור כי הסקר נערך רק בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים שבמסגרת החינוך הרשמי, ולא באלו של 
החינוך המוכר שאינו רשמי. בהמשך התברר שהנכונות העקרונית של כמחצית מההורים לבחון חלופה 
לתוכנית הפלסטינית, אין פירושה שהם אכן ישלחו את ילדיהם ללמוד לפי התוכנית הישראלית. ניסיונות 
של מנח״י לפתוח מסלולים במספר שכונות )דוגמת עיסאוויה( נכשלו בשל לחצים כבדים מצד הרשות 
הפלסטינית וגורמים נוספים. ראו: נייר עמדה מפורט בנושא ״עידוד לימודי תוכנית ישראלית במזרח 

ירושלים״, משרד ירושלים, מרץ 2018, ארכיון משרד ירושלים.
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וגורמים  ללמד מקצועות כמו אזרחות והיסטוריה, שנוגעים ישירות בזהות הפלסטינית, 
נוספים — הביאו להצלחה מעטה ביישום התוכנית עד 2018. אולם יעדיה הפכו בהמשך 

למרכיב חשוב בהחלטת הממשלה 3790 ובתוכנית החומש הממשלתית.302

כיצד מחוללים שינוי? ראשית התהליך ליצירת שינוי במזרח  ז.  
ירושלים 

ניתוח מקיף של המציאות המורכבת במזרח ירושלים, הגורמים לגלי המחאה, האלימות 
והפיגועים והמלצות ראשוניות למדיניות ישראלית כלפי תושבי מזרח העיר, נכתב במחצית 
אוקטובר 2015 )בשיאו של גל האלימות( על ידי עופר אור, לשעבר מפקד מחלקת ירושלים 
בשב״כ )בתקופת האינתיפאדה השנייה( ומנהל היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים 
מטעם משרד ירושלים. למסמך זה הייתה חשיבות רבה בעיצוב המדיניות ופעילות הרשויות 

הישראלית בהמשך.303 נביא כאן את עיקרי הדברים:

והאלימות  המחאה  בגלי  המזרח־ירושלמים  של  האקטיבי  חלקם  את  הדגיש  המסמך 
בגדה  המתיחות  רמת  כשירדה  גם  נבלמו  ולא   ,2015-2014 בשנים  בירושלים  שהתרכזו 
הפיגועים  של  המכריע  רובם  איתן״.  ״צוק  מבצע  סיום  לאחר  עזה,  וברצועת  המערבית 
בוצעו על ידי מזרח־ירושלמים, שחלק לא קטן מהם לא היו, על פי הגדרת מחבר המסמך, 
״מחבלים מקצועיים״, אלא ״עמך״ מזרח־ירושלמי, לרבות בעלי משפחות. אור ציין את 
מיקוד האירועים והפיגועים בקו התפר והתמשכות הפגיעות ברכבת הקלה כקריאת תיגר 
על אחדותה של העיר. הוא ציין את ההצלחה הפלסטינית לעצב תודעה ציבורית לפיה ״הר 
הבית/אל־אקצא בסכנה״, על רקע מה שנתפס ככוונה ישראלית לשנות את הסטטוס־קוו 
ניכרת ברמת האלימות בהר הבית: בהשוואה בין  יוצא חלה החמרה  הנוהג בהר. כפועל 
השנים 2013-2012 לשנים 2015-2014 )ינואר 2014 עד ספטמבר 2015(, מספר אירועי 
הפריצות של המשטרה עלה מ־10 ל־20, ומספר מקרי סגירת ההר לביקורי יהודים ותיירים 
עלה מ־38 ל־50. בולטים במיוחד בהקשר זה שריפת תחנת המשטרה בהר הבית, הטבח 
בבית הכנסת בשכונת הר נוף, שמבחינת מבצעיו היה תגובת נגד ונקמה על הנעשה בהר 
מרכזי  פעיל  היותו  בגלל  המפגע  ידי  על  שנבחר  גליק,  ביהודה  הירי  פיגוע  וכן  הבית, 

בתנועות הר הבית היהודיות. 

302 ראו להלן בפרק על החלטת הממשלה 3790 ותוכנית החומש הממשלתית. 

303 עופר אור, המציאות במזרח ירושלים — תמונת מצב, 15 באוקטובר 2015, ארכיון משרד ירושלים. תת 

הפרק להלן מבוסס על מסמך זה.
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ניכר  שחלק  בעוד  בעיר:  המגזרים  שני  בהתנהגות  הסימטריה  חוסר  את  הדגיש  אור 
היהודים  הגדול של  הרוב  העיר,  ומבקרים במערב  עובדים  המזרח־ירושלמים  מהערבים 
נמנע מביקורים במזרח ירושלים, להוציא האזורים המתוירים והמאובטחים בעיר העתיקה 
ובסביבותיה הקרובות. הוא פירט את הפערים העצומים ברמת השירותים וברמת החיים 

בין שני חלקי העיר, שהתעצמו בעקבות בניית הגדר. 

יותר  והייאוש, הנובעים מהפערים העמוקים, מתעצמים עוד  כי התסכול  המסמך העריך 
כתוצאה מכך שלציבור המזרח־ירושלמי אין הנהגה מקובלת ומוסכמת, מההקצנה הדתית 
והמאבקים האלימים במזרח התיכון כולו, ומהפעילות והשיח הערים בנושאים פוליטיים 
ולפיתוח  היחסי  לשפע  המזרח־ירושלמים  של  הנגישות  החברתיות.  ברשתות  ודתיים 
שבאזורי מערב העיר מגבירה את התסכול ממצבם וממציאות חייהם בשכונות מגוריהם, 
הארנונה,  בחובות  העיר  במערב  לעמיתיהם  כשווים  עצמם  את  תופסים  הם  כאשר  וזאת 

המיסים והקנסות.304

בהקשר של החלטה 1175 של הממשלה מיוני 2014 הדגיש אור כי אומנם בשנים האחרונות 
במזרח  והממשלתיות  העירוניות  ובהשקעות  הישראלית  הממסדית  בעשייה  עלייה  חלה 
העיר, ויש להניח שלא מעט מזרח־ירושלמים מודעים לכך. אולם בשל היקפי הפערים, אין 

בכוחה של עלייה זו כדי ליצור בציבור תחושה אופטימית של שיפור במצבו ובעתידו.

החלק החשוב ביותר במסמך, שהייתה לו השפעה רבה בהמשך, עסק במגמות הסותרות 
המאפיינות את ההוויה המזרח־ירושלמית: אור טען כי הקשר ההדוק יחסית והבלתי אמצעי 
שלו עם השטח )באמצעות פעילות היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים שבראשה עמד( 
הישראלים ממזרח  רוב  של  וההיעדרות  הגואה  האלימות  לצד  כי  לראות  לו  מאפשר 
ירושלים, יש בשטח מגמה ברורה של ״ישראליזציה מעשית״, הנובעת בעיקרה לא 
מ״אהבת מרדכי״ אלא מהתובנה של רבים במזרח ירושלים כי בטווח הנראה לעין, 
אין להם אלטרנטיבה טובה יותר לשלטון הישראלי. מגמה זו באה לידי ביטוי בביקוש 
המוגבר לאזרחות ישראלית, בנהירה של מאות בוגרי תווג׳יהי למקומות המעטים במכינות 
בדרישה  העברית(,  האוניברסיטה  )ובראשם  הישראליים  שבמוסדות  אקדמיות  הקדם 
העצומה ללימודי עברית, בפנייה יזומה של מוסדות המזוהים עם הרשות הפלסטינית )כמו 
מכללת איברהמיה, מועדון עיסאוויה, עמותת נוראן לסיוע במצבי חירום ועוד( בבקשות 
)לרבות  וגלוי  אקטיבי  בשיח  השונים,  הממשלה  ומשרדי  העירייה  של  ולהכרה  לתמיכה 
הפגנות בכיכר ספרא( של ועדי הורים ושכונות מול גורמי עירייה שונים, בהשתתפות ערה 
בפרויקטים של פיתוח עסקי, תעסוקתי ותיירותי ובאירועי תרבות שיוזמים גורמי ממסד 

ישראלי שונים, ועוד ועוד.

עמ׳   ,2017 ואסמר,  שטרן  ראו:  העיר  במערב  העובדים  מזרח־ירושלמים  של  התסכול  תחושות  על   304

 �124-119
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ירושלים  כי הגם שהרוב המוחלט של תלמידי מזרח  ביחס למערכת החינוך הדגיש אור 
בציבור  יש  ההצהרתית  וברמה  הפלסטינית,  הרשות  של  הלימודים  תוכנית  לפי  לומדים 
התנגדות מקיר לקיר להחלפתה בזו הישראלית, ניתן לראות בסקרים אנונימיים מוקדמים, 
שערכה מנח״י בשנים 2014 ו־2015, כי כ־30 אחוזים מההורים במזרח ירושלים מעדיפים 

שילדיהם ילמדו לפי התוכנית הישראלית, אלא שהם חוששים להביע זאת באופן גלוי.

אור נאחז גם בתוצאות סקרים שבוצעו על ידי ד״ר דייוויד פולוק )Pollock( ממכון וושינגטון 
)הסקרים בוצעו בפועל על ידי ״המכון הפלסטיני למחקרי דעת קהל״ היושב בבית סחור( 
בשנים 2010, 2011 ו־2015. בסקר הראשון )2010( השיבו כשליש מהנשאלים כי יעדיפו 
לקבל אזרחות ישראלית ולחיות בעתיד תחת שלטון ישראל ולא במדינה פלסטינית. בסקר 
40 אחוזים מהנשאלים רצון להפוך לאזרחים ישראלים,  2011 הביעו  שנערך בספטמבר 
אחוזים.305  ל־52  הישראלית  האזרחות  את  המעדיפים  שיעור  עלה   2015 משנת  ובסקר 
המסקנה של אור היא שלמרות הפערים, התסכול והמחאה האלימה – רוב תושבי מזרח 
ירושלים מעדיפים את החיים תחת שלטון ישראל על פני הרשות הפלסטינית או המדינה 

הפלסטינית )אם תקום(.

אור אפיין את ההוויה המזרח־ירושלמית כמציאות הנעה בין מגמת ״ישראליזציה״, גם אם 
היא נובעת כל כולה מטעמים פרקטיים ולא מתוך הזדהות או חיבור רגשי למדינת ישראל, 
מזרח־ירושלמים  ידי  על  המונעת  וקטלנית,  קשה  לאלימות  הגורם  עמוק  תסכול  לבין 
ומבטאת ״סדר יום״ מקומי וסוגיות ייחודיות )הר הבית, עימותים בקו התפר וסביב הרכבת 
ובחינת  השיח הנרחב עם המזרח־ירושלמים  ועוד(.  הקלה כסמל לאחדותה של העיר 
בשני  אלא  בסתירה  מדובר  שאין  לדעתו  מלמדים  מבטם  מנקודת  חייהם  מציאות 

ביטויים ומופעים של אותו הדבר עצמו.

על פי הניתוח של אור, ככל שהמזרח־ירושלמים בוחנים את הכוחות הפועלים בזירה — 
הגורמים הבינלאומיים, מדינות ערב, הרשות הפלסטינית, החמאס ואפילו הערבים אזרחי 

305 המחקר ותוצאותיו עוררו לא מעט ביקורת בקרב חוקרים העוסקים בענייני מזרח ירושלים, בעיקר 

בשל ההבדלים בניסוח השאלות שהוצגו במשאלים ב־2010, 2011 ו־2015 נוכח הנסיבות השונות שבהן 
נערכו והפער העצום בין האפשרות הריאלית )הכרוכה אומנם בקשיים רבים( של תושבי מזרח ירושלים 
פלסטינית  במדינה  מלאות(  אזרח  )וזכויות  אזרחות  לקבל  האפשרות  לבין  ישראלית,  אזרחות  לקבל 
והביקורת עליו ראו: צדקיהו,  2015. על המחקר  ובת קיימא, שנראתה קלושה מאוד בקיץ  דמוקרטית 

�Pollock, 2015 ;2015
מאז 2015 חלה, על פי הסקרים של פולוק, ירידה משמעותית בשיעור התושבים המעדיפים את האזרחות 
ב־2018  פלסטינית.  אזרחות  מעדיפים  שהם  השיבו  ו־77%  ל־21%,  שיעורם  ירד  ב־2017  הישראלית: 
עלה שיעור המעדיפים אזרחות פלסטינית ל־95%. ב־2019 ירד שיעור זה ל־76% )24% העדיפו אזרחות 
 Pollock, 2020, ראו:  ל־70%.  פלסטינית  אזרחות  המעדיפים  של  שיעורם  ירד  וב־2020  ישראלית(, 

�pp�57-67
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ישראל — הם אינם מזהים גורם כלשהו שרוצה, מתכוון ובעיקר יכול לפעול באופן אפקטיבי 
מתוך שכך, התחושה בשטח היא שעליהם לקחת את גורלם  לשיפור מהותי במצבם. 
בידם ולפעול בעצמם לשינוי מציאות חייהם. ישראל, הריבון בשטח, נתפסת בדרך 
כלל גם כמי שאשמה במצבם העגום, אך גם כיחידה שיכולה לשנותו ולשפרו. במצב 
שכזה, העשייה האקטיבית, הנובעת מהמגמה של הציבור המזרח־ירושלמי לקחת אחריות 
ולא  האישית־פרטית  ברמה  בעשייה  מדובר  הנהגה,  בהיעדר  אם,  )גם  ועתידו  גורלו  על 
הציבורית(, מקבלת את שני הביטויים הסותרים לכאורה, אך המונעים מתוך אותה תפיסת 
מציאות עצמה: א. אלימות קשה, כביטוי לתסכול ולייאוש, המופנית כלפי מי שנתפס על 
ידם כאחראי ואף כמי שפועל באופן יזום ומכוון ליצירת מציאות חייהם העגומה. ב. חיבור 
ונכונות לפעול עם כל גורם, תוכנית או פרויקט הנראים להם ככאלה שיכולים לשפר את 

מצבם ולתת מענה למצוקותיהם, בתנאי שאכן יש כוונה אמיתית לממשם הלכה למעשה.

מיותר לציין כי גם אם המניעים הכלכליים־חברתיים הם אכן הגורם הדומיננטי המדרבן את 
המזרח־ירושלמים הן לאלימות והן ל״ישראליזציה״, הרי שאין זה הגורם הבלעדי, ותמיד 
ישנם ברקע המניעים הלאומיים והדתיים המלבים את האלימות ומשפיעים על מידת עומקו 

של תהליך ה״ישראליזציה״.

ובהנחה שהסוגיות  ויסתיים,  ידעך  הנוכחי  האלימות  סבב  גם  כי  סבור  אור  מכאן?  ולאן 
הן אכן דומיננטיות בהוויה המזרח־ירושלמית, הרי שנידרש לחזור  הכלכליות־חברתיות 
המזרח־ הציבור  של  שהאקטיביזם  מתוך  האלימות.  גל  שוך  עם  שאת  ביתר  אף  אליהן 

ירושלמי, הלוקח את גורלו בידיו, מופנה בעיקרו נגד ישראל, הרי שלצד המאבק הבלתי 
מתפשר במופעי האלימות של האקטיביזם הזה — נכון לראות כיתרון מובהק את ביטויי 
להיות  ולפתחם, מתוך מגמה שיהפכו  ומכאן שיש למנפם  בו.  ה״ישראליזציה״ הכרוכים 
השגרה הנוהגת עבור כל מזרח־ירושלמי החפץ לשפר את רמת החיים ואיכות החיים שלו, 

של ילדיו ושל הציבור בכללותו.

אור מסכם בקביעה שאין זה המקום לפרט את כלל הפעולות הנדרשות לצמצום הפערים 
נכון לגשת לפעולה מורכבת  ואף לא את סדר העדיפות העקרוני שבו  ירושלים,  במזרח 
ועתירת משאבים שכזו, אם כי חשוב שכבר בשלב הראשון תמומשנה פעולות ״משנות 
ובעיקר חשוב שהן תיעשינה  והשפעה סביבתית ממשית,  נראות  מציאות״, בעלות 
מתוך שיח ישיר ומעמיק עם גורמי השפעה מובילים בקרב הציבור המזרח־ירושלמי 
)בהיעדר הנהגה נבחרת של ממש( ומתוך הבנה לצרכיו, למציאות הייחודית בה הוא 

חי ולמגבלות והחסמים העומדים בפניו מבית ומחוץ.
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המסמך של עופר אור, שתורגם גם למצגת מתקדמת יותר,306 הפך לבסיס לדיונים ולעבודה 
משותפת עם דוד קורן ושרית גולדשטיין, סמנכ״לית משרד ירושלים. המצגת הבליטה את 
השלמת הגדר כאירוע מכריע המנתק את מזרח ירושלים משטחי הגדה המערבית, והמליצה 
על שלושה עקרונות למדיניות ישראלית חדשה במזרח ירושלים לנוכח המציאות הייחודית 
והמאתגרת של גלי האלימות בשנים 2015-2014: א. סיכול האלימות והרתעה. ב. שילוב 
תושבי מזרח ירושלים בחברה הישראלית וצמצום הפערים בין שני חלקי העיר. ג. יצירת 

נוכחות שלטונית ישראלית במזרח ירושלים והפגנת ריבונות ״רכה״. 

גובשו גם המלצות לטיפול בתחומים ספציפיים: פיתוח התיירות, חינוך והשכלה גבוהה, 
כלכלה ותעסוקה, תחבורה, תכנון ובנייה, תרבות וספורט, בריאות, ביטחון פנים, תשתיות 
ביוב ואנרגיה, הגנת הסביבה, רווחה וטיפול באוכלוסיות מוחלשות, ואף מדע, טכנולוגיה 
ארוך(.  לימודים  יום  במסגרת  לנוער  מדעיות־טכנולוגיות  הכשרות  של  )גיבוש  וחלל 
המצגת התייחסה גם לסוגיות הגדולות הנוגעות למציאות במזרח ירושלים, לשם בחינה 
וגיבוש מדיניות חדשה: מעמד השכונות שמחוץ לגדר ומעמד התושבים בהן וזכויותיהם 
או  אזרחות  למתן  בקשר  מדיניות  קביעת  רפואי(,  וביטוח  לאומי  )ביטוח  הסוציאליות 
מניעתה, הסדר מקרקעין סטטוטורי, לרבות הלבנה מסיבית של בנייה בלתי חוקית, וכן 
תוכנית ממשלתית לפיתוח התיירות בירושלים בהתבסס על התוכנית האסטרטגית שהוכנה 

לתחום. 

הרעיונות של עופר אור ודוד קורן זכו לעיבוד מתקדם יותר על ידי מיכה פריינד, יועץ 
אסטרטגי, שהחל את עבודתו עם העירייה )יחד עם שותפו רועי פולקמן( במסגרת תוכניותיו 
פלורידה  וריצ׳רד  פורטר  מייקל  הפרופסורים  רעיונותיהם של  את  ליישם  ברקת  ניר  של 
בתוכנית  ירושלים  של  וצמיחה  לפיתוח  בלומברג  מייקל  לשעבר  ניו־יורק  עיריית  וראש 
חומש לשנים 2020-2015 )בתוכניות שאפתניות אלו כמעט שלא הייתה התייחסות למזרח 
ירושלים(.307 פריינד החל לעבוד במסגרת צוות חדשנות עירונית ירושלים )צוות בלומברג( 
עם דוד קורן וסייע בגיבוש מושגי מסודר של הרעיונות שפורטו במסמכים ל״תיאוריית 
בדרג  המרכזיים  ההחלטות  למקבלי  ״לשווק״  אפשר  שאותה  ירושלים״,  במזרח  שינוי 
הפוליטי והביצועי הבכיר. במצגת שהוכנה כבר במרץ 2015 ניתן למצוא הצעה לתהליך 
להחלטה  התגלגלו  אשר  המרכזיים  והרעיונות  העקרונות  מן  כמה  גיבוש  סדור, שבסופו 

3790 שלוש שנים לאחר מכן.308 לאור חשיבותה נפרט כאן כמה מרעיונותיה: 

306 המצגת: מזרח ירושלים: תמונת מצב ומגמות 2015, היחידה לפיתוח ויזמות מזרח ירושלים, ארכיון 

המשרד לירושלים.  
307 ריאיון עם מיכה פריינד, 22 במאי 2019�

משרד  ארכיון   ,2015 מרץ  לדיון,  טיוטה   — ירושלים  במזרח  שינוי  לתיאוריית  עקרונות  המצגת:   308

ירושלים.
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ניתוח שתי המגמות בחברה המזרח־ירושלמית שהוזכרו לעיל במסמכי עופר אור  לאחר 
)״אלימות גואה וחסרת תקדים״ לצד ״השתלבות מואצת וחסרת תקדים״(, מעלה המצגת 
ירושלים?  במזרח  להשקיע  מדוע  ההחלטות(:  למקבלי  בבירור  )המופנית  השאלה  את 

התשובה מפורטת תחת שלושה סעיפים: 

איום על הביטחון הלאומי — ירושלים הפכה למוקד המאבק הפלסטיני, לא רק כזירה  א.  
העיקרית שלו אלא גם כ״בית היוצר״ של אלימות המתפשטת גם לגדה המערבית ואף 
לישראל שבגבולות הקו הירוק. המענה הביטחוני לאיום זה מסובך בגלל היותם של 
המזרח־ירושלמים תושבי המדינה ובהיעדר מערכת ממסדית מנהיגותית )כמו הרשות 
״מערכת  היא  התוצאה  הרתעה.  מולה  ליצור  שניתן  המערבית(  בגדה  הפלסטינית 
טרור בלב עיר הבירה״. ההנחה הבולטת כאן היא חשיבותה הגדולה של סוגיית 

מזרח ירושלים בסדר היום הביטחוני ברמה הלאומית.

מטעם  העברה  תשלומי  של  העצום  ההיקף  את  מדגישה  המצגת   — כלכלי  הנטל  ב. 
לאוכלוסייה  המשולמים  שונים  רווחה  ותשלומי  לאומי  ביטוח  קצבאות   — המדינה 
העירייה,  לקופת  שלה  הנמוכה  הכלכלית  התרומה  לעומת  המזרח־ירושלמית, 
הביטחון  הוצאות  את  גם  מציינת  המצגת  הלאומי.  ולתוצר  העירונית  לכלכלה 
הגבוהות שנובעות מגלי האלימות והפיגועים האחרונים ואת הפגיעה הקשה בתיירות 

ובהשקעות בעיר. 

עיר חצויה בפועל — המצגת מדגישה את היותה של ירושלים עיר מחולקת. השליטה  ג. 
בו  חלים  אינם  והבנייה  התכנון  חוקי  מוגבלת,  המזרח־ירושלמי  במרחב  הישראלית 
העברית  והשפה  הישראליות  )היהודים(,  הישראלים  של  ״הדרה״  קיימת  בפועל. 
במזרח ירושלים. מערכות החינוך וחלק מהכוחות החברתיים־קהילתיים הם לעומתיים 

ומטיפים למאבק בישראל. 

על רקע תמונת מצב עגומה זו מוצג השינוי המבוקש במזרח ירושלים. האיום על הביטחון 
הלאומי נענה בחיזוק הביטחון ושלטון החוק באמצעות: צמצום הטרור, צמצום הפשיעה 
להקטנה  שיביא  כלכלי  בפיתוח  נענה  הכלכלי  הנטל  ההקצנה.  מגמות  להחלשת  ופעולה 
בממדי העוני ובתשלומי ההעברה ולגידול בתוצר לנפש ובתרומה הכלכלית לעיר ולמדינה. 
 — הישראלי  במרחב  האוכלוסייה  השתלבות  בעידוד  נענה  חצויה  בירה  עיר  של  האיום 
השתלבות במרחב הכלכלי, ניהול אפקטיבי של המרחב והשתתפות של המזרח־ירושלמים 

בניהול העירוני. 

השינוי הנדרש מחייב על פי המצגת שורה של מאמצים מורכבים ביותר מצד הממשל 
הישראלי בשורה ארוכה של תחומים: מהפכה בתחום התכנון והבנייה, מהפכה בתשתיות 
יסוד עירוניות, מהפכה בתחום החינוך בבתי הספר הרשמיים, איסוף נשק וחיזוק הנוכחות 
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ותעסוקה,  מסחר  אזורי  פיתוח  אקדמאים,  ותעסוקת  נשים  תעסוקת  עידוד  המשטרתית, 
פיתוח תשתיות איכות חיים ופיתוח מערך רווחה המותאם לאתגרים המזרח־ירושלמיים.

כדי להתמודד עם קשת האתגרים המורכבים יש לגייס משאבים בהיקף מתאים. המצגת 
מבקרת את החלטה  1175 של הממשלה מיוני 2014 על סדר הגודל המזערי של ההשקעה, 
בסדרי  הכרוני  הפער  לטענתה,  שלילית.  אף  ואולי  אפסית,  בשטח  שהשפעתה  וטוענת 
הגודל בין המשאבים המצומצמים לצרכים העצומים מזיק בשני מובנים: מצד אחד, הוא 
יוצר בשטח תסכול מצטבר וחוסר אמון מצד התושבים, ומצד שני, במערכת השלטונית 
)״המסר  העיר  במזרח  לטיפול  הנוגע  בכל  מקצועיות  חוסר  של  ותחושה  ציניות  שוררת 
מלמעלה לפקידים בדרג הבינוני והנמוך הוא תעשו כאילו, אין כוונה אמתית להתמודד״(. 
לכן מציעה המצגת סדרי גודל אחרים של השקעה: 3 מיליארד שקל כמינימום להנעת 

התהליך ו־30-20 מיליארד להתמודדות עם האתגר בעשר שנים. 

חסמים  ארבעה  עם  מוקדמת  בהתמודדות  צורך  יש  הגדולה  ההשקעה  את  לאפשר  כדי 
מרכזיים: 

אלימות שמקורה בהסתה קשה, שעמום של הנוער והצעירים, מחסור במסגרות של  א.  
חינוך בלתי פורמלי והורים שאין להם השפעה אפקטיבית על ילדיהם. המצגת מדגישה 
כי האלימות היא לא רק תוצאה אלא גם מחוללת של תהליכים שליליים, וכי הנמכת 

הלהבות חיונית להנעת מומנטום של שינוי. 

חוסר אמון ברשויות הישראליות ונתק מהתושבים. העירייה נתפסת בעיני התושבים  ב.  
קושי  ויש  מפורקת״,  ״חברה  היא  המזרח־ירושלמית  החברה  בלבד.  שלילי  כגורם 
לאתר בה מנהיגות קהילתית מייצגת שתוכל ליצור שיח קונסטרוקטיבי עם הרשויות 
הישראליות. יש לתושבים תחושה שאין להם אופק תעסוקתי והם בעיקר ״חוטבי עצים 
קשה  תקשורת,  והיעדר  אמון  חוסר  של  בתנאים  כי  מדגישה  המצגת  מים״.  ושואבי 

מאוד להניע תהליכי שינוי.

״אזור דמדומים״ ללא ריבונות: מזרח ירושלים מאופיינת בנוכחות מוגבלת מאוד  ג. 
של העירייה ומשרדי הממשלה בנקודות שירות, בשיטור קהילתי ובשירותי חירום. 
אין עסקים ישראליים בשטח, וישראלים נמנעים מכניסה לרוב שטחי מזרח ירושלים. 
המצגת מדגישה כי המציאות של ״אזור דמדומים״ בשטח מייצרת עמימות מסוכנת 

וחוסר ודאות הפוגעים במגמת ההשתלבות.

הכנת המערכת השלטונית הישראלית: המצגת מתעכבת על הקשיים בתוך הממסד  ד.  
השלטוני הישראלי כלפי מזרח ירושלים: ״תרבות הדחקה״ — חוסר הפנמה של הבעיות 
ושיח אמיתי על ממדי האתגר, מחסור במודלים מוכחים של השפעה, מחסור בתחושת 
אחריות וקשר לשטח מצד הפקידות הישראלית ומנגנון מסורבל ולא אפקטיבי. המצגת 
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מדגישה כי היערכות מוקדמת של המערכת )עירייה ומשרדי ממשלה( היא תנאי 
הכרחי להנעת תהליך משמעותי במזרח העיר. 

מכאן מפרטת המצגת את שני השלבים ליצירת השינוי במזרח ירושלים:

שלב א׳: פתיחת חסמים — הפחתת האלימות באמצעות מאבק בהסתה ברשתות החברתיות 
אמון  ביסוס  פנאי;  אפשרויות  של  רחב  ופיתוח  אפקטיבית  כלכלית  הרתעה  ובמסגדים, 
ושיתוף פעולה בין הרשויות השלטוניות והתושבים באמצעות פריצת דרך אחת או שתיים 
פריצת  באמצעות  הישראלי  במשק  אמון  יצירת  והתשתיות;  השירותים  תפעול  בתחום 
שמאפשר  קהילתי  שדרה  עמוד  ויצירת  העבודה  בשוק  המזרח־ירושלמים  בשילוב  דרך 
עבודה עם הרשויות )פיתוח מנהיגות, כולל ייצוג נשי ותרבות קהילתית(; יצירת ״נוכחות 
ריבונית רכה״ על ידי פיתוח והרחבה של נקודות שירות של העירייה וגופי ממשל, פריסת 
נוכחות של שיטור קהילתי וצוותים לפעילות חירום בשכונות ותמרוץ נוכחות של הסקטור 
הישראלי הפרטי לפעול במזרח ירושלים באמצעות פתיחת סניפי בנק, סניפים של רשתות 
מזון כמו ארומה ועוד; ולבסוף, הכנת המערכת השלטונית להתמודדות עם האתגר על 
ידי מעבר לגישה של ״פיילוטים״ שיאפשרו הכנת תוכנית כוללת, פיתוח מנהיגות ותוכניות 
ברמה הממשלתית והעירונית אשר יובילו את השינוי, וכן פיתוח ארגוני של מנגנון פעולה 
שבה נעסוק  ירושלים״  ״מובילים שינוי במזרח  יעיל. רעיונות אלה התגלגלו לתוכנית 
בהרחבה בהמשך. העלות של הפעלת שלב א׳, על פי ההצעה, היא שלושה מיליארד שקלים 
לשנים 2020-2016, כשחלק מהתקציבים יכולים להתבסס על כספים שקיימים במערכת 

הממשלתית, כלומר על תקציבי משרדי הממשלה השונים. 

שלב ב׳: התוכנית הכוללת ובה שינויים דרמטיים בשורה של תחומים שהוזכרו לעיל: 
התכנון והבנייה, תשתיות יסוד עירוניות, החינוך בבתי הספר הרשמיים ועוד. העלות של 
לבוא  צריך  התקציב  ורוב  מיליארד שקל,   30 היא   2030-2021 לשנים  ב׳  הפעלת שלב 

מתקציבים תוספתיים שיקצה משרד האוצר. 

הצעדים הפרקטיים הבאים שעליהם ממליצה המצגת הם: 

הסכמה על המסגרת העקרונית בין דוד קורן לעופר אור.  א.  

התחלה של שיח ״כלפי מעלה״ בשתי המערכות — העירייה ומשרד ירושלים.  ב.  

לאחר קבלת אור ירוק עקרוני משתי המערכות: הנעה של שיח ראשוני עם משרד  ג.  
א׳  יותר של שלב  תכנון מפורט  ויציאה לתהליך  ומשרד ראש הממשלה  האוצר 

בתוכנית.
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ואכן, על בסיס המסמכים והמצגות309 שהוכנו על ידי עופר אור, דוד קורן ומיכה פריינד, 
וההנחה שסוגיית מזרח ירושלים היא אתגר לביטחון הלאומי ויש לה השפעה מכרעת על 
כלכלת העיר ומעמדה הכולל, קידמו אור וקורן שורה של דיונים עם קובעי מדיניות מרכזיים 
בדרג הפוליטי ובדרג הביצועי הבכיר: השר אלקין, שנרתם מאוד לקידום הנושא, שרית 
גולדשטיין, סמנכ״לית משרד ירושלים, ראש השב״כ )ודרכו גם ראש הממשלה נתניהו(, 
מנכ״ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר )ואחריו אלי גרונר(, ראשי המטה לביטחון לאומי, 
פקידים בכירים במשרד האוצר וגורמים נוספים. כלי מרכזי לגיוס תמיכתם של פקידים 
בכירים והפיכתם ל״משוגעים לדבר״ היה סיורים בשטח, שהראו את גודל המצוקה במזרח 
ירושלים לאחר השלמת בנייתה של הגדר ואת המשאבים הזעומים המופנים לפיתוח וניהול 
השכונות.310 ההישג הגדול של הדיונים והסיורים היה גיוסם של פקידי האוצר, ובמיוחד 
אנשי אגף התקציבים בראשות אמיר לוי, שפעל באותו זמן במרץ לאישור החלטת ממשלה 
בישראל(  הערבי  )המגזר  המיעוטים״  באוכלוסיית  כלכלי  ״לפיתוח  חומש  לתוכנית   922
בשנים 2020-2016. זו אושרה בממשלה בסוף דצמבר 2015, ומהמחקר והראיונות מתברר 

כי הייתה גם לה השפעה על החלטה 3790 להשקעה במזרח ירושלים. 

השפעת החלטה 922 של הממשלה ותוכנית החומש למגזר הערבי  ח. 
)דצמבר 2015(

החומש  ותוכנית  בישראל  הערבית  לחברה  התקציבים  להקצאת   922 הממשלה  החלטת 
להשקעה במגזר הערבי שבאה בעקבותיה אושרו ב־30 בדצמבר 2015, לאחר מאבק פוליטי 
בעלות השלכות  לאשר החלטות  על הממשלה  האוסר  הנומרטור  חוק  אישור  ערב  קשה, 

תקציביות שאין להן מקור תקציבי )ובכלל זה החלטות רב שנתיות(.311

נועדה  היא  התקציבי.  היקפה  מבחינת  דרך  ופורצת  תקדים  לחסרת  נחשבת  ההחלטה 
לצמצם את האפליה התקציבית המתמשכת של היישובים הערביים בישראל ולסמן לקיחת 

309 נוסף על המסמכים שהוזכרו לעיל, ראו המצגת: מזרח ירושלים: שנה וחצי להחלטת הממשלה 1175: 

תמונת מצב והמלצות, סוף 2015 או תחילת 2016 )ללא תאריך מדויק(; המצגת: מזרח ירושלים: תמונת 
מצב ומגמות, 2016 )ללא תאריך מדויק(; עופר אור, פיתוח אזרחי/כלכלי כמענה לאיום הביטחוני, 2016 

)ללא תאריך מדויק(. מקור כל המסמכים: ארכיון משרד ירושלים.   
310 ראיונות עם דוד קורן )19�5�29(, עופר אור )19�3�26(, שרית גולדשטיין )19�3�12( ואנשי אגף התקציבים 

טמקין  ואיתי   )5�6�2019( יוצר  אריאל   ,)17�7�19( מרידור  שאול   ,)4�6�19( לוי  אמיר  האוצר:  במשרד 
אגף תקציבים  על  לוי, הממונה  סיור מפתח בהשתתפות אמיר  הזכירו  )2019�7�3(. כמה מהמרואיינים 
באוצר ומשה ליאון, שהחזיק אז בתיק המינהלים הקהילתיים בעיריית ירושלים. בביקור במינהל קהילתי 
אבו טור התברר לפקידים הבכירים שתקציב הפעילות השנתי של המינהל הוא 12 אלף שקלים ל־70 אלף 

נפש המתגוררים בשכונה ובסביבותיה )מתוך הריאיון עם עופר אור(.  
311 בין הדוחפים המרכזיים לאישור חוק הנומרטור היה הממונה על התקציבים אמיר לוי, שדרבן גם את 

החלטות 922 ו־3790 של הממשלה. ראו: פילוט, 25 במאי 2017� 
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אחריות מצד הממשלה והמדינה לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, לאחר שנים רבות של 
ממשלת  שקיבלה  נוספות  חשובות  החלטות  לשלוש  הצטרפה  ההחלטה  וקיפוח.  הזנחה 
נתניהו בנושאי מגזרי המיעוטים: השקעה בחברה הדרוזית והצ׳רקסית בסך 2�1 מיליארד 
שקל בחמש שנים )החלטה 2332 לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים והצ׳רקסיים מ־14 
בדצמבר 2014(; השקעה של 3 מיליארד )מהם 5�1 מיליארד מתוך תקציבי החלטה 922( 
בחברה הבדואית בדרום )החלטה 2397 על תוכנית לפיתוח כלכלי־חברתי בקרב האוכלוסייה 
הבדואית בנגב מ־10 בפברואר 2017(; והשקעה של 9�0 מיליארד שקל בחברה הבדואית 
בצפון )החלטה 1480 על תוכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי־חברתי של היישובים 
הבדואיים בצפון מ־2 ביוני 2016(. בסך הכול קיבלה ממשלת ישראל החלטות על השקעה 
922 ותוכנית  של כ־15 מיליארד שקל בחמש שנים בקידום המיעוטים בישראל. החלטה 
גורמים  של  התנגדות  גבוהות:  משוכות  שתי  לעבור  צריכות  היו  הערבי  למגזר  החומש 
פוליטיים מהצד הימני של המפה, וספקנות רבה מצד החברה הערבית ומנהיגיה, שבעי 
ההבטחות, שהתקשו להאמין כי ממשלת ישראל בראשות נתניהו מתכוונת ברצינות לפעול 

לצמצום האפליה התקציבית של המגזר הערבי.312

בין הדוחפים העיקריים להחלטה 922 )בגיבויו של שר האוצר משה כחלון ועל בסיס שיתוף 
פעולה הדוק עם איימן סייף, מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד 
ראש הממשלה( היה כאמור אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שהעלה את 
הנושא למקום גבוה בסדר יומו והגדירו כיעד אסטרטגי מרכזי מיד עם כניסתו לתפקיד 
באוגוסט 2013. התפיסה שהנחתה את לוי נשענה על ההכרח לשלב את האוכלוסייה הערבית 
בכלכלת  צמיחה  כמנוע  ירושלים(  מזרח  ערביי  כולל  בישראל,  האוכלוסייה  מכלל   21%(
המדינה. תפיסה זו נשענה על ניתוח ההרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית ישראל והתחזיות 
ובנק  לאומי  לביטחון  המועצה   ,)OECDה־( כלכלי  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף  הארגון  של 
ישראל בדבר הגידול הצפוי בחלקם של המגזרים החרדי והערבי באוכלוסיית המדינה.313 
נתפס  והתעסוקה  הגבוהה  ההשכלה  החינוך,  בתחומי  אלה  מגזרים  של  מצבם  שינוי 
כהזדמנות לצמיחה של המשק כולו. יש להדגיש כי מכמה בחינות, תהליכי השינוי קלים 
קיימת התנגדות אידיאולוגית  לזה החרדי, שבו  יותר במגזר הערבי בהשוואה  ופשוטים 

312 ראו למשל: ארלוזורוב, 15 בנובמבר 2017; אחיטוב, 24 באוקטובר 2019� 

313 החשיבה בנושא החלה כבר בעקבות דו״ח ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופט תיאודור אור, 

שמונתה לבירור הסיבות להתנגשויות שאירעו באוקטובר 2000 בין המשטרה למפגינים, אזרחי ישראל 
שרים  ועדת  הישראלית.  בחברה  המגזרים  בין  הפערים  את  לסגור  הצורך  את  הדגיש  הדו״ח  הערבים. 
 2007 בינואר  המיעוטים.  מגזרי  לקידום  רשות  להקים  לממשלה  המליצה  המסקנות  ליישום  שהוקמה 
כלכלי במגזר המיעוטים,  לפיתוח  יהודי על הקמת הרשות  לענייני המגזר הלא  ועדת השרים  החליטה 
והחלטתה קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ב־15 בפברואר 2007. פעילות הרשות, בראשותו של איימן 
סייף, קיבלה תנופה גדולה בעקבות החלטה 922 של הממשלה בסוף דצמבר 2015. ראו: מבקר המדינה, 

8 במאי 2013�
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לשינויים הנדרשים בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה.314 לוי הדגיש בריאיון שערכתי עמו 
וליזום צעדים שיביאו לצמיחה ארוכת  את היכולת של אגף התקציבים להוביל מדיניות 
)בהמשך  לליבו  קרוב  ריבלין, שהנושא  והנשיא  הפוליטי  הדרג  בגיבוי  המשק  של  טווח 
לנאום ״ארבעת השבטים״ שלו מיוני 2015 בכנס הרצליה ותוכניתו ״תקווה ישראלית״(.315 
לטענתו, במשטר פרלמנטרי־קואליציוני כמו זה השורר בישראל, שיש בו מרכיב מובנה 
של אי יציבות פוליטית )שמחריף בשנים האחרונות(, יש לדרג המקצועי עוצמה ויכולת 
המאפשרות לו להוביל החלטות גדולות מסוג זה, ובתנאי שיש לו גיבוי חזק מצד אישים 

מרכזיים בדרג הפוליטי.

חומש  בתוכנית  שקל  מיליארד  כ־15  בהקצאת  רק  לא  היא   922 החלטה  של  חשיבותה 
לתחבורה, תעשייה  ונגישות  חינוך, תשתיות  כמו  תחומים  ארוכה של  להשקעות בשורה 
מנגנוני  בשינוי  אלא  ועוד,316  גבוהה  השכלה  דיור,  פנים,  ביטחון  תעסוקה,  ומסחר, 
ההקצאה, כך שהאוכלוסייה הערבית תקבל את התקציבים המגיעים לה בהתאם לחלקה 
באוכלוסיית המדינה. בתחומים מסוימים, כמו התחבורה ציבורית, אף נקבעה נוסחה של 
העדפת האוכלוסייה הערבית, כדי ליצור העדפה מתקנת. לא פחות חשובים בהקשר של 
הבכיר במשרד  הביצועי  הדרג  בין  שנוצרו  הענפים  והקשרים  הדיאלוג  הם   922 החלטה 
האוצר ובמשרדי הממשלה האחרים לבין המנהיגות הערבית, הן ברמה המקומית של ראשי 
והן ברמה הארצית של חברי הכנסת הערבים והנגישות של ההנהגה  הרשויות הערביות 
הערבית למוקדי קבלת ההחלטות.317 ניהול התוכנית והמעקב אחר יישומה נעשו על ידי 
ממשרד  שהועברה  סייף,  איימן  בראשות  המיעוטים  מגזרי  של  כלכלי  לפיתוח  הרשות 
מתקציבי  מועברים  לתוכנית  התקציבים  רוב  חברתי.318  לשוויון  למשרד  הממשלה  ראש 
המנכ״לים,  השרים,  של  הטוב  ברצונם  שלה  הרבה  התלות  ומכאן  הממשלה,  משרדי 

314 יש להדגיש גם שבשונה מהמגזר הערבי, המגזר החרדי אף נהנה מגיבוי פוליטי חזק של המפלגות 

החרדיות, שבדרך כלל נמצאות בתוך הקואליציה ויש להן ייצוג נכבד בממשלה ובכנסת. 
315 ריאיון עם אמיר לוי, 4 ביוני 2019. ״תקווה ישראלית״ היא תוכנית הדגל של נשיא המדינה ריבלין 

לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות בין ארבעת המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית — 
חילונים, חרדים, דתיים וערבים. התוכנית פועלת לקידום השתלבות איכותית של כלל המגזרים בחברה 
ובכלכלה וליצירת שיתופי פעולה ביניהם בתחומי מפתח ובראשם החינוך, האקדמיה, התעסוקה, השלטון 

 �https://www.israeli-hope.gov.il/ — המקומי והספורט. ראו באתר תקווה ישראלית
316 לפירוט מלא של סעיפי ההחלטה ראו: משרד ראש הממשלה, 2015�

317 בעיקר בלט מקומם של חברי הכנסת אימן עודה ואחמד טיבי, שניהלו דיאלוג שוטף עם פקידי האוצר 

2017. בכתבה צוטט פקיד בכיר באוצר שתיאר את  23 ביולי  ומשרדי הממשלה האחרים. ראו: ברקת, 
התהליך: ״בפעם הראשונה אתה רואה ראשי רשויות ערביות מסתובבים במסדרונות האוצר בירושלים 
ומתקשרים ישירות עם הרפרנטים באגף תקציבים ]...[ זו החלפת דיסקט אמיתית במגזר, שהיה מנוכר 
הערבית  המנהיגות  בין  הקשרים  יצירת  של  זה  בתהליך  ההחלטות״.  קבלת  ממוקדי  לחלוטין  ומנותק 
לממסד הישראלי ומקבלי ההחלטות והמעקב אחר יישום התוכנית היו מעורבים גם ארגוני חברה אזרחית 
כמו עמותת סיכוי, מרכז מוסווא ואיתיג׳אה )איחוד עמותות אזרחיות ערביות(. ראו למשל: אחיטוב, 24 

באוקטובר 2019�
ואי מינוי מנהל קבוע לרשות פגעו בתפקודה   2018 ינואר  318 פרישתו של איימן סייף מהתפקיד בסוף 

וביישום החלטה 922�

https://www.israeli-hope.gov.il/
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התגלעו  התוכנית  ביישום  קשיים  השונים.  במשרדים  והחשבים  המשפטיים  היועצים 
ובהקמת  בתכנון  )למשל  קרקע  בהקצאת  הקשורים  והבנייה  והתכנון  התשתיות  בתחומי 
אזורי תעשייה( וכן בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות חלשות, חסרות כלים מתאימים, 
שלא מצליחות לעמוד בהוראות התוכנית ובסטנדרטים שהיא קובעת.319 לימוד מפורט של 
הצלחותיה וכישלונותיה של החלטה 922 חשוב גם בבחינת החלטה 3790 ויישומה 

בתוכנית החומש למזרח ירושלים. 

כשהוצגו החלטה 922 ותוכנית החומש בממשלה בדצמבר 2015, שאל השר אלקין מדוע 
בהן.  נכללו  לא  ערבים(  הם  מאוכלוסייתה  )ש־38%  ירושלים  ובכללן  המעורבות  הערים 
תשובת אגף התקציבים הייתה שנושא הערים המעורבות אמור להיות מטופל בנוסחאות 
מענק  דרך  גם  ירושלים  של  ובמקרה  הערים,  בתוך  התקציבים  של  שוויוניות  להקצאות 
ירושלים המיוחד הניתן לה במסגרת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל )מ־1980(. מאחורי 
)המהווים  ירושלים  מזרח  של  הערבים  התושבים  את  להוציא  המגמה  עמדה  זו  תשובה 
היה  השיקולים  אחד  התוכנית.  מתוך  בישראל(  הערבית  האוכלוסייה  מכלל  כחמישית 
והתקציבים  את המשאבים  לעצמה  לשמור  בישראל  הערבית  ההנהגה  רצונה של  כנראה 
המוקצים לה בתוכנית, וכן התנגדות פוליטית נוכח היעדר ההכרה של ההנהגה הערבית 

ברמה הארצית בהחלת הריבונות הישראלית על מזרח ירושלים.320

ירושלים  התפיסה שמזרח  התגבשה  התקציבים  אגף  ופקידי  לוי  אמיר  אצל  מקרה,  בכל 
היא זירה אחרת ושונה בהשוואה למגזר הערבי בישראל: אין בה הנהגה נבחרת ומוסכמת, 
מדובר בתושבים ולא באזרחים, רוב התלמידים לומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית, 
ובכלכלה  השלטון  ברשויות  המדינה,  בשירות  המזרח־ירושלמים  של  ההשתלבות  מידת 
זהות  בין  יותר  מסובך  מעמדם  ״זהותית״  מבחינה   – ובעיקר  יותר,  קטנה  הישראלית 
ישראלית, פלסטינית ושאריות של זהות ירדנית.321 כל זאת לעומת האוכלוסייה הערבית 
בכלכלה  שילובם  ועל  זכויות  שווי  כאזרחים  מעמדם  על  הנאבקים  ומנהיגיה,  בישראל 
ובחברה הישראלית, בין השאר בזירה החשובה של הכנסת שבה אין כלל ייצוג לערביי 

מזרח ירושלים.

בתחום אחד קבעה החלטה 922 גם יעדים הנוגעים למזרח ירושלים: בסעיף 1)ז( נכתב כי 
צוות של משרד החינוך, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד ירושלים ומורשת יביא 
לאישור הממשלה את היעדים בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית המיעוטים תוך 30 ימים. 

319 ראו דברי איימן סייף, מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, במאמרה של ארלוזורוב, 15 

בנובמבר 2017�
הנימוק  את  הדגיש  האחרון   .)13�11�2019( אלקין  וזאב   )12�3�2019( גולדשטיין  שרית  עם  ראיונות   320

הראשון. 
321 רמון, 2017, עמ׳ 294-288�
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מעורבותו של משרד ירושלים במשימה משקפת את הכוונה שהזכרנו לעיל, לפעול במזרח 
ירושלים להרחבת מספר התלמידים הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית.322

מכל מקום, הדיון בין אלקין לאמיר לוי הוליד את הנכונות העקרונית של אגף התקציבים 
תוספתי  מתקציב  בנוי  שיהיה  ירושלים,  למזרח  חומש  לתוכנית  מיוחד  תקציב  להקצות 
שיקצה משרד האוצר ומתקציבי המשרדים הממשלתיים האחרים. הנימוק המרכזי מאחורי 
ירושלים,  מזרח  שערביי  בכך  ההכרה   — הכלכלי  הנימוק  היה  התקציבים  אגף  הסכמת 
המהווים 38% מאוכלוסיית העיר, הם מנוע כלכלי הכרחי לפיתוחה, ובלי טיפול והשקעה 
בהם אין לעיר סיכוי לצמוח ולשגשג מבחינה כלכלית.323 הדמיון להיגיון הכלכלי שהניע 
כאן  ברור  בישראל  הערבי  הסקטור  של  כלכלי  פיתוח  בעניין   922 החלטה  את  גם 

לגמרי.

מכאן החלה עבודת מטה שהתרכזה במשרד ירושלים והיו שותפים לה אגף התקציבים, 
ג׳וינט  וממשל של  למנהיגות  ומכון אלכ״א  אור  עופר  קורן,  דוד  משרד ראש הממשלה, 
ישראל, המתמחה בין השאר ב״קשירת החוטים״ ובהבאת כל הגורמים הממסדיים לשיתוף 
פעולה ועבודה משותפת, תוך ניסיון לגייס גם גורמי פילנתרופיה, חברה אזרחית ומגזר 
עסקי.324 מגמה זו זכתה גם לחיזוק מצד הנשיא ריבלין, שאימץ את היוזמה ולחץ על אגף 
התקציבים לפעול למימושה. בנאומו בוועידת השלום של עיתון ״הארץ״ ב־12 בנובמבר 
בהיקפים  ירושלים  במזרח  לפעול  הבכיר  והביצועי  הפוליטי  בדרג  הנשיא  האיץ   2015

גדולים, כמו גם בקידום המגזר הערבי בישראל:

יחסים  לבנות  הדחוף  מהצורך  מתעלמים  כולנו,  כאחד,  וימין  שמאל  ״ממשלות 
בין יהודים לערבים, במדינת ישראל ומחוצה לה. במובן זה כולנו נוהגים בהווה 
כבנות יענה בשמו של עתיד לא ידוע. מזרחה של ירושלים, זו הבוערת עכשיו, 
היא המשל והנמשל לשיתוק מימין ומשמאל. קרוב ל־50 שנה נמצא מזרחה 
סירב  ״ההפרדה״,  פרדיגמת  בשם  השמאל,  ישראל.  בריבונות  ירושלים  של 
ירושלים  סוגיית  מעל  המרחפת  לכאורה  הזמניות  בשל  בשכונותיה  להשקיע 

322 משרד ראש הממשלה, 2015 )החלטת הממשלה מספר 922(, סעיף 1ז׳.

יעד זה נכלל גם בהחלטת הממשלה מס׳ 1560 מיום 2016�6�19 על יעדים בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית 
משרד  החינוך,  משרד  בהשתתפות  צוות  על  ״להטיל  יש  כי  נכתב  ההחלטה  של   2 בסעיף  המיעוטים. 
ירושלים ומורשת, המשרד לשוויון חברתי ואגף התקציבים במשרד האוצר לגבש יעדים בתחום החינוך 
התוכנית  אישור  מיום  יאוחר  ולא  שבועות  ארבעה  בתוך  ירושלים  במזרח  המיעוטים  אוכלוסיית  בקרב 

הכלכלית על ידי הממשלה״ )משרד ראש הממשלה, 2015(�
323 ריאיון עם השר לשעבר זאב אלקין, 3 בדצמבר 3 בדצמבר 2019; ריאיון עם שאול מרידור, הממונה 

על התקציבים במשרד האוצר, 17 ביולי 2019� 
324 ריאיון עם רן דודאי, מנכ״ל מכון אלכ״א למנהיגות וממשל של ג׳וינט ישראל, 23 ביוני 2019; ריאיון 

 24 ירושלים,  מזרח  בענייני  הפועל  פילנתרופים  של  פורום  שהקימו  שוובר,  וגלן  בנדהיים  ג׳ונתן  עם 
בספטמבר 2019. הפורום מנסה לקשור גם את קהילת אנשי העסקים במזרח ירושלים לתהליך השינוי. 

השניים נרתמו לפעול בנושא המזרח־ירושלמי על ידי מיכה פריינד. 
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ולחתור  בה  ריבונותנו  את  לממש  לנכון  ראה  לא  השמאל  לכן  המאוחדת. 
להשוואת תנאי החיים בין מזרחה של העיר למערבה. הימין, מצידו, מטעמים 
של מאבק אידיאולוגי וחוסר תמיכה ציבורית במהלך זה, גם לא מצא לנכון 
להשקיע במזרח ירושלים ועל ידי כך לאחד את העיר בפועל. התוצאה היא 
במזרח  הטיפול  את  והדחקנו  הקפאנו  עתידיים  פתרונות  על  ויכוח  שבשם 
את  והן  היהודים  תושביה  ביטחון  את  הן  כך,  ממש  הפקרנו,  וכך  ירושלים, 
רווחת תושביה הערבים. ואולם, האם באמת יש מי שחושב, מימין או משמאל, 
מקדם  העוני,  לקו  מתחת  חיים  העיר  מזרח  מתושבי  אחוז  מ־70  שכשיותר 
בביוב  שהטיפול  שמוטב  חושב  מישהו  האם  הישראלי?  האינטרס  את  הדבר 
הזורם ברחובות מזרח העיר ימתין ל״קץ הסכסוך״, או לחלופין מקרב אותו? 
ייעצרו  התהומיים  הכלכליים  הפערים  של  שהשלכותיהם  חושב  מישהו  האם 

בגבול אמיתי או פיקטיבי?״325

ט. המשך הדיונים והחלטה מס׳ 2684 של הממשלה )מאי 2017( 

הסכמתו העקרונית של אגף התקציבים ורתימת הגורמים השונים ליצירת השינוי במזרח 
ירושלים הובילו לניסיון לגבש תוכנית חומש להשקעה גדולה במרחב בהיקף של מיליארד 
וחצי עד שני מיליארד שקל.326 הקושי הגדול היה כמובן למצוא מקור תקציבי להחלטה 
2017 לא  יולי  בסדר גודל כזה.327 פרישתו של אמיר לוי מראשות אגף התקציבים בסוף 
אפשרה להשלים את המלאכה, והכנת התוכנית הגדולה נדחתה. במקום תוכנית החומש 
הגדולה הוכנה לקראת יום ירושלים )28 במאי 2017( החלטה מינורית יותר של הממשלה, 
שעיקרה השקעה של 177 מיליון שקלים בתחומי איכות הסביבה, פינוי אשפה, ביוב וחינוך 
לא  היא  הגדר.  בתוך  הנמצאות  לשכונות  רק  נגעה  ההחלטה  ירושלים.  במזרח  סביבתי 

התייחסה כלל לשכונות שמעבר לגדר, שהיו צריכות להיות מטופלות במסגרת אחרת.328

2015. דברים דומים כתב גם שר הביטחון לשעבר משה ארנס ב״הארץ״: ״גל  12 בנובמבר  325 ריבלין, 

האלימות הנוכחי ברחובות ירושלים הוא בבחינת התראה לכל מי שסירב להכיר בהשלכות ההזנחה ארוכת 
שצריכה  תוכנית  במסגרת  הללו  השכונות  בתשתיות  להשקיע  כדי  משאבים  להפנות  יש  כעת  השנים. 
ליהנות מתמיכה כללית — מהימין ומהשמאל, כל צד מסיבותיו. תוכנית כזאת עשויה להקטין את תחושות 
הניכור של תושבי ירושלים הערבים, כפי שבאו לידי ביטוי באירועים האלימים האחרונים. זוהי משימה 

ראויה שצריכה לחצות מחנות פוליטיים״ )ארנס, 15 בדצמבר 2015(�
326 ריאיון עם שרית גולדשטיין, 12 במרץ 2019; ריאיון עם השר לשעבר זאב אלקין, 3 בדצמבר 2019� 

327 ריאיון עם איתי טמקין, רכז משרד הפנים והרשויות המקומיות באגף התקציבים במשרד האוצר, 3 

ביולי 2019�
328 הודעת מזכיר הממשלה, 28 במאי 2017. תיאום הפעילות הממשלתית־עירונית בשכונות שמחוץ לגדר 

הוטל על המטה לביטחון לאומי, אולם עד היום לא פורסמה או הופעלה תוכנית מקיפה לטיפול בשכונות 
אלה. ראו: מבקר המדינה, 2 ביוני 2019, עמ׳ 564־558�
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תוכנית שגיבש  על  ירושלים, התבססה  ביום  2684(, שאושרה בממשלה  )מס׳  ההחלטה 
המשרד להגנת הסביבה בשיתוף העירייה לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות 
בעיר. מטרת התוכנית הייתה לשפר את איכות החיים בשכונות מזרח העיר ולצמצם את 
הפערים התברואתיים ופערי שירותי הניקיון בין מזרח העיר למערבה. התקציב שהוקצה 
לתוכנית בתחום התברואה והניקיון עמד על סכום כולל של 755�83 מיליוני שקלים, ואמור 
יועד  התקציב   .2021-2017 השנים  במהלך  הביצוע  התקדמות  עם  לעירייה  לעבור  היה 
לרכישה ולהצבה של כלי אצירה לפסולת, לרכישת כלי רכב לפינויה ולביצוע פעילויות 

חינוך והסברה לתושבים בתחומים אלה.329

מבחינה תקציבית התבססה ההחלטה בחלקה הגדול על תקציבי המשרד להגנת הסביבה, 
שבראשו עמד אלקין לצד תפקידו כשר ירושלים ומורשת. תקציבים של המשרד, למשל 
ירושלים  מהקרן לשמירת הניקיון, הופנו בפעם הראשונה לשיפור איכות החיים במזרח 
בתחומים כמו איסוף אשפה, טיפול בפסולת בנייה והסרת מפגעים.330 אלקין הדגיש בדבריו 
ההחלטה  חשיבות  את  הכותל,  במנהרות  שהתקיימה  החגיגית,  הממשלה  ישיבת  בפתח 
התקדימית ואת משמעותה בכל מה שנוגע לאחריות שהממשלה לוקחת על עצמה — 50 

שנה לאחר איחוד ירושלים:

״אני רוצה להתייחס להחלטה אחת שהיא בעיניי תקדימית, וזו החלטה דרמטית 
בפיתוח של מזרח ירושלים — אנחנו היום עושים צעד מאוד חשוב להפיכת איחוד 
העיר ]למעשה[ בפועל. לא הגיוני שיהיה הבדל ברמת החיים בין השכונות השונות 
בעיר הזאת, ולכן ריבונות פירושה גם משילות במזרח ירושלים, גם את זה אנחנו 
עושים, וגם אחריות. את זה נעשה בהחלטה היום, שהיא בעיניי רק צעד ראשון 

לקראת מימוש המשימה החשובה הזאת״.331

מאמין  שבאמת  ״מי  אלקין:  הדגיש  הישיבה  לפני  אחרונות״  ״ידיעות  לעיתון  בריאיון 
בירושלים מאוחדת, הגיע הזמן שייקח את כל הנושא של מזרח ירושלים כפרויקט 
לאומי. אני שמח שהצלחתי להוביל את הצעד הטבעי והראוי הזה, שיוביל לשינוי דרמטי 

בכל מה שקשור לביוב ולפסולת״.332

329 ראו בפירוט: המשרד להגנת הסביבה, 2017� 

בהערת הסיכום לדו״ח כתבו עורכיו: ״בהכנת התוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות 
ששקלנו  נוספים  נושאים  בשכונות.  המצב  על  מדויקים  נתונים  להשיג  רב  בקושי  נתקלנו  בירושלים 
להכניס לתוכנית ולבסוף החלטנו שלא, גם בשל מחסור בנתונים, הינם הטיפול בתשתיות ניקוז והנושא 

של מחסור בשטחים פתוחים״, שם, עמ׳ 27�
330 ריאיון עם השר לשעבר זאב אלקין, 3 בדצמבר 2019. ראו בהרחבה: הודעת מזכיר הממשלה בתום 

ישיבת הממשלה מיום 28 במאי 2017� 
331 הודעת מזכיר הממשלה, שם. 

332 אייכנר, 25 במאי 2017� 
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יותר,  הגדולה   3790 להחלטה  יחסית  רחב  פיילוט  מעין  לראות  ניתן  זו  בהחלטה 
 1175 החלטה  לעומת  יותר  וממוקדת  משופרת  והחלטה  מכן,  לאחר  שנה  שאושרה 
וגופים  2014� היא התבססה על שיתוף פעולה מורכב בין מספר משרדי ממשלה  מיוני 
שלטוניים שונים, בהם העירייה ואגפיה. יישומה לא היה קל. חלק מן הסעיפים התקציביים 
לא מומשו בגלל בעיות ביורוקרטיות הקשורות ל״צנרת״ התקציבית ולקשיים משפטיים. 
נמצאו  תמיד  לא  התקציבים.  העברת  על  לעיתים  הקשו  המשפטיים  והיועצים  החשבים 
וגם  מדינה,  תקציבי  העברת  המאפשרים  בסטנדרטים  לפעול  שיוכלו  בשטח  פרטנרים 
לגופים העירוניים לא הייתה פשוטה.333 כך למשל הכוונה להפריט את  העברת הכספים 
שירותי פינוי האשפה והטיאוט העירוניים במזרח ירושלים נתקלה בהתנגדות חריפה של 
ועד עובדי התברואה בעירייה וההסתדרות, ורק ביולי 2018 הצליחו הצדדים להגיע להסכם 
בעניין. איסוף האשפה והטיאוט במזרח ירושלים הופרטו, ועובדי העירייה שעבדו במזרח 
העיר הועברו לעבוד במערבה.334 בדו״ח מבקר המדינה בנושא ניקיון ותברואה בשכונות 

הערביות במזרח העיר, שפורסם בראשית אוגוסט 2019, נטען כי:

העירייה  הלקוי של  הטיפול  לגבי  במיוחד  וקשה  עגומה  תמונה  מעלה  ״הביקורת 
הרחובות  ובניקיון  אצירה  כלי  מספר  בהצבת  הפסולת,  בפינוי  התברואה,  במצב 
בשכונות הערביות במזרח העיר ובעיקר בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה. לאחר 
הזנחה מתמשכת בת עשרות שנים בשכונות אלו התקבלה החלטת ממשלה ]החלטה 
מס׳ 2864[ שאימצה תוכנית, שאמורה להתמודד עם מפגעים סביבתיים בשכונות 
הערביות בירושלים, במטרה להעלות את איכות החיים ולצמצם את פערי התברואה 
והשירות בין מזרח העיר למערבה. אך תוכנית זו התבססה על אומדנים חלקיים 
נמנעה  התוכנית  ועוד,  זאת  מקיפה.  שטח  עבודת  לה  קדמה  ולא  מדויקים  ולא 
מלעסוק בטיפול במפגעים הסביבתיים בשכונות עוטף ירושלים אשר מעבר לגדר 

ההפרדה״. 

הדו״ח קרא למשרדי הממשלה העוסקים בענייני ירושלים והקובעים מדיניות בתחום חזות 
את  ״לתת   — הפנים  ומשרד  הסביבה  להגנת  המשרד  ומורשת,  ירושלים  משרד   — העיר 

הדעת לשיפור המציאות העגומה שעולה מן הדו״ח בנושא ניקיון העיר ירושלים״.335

כוללת  תוכנית  להכין  בה  שנכללה  ההנחיה  לאור   2864 החלטה  חשובה  לענייננו,  אולם 
ל״צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי״, שתהפוך להחלטה 
שנגעו  הסעיפים  וכן   )2018 במאי  שנה,  כעבור  )שהתקבלה  החומש  ולתוכנית   3790

333 ריאיון עם שרית גולדשטיין, 12 במרץ 2019�

334 מבקר המדינה, 2 ביוני 2019, עמ׳ 554�

335 מבקר המדינה, 2 ביוני 2019, עמ׳ 565�
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לתחום החינוך, ובעיקר הגדלת מספר התלמידים המזרח־ירושלמים הלומדים לפי תוכנית 
הלימודים הישראלית. 

בסעיף ח׳ של החלטת הממשלה 2684 הוטל על מנכ״ל משרד האוצר, הממונה על התקציבים 
במשרד האוצר ומנכ״ל משרד ירושלים ומורשת, לנהל עבודת מטה לגיבוש תוכנית חומש 
2014. כל זאת ״מתוך מטרה לשפר את  1175 ולתוכנית החומש מיוני  משלימה להחלטה 
יכולת  את  ולחזק  ירושלים  בעיר  הערביות  השכונות  תושבי  של  והסביבה  החיים  איכות 
ההשתלבות של תושבי מזרח ירושלים בחברה ובכלכלה הישראלית, ובכך לחזק את חוסנה 
הכלכלי והחברתי של הבירה כולה״. הוחלט שהתוכנית תכלול פיתוח תשתיות תחבורה, 
פיתוח אזורי מסחר ותעסוקה, תוכניות לעידוד התעסוקה, שיפור איכות החינוך בדגש על 
עידוד התוכנית הישראלית בבתי ספר, פיתוח תשתיות תברואה, ביצוע פעולות לשיפור 
הפערים  צמצום  נוספות שמטרתן  ופעולות  באקדמיה  הגברת ההשתלבות  החיים,  איכות 

במזרח ירושלים ופיתוחה הכלכלי.336

כדי להבטיח את יישום ההחלטה סוכם ש״התוכנית שתובא לאישור הממשלה תכלול מיפוי 
תחומי הפעולה השונים, פירוט צוותי הפעולה האחראים לכל תחום, גיבוש תוכניות פעולה 
ייעודיות ומפורטות שיכללו יעדים, מדדי הצלחה ולוחות זמנים ויתחשבו במאפייני השטח 
והאוכלוסייה, וכן גיבוש שיתופי פעולה עם גורמים חוץ ממשלתיים ופילנתרופיה״. בסעיף 
זה ניכרת הפקת לקחים נוכח הקשיים של יישום החלטה 1175, ובעיקר בתחום קביעת 

היעדים ומדדי ההצלחה. 

נקבע גם כי על מנת לאפשר את השתלבותם של תושבי מזרח ירושלים בכלכלה הישראלית 
ולהגדיל את שיעור התעסוקה ויכולת ההשתכרות, יש לקבוע יעדים ברורים לשיפור איכות 
החינוך ולהגברת יכולת ההשתלבות של בוגרי מערכת החינוך בחברה, באקדמיה ובכלכלה, 

בהמשך לתוכניות שהוכנו קודם במשרד החינוך.

היעדים שנקבעו בתחום החינוך בהחלטה 2864 היו:

הגדלת מספר כיתות א׳ החדשות, אשר ילמדו בהתאם לתוכנית הלימודים הישראלית  א.  
)בדגש על מקצועות האנגלית והמתמטיקה( המותאמת ומפוקחת על ידי משרד החינוך, 
באופן מדורג, כך שמספר התלמידים הלומדים את תוכנית הלימודים הישראלית יגדל 
בהתאם לפירוט הבא: בשנה הראשונה יתווספו 15 כיתות, בשנייה 18, בשלישית 21, 

ברביעית 24 ובשנה החמישית 27 כיתות.

336 הודעת מזכיר הממשלה, 28 במאי 2017. כל המובאות להלן לקוחות מסעיף זה. 
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הלימודים  לתוכנית  בהתאם  ילמדו  אשר  הכיתות  מספר  הגדלת  יסודי:  העל  בחינוך  ב.  
הישראלית )בדגש על מקצועות האנגלית והמתמטיקה( המותאמת והמפוקחת על ידי 

משרד החינוך ב־20 כיתות מדי שנה.

הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ישראלית מ־12% ל־26% מכלל הלומדים לתוכנית  ג.  
הישראלית בשכבת י״ב עד שנת הלימודים תשפ״א )2021-2020(� 

הנהוג  המקצועי  הטכנולוגי  )בחינוך  טכנולוגית  לתעודה  הזכאים  שיעור  הגדלת  ד.  
בישראל( מ־11% ל־33% מקרב כלל תלמידי י״ב עד שנה״ל תשפ״א.

צמצום שיעור הנשירה של תלמידי ט׳-י״ב מ־28% ל־5%�25 עד שנה״ל תשפ״א. ה. 

כדי להגשים יעדים אלה בתחום החינוך הוחלט על הקמת צוות משנה של נציגים ממשרד 
החינוך, משרד ירושלים, אגף התקציבים באוצר, המשרד לשוויון חברתי ועיריית ירושלים.

נקבע כי צוות המשנה יגבש תוכנית עבודה לעמידה ביעדים האמורים בהחלטה זו לרבות 
קביעת יעדים פרטניים, משימות מרכזיות, תשומות נדרשות ולוחות זמנים. היעדים הללו 
בתחום החינוך נכנסו ככתבם וכלשונם לסעיף החינוך בהחלטה 3790, ונוספו עליהם 

יעדים בתחום החינוך הבלתי פורמלי. 

החלטה 2864 לא הגדירה תקציבים ייעודיים למטרות אלו. המשימה לאתר ולייעד תקציבים 
)מעבר לתקציבי משרדי הממשלה  ירושלים, שיקצה משרד האוצר  ״תוספתיים״ למזרח 

השונים(, הפכה למשימה מרכזית של אנשי אגף התקציבים בחודשים הקרובים. 

י. הכנת החלטת הממשלה מס׳ 3790 ותוכנית החומש )2022-2018(

בעקבות אישור החלטת הממשלה 2864 בסוף מאי 2017, ובתוכה ההנחיה להכין תוכנית 
כוללת ל״צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי״, החלה עבודת 
מטה מאומצת של משרדי הממשלה. זו התגבשה במהירות בחודשים יולי-אוגוסט 2017 
למסמך שנקרא ״הצעה למתווה — התוכנית הממשלתית למזרח ירושלים״.337 במגעים בין 
בחמש  שקל  מיליארד  כשני  של  השקעה  היקף  על  הסכמה  התגבשה  לוי  לאמיר  אלקין 
הממשלה  משרדי  מתקציב  מיליארד  וחצי  תוספתי  כתקציב  מיליארד   1�5 מתוכם  שנים, 

השונים.338

337 הצעה למתווה — התוכנית הממשלתית למזרח ירושלים, 13 באוגוסט 2017, ארכיון משרד ירושלים. כל 

המידע והציטוטים להלן מבוססים על מסמך זה.
338 ריאיון עם איתי טמקין, אגף התקציבים במשרד האוצר, 3 ביולי 2019�
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העבודה רוכזה במשרד ירושלים והשתתפו בה נציגי העירייה, משרד העבודה, הרווחה 
ומשרד  התחבורה  משרד  האוצר,  משרד  הממשלה,  ראש  משרד  החברתיים,  והשירותים 
החינוך. הרקע ובסיס הנתונים של מסמך ההצעה למתווה התבססו במידה רבה על נתוני 
3790 התבססו על  מכון ירושלים למחקרי מדיניות ומחקריו. חלק גדול מסעיפי החלטה 

מסמך זה. נביא כאן את עיקרי הדברים:

בסעיף הרקע למסמך מתואר המצב הכלכלי הקשה במזרח העיר, שהחריף בעקבות בניית 
הגדר והניתוק מהגדה המערבית ומהאזורים שבשליטת הרשות הפלסטינית. כל זאת לעומת 
השיפור היחסי במצב הכלכלי של הסקטור הערבי בישראל. בהמשך למסמכים ולמצגות 
״הפערים והמציאות  כי  נטען  לעיל,  דנו  ומיכה פריינד, בהם  קורן  דוד  אור,  של עופר 
הקשה, שהחמירו משמעותית מאז הקמת הגדר, יצרו בקרב תושבי מזרח ירושלים 
תחושות אמביוולנטיות: מצד אחד, הם רואים בישראל את הגורם המרכזי למצבם 
העגום, ומנגד, ישראל מזוהה כגורם היחידי היכול לשפר את תנאי ואיכות חייהם״. 

המסמך מדגיש את ההקשר של גל האלימות בשלהי 2015 וראשית 2016 כרקע להחלטה. 
נטען כי ״התייחסות דואלית זו מהווה מחד גיסא כר להסתת תושבי מזרח ירושלים, בדגש 
על צעירים ונשים )קבוצות האוכלוסייה היותר חלשות וחסרות תקווה(, לאלימות קשה, 
קטלנית ומתמשכת נגד ישראל, תוך שימוש במאבק כביכול על הר הבית. מאידך גיסא, 
כשאיפה לשיפור מתמיד במצבם״. ומכאן ש״דואליות זו מניעה אותם לעשות כל שלאל 
ידם כדי להשתלב בכלכלה, באקדמיה ובשוק התעסוקה הישראליים וליהנות מהשפע 

שהִקדמה והפיתוח במערב העיר ובישראל בכלל מאפשרים״.

אמון  לחוסר  מובילים   ]...[ ירושלים  מזרח  של  המיוחדים  ״המאפיינים  כי  טוען  המסמך 
בקרב האוכלוסייה ולתחושת ניכור ]כלפי הרשויות הישראליות[״, ומציע כמענה לרכז את 
״המאמצים ביצירת תשתיות, בשלב זה, בדגש על צעירים, בשילוב עם פעילות שיתוף 
המסמך  ציבור הבונה אמון, ]בתקווה שאלה[ יסייעו בהפחתת תחושת הניכור והמתח״. 
החשיבות שביצירת  ואת  אלימות  למנוע  כדי  אזרחית  בהשקעה  הצורך  את  מדגיש 
פערים  בצמצום  עניינה  המוצגת  ״התוכנית  המזרח־ירושלמי:  הציבור  עם  שיח 
אזרחית/ עשייה  ולעודד  להניע  יש  לעתיד.  אלימות  מונע  כצעד  כלכליים  חברתיים 

כלכלית מאסיבית ומושקעת, שתתבסס על ההכרה בכך ששיתוף הפעולה בין תושבי מזרח 
ירושלים לתושבי מערבה ולממשל בכלל יניב פירות הדדיים וכדאיים באופן דו־צדדי. את 
התוכניות לצמצום הפערים יש לכונן ולהפעיל באמצעות שיח עם הציבור, פעולות מעצבות 
תודעה ומעוררות אמון, בעלות נראות גבוהה בשטח, שתכליתן לכונן אמון בסיסי במוסדות 

השלטון וכפועל יוצא — בסיס לשיתוף פעולה״.
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ובעיקר   )2014 )מיוני   1175 החלטה  מיישום  לקחים  בהפקת  הצורך  את  מדגיש  המסמך 
מיקוד התוכנית ״על מנת לייצר שינוי בתחומים מסוימים ולא להתפזר על פני הרבה 
מיקוד  הן  המסמך  מציע  לכן  פחות״.  כאפקטיבית  תורגש  ההשקעה  שבהם  תחומים 
גאוגרפי והן מיקוד נושאי־מהותי. המסמך ממליץ שהמיקוד הגיאוגרפי ייעשה בשכונות 
מסוימות בהתאם לקריטריונים שיכללו את הפרמטרים הבאים: רמת האלימות בשכונה; 
ולמוקדי תיירות; מצב סוציו־ מספר התושבים בדגש על צעירים; קרבה לעיר העתיקה 

אקונומי )ביחס לשכונות האחרות(; פוטנציאל בינוי )מספר תוכניות מאושרות(; ותמהיל 
מסחר/מגורים/תיירות. בסופו של דבר בהחלטה 3790 לא ננקטה הצעת מיקוד זו.

בתחום המיקוד הנושאי־מהותי המסמך מציע לפעול לפיתוח הזדמנויות כלכליות ולהגדיל 
החינוך  מערכת  של  משמעותי  שיפור  באמצעות  ירושלים  במזרח  ההשתכרות  כושר  את 
המיידי  בטווח  הישראליות.  ובכלכלה  באקדמיה  בתעשייה,  להשתלבות  הבוגר  והכשרת 
והבינוני מוצע לפעול לקידום תעסוקת נשים ואקדמאים. תעסוקת נשים נתפסת במסמך 
בכוח העבודה  נשים  על בסיס התפיסה שהעלאת שיעור השתתפותן של  כתחום מרכזי, 
תסייע בקידום מעמד האישה, בהגדלת ההכנסות של משק הבית המשותף ובהורדת שיעור 
העוני בעיר.339 בתחום האקדמאים מובלט שיעור האקדמאים הגבוה יחסית במזרח 
נותר  אקדמאים  תעסוקת  הגברת  של  היעד  לעיר.  מרכזי  צמיחה  כמנוע  ירושלים 
בסופו של דבר שולי בהחלטה 3790 לעומת היעד של תעסוקת נשים, שהפך לנושא 

מרכזי בתוכנית החומש.

יעדי העל של התוכנית הוגדרו במסמך כך: 

החברתי־ המצב  והשוואת  ירושלים  במזרח  החברתיים־כלכליים  הפערים  צמצום  א.  
כלכלי למגזר הערבי בישראל. בסעיף זה מופיעה לראשונה ההשוואה למגזר הערבי 

בישראל כיעד מרכזי להחלטת הממשלה בעניין מזרח ירושלים. 

חברתית,  מוביליות  יצירת  ידי  על  ירושלים  במזרח  החברתי־כלכלי  החוסן  חיזוק  ב.  
בעיקר בתחומי החינוך והתעסוקה. יעד זה מעמיד את יצירת המוביליות החברתית 
כיעד כולל להחלטת הממשלה, שתיתן מענה לייאוש ולהרגשת חוסר התקווה במזרח 

העיר ובעיקר בקרב הדור הצעיר. 

יצירת מנגנון ממשלתי־עירוני שיפעל באופן מתמיד לצמצום הפערים באמצעות  ג.  
שאחד   ,922 להחלטה  הדמיון  בולט  זה  בסעיף  ייעודי.  ותקציב  מותאמים  כלים 
המרכיבים החשובים בה היה יצירת מנגנון תקציבי קבוע שיצמצם מאוד את הפערים 

בתקצוב בין המגזר הערבי ליהודי בישראל. 

339 תפיסה זו גובשה בין השאר בהשפעת מחקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות על התרומה של הרחבת 

התעסוקה של נשים ערביות במזרח ירושלים לכלכלת העיר. ראו: נפתלי ושיפטן, 2018� 
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הקווים המנחים ליישום התוכנית הוגדרו בצורה מכלילה, ולא פעם נוצר מתח ביניהם לבין 
המציאות המזרח־ירושלמית המורכבת, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:

גדול  אתגר   — אחודה״  ממשלתית־עירונית  מערכתית,  רב  הוליסטית,  ״תפיסה   .1
מאוד, לאור ריבוי הגופים הממשלתיים והעירוניים המעורבים בתוכנית והמורכבות 

הביורוקרטית והמשפטית שמאחורי ביצוע של כל צעד שלטוני במזרח ירושלים.

של  השוטף  ממהלכה  חלק  שהן  בפעולות  ולא  ובהקמתן  תשתיות  בבינוי  ״השקעה   .2
פעילות״. הקושי כאן הוא שהתקציבים לפעילות השוטפת בתחומים מסוימים במזרח 
ירושלים הם לעיתים קטנים ומוגבלים מאוד, ולכן יש פיתוי רב לממן גם פעילויות 

מסוג זה, לעיתים ברמה של פיילוט, לקראת פעילות בהיקף נרחב יותר בהמשך. 

״יצירת תשתית מעוררת אמון בקרב התושבים, בין היתר באמצעות הפעלת מיזמים   .3
בעלי השפעה רחבה וביצוע פעולות באמצעות שיתוף ציבור״. הקושי כאן הוא הצורך 
להתגבר על החסמים הפוליטיים הרבים, הן בצד הפלסטיני והן בדרג הפוליטי והביצועי 
הלימודים  תוכנית  החלת  כמו  רגישים  בנושאים  כשמדובר  בעיקר   — הישראלי  בצד 
הישראלית, הסדר מקרקעין, תכנון ובנייה למגורים עבור האוכלוסייה הערבית ועוד. 
תורכיה  הפלסטינית,  הרשות  כמו  חיצוניים  גורמים  של  פעילותם  הוא  נוסף  קושי 
ואחרים, המאתגרים את הפעילות הישראלית הממסדית במזרח ירושלים ולעיתים אף 

נאבקים בה בכל כוחם.340

תומכת  ורווחה  תעסוקה  תחבורה,  התוכנית:  של  העיקריים  התחומים  נקבעו  בהמשך 
תעסוקה )בהגדרת היעד הזה בולט שוב ההיבט הכלכלי של התוכנית(, שיפור איכות 
החיים )כולל התייחסויות לתחום התכנון, תשתיות תרבות ופנאי ותשתיות כבישים( 
וחינוך )בהמשך ליעדים שנקבעו בהחלטה 2684(. בכל אחד מהתחומים החלה עבודת 
 — במסמך  וחשוב  אחרון  מרכיב  בדבר.  הנוגעים  הממשלה  משרדי  עם  משותפת  תכנון 
בהמשך לביקורת על היעדר מדידה והערכה ביישום החלטה 1175 — הוא הדגשת הצורך 
בליווי התוכנית ב״מחקר מדידה והערכה בלתי תלוי, שיאפשר למקבלי ההחלטות וקובעי 
המדיניות לבחון את יעילות הכלים, לקבוע ולעדכן יעדים ולגלות חסמים לביצוע ודרכים 

לפתרונם בטווח זמן מיידי״. מרכיב זה הוכנס להחלטה 3790, כפי שנראה בהמשך.

340 ראו: קורן ואברהמי, 2017, עמ׳ 97-75�
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המשך המגעים בין משרד ירושלים לאגף התקציבים והשקת  יא. 
התוכנית ״מובילים שינוי במזרח ירושלים״

על אף העבודה המאומצת במשרד ירושלים ובמשרדי הממשלה האחרים, הצעת המתווה 
הקושי  ירושלים.  במזרח  רחבה  על השקעה  להחלטת ממשלה  באותה העת  לא הבשילה 
העיקרי נותר בעינו: מציאת מקור תקציבי תוספתי מקופת האוצר למימון )אפילו חלקי( 
של ההחלטה. פרישתו של אמיר לוי מתפקיד הממונה על התקציבים ביולי 2017 ומינויו 
של ממלא מקום זמני, יואל נווה )הכלכלן הראשי במשרד האוצר(, בצד העימות המתוקשר 
המתמשך בין ראש העיר ברקת ושר האוצר כחלון על גובה מענק הבירה ותקציב העירייה, 
לא הקלו על המלאכה.341 באגף התקציבים ובמשרד ירושלים חששו שחלון ההזדמנויות 

לאישור החלטה מיוחדת בעניין הולך ונסגר.342

בינתיים סערה מזרח ירושלים שוב ביולי 2017 בשל ניסיונה של ישראל להציב גלאי מתכת 
ביולי:  ה־14  יום שישי,  בבוקר  הבית.343 ראשיתה של הפרשה  הר  )מגנומטרים( בשערי 
חולייה של שלושה מחבלים תושבי אום אל־פחם רצחה שני שוטרים דרוזים, רס״מ האיל 
סתאוי ורס״מ כמיל שנאן, בהר הבית. לאחר הפיגוע סגרה המשטרה באופן חסר תקדים 
חיפושים  נעשו  בהר  בו.  השישי  יום  תפילות  את  ומנעה  מוסלמים  למתפללים  ההר  את 
הפיגוע,  לאחר  יומיים  ראשון,  ביום  דבר.  העלו  לא  ואלו  ותחמושת,  נשק  אחר  נרחבים 
כדי  ומצלמות בשעריו  גלאי מתכות  פתחה המשטרה את המתחם מחדש לאחר שהציבה 
מחאה  עוררה  זו  החלטה  המוסלמים.  והמבקרים  המתפללים  ידי  על  נשק  הכנסת  למנוע 
חריפה בקרב ראשי הווקף, צמרת השלטון הירדני, ההנהגה הדתית והאזרחית הפלסטינית 
וכלל הציבור המוסלמי בירושלים שהתנגדו בתוקף לצעד הישראלי, אשר נתפס כשינוי 
בהר  הישראלית  והריבונות  חיזוק השליטה  וכצעד של  מ־1967  הסטטוס־קוו  מהותי של 
והתפללו  להר  בכניסה  להיבדק  סירבו  המזרח־ירושלמים  המוסלמים  המתפללים  הבית. 
לאות מחאה במשך כשבוע — באקט שניתן לראות בו ביטוי ראשון למרי אזרחי — לפני 
שערי הר הבית, בעוד המשטרה מאפשרת לעולי רגל יהודים, שעלו דרך שער המוגרבים, 
לבקר בהר ואף להתפלל בו. לאחר תפילות יום השישי ב־21 ביולי התקיימו הפגנות מחאה 
הביטחון  כוחות  בידי  פלסטינים  שלושה  ונהרגו  נורו  במהלכן  ובגדה,  ירושלים  במזרח 
ונפצעו רבים. בערב אותו יום נרצחו שלושה בני משפחת סלומון ביישוב היהודי חלמיש 

בידי מחבל ערבי, שטען שמעשהו נובע מהפגיעה במסגד אל־אקצא.

341 לוי־סדן, 31 בדצמבר 2017�

342 ריאיון עם איתי טמקין, 3 ביולי 2019; ריאיון עם אריאל יוצר, 5 ביוני 2019�

343 על הפרשה ראו: אזולאי ופרידסון, 16 ביולי 2017; הראל, 24 ביולי 2017; חסון, 18 בינואר 2018; 

ובהרחבה: שרגאי, 2020, עמ׳ 241־223�   
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ב־23 ביולי דקר פועל ירדני במברג את המאבטח בשגרירות ישראל בעמאן בעת עבודות 
אחזקה שנעשו במגורי השליחים הסמוכים לשגרירות. המאבטח הגן על עצמו והגיב בירי, 
שממנו נהרגו התוקף ובעל הבית הירדני ששהה במקום. בעקבות התקרית נאלצו המאבטח 
דיפלומטי  למשבר  גרם  האירוע  השגרירות.  בניין  בתוך  להסתתר  השגרירות  עובדי  וכל 
גלאי המתכות בהר הבית בתמורה  חמור ביחסי ישראל-ירדן. הירדנים דרשו את הסרת 
המדיני־ביטחוני  הקבינט  קיבל  ביולי  ב־24  המאבטח.  ובהם  השגרירות  עובדי  לשחרור 
לחזור  ולמאבטח  השגרירות  לעובדי  אפשרה  וירדן  המתכות,  גלאי  את  להסיר  החלטה 
לישראל ללא חקירה. בהמשך הוסרו גם המצלמות שהוצבו בשערי ההר. אלפי מוסלמים 
חזרו להתפלל בהר ללא בדיקות כלשהן בשעריו. מנקודת מבטם נתפסה הפרשה כניצחון 
גדול. הם הצליחו להגן על המתחם המקודש בגופם ולמנוע שינוי בסטטוס־קוו. תחושת 
הסכנה לאל־אקצא הצליחה לעורר מחאה המונית במזרח ירושלים ובגדה, ובסיוע הלחץ 
הירדני היא הביאה לנסיגה ישראלית מלאה מהצבת גלאי המתכות בשערי ההר. פרשה זו 
 2014 הצטרפה לתפקיד הפעיל שמילאו צעירי מזרח ירושלים באירועי המחאה של קיץ 
וסתיו 2015, ומנקודת מבטם של תושבי מזרח ירושלים היא מבטאת את יכולתם לפעול 
באופן מאורגן ואפקטיבי מול השלטון הישראלי בזירה החשובה להם ביותר — המאבק על 

אל־אקצא. 

ובחזרה למהלכים שהביאו להחלטה 3790: הלחץ של אלקין ומשרד ירושלים על משרד 
האוצר לאשר את התוכנית נמשך. בינתיים מכון אלכ״א של ג׳וינט ישראל, משרד ירושלים 
והעירייה יזמו את ״מובילים שינוי במזרח ירושלים״ — תוכנית חדשנית משותפת שהתקיימה 
מספטמבר 2017 עד ינואר 2018 בהשתתפות פקידי עירייה וממשלה במטרה לייצר מהלך 
להתערבות שלטונית משמעותית  חדשניים  מודלים  לפיתוח  יוביל  אשר  ממשלתי־עירוני 
במזרח ירושלים.344 ההנחה מאחורי התוכנית, שמומנה בחלקה על ידי הפורום הפילנתרופי 
שהקימו ג׳ונתן בנדהיים וגלן שוובר בתמיכת אלי גרונר, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, 
הייתה שהחסם לפעילות הממסד הישראלי במזרח ירושלים אינו רק תקציבי, ויש צורך 
בחשיבה מקיפה על השאלה: כיצד יש לפעול במזרח ירושלים מול המכשולים והחסמים 
הרבים? מטרת התוכנית הייתה ליצור גרעין של פקידים ״משוגעים לדבר״ בדרג המבצע 
הבכיר והבינוני במשרדי הממשלה ובעירייה, שיוכלו ליצור שיתופי פעולה ולהתגבר על 
הבעיות, החסמים והאתגרים הרבים העומדים מאחורי כל צעד שלטוני במרחב. בתוכנית 
השתתפו 30 פקידים, אשר נבחרו על סמך היותם בעלי התמחות וסמכות לפתח ולהפעיל 
לפתח  המשתתפים  צריכים  היו  התוכנית  במהלך  ירושלים.  במזרח  ופרויקטים  תוכניות 

לעבודה  מודל  לבניית  מבחן  מקרה  הייתה  ירושלים  מזרח  סוגיית  הג׳וינט,  של  אלכ״א  מכון  עבור   344

משותפת ממשלתית־עירונית יעילה ומועילה הכוללת התמודדות עם חסמים, אתגרים, בעיות של אי מיצוי 
משאבים ועוד. בגלל הסכסוך בין ניר ברקת למשרד האוצר, אושרה רק ברגע האחרון ההשתתפות של 
פקידי העירייה בתוכנית. ריאיון עם רן דודאי, מנכ״ל אלכ״א, 23 ביוני 2019; ריאיון עם מיכה פריינד, 

22 במאי 2019; ריאיון עם ג׳ונתן בנדהיים וגלן שוובר, 24 בספטמבר 2019� 



124

שלים
מגלים את מזרח ירו

125

רעיונות לפרויקטים עירוניים־ממשלתיים לביצוע. התרומה הגדולה של התוכנית הייתה 
יצירת חיבורים אישיים בין הפקידים העוסקים בענייני מזרח ירושלים בעירייה, במשרדי 
הממשלה ובגופי ביצוע שונים והיכולת להתגבר על חסמים ביורוקרטיים ואחרים לפעילות 
במזרח ירושלים. הצוותים המשותפים, שהוקמו במסגרת התוכנית, היו אמורים להמשיך 
לעבוד יחד גם לאחר סיומה הרשמי.345 החלטה 3790 נתנה רוח גבית להמשך הפעילות, 
התוכנית  במסגרת  שהוצעו  לפרויקטים  מעבר  הרבה  המאקרו  לרמת  התרחב  שהיקפה 

ושעסקו ברמת המיקרו.346

חזרה למשרד האוצר: בנובמבר 2017 מונה שאול מרידור לממונה על התקציבים במשרד. 
אלקין, ראשי משרד ירושלים ומכון אלכ״א לחצו על מרידור להחזיר את התוכנית לסדר 
היום של אגף התקציבים ומשרד האוצר. לחצים נוספים הופעלו גם על ידי משה ליאון, 
שהיה אז מחזיק תיק המינהלים הקהילתיים בעירייה וקרוב לפקידי האוצר, נשיא המדינה 
ריבלין ואישים פוליטיים כמו משה ארנס ובני בגין. בהדרגה נוצר לובי קטן של אישים 
גדולים  משאבים  להקצות  האוצר  משרד  על  שלוחץ  הבכיר  והפקידותי  הפוליטי  מהדרג 
לפיתוח מזרח ירושלים.347 הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2019, שהחלו מוקדם יחסית 
2018, אפשרו את המשא ומתן בין מרידור, ״פטריוט ירושלמי״ שנושאי העיר  בראשית 
ומזרחה קרובים לליבו )הוא גם עסק במזרח ירושלים במסגרת עבודתו כסגן הממונה על 
התקציבים האחראי על תחום התשתיות, כולל תחבורה וכבישים(, ובין אלקין, מהשרים 
שלא  להסכם  ומרידור  אלקין  הגיעו   ,2018 בינואר  לבסוף,  הממשלה.  לראש  הקרובים 
לגייס מיליארד שקלים לתוכנית חומש להשקעה במזרח  פורסם: משרד האוצר התחייב 
השונים.348  הממשלה  ממשרדי  נוספים  מיליון   500 להשיג  התחייב  ואלקין  ירושלים, 
זו, שקיבלה גיבוי משר האוצר כחלון, אפשרה את ראשית העבודה של משרדי  הסכמה 
לאישור  מוגשת  להיות  צריכה  שהייתה  מפורטת,  ממשלה  החלטת  על  וירושלים  האוצר 

באוגוסט-ספטמבר 2018�349

הרבה  צפוף  זמנים  לוח  נקבע  למרידור,  אלקין  בין  פגישה  בעקבות   ,2018 במרץ  אולם 
יותר. אלקין ביקש שההחלטה המפורטת תאושר בממשלה ביום ירושלים, 13 במאי 2018 
העיתוי  את  לנצל  ביקש  הוא  הקודם(.  ירושלים  ביום  2684 שאושרה  להחלטה  )בהמשך 
של יום ירושלים כדי לגייס את התקציבים הנוספים ממשרדי הממשלה. אלקין חשש גם 
מאפשרות של אי יציבות פוליטית, הקדמת הבחירות וכניסה לתקופה של ממשלת מעבר, 

שלא תוכל לאשר את ההחלטה.350

345 ראיונות עם שרית גולדשטיין, 12 במרץ 2019 ועופר אור, 26 במרץ 2019�

346 על התוכנית נכתב בהרחבה אצל סער ועבאס, 2019�

347 ראיונות עם אנשי אגף התקציבים: איתי טמקין, 3 ביולי 2019; אריאל יוצר, 5 ביוני 2019�

348 ריאיון עם איתי טמקין, 3 ביולי 2019�

349 ראיונות עם איתי טמקין, 3 ביולי 2019 ואריאל יוצר, 5 ביוני 2019�

350 ראיונות עם איתי טמקין, 3 ביולי 2019; אריאל יוצר, 5 ביוני 2019; ושאול מרידור, 17 ביולי 2019�
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ומהירה,  מאומצת  עבודה  חייבה  לממשלה  ההצעה  הבאת  מועד  את  להקדים  ההחלטה 
שנמשכה כ־40 ימי עבודה. התקיים מרתון ישיבות במשרד האוצר עם נציגי המשרדים 
בדיונים,  השונים.  העבודה  תחומי  פי  על  לתהליך  שהצטרפה  והעירייה,  הממשלתיים 
התקציבים,  מאגף  ספיבק  ומעיין  ירושלים  ממשרד  גולדשטיין  שרית  ידי  על  שנוהלו 
הכנת ההחלטה בהצגת  את  מדיניות, שליווה  למחקרי  ירושלים  מכון  נציגי  גם  השתתפו 
היה המתווה  להחלטה  המכון.351 הבסיס  לדיון בעקבות מחקרי  סוגיות  ובהעלאת  נתונים 
שהוכן במשרד ירושלים, שבו עסקנו לעיל. היעדים העיקריים שנקבעו, בהמשך לתהליך 
נושאי  הפיזיות.  וקידום התשתיות  כלכלי  פיתוח  היו   ,2014 מיוני   1175 בהחלטה  שהחל 
הממשלתיים  השירותים  התעסוקתי(,  בהקשר  )שלא  חלשות  באוכלוסיות  וטיפול  רווחה 
)ובתוכם רשות האוכלוסין והביטוח הלאומי( והשירותים החברתיים העירוניים — כמעט 
שלא זכו להתייחסות. הכוונה הייתה לבחור תחומים שבהם אפשר יהיה להראות הצלחות 
ולפעול למען עתיד כלכלי לדור הצעיר. נלקחה בחשבון ההתנגדות הצפויה בקרב חלקים 
מהחברה המזרח־ירושלמית לשילוב בשוק העבודה ובחברה הישראלית וכמובן בכל מה 

שנוגע לקידום תוכנית הלימודים הישראלית.352

בתחום התקציבי, המטרה הראשונית הייתה לגייס 500 מיליון שקל מתקציבי המשרדים 
לחמש שנים. בפועל, בסופו של התהליך, גויס סכום של 1�1 מיליארד שקלים. בין הגורמים 
נציגי  עם  ולתת  לשאת  התקציבים  אגף  אנשי  של  היכולת  הייתה  זו  להצלחה  החשובים 
להקצות  ולשכנעם   2019 לשנת  תקציביהם  להכנת  הדיונים  במסגרת  הממשלה  משרדי 
תקציבים לפיתוח מזרח ירושלים. ברמת השרים והמנכ״לים פעל אלקין לנטרל התנגדויות, 
להכשיר את הלבבות ולהפנות תקציבים מהמשרדים להשקעה במזרח ירושלים. כך למשל 
גויס תקציב של 20 מיליון שקל מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לטובת פיתוח 
פארקים ומתקני שעשועים במזרח ירושלים. מאחורי ההצלחה בגיוס התקציבים ממשרדי 
הממשלה עמד גם בסיס התקציב התוספתי שהקצה אגף התקציבים באוצר. גרעין זה יצר 
מוטיבציה בקרב נציגי המשרדים להצטרף לעשייה, שניזונה בין היתר מהשותפויות שנוצרו 
בתוכנית ״מובילים שינוי במזרח ירושלים״. שיתופם של גורמים שלטוניים רבים בתהליך 
קבלת ההחלטות יצר לעיתים קשיים וחיכוכים פנימיים, אולם מהצד השני, הוא אפשר דיון 

אינטגרטיבי רב צדדי בין מעצבי התוכנית והגופים השונים שתרמו למימונה.353

351 דוגמה למחקר שהשפיע על החלטה 3790 הוא מחקרה של מעיין נשר — בנייה בלתי חוקית, סכסוכי 

דמים ושני מיליארד ש״ח בשנה )ראו: נשר, 2018(. מחקר זה, שנכתב ביוזמת מכון ירושלים למחקרי 
הסדר  בתחום  המשפטים  משרד  פעילות  על  הסעיף  להכנסת  המרכזיים  הגורמים  אחד  היה  מדיניות, 

המקרקעין במזרח ירושלים להחלטה 3790� 
352 ריאיון עם שאול מרידור, 17 ביולי 2019�

353 ראיונות עם שרית גולדשטיין, 12 במרץ 2019; איתי טמקין, 3 ביולי 2019; אריאל יוצר, 5 ביוני 2019; 

שאול מרידור, 17 ביולי 2019; וזאב אלקין, 13 בנובמבר 2019�

https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99-%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99-%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90/
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יב.  אישור החלטה 3790 בממשלה )13.5.2018(

לוח הזמנים הצפוף חייב עבודת מטה וקבלת החלטות מהירה כדי להגיע לקו הגמר של יום 
ירושלים. הניסוח הסופי של ההחלטה המפורטת וסעיפיה השונים נמשך עד הרגע האחרון.

2018, הובאה ההחלטה לאישור הממשלה. בישיבה החגיגית  ביום ירושלים, ב־13 במאי 
וללא  ומרידור את ההחלטה, שהתקבלה פה אחד  במוזיאון ארצות המקרא הציגו אלקין 
על משרדים  לסנקציות  מן האפשרות  יותר  מוטרדים  היו  התנגדויות מצד השרים, אשר 
שלא יעבירו יחידות ממשלתיות שונות לירושלים )הצעה שנדחתה על ידי הממשלה(.354 
כותרת ההחלטה הייתה: ״תוכנית רב־שנתית לצמצום פערים חברתיים־כלכליים במזרח 
ירושלים בתחומי החינוך והשכלה גבוהה, כלכלה, תעסוקה ומסחר, תחבורה, שיפור 
השירות לאזרח, תכנון ורישום מקרקעין ושיפור איכות החיים״.355 שני התחומים של 
עסקנו  שבה  למתווה״,  ל״הצעה  נוספו  מקרקעין  ורישום  ותכנון  לאזרח  השירות  שיפור 

בהרחבה לעיל. 

ההחלטה התקבלה במסגרת חבילת החלטות נוספות הנוגעות לחיזוק כלל העיר, ובעיקר 
פיתוח האגן ההיסטורי והעיר העתיקה: הקצאת 350 מיליון שקלים לצורך ״שיקום ושמירה 
על תשתיות, מרחבים ציבוריים ואתרים בעלי חשיבות היסטורית, תרבותית וארכיאולוגית 
בעיר וסביבתה״. אושרה גם ״תוכנית לאומית לחשיפת ירושלים הקדומה, החלטה שנועדה 
הקדומה  בירושלים  העתיקות  אתרי  של  ופיתוחם  חקירתם  חשיפתם,  להמשך  להביא 
בפעולה ממלכתית מתמשכת ורציפה, שתעצים ותדגיש את ירושלים כבירתו הקדומה של 
למרחב  תיירותי  רכבל  פרויקט  קידום  גם  אושר  המודרנית״.  ישראל  וכבירת  המלך  דוד 
ירושלים הקדומה )ממתחם התחנה הראשונה אל מתחם קדם סמוך לשער האשפות(, וכן 
״עידוד פעילות בתחום לימודי הקולנוע, החלטה שתכליתה לחזק את תעשיית הקולנוע 
המעמד  והעשרת  פיתוח  לטובת  איכותי  אנושי  הון  להכשיר  במגמה  בעיר  והטלוויזיה 
היצירתי בעיר ירושלים״.356 בדברי ההקדמה שלו כרך אלקין את פיתוח העיר בכלל והאגן 

ההיסטורי והעיר העתיקה בפרט עם ההחלטה להשקיע במזרח ירושלים: 

״כפי שהפך כבר למנהג, בממשלה הופכים את היום הזה לא רק ליום חגה של ירושלים, 
אלא גם ליום עבודה והבאת תקציבים ותוכניות חשובות מאוד לירושלים. אנחנו היום 
נביא לאישור הממשלה שורה של החלטות בהיקף כולל של כמעט 5�2 מיליארד שקל 
בנושא  הזאת  הממשלה  בהחלטות  אחד  שלב  עוד  רק  וזה  הקרובות,  השנים  לחמש 
ירושלים. אני חושב שההשקעות של הממשלה בירושלים בקדנציה הזאת הן חסרות 
תקדים, גם בסיוע לתקציב השוטף של העיר וגם בהחלטות הממשלה השונות. באופן 

354 הורודניצ׳אנו, 13 במאי 2019; ריאיון עם זאב אלקין, 13 בנובמבר 2019�  

355 הודעת מזכיר הממשלה, 13 במאי 2018� 

356 הודעת מזכיר הממשלה, שם.



126127

20
21

-2
01

3 
,3

79
0 

ה
ט

חל
ה

ם ו
לי

ש
רו

ח י
זר

מ
 ב

ת
עו

ק
ש

ה
 ל

של
מ

מ
ה

ס 
ח

בי
וי 

ינ
ש

ה
 —

ני 
ש

ק 
פר

פרטני, אנחנו מביאים היום החלטה, תוכנית חומש נוספת לפיתוח אגן העיר העתיקה 
]���[ החלטה חסרת תקדים על מזרח ירושלים. למעשה, השקעה משמעותית של 
הממשלה כדי להביא לשם ריבונות, כדי להביא לשם פיתוח תשתיות, וגם זה על 

סדר יומנו״.357 

בדבריו של אלקין בולט מקומו של ״שיח הריבונות״, המשתלב עם השיח הכלכלי שבלט 
בדבריהם של ראשי אגף התקציבים.358 ראש הממשלה נתניהו וראש העיר ברקת לא הזכירו 
בדברי ההקדמה שלהם בראשית הישיבה )לפחות בנוסח שפורסם על ידי מזכיר הממשלה( 
מיליארד שקלים מתוך סך תקציבי   2�1 את התוכנית להשקעה במזרח העיר בהיקף של 

ההחלטות שהוחלט עליהם באותה ישיבה — 5�2 מיליארד שקלים, כאמור לעיל. 

יג.  פירוט וניתוח החלטה מס׳ 3790 

למחקרי  ירושלים  מכון  נתוני  על  רבה  במידה  המבוססים  להחלטה,359  ההסבר  בדברי 
מדיניות, הודגש מצבה הכלכלי הקשה והייחודי של האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים 
הן ביחס למערב העיר והן בהשוואה למגזר הערבי בישראל, ומכאן הצורך לפעול בהיקף 
ובין מזרח  בין מזרח העיר למערבה  ״לאור הפערים החברתיים־כלכליים הגדולים  רחב: 
העיר לאוכלוסיות המיעוטים בישראל, לאור העובדה כי אין מענים ממשלתיים מספקים על 
מנת להתמודד עם האתגר שנוצר עקב הפערים, כמתואר, מבקשת הממשלה לגבש מענים 
ירושלים כדי לעודד את השתלבותה באקדמיה,  ייחודיים המותאמים לאוכלוסיית מזרח 
ההנחה  באזור״.  הקיימים  ותכנון  תשתיות  פערי  ולצמצם  איכותית  ובתעסוקה  בכלכלה 
היא שההשתלבות הכלכלית תביא לגידול בהכנסות המדינה והעירייה ממיסים, ובמקביל 
יצטמצם היקף העוני ותקטן ההוצאה של המדינה על תשלומי העברה. גם כאן בולט השיח 
לערביי  ייחודיים  מענים  לגבש  והצורך  ההחלטה  מאחורי  המרכזי  כגורם  הכלכלי 

מזרח ירושלים, להבדיל מן המגזר הערבי בישראל.360

357 הודעת מזכיר הממשלה, שם.

358 יום לאחר החלטת הממשלה, ב־14 במאי 2018, נערך טקס העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, 

אקט שסימל בעיניים ישראליות את הכרת ארצות־הברית בירושלים כבירת ישראל, 70 שנה לאחר הקמת 
המדינה.   

359 דברי הסבר להחלטה מס׳ 3790 של הממשלה, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות. כל הציטוטים 

להלן לקוחים ממקור זה. 
360 יש כאן דמיון לפתיחה של החלטה 922: ״נוכח החשיבות הכלכלית והחברתית שהממשלה רואה בשילוב 

כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל ובהמשך להחלטת הממשלה מס׳ 2365 מיום 21 בדצמבר 2014, 
הממשלה,  ראש  )משרד  2015...״  בשנת  המיעוטים  במגזר  כלכלי  לפיתוח  הממשלה  פעילות  שעניינה 
2015(. אולם יש להדגיש שבהחלטה 3790 אין יעד ברור לתקן את מנגנוני ההקצאה של המשאבים למזרח 

ירושלים, כפי שנעשה בהחלטה 922 והוצע בהצעה למתווה להחלטה שבה עסקנו בהרחבה לעיל.  
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בקרב  כלכלי  ופיתוח  פערים  ל״צמצום  הממשלה  החלטות  של  בהקשר  מוצגת  ההחלטה 
אוכלוסיית המיעוטים בישראל״, שלא חלו על פי רוב על מזרח ירושלים ועל אוכלוסייתה 
)למשל החלטה 922(, וכחלק מרצף של החלטות ממשלה הנוגעות לתושבי מזרח ירושלים 
הערבים. ראשית נזכרת החלטת ממשלה 3873 מיולי 2005, שהתייחסה ל״שמירה על מרקם 
חיים של האוכלוסייה המקומית לאחר הקמת גדר הביטחון״. זו יושמה באופן חלקי ביותר, 
וכללה הקצאה של 17 מיליון שקלים למשרד לביטחון פנים ו־8 מיליון לפעילות העירייה 
 2014 מיוני   1175 החלטה  מוצגת  בהמשך  החינוך(.361  מערכת  לצורכי  מיליון   3 )ובתוכם 
שבה עסקנו בהרחבה, אשר תקציבה ״היה קטן ביחס לצרכים״ ולא היו בה די משאבים 
כדי ״ליצור שינוי חברתי כלכלי״. לאחר מכן מוצגת החלטה 2684 ממאי 2017, שאף בה 
עסקנו לעיל, ואשר ממנה צמחו החלטה 3790 ותוכנית החומש להשקעה במזרח ירושלים 
לשנים 2023-2018. התוכנית מתמקדת בשישה תחומים: חינוך והשכלה גבוהה, כלכלה 
ותעסוקה, תחבורה, שיפור השירות לאזרח ושיפור איכות החיים,362 בריאות ותכנון ורישום 
ובהצעה   2684 הופיעו במפורש בהחלטה  שלושה תחומים חדשים, שלא  מקרקעין. 
הבריאות.  ותחום  מקרקעין  רישום  לאזרח,  השירות  שיפור  הם  שהזכרנו,  למתווה 

נראה שאלו נוספו בשלבים האחרונים לפני אישור ההחלטה. 

בתחום החינוך מודגשים כרקע להחלטת הממשלה שיעורי הנשירה של התלמידים במזרח 
העיר )5%�21 בשנת 2017(, הגבוהים הן בהשוואה למערבה )3% בשנת 2016( והן בהשוואה 
ירושלים  2016(�363 שיעורי הנשירה הגבוהים במזרח  )5% בשנת  למגזר הערבי בישראל 
מוצגים בין השאר כתוצאה של ״היעדר אופק תעסוקתי עם סיום לימודי התיכון, אל מול 
הצורך לסייע בפרנסת המשפחה״. מכאן הנחת היסוד של התוכנית ש״שיפור איכות מערכת 
בהסכמה, באופן רחב ככל שניתן, יחד עם עידוד  החינוך והטמעת התוכנית הישראלית 
וההורים  התלמידים  של  המוטיבציה  את  יגדילו  ואקדמיה,  איכותית  לתעסוקה  והכוונה 
לסיים 12 שנות לימוד עם תעודת גמר״ )היעד הראשוני הוא תעודת גמר ולא תעודת בגרות 

מלאה(.

המסמך מציג בעיות נוספות של מערכת החינוך במזרח ירושלים: המצב הקשה של לימודי 
העברית )״למעלה מ־95% מהתלמידים לא שולטים בשפה העברית ולכן מתקשים להשתלב 
בחברה, בתעסוקה ובאקדמיה הישראלית״(; מחסור בעובדי הוראה מיומנים שיוכלו ללמד 
את תוכנית הלימודים הישראלית ואת השפה העברית )למעלה מ־90% מעובדי ההוראה 
במזרח העיר הם בוגרי תוכנית התווג׳יהי(; היעדר מנגנוני פיקוח ובקרה אפקטיביים על 

361 החלטת הממשלה מס׳ 3873 )משרד ראש הממשלה, 2005א(.

362 המינוח ״שירות לאזרח״ מפתיע לאור העובדה שרוב רובם של ערביי מזרח ירושלים הם תושבים ולא 

אזרחים במדינת ישראל.  
363 יש אי בהירות בקשר לשיעורי הנשירה במערכת החינוך במזרח ירושלים בגלל המחסור בנתונים על 

מערכת החינוך הפרטית, שבה לומדים כ־20% מן התלמידים במזרח העיר. 
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ו״קשיי משילות במוסדות הלימוד  ירושלים — מחסור במפקחים  מערכת החינוך במזרח 
המלמדים את התוכנית הפלסטינית״; ומחסור של כ־1,900 כיתות לימוד. 

ראש העיר ניר ברקת בטקס פתיחת בית הספר אלעולא המשופץ בשכונת שועפאט, 
ספטמבר 2018

)צילום: דף הפייסבוק של ראש עיריית ירושלים בערבית, דוברות עיריית ירושלים(

על בסיס מציאות קשה זו מתווה ההחלטה ארבעה יעדים: העמקת הידע בשפה העברית, 
תוכנית  להרחבת  ופדגוגיים  פיזיים  תמריצים  מתן  הטכנולוגי־מקצועי,  החינוך  קידום 
הלימודים הישראלית והגדלת היקף החינוך הבלתי פורמלי )תחום זה אינו נזכר בהחלטה 
2684 ובמתווה שהזכרנו לעיל; הוא מופיע ביעדי החלטה 922 וכנראה נלקח משם(. בדברי 
ההסבר להחלטה נכתב בצורה מפורשת ש״התוכנית תיתן עדיפות במשאבים ובינוי כיתות 
משמעותי  באופן  להגדיל  במטרה  הישראלית,  התוכנית  את  המלמדים  ספר  לבתי  לימוד 
הפיזיים  התמריצים  כי  נכתב  עצמה  בהחלטה  אותה״.  הלומדים  התלמידים  אחוז  את 
והפדגוגיים יינתנו רק למוסדות לימוד המלמדים את התוכנית הישראלית )בחינוך הרשמי 
והמוכר שאינו רשמי(. המרכיבים האחרים של התוכנית ״יינתנו למוסדות חינוך רשמיים, 
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מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הנמצאים בבעלות העירייה ומוסדות חינוך מוכרים 
שאינם רשמיים הנמצאים בבעלות גורם אחר, ובתנאי שהם מלמדים את תוכנית הלימודים 
הישראלית״.364 בקביעה זו ניתן לראות מאמץ לעודד לימודים לפי התוכנית הישראלית גם 
בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים, כולל אלו שאינם בבעלות העירייה. המסמך המליץ 
גם על מיקוד הפעילות ברמת בית הספר ועל ״גיבוש תוכנית חינוכית פרטנית לכל בית 
ספר בהתאם למאפייניו וצרכיו״. המלצה זו מיושמת בימים אלה ב״מודל השכונתי״ שאותו 

מפתח ד״ר דוד קורן, המנהל את תוכנית החומש בתחום החינוך מטעם משרד החינוך.

 2023-2018 ליישום פרק החינוך בכל אחת מהשנים  בהחלטה נקבע שמקורות התקציב 
יהיו: 40 מיליון שקלים מתקציב משרד האוצר, 34 מיליון מתקציב דיפרנציאלי לצמצום 
פערים של משרד החינוך, 8 מיליון מתקציב משרד ירושלים ומורשת ו־7 מיליון מהתקציב 
מיליון   41 )מתוכם  שקלים  מיליון  כ־89  יוקצו  הכול  סך  החינוך.  משרד  של  הרגיל 
בחמש  מיליון   445 כלומר  התוכנית,  משנות  אחת  לכל  החינוך(  משרד  מתקציב 
שנים — סכום הגבוה פי עשרה מזה שהוקצב בהחלטה 1175 מיוני 2014. חלקו של 
משרד החינוך בתקציב סעיף החינוך בתוכנית )47%( משקף את מעורבותו הגדולה 
של המשרד, הן ברמת המטה והן ברמת המחוז, בהחלטה וביישום תוכנית החומש. 
2014 בענייני החינוך במזרח ירושלים  זאת בניגוד למעורבותו הנמוכה יחסית עד 

והשארת התחום בידי אגף החינוך הערבי במנח״י.

מבחינת החלוקה הפנימית של תחום החינוך: כמעט מחצית הסכום )46%( — 206 מיליון 
שקל — הוקצו לחינוך הבלתי פורמלי, כנראה לאור ההערכה שתחום זה הוא גמיש יותר 
וניתן לפעול בו ביתר קלות לעומת תחום החינוך הפורמלי, שבו צפויה התנגדות גדולה 
להגדלת מספר התלמידים הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית. 69 מיליון שקלים 
הוקצו ליצירת ״מעטפת ליווי״ ותוכניות ייחודיות למוסדות חינוך המלמדים את תוכנית 
הלימודים הישראלית, 5�54 מיליון הוקצו לפיתוח פיזי של מוסדות אלה ו־67 מיליון לצורך 
שכירת מבנים למוסדות חינוך המלמדים את התוכנית הישראלית. לכלל מוסדות החינוך 
 15 ואכיפה,  פדגוגי, בקרה  ליווי  עבור  מיליון שקלים   18�3 יותר:  סכומים קטנים  הוקצו 
התקציבית  החלוקה  הטכנולוגי־מקצועי.  לחינוך  מיליון  ו־5�12  עברית  ללימודי  מיליון 
מבטאת אפוא את ההעדפה הברורה של המוסדות המלמדים את תוכנית הלימודים 

הישראלית, בהמשך להחלטות ממשלה 1175 ו־2684�

מטרת התוכנית היא לכוון את בוגרי מערכת החינוך במזרח  בתחום ההשכלה הגבוהה 
במזרח  האקדמאים  שרוב  הקביעה  רקע  על  זאת  ישראליים.  במוסדות  ללמוד  ירושלים 
ירושלים )87%( קיבלו את תואריהם ממוסדות אקדמיים מחוץ לישראל )בעיקר בשטחים 

364 החלטה מס׳ 3790, סעיף 1)ד( )משרד ראש הממשלה, 2018(�
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)מקור: דוח סטטוס החלטת ממשלה 3790, ועדה מתמקדת, עמ׳ 4�
)https://www.gov.il/BlobFolder/news/3790-2021/he/Book_SMALLER.pdf

תרשים 1: חלוקה תקציבית — החלטת הממשלה 3790

https://www.gov.il/BlobFolder/news/3790-2021/he/Book_SMALLER.pdf
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ובירדן(. הנחת היסוד של התוכנית היא שלימודי הצעירים המזרח־ירושלמים במוסדות 
המיטבי  ״שילובם  את  יעודדו  החינוך(  מערכת  שיפור  )לצד  הישראליים  האקדמיים 
מזרח  תושבי  בקרב  העוני  ממדי  צמצום  ]יחול[  כך  ידי  ועל   ]...[ איכותית  בתעסוקה 

ירושלים״.

הסטודנטים  מספר  בהגדלת  הצורך  את  לבחון  ההחלטה  מבקשת  אלה  הצעות  סמך  על 
הישראליים  האקדמיים  במוסדות  ראשון  לתואר  הלומדים  ירושלים  מזרח  תושבי  מקרב 
המתוקצבים, ולבחון הקצאת תקציב ייעודי לנושא )לפי הנתונים המובאים בדברי ההסבר 
ו־360  ישראליים  במוסדות  לומדים  ירושלים  ממזרח  סטודנטים  כ־2,200  לתוכנית, 
במכינות קדם אקדמיות, בעיקר באוניברסיטה העברית(. מקורות המימון לסעיף זה יהיו 
עד 90 מיליון שקלים כתקציב תוספתי של משרד האוצר, ו־170 מיליון מתקציב מערכת 
ההשכלה הגבוהה בישראל )באמצעות המל״ג ובהתאם לתעריפי ות״ת(. מגמה זו ממשיכה 
נוספים  אקדמיים  ובמוסדות  העברית  באוניברסיטה  כבר  שהחלה  הרבה  הפעילות  את 
מזרח־ירושלמים  תלמידים  לקבל  עזריאלי,  ומכללת  הדסה  מכללת  דוגמת  בירושלים, 
למכינות מסובסדות וללימודים לתואר ראשון ושני וליצור מעטפות ליווי לסטודנטים כדי 

למנוע נשירה.

ירושלים״  במזרח  שינוי  ״מובילים  בתוכנית  הפרויקטים שהוצעו  לאחד  בהמשך  בנוסף, 
)״מצטיינים מובילים שינוי״(, הוצע גם לגבש ״מתווה להקמת תוכנית מצטיינים, שתקדם 
תלמידי תיכון מצטיינים ללימודים אקדמיים בישראל ותסייע בהשמתם בתעסוקה איכותית 
במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, במטרה לייצר רשת של אנשי מקצוע ממזרח ירושלים אשר 
והציבורי״. מטרת התוכנית  נוספים למגזרים הפרטי  יסייעו בעתיד לכניסה של עובדים 
במגזר  משמעותיים  בתפקידים  להשתלב  שיוכלו  מזרח־ירושלמים  של  גרעין  ליצור  היא 
הציבורי והפרטי, לסלול את הדרך לכניסתם של נוספים ולשפר את המוביליות החברתית. 
כל זאת על רקע מספרם הזעום של המזרח־ירושלמים בשירות הציבורי )הן בעירייה והן 
במשרדי הממשלה( והעובדה שבתוכנית ״מובילים שינוי במזרח ירושלים״ לא השתתף ולו 
מזרח־ירושלמי אחד. הפרויקט יתוקצב על ידי משרד ירושלים ומורשת, עיריית ירושלים 
וגורמים נוספים מתחום הפילנתרופיה.365 שני הפרויקטים הפועלים להגשמת מטרה זו הם 
הערבי,366  במגזר  המל״ג  יד  על  המופעלת  לאקדמיה,  תלמידים  לחשיפת  רוואד  תוכנית 
ותוכנית אל־בשאיר לחשיפת תלמידים מצטיינים במיוחד לקראת לימודים באוניברסיטה 

העברית והשתלבות בעמדות מפתח בשירות הציבורי.367

https://atudot. המדינה  בשרות  ולשלבן  מודרות  אוכלוסיות  לקדם  כדרך  הפרויקט  הצגת  ראו   365

wixsite.com/mysite-1/copy-of-16-ikggw
http://www.rowad.org.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7% 366 ראו באתר תוכנית רואד

97%D7%A0%D7%95/?lang=he
https://elbaschir.com/el-basshaer-registration-form-for- 367 ראו באתר תוכנית אלבשאיר

the-2018-2019-school-year/

https://atudot.wixsite.com/mysite-1/copy-of-16-ikggw
https://atudot.wixsite.com/mysite-1/copy-of-16-ikggw
http://www.rowad.org.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/?lang=he
http://www.rowad.org.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/?lang=he
https://elbaschir.com/el-basshaer-registration-form-for-the-2018-2019-school-year/
https://elbaschir.com/el-basshaer-registration-form-for-the-2018-2019-school-year/
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בתחום הכלכלה והמסחר מדגישה התוכנית, בהמשך למסמכים שבהם עסקנו בהרחבה, 
את היעד של ״עידוד תעסוקת נשים ואקדמאים, לצד פעולות נוספות שמטרתן להגדיל 
את כושר ההשתכרות של התא המשפחתי במטרה להגדיל את הפריון במשק, לשלב את 
תושבי מזרח העיר במעגל התעסוקה ולהגדיל את ההכנסות למשק בית״. במקביל, מציעה 
אשר  ירושלים,  מזרח  בשכונות  התעסוקתי  ההיצע  להגדלת  ״פעולות  לנקוט  התוכנית 
העירייה  הכנסות  את  יגדילו  ובנוסף  כיום  הקיימים  העבודה  מקומות  היצע  את  יגדילו 
מארנונה עסקית״, דבר שיתרום לגידול הכנסות העירייה ושיפור מצבה הכלכלי. נראה 
שגם בתחום זה הציפייה היא שחלק מההוצאות יתקזזו עם הגידול הצפוי בהכנסות 

העירייה והמדינה. 

לצורך הגשמת המטרות הללו נקבעו שני יעדים: א. צמצום הפער בין שיעור התעסוקה של 
נשים בנות 64-25 במזרח ירושלים לזה של נשות המגזר הערבי בישראל, כך שעד 2023 
יעמוד שיעור התעסוקה של המזרח־ירושלמיות על לפחות 75% משיעור התעסוקה של כלל 
הנשים הערביות בישראל. ב. גידול של 20% בגביית ארנונה עסקית בשנים 2023-2018� 
הגידול האמור יהיה בתקבולים בנטרול שיעור העדכון, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב( התשנ״ג-1992. עם הכלים שנועדו להגשים 
יעדים אלה נמנו מתן תמריצים לעסקים ולמעסיקים שיעסיקו נשים ממזרח ירושלים, עידוד 
ותעסוקה  מסחר  מרכזי  פיתוח  וכן  חדשים,  עבודה  ומקומות  עסקים  של  והרחבה  הקמה 
העירייה  הכנסות  את  ויגדילו  התעסוקה  היצע  את  שירחיבו  ירושלים,  מזרח  בשכונות 

מארנונה עסקית.

באופן מעשי, מורה החלטת הממשלה על הצעדים הבאים: 

על מנת לתמרץ מעסיקים להעסיק עובדות ממזרח ירושלים, הרשות להשקעות ולפיתוח    �1
התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה תיתן למעסיקים סיוע עבור קליטת 
נוספים  עובדים  לקליטת  סיוע  תוכנית  להוראות  בהתאם  ירושלים  ממזרח  עובדות 
מיליון מתקציב משרד   5 מיליון שקלים, מהם   20 על  יעמוד  בישראל. היקף הסיוע 
האוצר  ממשרד  ייעודי  תוספתי  כתקציב  שיועברו  מיליון  ו־15  והתעשייה  הכלכלה 

למשרד הכלכלה והתעשייה לחמש שנים. 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה תפעל לעידוד, פיתוח    .2
וקידום עסקים קטנים ובינוניים המותאמים באופן ייחודי לאוכלוסייה במזרח ירושלים. 
במסגרת התוכנית יוקמו במזרח העיר מרכז עסקים ומאיץ עסקים ליזמים כבר בשנים 
מתקציב  מיליון   6 מהם  שקלים,  מיליון   12 על  יעמוד  התוכנית  היקף   .2020-2019
משרד הכלכלה והתעשייה ו־6 מיליון שיועברו כתקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר 

למשרד הכלכלה והתעשייה. 
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ובהשתתפות  משרדו  עובד  או  ומורשת  ירושלים  משרד  מנכ״ל  בראשות  צוות  יוקם    .3
פיתוח  לטובת  והתעשייה,  הכלכלה  משרד  ונציג  באוצר  התקציבים  מאגף  נציגים 
תוכנית ממשלתית לתמיכה בפיתוח עסקי ופיזי של מרכזים מסחריים ואזורי מסחר 

בשכונות מזרח ירושלים.368

הצוות יגיש לצוות המשנה לתעסוקה וכלכלה )פירוט בעניין הוועדה המתמדת וצוותי   .4
המשנה ראו בהמשך(, בתוך 120 יום, תוכנית עבודה מפורטת הכוללת לוחות זמנים 
לביצוע, יעדים, מיקומים ותקציב. לטובת תוכנית זו יוקצו 15 מיליון שקלים שיועברו 
שווה  בפריסה  ומורשת  ירושלים  למשרד  האוצר  ממשרד  ייעודי  תוספתי  כתקציב 
לחמש שנים. במסגרת תוכנית זו יופעלו כלים המותאמים לפיתוח, הרחבה והקמה של 
עסקים כמענה לאתגרים במזרח ירושלים. העברת הכספים מותנית בהקצאת סכום של 

5 מיליון שקלים עבור התוכנית מתקציב עיריית ירושלים.

חלק מהצעדים, כמו ״הקמת מרכז עסקים ומאיץ עסקים ליזמים״, נתקלו מראשית 
הדרך בקשיים באיתור מקום מתאים, כמו גם בהתנגדות של גורמים מקרב קהילת 
אנשי העסקים במזרח ירושלים, שחלקם קשור לרשות הפלסטינית ולגופים שאינם 
משתפים פעולה עם הרשויות הישראליות. מכאן ברור שגם הציפיות להגדלת הכנסות 
העירייה מארנונה עסקית יכולות להתממש חלקית או לא להתממש כלל, ודאי בטווח 

הקרוב.

ההתמקדות  ומכאן  התעסוקה  לתחום  הקשר  את  ההחלטה  מדגישה  הרווחה  בתחום  גם 
לעבודה  יציאה  ולעודד  לסייע  במטרה   — בסיכון  נוער  על  בדגש  ובצעירים,  בנשים 
והשתלבות בתעסוקה איכותית. באופן מעשי מורה החלטת הממשלה על הצעדים הבאים: 

הכוון  מרכז  להפעיל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  את  להנחות   .1
תעסוקתי אשר יעסוק בהכוונה ובהשמה לעבודה של נשים וגברים מקרב האוכלוסייה 
הערבית במזרח ירושלים, כך שמניין המשתתפים החדשים במרכז ההכוון בכל שנה 
היקף תקציב התוכנית לשנים  נשים.   70% לפחות  ומתוכם  על לפחות 1,500  יעמוד 
2023-2018 יעמוד על 35 מיליון שקלים שיועברו כתקציב תוספתי ייעודי, בפריסה 
ממשיכה  זו  מגמה  והרווחה.  העבודה  למשרד  האוצר  ממשרד  השנים,  בין  שווה 
וופא  ירושלים בראשותה של  ומרחיבה למעשה את פעילות מרכז ריאן במזרח 

איוב, שהחל לפעול כבר בשנת 2014� 

368 יש להדגיש כי עד לשנים האחרונות כמעט לא תוכננו מרכזי מסחר ותעסוקה בשכונות מזרח ירושלים. 

בשנים האחרונות נעשה מאמץ לפעול בכיוון זה. ראו סיכום הרצאתו של עופר גרידינגר, מנהל האגף 
לתכנון עיר בעיריית ירושלים, בצוות החשיבה של מכון ירושלים לענייני מזרח ירושלים, 8 ביולי 2020� 

  �https://jerusaleminstitute.org.il/events/east_jeru_july_20/

https://jerusaleminstitute.org.il/events/east_jeru_july_20/
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להנחות את שירות התעסוקה להרחיב את תוכנית ״מעגלי תעסוקה״ וכלים תעסוקתיים   .2
המשתתפים  נשים.   70% מהם  בשנה,  משתתפים  ל־1,200  ירושלים  במזרח  נוספים 
אוכלוסיות  מינהל  עם  ובהתייעצות  האוצר  במשרד  התקציבים  אגף  בשיתוף  ייבחרו 
מיליון   10�5 על  יעמוד  והכלים  התוכנית  תקציב  היקף  והרווחה.  העבודה  במשרד 
שקלים, מהם 5�7 מיליון מתקציב שירות התעסוקה ו־3 מיליון כתקציב תוספתי ייעודי 

ממשרד האוצר.

להורות למינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה והרווחה, בהיוועצות עם שירות   .3
התעסוקה ולאחר ששמע את עיריית ירושלים וגורמים רלוונטיים נוספים לפי שיקול 
הקצאת  צעירות.  נשים  תעסוקת  על  בדגש  תעסוקה,  לעידוד  תוכניות  לגבש  דעתו, 
התוכנים  יתר  בין  האוצר.  במשרד  התקציבים  אגף  עם  בתיאום  תיעשה  התקציב 
)פרויקט שהוצע  לימודי עברית, שנת מפנה לצעירות לאחר סיום התיכון  שייבחנו: 
במסגרת התוכנית ״מובילים שינוי במזרח ירושלים״(, הכשרות, חינוך טכנולוגי וכן 

הסבה והשמה של אקדמאים. 

היקף התקציב לתוכניות אלה יעמוד על 5�26 מיליון שקלים, מהם 5�16 מיליון מתקציבי   
משרד העבודה והרווחה ו־10 מיליון שיועברו, בפריסה שווה, כתקציב תוספתי ייעודי 
על ידי משרד האוצר. אם משרד העבודה או מי מטעמו יעמיד מקורות חדשים בהיקף 
תקציב  יעמיד  האוצר  התוכנית,  משנות  אחת  בכל  לשנה  שקלים  מיליון   4 עד  של 

תוספתי של עד 5�5 מיליון לשנה בהתאמה. 

להורות למשרד העבודה והרווחה להמשיך את הקצאת 30 תקני העובדים הסוציאליים   .4
1775 של הממשלה, גם עבור  המיועדים להשמה במזרח ירושלים, שניתנו בהחלטה 
חמש השנים 2023-2018. היקף התקצוב הממשלתי עבור התקנים יעמוד על 15 מיליון 
ו־10  ממקורותיו,  מיליון   5 של  סך  והרווחה  העבודה  משרד  יעמיד  מתוכם  שקלים, 
מיליון יועברו כתקציב תוספתי ייעודי על ידי משרד האוצר. העברת התקציב והתקנים 
מותנית בהקצאת סכום של 5 מיליון שקלים עבור התוכנית מתקציב עיריית ירושלים 

בפריסה שווה בין השנים.

לשם הגדלת מספר מעונות היום במזרח ירושלים )כדי להסיר חסמי יציאה לעבודה   .5
יקבע בהוראות מנכ״ל תקצוב רשויות  והרווחה  של נשים צעירות(, משרד העבודה 

מקומיות לבינוי מעונות יום, שיפורסמו לקראת השנים 2023-2019, כדלהלן:

ככל שתיקבע תקרת סך כיתות מקסימלית לרשות מקומית, עיריית ירושלים תקבל  א. 
בניית  עבור  רק  תשמש  המקסימלית  התקרה  ובלבד שמחצית  זו,  מתקרה  כפול 

מעונות במזרח ירושלים. 

התקציב  מתוך  יילקחו  ירושלים  במזרח  יום  מעונות  לבינוי  התקינות  הבקשות  ב. 
המיועד למגזר הלא יהודי )מיעוטים(. 
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סעיפים א׳-ב׳ יבוצעו מתקציב האגף למעונות יום בכפוף לתקצובו בפועל לנושא  ג.  
הבינוי בכל אחת משנות ההחלטה. ככל שימוצה התקציב במסגרת המכסה הקבועה 
לאוכלוסיית המיעוטים, תיבחן בין משרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר הקצאה 

תקציבית נוספת כתקציב תוספתי ייעודי לבינוי מעונות במזרח ירושלים.

האוצר  משרד  יום,  מעונות  לבינוי  הנדרשת  ההפקעה  עבור  עלויות  השלמת  לטובת    .6
יקצה תקציב ייעודי של עד 50 מיליון שקלים בכפוף לביצוע ומימוש ההפקעה בפועל 
על ידי עיריית ירושלים, וזאת בהתאם לנוהל שיגובש על ידי משרד העבודה והרווחה, 

אגף התקציבים באוצר והעירייה.369

ולאגף התקציבים לגבש תוכנית לפיתוח והרחבה  והרווחה  להורות למשרד העבודה    .7
של שירותי הרווחה והתעסוקה הניתנים במזרח ירושלים, בדגש על תוכניות לעידוד 
תעסוקת נשים, מניעת נשירה ומצבי סיכון בקרב ילדים ונוער וחילוץ מעוני. במסגרת 
זו תיבחן, בין היתר, גם התוכנית העירונית ״אפיקי הצלחה״. תוכנית זו תגובש לאחר 
שמיעת מינהל קהילה בעיריית ירושלים ותתוקצב ב־75 מיליון שקלים, מהם 15 מיליון 
ידי  על  תוספתי  כתקציב  שיועברו  מיליון  ו־60  והרווחה  העבודה  משרד  מתקציבי 
משרד האוצר. העברת הכספים מותנית בהקצאת סכום כולל של 25 מיליון שקל עבור 

התוכנית מתקציב עיריית ירושלים.

להנחות את משרד העבודה והרווחה להפעיל כלים לפיתוח ההון האנושי לאוכלוסיית    .8
מזרח ירושלים בסך תקציבי של 15 מיליון שקלים מתקציב האגף להכשרה מקצועית 

במשרד. 

סוציאלית  בעבודה  תואר  בעלי  לסטודנטים  לאפשר  גם  מוצע  להחלטה  ההסבר  בדברי 
מאוניברסיטת אל־קודס לקבל רישיון לעבוד כעובדים סוציאליים בישראל, ועל ידי כך 
לתת מענה למחסור בעובדים סוציאליים איכותיים ודוברי השפה הערבית במזרח ירושלים. 
נדחתה  בתחום,  והמשפטיים  המקצועיים  הגורמים  כל  ידי  על  זו, שנתמכה  הצעה  אולם 
בסופו של דבר על ידי שר העבודה והרווחה חיים כץ בדצמבר 2018 בטענה כי ״לא אתן 

הכרה למוסד שתומך בטרור״.370

בדברי ההסבר להחלטה מוצע גם לחזק את הקשרים בין מערכת החינוך ותחומי התעסוקה 
והרווחה, בהנחה שבתי הספר במזרח ירושלים הם ״עוגן תרבותי חשוב״ ונהנים מאמון 

369 על החסמים ליישום תוכנית הממשלה בתחום תעסוקת נשים ופתיחת מעונות יום ומסגרות לגיל הרך 

רבעון  המזרחית,  בירושלים  להשקעה   3790 ממשלה  החלטת  ליישום  מוניטור  וגנר,  א׳  דגני,  נ׳  ראו: 
http://heb.wac-maan.org. מען,  העובדים  וארגון  עמים  עיר  הרך,  לגיל  חינוך   —  2020 דצמבר 

il/?p=4753
370 ראו: חסון, 4 בדצמבר 2018� 

http://heb.wac-maan.org.il/?p=4753
http://heb.wac-maan.org.il/?p=4753
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זו מוצע לגבש תוכניות משותפות שיאפשרו הכנה לתעסוקה,  הקהילה. על בסיס הנחה 
איתור וטיפול בילדים ונוער בסיכון ויצירת ״מערכת בית ספרית רווחתית ותומכת״. סעיף 
זה מתקשר לפרויקט ״בית הספר השלם״, שהוצע על ידי אחד הצוותים בתוכנית ״מובילים 

שינוי במזרח ירושלים״.

גם בתחום התחבורה )תשתיות תחבורה ותחבורה ציבורית( מודגש הקשר לתחום התעסוקה. 
בהתבסס על עבודת מחקר שנעשתה במשרד הכלכלה בתקופת יישום החלטה 1175, נכתב 
בדברי ההסבר לתוכנית כי הנגישות התחבורתית ממרבית שכונות מזרח העיר למערבה 
ולמרכזה ולאזורי התעסוקה העיקריים היא קריטית להגדלת ההשתתפות של תושבי מזרח 

ירושלים בכוח העבודה. על בסיס הנחה זו הותוו בתוכנית היעדים הבאים: 

ובהשתתפות  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  משרד  מנכ״ל  בראשות  צוות  להקים  א. 
ירושלים,  עיריית  ומנכ״ל  התקציבים  על  הממונה  ומורשת,  ירושלים  משרד  מנכ״ל 
יום תוכנית עבודה מפורטת   120 הוועדה המתמדת בתוך  ויביא לאישור  יגבש  אשר 
לסעיפים שלהלן. זו תכלול רשימת פרויקטים ספציפיים, תקציב מפורט לכל פרויקט, 
מיקומם של הפרויקטים בין השכונות השונות במזרח ירושלים, פירוט לוחות זמנים, 
יעדים, פירוט אבני דרך וקביעת גופי הביצוע. בין היתר תכלול תוכנית העבודה את 

הפרויקטים הבאים:

שילוב הסדר רב־קו במזרח ירושלים — משרד התחבורה ייערך עד שנת 2020 לשילוב  ב. 
הסדר כרטיס הרב־קו בכלל אמצעי התחבורה הציבורית במזרח העיר, באופן שיאפשר 
נסיעה משולבת בכלל אמצעי התחבורה הציבורית בירושלים בדומה לנסיעות מערב 
להיתכנות  בכפוף  בשלבים,   2023 שנת  עד  יתבצעו  המערכת  והפעלת  יישום  העיר. 
השלמת  עבור  העיר.  במזרח  התחבורה  מפעילי  עם  ההסכמים  ולעדכון  טכנולוגית 
פרויקט זה יועבר תקציב תוספתי מהאוצר למשרד התחבורה בסך 10 מיליון שקלים.

בהגשמת יעד זה התגלו קשיים רבים, כפי שנראה בפרק הבא.

חיבור מזרח העיר לחלקה המערבי — משרד התחבורה יחל במהלך שנת 2018 בפיילוט  ג. 
הפעלת קווי שירות תחבורה ציבורית, אשר יחברו בין מזרח ירושלים למערב העיר. 

לצורך כך יוקצה למשרד התחבורה תקציב תוספתי בסך 10 מיליון שקלים.

שיפור תשתיות התחבורה — 1. להנחות את משרד התחבורה לגבש תוכנית רב־שנתית  ד. 
פרויקטים  מימוש  ולקדם  ירושלים  במזרח  התחבורה  תשתיות  של  עתידי  לשדרוג 
עם  בהתייעצות  לסיים,  כך  לצורך  המאספים.  הכבישים  בתחום  לביצוע  הזמינים 
אפריל  סוף  עד  התחבורה  בתחום  העיר  למזרח  התשתיות  סקר  של  עדכון  העירייה, 
2019. הסקר יכלול מיפוי צרכים בתחום כבישים מאספים, כבישים מאספים שכונתיים 
וכבישים מקומיים, כולל אומדני עלויות לשדרוג. 2. היקף תקציב התוכנית לשיפור 
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תשתיות התחבורה יעמוד על 500 מיליון שקל לחמש שנים, מהם 250 מיליון מתקציב 
משרד התחבורה ו־250 מיליון שיועברו כתקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר.371

משרד התחבורה רשאי, לאחר שקיבל הסכמה מאגף התקציבים, להפנות את המשאבים  ה. 
האמורים לעיל לפרויקטים נוספים במזרח ירושלים, וזאת על פי צרכים שיעלו כתוצאה 

מנתונים עדכניים שיגיעו לידי המשרד במהלך שנות התוכנית. 

להנחות את משרד התחבורה לתקצב 65 מיליון שקלים עבור תכנון מפורט של המקטע  ו. 
הצפוני של ״הכביש האמריקני״ המחבר בין מרכז מזרח ירושלים לצפונה. כביש זה 
אמור להפחית באופן משמעותי את העומס התחבורתי על התשתיות הקיימות במזרח 

ירושלים ולאורך דרך חברון. 

העבודות לסלילת הכביש האמריקני ממזרח לשכונות צור באהר ואום ליסאן, 2020
)צילום: מולי גבאי, דן בן עמרם הנדסה וניהול בע״מ(

371 על ההשקעה הנרחבת בפיתוח תשתיות התחבורה במזרח ירושלים במסגרת החלטה 3790 ראו סיכום 

הרצאתו של רן עציון, מנהל אגף מזרח העיר בחטיבת התשתיות של חברת מוריה, בצוות החשיבה של 
https://jerusaleminstitute.org.il/events/ �2020 מכון ירושלים לענייני מזרח ירושלים, 3 ביוני

�tashtiot/

https://jerusaleminstitute.org.il/events/tashtiot/
https://jerusaleminstitute.org.il/events/tashtiot/
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תמונה  לתוכנית  דברי המבוא  מציירים  ואיכות החיים  בתחום שיפור השירות לאזרח 
רבים  בפרמטרים  כנמוכים  מתוארים  ירושלים  במזרח  החיים  איכות  מדדי  למדי:  עגומה 
)יחסית למערב ירושלים ולסטנדרטים הנהוגים בישראל( החל משירותי תברואה וניקיון 
המסופקים על ידי העירייה, דרך תשתיות פיזיות ותשתיות פנאי וכלה בשירותים ממשלתיים 
חיוניים כמו שירות התעסוקה, רשות האוכלוסין ושירותים מוניציפליים אחרים. ארבעת 
המינהלים הקהילתיים הפועלים במזרח ירושלים אינם מצליחים לספק את צורכי הפנאי 
ויש מחסור אדיר  של התושבים. חסרים מבנים שבהם תתרכז פעילות הפנאי והתרבות, 
בגינות, פארקים, מתקני ספורט וכדומה. גם תשתיות המים, הביוב והניקוז אינן מספקות. 
הסביבה  את  המזהמים  ספיגה  בורות  קיימים  עדיין  ירושלים  מזרח  של  ניכרים  בחלקים 
ופוגמים באיכות החיים. תשתיות הניקוז פגומות אף הן, ומדי חורף נגרם נזק רב למבנים 

ולרכוש בשל הצפות.

על רקע מציאות זו מקצה התוכנית תקציב ממשלתי לטובת שיפור איכות החיים ועידוד 
תרבות הפנאי במזרח ירושלים באמצעות פיתוח מתקני ספורט, גינות ופארקים ושיפור 
הביוב  תשתיות  לפיתוח  הגיחון  חברת  באמצעות  תקציב  מוקצה  כן,  כמו  בעיר.  הניקיון 
שיפור  של  המרכזי  לתחום  כלל  מתייחסת  לא  התוכנית  להדגיש:  יש  אולם  והניקוז. 
רמת השירותים הממשלתיים של רשות האוכלוסין והביטוח הלאומי במזרח ירושלים, 
די הצורך� אינם מגובשים  זה  היעדים המופיעים בתוכנית בסעיף  כי  נראה  וככלל 

באופן מעשי, מורה החלטת הממשלה על הצעדים הבאים: 

עיריית  ומורשת, מנכ״ל  ירושלים  צוות בראשות משותפת של מנכ״ל משרד  להקים  א. 
ירושלים, מנכ״ל משרד התרבות והספורט, מנכ״ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל והממונה על התקציבים, אשר יגבש ויביא לאישור הוועדה העליונה בתוך 120 
יום תוכנית עבודה מפורטת לעניין הפעולות שיבוצעו מכוח סעיף ג׳ שלהלן. זו תכלול: 
רשימת פרויקטים ספציפיים, פירוט תקציבי לכל פרויקט, מיקומם של הפרויקטים 
בין השכונות השונות במזרח ירושלים, פירוט לוחות זמנים, יעדים, פירוט אבני דרך 

וקביעת גופי הביצוע.

לטובת השלמת פרויקט רישום הכתובות במזרח ירושלים במרשם האוכלוסין, יקצה  ב. 
משרד האוצר לעיריית ירושלים מיליון שקלים בשנת 2019�

תשתיות פנאי: 1. משרד התרבות והספורט יקצה סך של 30 מיליון שקל לטובת פיתוח  ג. 
ייקבעו  וזאת בהתאם לקריטריונים שוויוניים אשר  ירושלים,  מתקני ספורט במזרח 
יוקצו מתקציבי משרד  מיליון   7�5 בתוכנית העבודה המפורטת. מתוך סך התקציב, 
התרבות והספורט ו־5�22 מיליון יועברו כתקציב תוספתי ממשרד האוצר. 2. המשרד 
פארקים  לפיתוח  שקלים  מיליון   20 של  סך  יקצה  והגליל  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח 
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ומתחמי שעשועים בהתייעצות עם אגף התקציבים ועיריית ירושלים. מתוך סך התקציב, 
5 מיליון יוקצו מתקציבי המשרד ו־15 מיליון יועברו כתקציב תוספתי מהאוצר. המשרד, 
בהסכמת צוות המשנה, רשאי לייעד עד 25% מהתקציב לפרויקטים שונים להעצמת 
הקהילה וצמצום הפערים במזרח ירושלים. יובהר כי תקצוב הפרויקטים בפועל יתבצע 
לאחר השלמת התהליכים התכנוניים הנדרשים על ידי העירייה ויותנה בהקצאת סכום 
5 מיליון שקל עבור התוכנית מתקציב העירייה. תקציבים מכוח סעיף זה יותנו  של 
בהסכמה מראש של מנכ״ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. 3. לצורך הקמת 
מבני ציבור בתחומי חברה, קהילה, פנאי ורווחה במזרח ירושלים יעביר משרד האוצר 
למשרד ירושלים ומורשת תקציב תוספתי ייעודי בסך 32 מיליון שקל. מימוש התקציב 
מותנה בהקצאת סכום של 15 מיליון עבור התוכנית מתקציב עיריית ירושלים. הקמת 
מבני הציבור תיעשה לאחר אישור התוכנית על ידי צוות המשנה לתחום שיפור השירות 
לאזרח ושיפור איכות החיים ובכפוף לכל דין. 4. לטובת מימון עלויות הפקעה לפיתוח 
מתקנים ושטחים יקצה משרד האוצר תקציב ייעודי של 10 מיליון שקלים. התקציב 
יועבר בפועל בהתאם לביצוע ומימוש ההפקעה, וזאת בהתאם לנוהל שיגובש על ידי 

גורמי המקצוע ובאישור אגף התקציבים.

לגבש  ומורשת,  ירושלים  משרד  עם  בתיאום  הפנים,  לביטחון  המשרד  את  להנחות  ד. 
תוכנית להרחבת פעילותו במזרח ירושלים, ובכלל זה חיזוק פעילות הרשות למאבק 
באלימות, בסמים ובאלכוהול וחיזוק פעילות הרשות הארצית לכבאות והצלה. לטובת 
2023-2019, אשר יחולקו בפריסה  10 מיליון שקלים בשנים  יוקצו  יישום סעיף זה 
שנתית שווה בין המשרד לביטחון הפנים לבין משרד ירושלים ומורשת. לצורך ביצוע 
התוכנית יעביר משרד ירושלים בתחילת כל שנה את חלקו בתקציב למשרד לביטחון 
הפנים. חיזוק התוכניות המקצועיות של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול 

במזרח ירושלים יבוצע ללא השתתפות עצמית מצד העירייה. 

הממשלה   ,28�5�2017 מיום   2684 ממשלה  להחלטת  בהתאם   — ומים  ביוב  תשתיות  ה. 
רושמת לפניה את הודעת חברת הגיחון כי היא תקצה בשנים 2025-2018, מדי שנה, 
שיפור  לטובת  שנים(  לשמונה  שקל   60,770,720( שקלים   7,596,340 של  סכום 
תשתיות הביוב, וכי הקצאת התקציב תיעשה בהתאם לתוכנית מפורטת שתוכן על ידה 
ותאושר על־ידי הממונה על התאגידים ברשות הממשלתית למים ולביוב )להלן: רשות 

המים(. 

תשתיות ניקוז וביוב — אגף התקציבים במשרד האוצר יקצה תקציב כולל של 5�42  ו. 
וביוב  ניקוז  בתשתיות  תמיכות  עבור  המים  לרשות  להתחייב  בהרשאה  שקל  מיליון 
ייועד לפרויקטים במזרח ירושלים. החלוקה בין  50%. התקציב  בשיעור תמיכה של 
התשתיות  של  כוללת  בחינה  לאחר  ייעשו  התוכניות  ואישור  לניקוז  הביוב  תקציבי 
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הנדרשות על ידי רשות המים ואישור אגף תקציבים באוצר כדי להביא למיצוי מיטבי 
של ההשקעות. לאחר אישור הפרויקטים יועבר התקציב לעיריית ירושלים או לתאגיד 

המים והביוב לטובת הביצוע. 

להנחות את משרד האוצר ומשרד ירושלים ומורשת לבחון תוכנית להרחבת שירותי  ז. 
ישתתף  התקציבים  אגף  מוסכמת,  תוכנית  שתגובש  ככל  ירושלים.  במזרח  הניקיון 
במימון הרחבת שירותי הניקיון בהיקף של עד 11 מיליון שקל בשנת 2019, 7 מיליון 
ב־2020 ומיליון ב־2021. משרד ירושלים ישתתף במימון נוסף בהיקף של עד 4 מיליון 
בשנה בשנים 2021-2019. תקציבים אלו ככל שיוקצו יותנו בהשלמת עלות הניקיון 
על ידי עיריית ירושלים ליתרה עד סכום כולל של 35 מיליון שקל, וקבלת התחייבות 

כתובה מהעירייה כי החל משנת 2022 תישא לבדה בעלויות המימון.

קופות  עידוד  אחד:  מרכזי  בתחום  מוגבלת  פעולה  ההחלטה  כוללת  הבריאות  בתחום 
ירושלים באמצעות מעבר למודל של  החולים לשפר את השירות הרפואי שניתן במזרח 
הפעלה ישירה של שירותי הרפואה על ידי הקופות עצמן, ולא על ידי זכיינים הפועלים 
כחוליית ביניים בין הקופות לבין האוכלוסייה המזרח־ירושלמית. לצורך הגשמת יעד זה 
מוצע להקצות סכום של 30 מיליון שקל בחלוקה שווה על פני חמש שנים, מהם 10 מיליון 
ידי משרד  על  ייעודי  תוספתי  כתקציב  מיליון שיועברו  ו־20  מתקציבי משרד הבריאות 
האוצר. זאת לטובת תמרוץ חכירה ארוכת טווח של מבנים לצורך הקמה והפעלה ישירה 

של מרפאות חדשות.

מציירים דברי המבוא של התוכנית תמונה קשה: יותר מ־90%  התכנון והבנייה  בתחום 
מהקרקעות במזרח ירושלים הן פרטיות. בחלק ניכר מהשטח אין הסדר מקרקעין המסדיר 
השילוב  בהיתר.  בנייה  מפורט המאפשר  תכנון סטטוטורי  ואין  בקרקעות  הבעלויות  את 
של רישום בעלויות שאינו מוסדר בהיקפים גדולים מאוד והיעדר מדיניות תכנון ואכיפה 
מספקת הביא לבנייה בלתי חוקית בהיקפים חסרי תקדים. הערכות גורמי התכנון הן כי 
יותר מ־40% מהבנייה במזרח ירושלים אינה חוקית. היקפי בנייה אלה יצרו מציאות בשטח 
שמובילה ליצירת חסמים לתכנון ובינוי של תשתיות ציבוריות כגון כבישים, מבני ציבור, 
במזרח  למגורים  התכנון  בנושא  עוסקת  אינה  ההחלטה  ציבוריות.  וגינות  ספר  בתי 
מציעה  היא  התושבים.  מבחינת  ביותר  האקוטיים  הנושאים  אחד  שהוא  ירושלים, 
פיתוח מוגבל של אזורי תעשייה ותעסוקה בשכונות הערביות או בשוליהן, בהמשך 
להצעת פרויקט במסגרת התוכנית ״מובילים שינוי במזרח ירושלים״ )עבודת התכנון 
הבא,  הפרק  בתת  שנראה  כפי  התוכנית(.  לראשית  קודם  עוד  החלה  הפרויקט  של 
עניין  הוא  טובא  לאום  חומה  הר  בין  ומגורים  תעסוקה  אזור  של  מוגבל  תכנון  גם 
מסובך ורגיש מבחינה פוליטית מנקודת מבטו של הדרג הפוליטי. כצעדים ראשונים 

להתמודדות עם מציאות קשה זו נקבעו היעדים הבאים: 
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להנחות את משרד המשפטים לבצע את הליכי הרישום וההסדר הנדרשים, כך שככל  א. 
הניתן ובהתאם להוראות פקודת הסדר זכויות במקרקעין )נוסח חדש(, תשכ״ט-1969, 
4 של שנת  50% מהמקרקעין במזרח ירושלים יוסדרו עד לא יאוחר מרבעון  לפחות 
2021 ו־100% עד סוף 2025. לשם יישום סעיף זה, יוקצו 50 מיליון שקלים בפריסה 
מימושו  וסיכויי  ביותר,  שאפתני  כמובן  הוא  זה  יעד   �2023-2018 בשנים  שווה 
נמוכים לנוכח רגישותו הפוליטית הגדולה והחשדנות הפלסטינית כלפי הרשויות 
הישראליות. בקרב מזרח־ירושלמים רבים קיים חשש שהתהליך יביא להפקעות 
חסמים  התהליך  בראשית  כבר  עלו  בנוסף  נפקדים.  נכסי  חוק  לפי  נוספות 
משמעותיים בתחום המיסוי — תשלום מס שבח מקרקעין ומס רכישה ואישורים 

על תשלומי מיסים — בדומה לאתגרים שהתגלו בסקטור הערבי בצפון הארץ�372

להקים צוות בראשות מנכ״ל משרד המשפטים ובהשתתפות אגף תקציבים, נציג מזכיר  ב. 
הממשלה, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנכ״ל משרד ירושלים ומורשת, מפ״י )המרכז 
למיפוי ישראל(, מינהל תכנון במשרד האוצר ומנכ״ל עיריית ירושלים, שיהיה אמון 
על קביעת תוכנית העבודה לסעיף הנ״ל, ילווה את יישום הסדרת רישום המקרקעין 

ויפעל להסרת חסמים שיאפשרו את ההסדרה ורישום המקרקעין. 

לפנות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים בבקשה כי תדון בתוכניות שיאפשרו  ג. 
פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה במזרח העיר בהיקף שלא יפחת מ־260 דונם ובהם 
550 אלף מ״ר פוטנציאליים לבנייה, וזאת לא יאוחר מסוף הרבעון השלישי של שנת 

�2018

הפרק השביעי של ההחלטה עוסק בניהול התוכנית, מדידה והערכה. סוכם כי התוכנית 
תנוהל ותלווה על ידי ועדה מתמדת וצוותי משנה ליישום לפי התחומים השונים. בראש 
על  הממונה  בה  וישתתפו  ומורשת,  ירושלים  משרד  מנכ״ל  יעמוד  המתמדת  הוועדה 
התקציבים במשרד האוצר, מנכ״ל משרד ראש הממשלה ומנכ״ל עיריית ירושלים. תפקידי 

הוועדה המתמדת וסמכויותיה יהיו: 

לדון ולאשר את תוכניות העבודה המפורטות שהוגשו על ידי צוותי המשנה לכל אחד   .1
מששת תחומי הפעולה המפורטים בהחלטת הממשלה.

לאשר שינויים והתאמות בתוך תוכניות העבודה המפורטות בהתאם להמלצת צוותי   .2
המשנה בנושא או ביוזמת הוועדה המתמדת.

372 מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט אזרחי(, משרד המשפטים, סיכום דיון בנושא הסדר רישום מקרקעין 

מיום   3790 ״יישום החלטת הממשלה מס׳  דיווח לשרי הממשלה על   ;1�4�2019 מיום  ירושלים  במזרח 
2018�5�13 שעניינה צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים״, אוקטובר 2019 

)ללא תאריך מדויק(, ארכיון משרד ירושלים.
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ככל שבמהלך יישום ההחלטה תמצא הוועדה המתמדת כי קיים צורך בהסטת תקציב   .3
תוספתי בין תחומי הפעילות בהתאם להתקדמות הביצוע, זמינות הביצוע ושיקולים 
בדבר,  הנוגעים  מנכ״לי המשרדים  עם  בתיאום  הוועדה,  תמליץ  נוספים,  מקצועיים 
לבצע הסטות  יסודות התקציב, התשמ״ה-1985,  לחוק  לגורמים המוסמכים בהתאם 

תקציב בין תחומי הפעילות באמצעות אגף התקציבים. 

שלא  במקום  ההחלטה,  של  השוטף  היישום  במהלך  שהתעוררו  במחלוקות  להכריע   .4
הגיעו לכדי פתרון במסגרת צוותי המשנה. 

נוספים  יעדים  לקבוע  רשאית  הוועדה  בהחלטה,  לביצוע שנקבעו  היעדים  על  נוסף   .5
עבור החלטת הממשלה, בכפוף לכך שהם נדרשים לצורך הגשמת תכליתה.

הוועדה תבצע בקרה, פיקוח, מעקב ומדידה לבחינת יישום החלטה זו. הליכי הבקרה   .6
רשאי  ומורשת  ירושלים  משרד  ירושלים.  עיריית  עם  בהתייעצות  יתבצעו  והמדידה 
לבצע התקשרויות לשם יישום סעיף זה, אשר ימומנו מתקציבו ולא יעלו על מיליון 

שקלים בשנה.

של משרד  האינטרנט  באתר  יפורסמו  העבודה  ותוכניות  המתמדת  הוועדה  החלטות   .7
ירושלים.

שיפור  תחבורה;  ותעסוקה;  כלכלה  גבוהה;  והשכלה  חינוך  לתחומי  המשנה  צוותי   .8
שירות ושיפור איכות חיים; ותכנון ורישום מקרקעין, שהוקמו בהחלטה זו, יתכנסו 
שיתופי  את  לחזק  במטרה  הפרויקטים,  בהתקדמות  לדון  כדי  לרבעון  אחת  לפחות 
ההחלטה.  יישום  לשם  הבין־מגזריים  הפעולה  שיתופי  ואת  הבין־משרדיים  הפעולה 

נציגי המשרד לשוויון חברתי יהיו מוזמנים קבועים לדיוני צוותי המשנה. 

במסגרת זו יבחן כל צוות עמידה ביעדים, יפעל לזיהוי והסרת חסמים וכן ידווח לוועדה   .9
ועל שינויים  ביצוע התאמות תקציביות בתוכניות העבודה המפורטות  על  המתמדת 
ביחס ללוחות הזמנים שאושרו. יובהר כי החלטות הדורשות שינויים תקציביים ייעשו 

באישור נציג הממונה על התקציבים בצוות.

בדברי ההסבר להחלטה הוצע להקים גם צוות מייעץ שיורכב מנציגי מגזר שלישי, חברה 
יסייע בקידום שיתופי  ועירייה, אשר  ונציגי ממשלה  אזרחית, פילנתרופיה, מגזר עסקי 
ולצוותי היישום בקידום פתרונות חדשניים  ייעץ לוועדה המתמדת  פעולה רב מגזריים, 
משרד  כי  גם  סוכם  פעולה.  שיתופי  לקדם  שעשויים  מלווה  למחקר  נושאים  על  וימליץ 
ירושלים ומורשת יפעיל מנגנוני מדידה ובקרה של עמידה ביעדי התוכנית, נוסף על מחקר 
מלווה שיעסוק בהשפעת התוכנית על האוכלוסייה ובחינת מגמות שעשויות להשפיע על 
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יישומה בכלים המוצעים. ניתן לראות שהקצאת המשאבים לניהול התוכנית והגדרת 
יעדיה מתקדמים במידה רבה בהשוואה לשתי התוכניות הקודמות, בעיקר בתחום 
החינוך והתעסוקה. אולם ייתכן שהיה צורך להקצות משאבים רבים עוד יותר למנגנון 
הניהול, כדי שניתן יהיה לנהל תוכנית מורכבת כל כך במקום כה מסובך. נרחיב על 

כך בהמשך. 

הסעיף אחרון של ההחלטה )סעיף 8( עוסק בתקציב התוכנית וביצועה לפי הפירוט 
הבא: 

הוחלט כי מרכיבי פעולה בהחלטת הממשלה, אשר לגביהם אין למשרד ממשלתי אחר  א. 
סמכות ואחריות מכוח דין, ייושמו באמצעות משרד ירושלים ומורשת. 

שיהיה  ציבור  לשיתוף  צוות  להפעיל  ומורשת  ירושלים  משרד  את  להנחות  הוחלט  ב. 
אמון על ביצוע הפעולות ליישום החלטה זו בהסכמה, ככל הניתן, עם אוכלוסיית 
מזרח ירושלים )צוות זה ממשיך למעשה את היחידה לפיתוח יזמות במזרח ירושלים 
זאת,  ירושלים(.  מזרח  לפיתוח  החברה  במסגרת  ופעלה  אור  עופר  ידי  על  שנוסדה 
יעלה על שני  ובהיקף שלא  ולצוותי המשנה,  לוועדה המתמדת  וייעוץ  סיוע  לטובת 

מיליון שקלים לשנה אשר יוקצו מתקציב המשרד. 

עוד נקבע כי השר לענייני ירושלים ומורשת ושר האוצר ידווחו לממשלה על יישום החלטת 
הממשלה אחת לשנה, סמוך ליום ירושלים.

מיועדת  מחציתו  שנים,  לחמש  שקלים  מיליארד  כשני  על  עומד  התוכנית  תקציב 
בתחומי  שוטפת  פעילות  למימון  ומחציתו  וציבוריות  פיזיות  תשתיות  לפיתוח 
החינוך, הרווחה והתעסוקה. הוא מורכב מ־950 מיליון שקל כתקציב תוספתי של 
מיליון  ו־200  לתוכנית  השותפים  המשרדים  מתקציבי  מיליון   850 האוצר,  משרד 
וגיבוש  הדוק  פעולה  שיתוף  מחייבת  התקציב  חלוקת  ירושלים.  עיריית  מתקציב 
והעירייה כמעט  בין האוצר, משרדי הממשלה  לעבודה משותפת  ומנגנונים  דרכים 

בכל אחד מפרטי התוכנית, דבר המהווה אתגר משמעותי למנהלי התוכנית�
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יד.  סיכום ראשוני של יישום התוכנית  

בעת כתיבת דברים אלה, חלפו שלוש שנים מיום אישור החלטת ממשלה 3790 )13 במאי 
2018(. בתחומים אחדים,  2018( וכשנתיים וחצי מאז החל יישומה )ספטמבר-אוקטובר 
ובראשם החינוך, ניתן כבר להצביע על שינויים ושיפורים משמעותיים שתוצאותיהם כבר 
ההתקדמות  מקרקעין,  והסדר  ציבורית  תחבורה  כמו  אחרים,  בתחומים  בשטח.  ניכרות 
איטית ונראה שתהליך השינוי נמצא רק בתחילתו. התפשטות נגיף הקורונה החל מראשית 
מרץ 2020, המשבר הכלכלי שהביאה המגיפה, המשבר הפוליטי הנמשך והיעדר תקציב 

מדינה יצרו קשיים ביישום התוכנית.    

)וגופים  ממשלה  משרדי  תשעה   — ההחלטה  ביישום  חלק  לוקחים  גופים  ש־27  העובדה 
המים,  רשות  ירושלים,  עיריית  גבוהה,  להשכלה  המועצה  מטעמם(,  הפועלים  ורשויות 
וגופים  חברת הגיחון, החברה לפיתוח מזרח ירושלים, מכון אלכ״א של הג׳וינט, קרנות 
על  ההחלטה  יישום  את  הופכת   — ועוד  העברית(  הוראת  בתחום  )למשל  פילנתרופיים 
מרכיביה השונים לקשה במיוחד. התלות בתקציבי המשרדים והעירייה )ובאישורי שרים, 
קשיים  מערימה  בתוכנית  רבים  סעיפים  לביצוע  וחשבים(  משפטיים  יועצים  מנכ״לים, 
ביורוקרטיים נוספים. ישנם תחומים המפוצלים בין כמה משרדים )כמו תחום התעסוקה 
המפוצל בין משרד הכלכלה למשרד הרווחה(, דבר המצריך תיאום מיוחד. לעיתים ישנה 
תחרות בין גופים שונים על המשאבים המוקצים בהחלטת הממשלה. יש משרדי ממשלה 
שתחום מזרח ירושלים הפך לנושא מרכזי בסדר יומם, ולעומתם כאלה שהתחום הוא רק 
הממשלה  משרדי  בין  הפעולה  שיתוף  היום.  סדר  על  הנמצאים  הרבים  מהנושאים  אחד 
יישומי־ביצועי  מנגנון  היעדר  בגלל  השאר  בין  מהתחומים,  בכמה  פשוט  אינו  והעירייה 
המורכבת,  התוכנית  ניהול  ירושלים.373  במזרח  ממשלתית־עירונית  פעילות  המאפשר 
זה לזה( נעשים  ומלאכת התכלול של כל חלקיה )הקשורים  בין הגופים הרבים  התיאום 
על ידי צוות קטן במשרד ירושלים ומורשת, הכולל שתי משרות ניהול ומשרת סטודנט 
)עם סיוע של מכון אלכ״א בתחומי התעסוקה וקידום השפה העברית(.374 לא תמיד מצליח 
הצוות הקטן הזה להביא את משרדי הממשלה והגופים הפועלים מטעמם למלא את חלקם 

373 חלק מההצלחה של תוכנית החומש בתחום החינוך נובע מקיומה של מנח״י )מינהלת חינוך ירושלים(, 

שהיא גוף ייחודי המפעיל את מערכת החינוך בירושלים מטעם העירייה ומשרד החינוך, וחרף המתחים 
והחיכוכים בין שני הגופים יכולה לפעול בשטח ביעילות יחסית. מינוי שני המנהלים, ציון רגב )מצד 
מחוז  )מנהל  מאיר שמעוני  עם  ההדוק  הפעולה  ושיתוף  החינוך(,  )מצד משרד  קורן  דוד  וד״ר  מנח״י( 
ירושלים ומנח״י במשרד החינוך( ועם שמואל אבואב )מנכ״ל המשרד עד יולי 2020( תרמו תרומה חשובה 

לתיאום הפעולות בשטח וליישום המהיר יחסית של התוכנית בתחום החינוך. 
374 נושא זה מטופל לעומק במחקרה של אפרת סער, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, על מנגנון היישום 

של ההחלטה, ראו: סער, 2019�
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בתוכנית ולהתגבר על החסמים הביורוקרטיים והמשפטיים הרבים.375 שישה פורומים ושני 
תתי פורומים של פקידים עירוניים וממשלתיים אמורים לתאם וליישם תחומים שונים של 
ההחלטה בניהול משרד ירושלים,376 חלקם מתפקדים יותר וחלקם פחות. הגורם האישי — 
המוטיבציה, מידת המחויבות של הפקידים לנושא מזרח ירושלים וקרבתם לתחום — הוא 
ובנחישות  השונים  ובמשרדים  בתחומים  התוכנית  ביישום  ההצלחה  במידת  מרכזי  גורם 

להמשיך לפעול חרף החסמים והאתגרים הרבים.

מן הצד השני, המציאות המזרח־ירושלמית המורכבת איננה מקלה על פעולות הרשויות 
שאין  גורמים  של  פעילות  פוליטיות,  התנגדויות  והממשלתיות:  העירוניות  הישראליות 
לממסד הישראלי פיקוח ושליטה עליהם, מתחים וסכסוכים פנימיים, היעדר הנהגה נבחרת 
בתחומים  ואפורה  שחורה  כלכלה  בשטח,  איתם  לעבוד  שניתן  ופרטנרים  מוסכמת  או 
ודרכי  המקובלים  והמשפטיים  הביורוקרטיים  הנהלים  פי  על  לפעול  הקושי  מסוימים, 
העברות התקציבים המאושרות במדינה, מחסור בנתונים אחידים והיעדר נקודת פתיחה 
ואמות מידה מוסכמות המאפשרות  מדידה והערכה של ההתקדמות להגשמת היעדים — 

אלו רק כמה מן החסמים המקשים על פעילות הממסד הישראלי במזרח ירושלים. 

ותפיסות  נהלים  של  בהגמשה  יצירתית,  בחשיבה  צורך  יש  ירושלים  במזרח  לפעול  כדי 
פוליטיים,  מכשולים  בעקיפת  צורך  יש  המורכבת.  למציאות  ובהתאמתם  אידאולוגיות 
מרכיב  בה  שיש  רבה,  סבלנות  המצריכה  סיזיפית  ובעבודה  וביורוקרטיים  משפטיים 
חזק של ניסוי וטעייה והפקת לקחים. מטבע הדברים, סדר היום העמוס בדרג הביצועי 
הבכיר הן ברמה הממשלתית והן ברמה העירונית והחסמים הרבים עלולים להביא לעיתים 
לדחיקת הנושא המזרח־ירושלמי למקום נמוך בסדר העדיפויות של הדרג הביצועי הבכיר 
והבינוני, שלא תמיד מקבל את תמיכת הדרג הפוליטי בשעת מבחן.377 משבר הקורונה, 
יותר את הסכנה שמזרח  על השלכותיו החברתיות והכלכליות הקשות, מגביר עוד 
ירושלים תידחק למקום נמוך בסדר העדיפויות של הממשלה והעירייה לנוכח הקשיים 

והצרכים המרובים בכלל העיר והמדינה. 

375 ריאיון עם עופר אור, 26 במרץ 2019�

376 ריאיון עם לירון יפלח, מנהלת תחום בכיר ירושלים במשרד ירושלים )המרכזת את תוכנית החומש(, 

16 ביולי 2019�
377 ריאיון עם עופר אור, 26 במרץ 2019. ראו למשל את החלטתו של שר העבודה והרווחה, חיים כץ, 

שלא להכיר בעובדים הסוציאליים שלמדו באוניברסיטת אל־קודס בניגוד להמלצת הגורמים המקצועיים 
ירושלים  במזרח  סוציאליים  בעובדים  הגדול  המחסור  וחרף  המשפטים  ובמשרד  במשרדו  והמשפטיים 
)חסון, 4 בדצמבר 2018(. ראו גם הערה  380 להלן בעניין החלטת ראש העיר לעצור את התכנון של אזור 

תעסוקה ומסחר בין אום טובא להר חומה בלחץ תושבי הר חומה וראשי המינהל הקהילתי בשכונה.
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סיכום הדיון של הוועדה המתמדת המפקחת על יישום החלטה 3790 בתום שנה לראשית 
יישומה )מ־29 בספטמבר 2019(378 מדגים על קצה המזלג כמה מן הבעיות שעליהן עמדנו 

לעיל: 

התוכנית  את  הלומדים  התלמידים  שיעור  של  עלייה  על  לוועדה  דווח  החינוך  בתחום 
הישראלית מ־6% בשנת תשע״ח ל־8% בתש״ף. היעדים בתחום זה מומשו, למעט היעד 
של הגדלת מספר הלומדים על פי התוכנית הישראלית בכיתות א׳: היעד היה תוספת 21 
כיתות א׳ בשנה השלישית )תש״ף( בהתאם להחלטת ממשלה 2684 )ממאי 2017( בחינוך 
הרשמי והמוכר שאינו רשמי, אולם בפועל נוספו שמונה כיתות בלבד. נציגי מנח״י הסבירו 
בדיון בוועדה המתמדת את הקשיים שבפתיחת מסלול לתוכנית לימודים ישראלית בבתי 
ספר שבהם לומדים גם את התוכנית הפלסטינית לעומת השיטה העדיפה לדעתם — פתיחת 
בתי ספר חדשים על שכונתיים שבהם לומדים רק את תוכנית הלימודים הישראלית. לארה 
מובאריכי, מנהלת האגף הערבי במנח״י, דיווחה על ה״לחצים הפוליטיים״ כ״אתגר המרכזי 
ברשתות  פרסומים  הזכירה  היא  ירושלים״.  במזרח  הישראלית  התוכנית  להרחבת  בדרך 
החברתיות נגד מנהלי בתי ספר שבהם מלמדים את התוכנית הישראלית ומלגות שמעניקה 
הרשות הפלסטינית כדי להניא תלמידים מללמוד במסלולים או בבתי ספר שכאלה. נציגי 
משרד האוצר, שאול מרידור )הממונה על אגף תקציבים( ומעיין ספיבק )רפרנטית פנים 
ליישם את היעד של  באגף(, התנגדו לשינוי היעד שקבעה הממשלה. הם הדגישו שיש 
היעד  בין  להפריד  יש  וכי  בכלל,  יסודי  ספר  בית  כיתות  יעד של  ולא  א׳  כיתות  פתיחת 
לכיתות א׳ ליעד לכיתות ב׳-ד׳ )שאותו הדגישו נציגי מנח״י(. גם השר אלקין הדגיש בכמה 
על  הוועדה המתמדת החליטה  זה.379  ליעד  הזדמנויות את החשיבות שבהיצמדות  וכמה 
הקמת צוות פעולה נקודתי שיורכב מגורמי עירייה, משרד החינוך, משרד ירושלים וצוות 
היחידה לשיתוף ציבור, אשר ״ימפה את האתגרים השונים ויבנה תוכנית עבודה ממוקדת 

לכל שכונה ושכונה בנפרד״.

תוכנית  הרחבת  נגד  ירושלים  במזרח  הפוליטי  על המאבק  זה מלמד  הדיון בסעיף 
בין  הישראלי  בממסד  השונות  הגישות  ועל  א׳  בכיתות  החל  הישראלית  הלימודים 
מנח״י, משרד החינוך, משרד ירושלים ומשרד האוצר בכל מה שנוגע לטיפול בסוגיה 

https://www.gov.il/ 2019�10�28״   מיום   3790 החלטה  יישום   — מתמדת  ״ועדה  דיון  סיכום   378

BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20
%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%AA%202019%20

-%2029.10.2019%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
הציטוטים להלן לקוחים ממסמך זה. 

379 בעניין זה ראו גם מכתבו של זאב אלקין, שר ירושלים ומורשת, לנפתלי בנט, שר החינוך והתפוצות, 

על ״יעדי הממשלה לעניין מספר כיתות א׳ בתוכנית הלימודים הישראלית במזרח העיר ירושלים״ מ־17 
במרץ 2019, ארכיון משרד ירושלים ומורשת. אלקין לחץ בעקביות לממש את היעד של הגדלת מספר 

התלמידים הלומדים בכיתות א׳ לפי התוכנית הישראלית, ולא להסתפק בהגדלתם בכיתות ב׳-ד׳.

https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D %D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94 %D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%AA 2019 - 29.10.2019 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D %D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94 %D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%AA 2019 - 29.10.2019 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D %D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94 %D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%AA 2019 - 29.10.2019 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D %D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94 %D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%AA 2019 - 29.10.2019 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
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רגישה זו. בדיונים אחרים, שעסקו בתחום החינוך, עלו בעיות נוספות כמו מחסור 
ניכר במורים שילמדו לפי התוכנית הישראלית; שאלת לימודי האזרחות לתלמידים 
שאלת  ישראל;  במדינת  אזרחים  ולא  תושבים  הגדול  שרובם  המזרח־ירושלמים, 
הספרותית  הערבית  בלימוד  ההשקעה  מול  העברית  בלימודי  העצומה  ההשקעה 
כבסיס ללימוד כלל המקצועות האחרים; וכן השאלה העקרונית )בה עסקנו לעיל( 
הספר  בתי  ברוב  הנהוגה  הפלסטינית  זו  פני  על  הישראלית  התוכנית  העדפת  של 

במזרח העיר�

ראש העיר משה ליאון מברך ב״פסטיבל סוף השנה של החינוך במזרח ירושלים״, 
יולי 2019

)צילום: דף הפייסבוק של ראש עיריית ירושלים בערבית, דוברות עיריית ירושלים(

בנושא ההשכלה הגבוהה צוינה בדיון בוועדה המתמדת העמידה ביעדי התוכנית, כולל 
ההצלחה של תוכניות הדגל — תוכנית רואד )של המל״ג( לחשיפה, נגישות והכוונה של 
תלמידי בתי הספר התיכוניים ללימודים אקדמיים במוסדות ישראליים ותוכנית אלבשאיר 
להכוונה ללימודים גבוהים ותעסוקה איכותית עבור תלמידים מצטיינים במיוחד. בתחומים 
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גבוהה  להשכלה  ישראליים  במוסדות  מזרח־ירושלמים  סטודנטים  השתלבות  של  אלה 
הערבית  החברה  בקרב  התנגדות  פחות  שיש  מתברר  העברית(  האוניברסיטה  )ובראשם 
שכבר  למה  יחסית  נמוכים  הממשלה  בהחלטת  שנקבעו  היעדים  ולכן  השילוב,  למגמת 
מתקיים במציאות. יעל סימן טוב מהמועצה להשכלה גבוהה ציינה בישיבה כי ההשקעה 
והן  לאקדמיה  לכניסת סטודנטים  הן  ומוכוונת  ענקית  ״היא  ירושלים  במזרח  הספציפית 
כחסם  הנמוכה  העברית  רמת  את  הדגישה  היא  הלימודים״.  במהלך  בהצלחתם  לתמיכה 
בדיונים אחרים עלתה השאלה אם לאור ההצלחות  משמעותי להשתלבות באקדמיה. 
בתחום ההשכלה הגבוהה, יש להתעקש על הגדלת מספר התלמידים הלומדים לפי 
התוכנית הישראלית שנתקלת בהתנגדות עזה. הועלו הצעות להרחיב את המכינות 
למוסדות  להיכנס  להם  שיסייעו  י״ב,  כיתות  לבוגרי  עברית  ללימודי  והקורסים 
ההתנגדות  את  לעקוף  כך  ידי  ועל  העבודה,  ולשוק  גבוהה  להשכלה  הישראליים 

להכנסת התוכנית הישראלית למערכת החינוך.

לעומת העמידה ביעדים בתחום ההשכלה הגבוהה, היעד של גידול ב־20% בגביית ארנונה 
עסקית במזרח ירושלים התגלה כקשה להשגה. תכנון והקמה של אזורי תעסוקה ומסחר 
עיר  תכנון  ואגף  ירושלים״  במזרח  שינוי  ״מובילים  התוכנית  במסגרת  שקודם  )רעיון 
בעירייה( הם תהליך ארוך ועתיר מכשולים ביורוקרטיים ופוליטיים,380 וברור שאי אפשר 
ואפילו  הקרוב  בטווח  עסקית  ארנונה  בגביית  לגידול  כמקור  אלה  אזורים  על  להסתמך 
הבינוני. לכן ברור שעיקר הגידול בגבייה יכול לנבוע רק מהעמקתה — עניין שתלוי במצב 

הכלכלי במזרח ירושלים ובגורמים רבים נוספים.

תמונת מצב עגומה התגלתה גם בתחום התחבורה הציבורית. נועה אבירם, נציגת משרד 
התחבורה, פירטה בדיון בוועדה את הקשיים ביישום החלטת הממשלה בתחום זה: חסרים 
שאין  שנה  חצי  זה  העיר;  חלקי  שני  בין  ציבורית  לתחבורה  נתיבים  לפתיחת  תקציבים 
קיימות  ירושלים;  במזרח  הציבורית  התחבורה  את  המפעילות  החברות  שבע  עם  הסכם 
בעיות רגולציה ואכיפה של משרד התחבורה כלפי החברות המפעילות; הניסיונות להנהיג 
את הסדר הרב־קו שיחבר את התחבורה הציבורית במזרח העיר ובמערבה לא צלחו עד 
התחבורה  מצב  שיפור  ודרכי  האוכלוסייה  צורכי  באבחון  בקשיים  נתקל  והמשרד  כה; 
במזרח העיר. איציק לארי, מנכ״ל העירייה, טען בדיון ש״נושא התחבורה הציבורית הוא 
הקשה ביותר ביישום ההחלטה ואף קריטי לשיפור החיים ולהגדלת שיעורי התעסוקה״. 
הבעיה לדעתו ״איננה מתמצה בצורך בחיבור בין מזרח ומערב, אלא בולטת גם בחיבור 

380 ראו החלטת ראש העיר, משה ליאון, בפברואר 2020 לעצור את תכנון אזור התעסוקה והמסחר בין 

צור באהר ואום טובא להר חומה, אשר תוכנן על ידי אנשי האגף לתכנון עיר של העירייה )על פי החלטה 
3790(, בגלל התנגדות חלק מתושבי השכונה היהודית הר חומה )חסון, 11 בפברואר 2020(. לעומת זאת 
אישרה הוועדה המקומית לאחרונה את התכנון של אזורי תעסוקה ומסחר בשטח הנמצא בבעלות תושבי 

אום טובא ובשולי עיסאוויה. ראו: פונדמינסקי, 23 ביולי 2010; נרדי, 30 ביולי 2020� 



150

שלים
מגלים את מזרח ירו

151

בין האזורים השונים בתוך מזרח העיר. כמו כן, מערכות הכרטוס שהותקנו אינן פעילות. 
ובכלל, חוסר ההצלחה בתחום התחבורה הוא מובהק״.

2020( הדגיש כי בחירת אסטרטגיית  שאול מרידור )ראש אגף התקציבים עד ספטמבר 
הפעולה לשיפור התחבורה במזרח העיר מעמידה סימן שאלה של העדפת טובת החברות 
המפעילות על פני טובת התושבים וצרכיהם. הוא הציע לאפשר הפעלה של חברת אגד 
במזרח ירושלים ולהפסיק את המצב האבסורדי של עיצוב מציאות התחבורה במזרח העיר 
על ידי שבע החברות הקיימות. הוא ביקש לוודא כי אם ייחתם הסכם עם החברות הקיימות, 
יקוימו לפחות שני התנאים הבאים: א. תתבצע הפעלה של הסדר הרב־קו. ב. יופעלו קווים 
שיחוברו לאזורים המרכזיים במערב העיר )כולל מוקדי התעסוקה( ולא יפעלו רק בחלקה 
המזרחי. אולם הסכם מלא בעניין הרב־קו וחיבור קווי האוטובוסים במזרח העיר לרכבת 

הקלה ולקווים במערב העיר עדיין לא הושלם.381

את  נוספת  פעם  משקפים  הציבורית  התחבורה  בתחום  ההחלטה  ביישום  הקשיים 
המציאות המורכבת במזרח ירושלים: הקושי של משרד התחבורה לפעול מול שבע 
שלהן  והקושי  ימימה,  מימים  אחרת  שכונה  או  אזור  משרתת  אחת  שכל  החברות, 
לשתף פעולה ולפעול כגוף אחד מול משרד התחבורה. הקשרים בין החברה המפעילה 
קשרים  על  גם  ובנויים  ביותר  הדוקים  לעיתים  הם  פועלת  היא  שבה  והשכונה 
או  אחרת  לחברה  הזיכיון  את  ולהעניק  לנתקם  קשה  ולכן  וחמולתיים,  משפחתיים 
לאחד את שבע החברות. מצד שני, נראה שהביורוקרטיה הישראלית והדרג הפוליטי 
לא יוצאים מגדרם כדי לפתור את הבעיות, ובראשן הסדר רב־קו שיפעל בכל חלקי 
העיר  במזרח  החיים  לאיכות  שלו  הגדולה  הפוטנציאלית  התרומה  אף  על   — העיר 

ולנגישות למוקדי התעסוקה, וכמובן, המשמעות הסמלית של הסדר מסוג זה�382

381 ראו: עציון, 16 בדצמבר 2019�

382 ראו: נפתלי, 13 בדצמבר 2018�
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סיכום ושאלות לעתיד

חקירת ההיסטוריה של התהליכים שהובילו להחלטה 3790 מעלה תמונה מורכבת של 
מניעים, הגיונות וסוגי שיח שונים, המשתלבים ולעיתים מתנגשים זה בזה. 

ראשון יש לציין את המניע הביטחוני, שהניע כמה מהלכים חשובים שהשפיעו בשורה 
של מישורים אחרים. כך למשל הקמת הגדר )החל מ־2002( בעקבות פיגועי האינתיפאדה 
השנייה יצרה שרשרת של תהליכים: ההכרח לקבוע גבול פיזי ברור בין מזרח ירושלים 
לפרוורים ושטחי הגדה הגובלים בה חייב בין השאר את הסדרת הפעילות במרחב שנוצר 
כמו  ארגונים  של  ופעילותם  הגדר  הציבורית.  התחבורה  בתחום  למשל  לגדר,  ממערב 
עיר עמים, האגודה לזכויות האזרח וארגוני זכויות אדם אחרים )באמצעות פנייה לבתי 
המשפט ולבג״ץ( ״הכריחו״ במידה רבה את רשויות השלטון ברמה העירונית והממשלתית 
להתייחס לבעיות של תושבי מזרח ירושלים כמו הפקעת  מעמד התושבות, מחסור בכיתות 
לימוד, חלוקת דואר, אספקת מים לאזור מחנה פליטים שועפאט ועוד. יציאתה של העיר 
מהמשבר של תקופת האינתיפאדה השנייה ובניית הגדר )שהחזירה לעיר אוכלוסייה מזרח־

ירושלמית שהתגוררה בפרוורים מחוץ לה( חייבו ארגון מחדש של המרחב המזרח־ירושלמי 
וכניסה הדרגתית של הרשויות הישראליות לאספקת שירותים בתחום הבריאות )פתיחת 
הגדול  חלקם  חדשים,  ספר  בתי  )פתיחת  החינוך  זכיינים(,  באמצעות  נוספות  מרפאות 
במעמד של ״מוכר שאינו רשמי״( והסדרת התחבורה הציבורית. המצב הכלכלי הקשה של 
העיר והירידה במספר התיירים הביאו ב־2005 לגיבוש תוכנית חומש ממשלתית ראשונה 
לטיפול בעיר העתיקה ובאגן ההיסטורי )כולל תחזוקה וניקיון( — צעד שניתן לראות בו 

תקדים ראשון להשקעה ממשלתית גדולה בתחומים שעד אז היו באחריות העירייה.

מצד שני הביאה הגדר, ובעיקר הניתוק של מזרח ירושלים מהגדה המערבית, להפניית 
מבטם של התושבים הערבים מערבה לצד הישראלי — תהליך שהביא בהדרגה לפנייה גוברת 
האוניברסיטה  )ובראשם  גבוהה  להשכלה  ישראליים  במוסדות  ללימודים  סטודנטים  של 
עברית,  ללימודי  מוגבר  ביקוש  הישראלית,  האזרחות  מבקשי  במספר  גידול  העברית(, 
השתלבות מוגברת בתעסוקה במערב ירושלים ועוד. חלקים ניכרים של החברה המזרח־

ירושלמית )ובעיקר הדור הצעיר( הפכו להיות אקטיביים יותר ומודעים יותר לזכויותיהם. 
זכויות  לקבל  המזרח־ירושלמים  של  הראשונות  התביעות  את  גם  יצרו  אלה  תהליכים 

ושירותים ברמה המקובלת במערב העיר ובסקטור היהודי. 
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)ביוני  הממשלה  של   1175 להחלטה  שהביא  הראשוני  הגורם  גם  היה  הביטחוני  המניע 
2014( ולהכנת תוכנית החומש הראשונה למזרח ירושלים. הדאגה למתיישבים היהודים 
המתגוררים במתחמים בתוך השכונות הערביות, אשר סבלו מיידוי אבנים ובקבוקי תבערה, 
הייתה נקודת ההתחלה שהובילה לקבלת ההחלטה של הקבינט המדיני־ביטחוני להשקיע 
גם  במקביל  אבל  והענישה,  הביטחון  אמצעי  ובהחמרת  האישי  הביטחון  הגברת  בתחום 
בתשתיות אזרחיות ובפיתוח כלכלי־חברתי, מתוך הנחה שיש זיקה בין התחומים. גל 
המחאה והאלימות שפרץ בעיר בקיץ 2014, בעקבות רצח מוחמד אבו ח׳דיר, וגל האלימות 
הנוסף של ״אינתיפאדת היחידים״ )שבלטו בגילם הצעיר( בסתיו 2015, העצימו עוד יותר 
את ההכרה בקרב קובעי המדיניות והדרג הביצועי הבכיר בזיקות שבין תחום הביטחון 
לבין התחום החברתי־כלכלי והמצוקה במזרח ירושלים. האירועים גם חידדו את הצורך 
החינוך  בתחום  הפנאי  בשעות  פעילות  המזרח־ירושלמים  והצעירים  הנוער  לבני  להציע 

הבלתי פורמלי והספורט וכן אופק כלכלי שיגבר על הייאוש.

אגף  אנשי  ובעיקר  האוצר  פקידי  שהוליכו  הכלכלי  ההיגיון  גם  התווסף  אלו  לתפיסות 
התקציבים. ההיגיון מאחורי החלטה 922 של הממשלה )מדצמבר 2015( על שילוב המגזר 
הערבי בכלכלה הישראלית ותפיסתו כמנוע צמיחה למדינה כולה הופעל גם על ערביי מזרח 
זו, שזכתה  תפיסה  לפי  ישראל.  בירת  מאוכלוסייתה של  אחוזים   38 המהווים  ירושלים, 
מבחינה  להמריא  סיכוי  לירושלים  אין  אלקין,  זאב  והשר  ירושלים  משרד  של  לתמיכה 
כלכלית ללא טיפול עמוק בבעיות התשתית של מזרח העיר וקידום כלכלתה בתחומים כמו 
תעסוקת נשים, טיפוח יזמות, עידוד עסקים קטנים ועוד. הנחת היסוד מאחורי תפיסה זו 
היא ששיפור מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית והרחבת המגזר העסקי יוכלו לתרום 
להכנסות גדולות יותר ממיסים לקופת העירייה והמדינה, לצמצום העוני במזרח ירושלים 

ולהקטנת תשלומי ההעברה המשולמים דרך הביטוח הלאומי.

ההיגיון הכלכלי דחף גם לשינוי בתחום החינוך. החל מתוכנית החומש הראשונה )ביוני 
2014(, וביתר שאת בתקופת ״אינתיפאדת היחידים״ )בסתיו 2015, כשחלק ניכר מהמפגעים 
היו נערים שלמדו בבתי ספר עירוניים במזרח ירושלים(, גבר הלחץ להגדיל את מספר 
התלמידים הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים ולצמצם את מספר 
התלמידים ובתי הספר שבהם לומדים לפי התוכנית הפלסטינית. מניע מרכזי מאחורי מגמה 
זו היה הרצון להוביל את בוגרי בתי הספר במזרח ירושלים למוסדות אקדמיים ישראליים 
ולתעסוקה איכותית יותר בשוק העבודה הישראלי. תפיסה זו הובילה גם לפתיחת המכינה 
 )2015 )בסוף  מזרח־ירושלמים  לצעירים  העברית  באוניברסיטה  הראשונה  המסובסדת 
ובהמשך גם במוסדות השכלה גבוהה אחרים, כמו מכללת עזריאלי ומכללת הדסה. שני 
המסלולים — שינוי תוכנית הלימודים במערכת החינוך המזרח־ירושלמית ופנייה למערכת 
ההשכלה הגבוהה הישראלית — זכו למשאבים רבים ולתנופה משמעותית בהחלטה 3790 

ובתוכנית החומש להשקעה במזרח ירושלים )ממאי 2018(�
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ישראל  בין  ומתן  המשא  קריסת  הפוליטי־מדיני.  המניע  גם  הצטרף  הכלכלי  להיגיון 
ירושלים  במזרח  הישראלית  שהריבונות  התפיסה  את  חיזקה   2014 באפריל  לפלסטינים 
גדולה  והשקעה  הכלכלי־חברתי  מצבה  קידום  העיר,  מזרח  על  אחריות  לקיחת  פירושה 
לצמצום פערים בתחומי התשתיות, השירותים והכלכלה בין שני חלקי העיר. תפיסה זו 
הובלה על ידי השר לענייני ירושלים אלקין ונתמכה בכל לב על ידי הנשיא ראובן )רובי( 
קמפ־דייוויד  בוועידת  שראשיתה  התפיסה  ארנס.  ומשה  בגין  בני  כמו  ואישים  ריבלין 
)בקיץ 2000( והמשכה בכהונת אהוד אולמרט ובתהליך אנאפוליס )ב־2008(, שאין טעם 
להשקיע בשכונות מזרח ירושלים כי ממילא ישראל תיפרד מהן במסגרת הסדר מדיני או 
התנתקות חד־צדדית, חלפה מן העולם. במקומה התגבשה בקרב מקבלי ההחלטות והדרג 
הביצועי הבכיר התפיסה שישראל חייבת לטפל במזרח ירושלים, לשאת באחריות לנעשה 
שם ולחזק את הנוכחות השלטונית בשכונות הערביות. כל זאת כדי להפגין את ריבונותה 
כמו הרשות הפלסטינית,  גורמים אחרים  פעילותם של  ככל האפשר את  ולצמצם  בשטח 
יש  זה  בהקשר  בשטח.  שנוצר  לוואקום  להיכנס  העלולים  נוספים  וגופים  תורכיה  ירדן, 
דבר  הישראלית,  הלימודים  תוכנית  את  ירושלים  במזרח  להנהיג  הניסיון  את  גם  לראות 
שיאפשר פיקוח הדוק הרבה יותר ומעורבות רבה יותר של משרד החינוך בניהול רוב בתי 

ספר במזרח ירושלים.

הגורם האחרון שמילא תפקיד משמעותי בקידום החלטה 3790 היה הגורם האישי. מעגל 
לליבם,  קרוב  ירושלים  מזרח  שנושא  השלטון,  וברשויות  הישראלי  בממסד  האנשים 
התרחב. אישים כמו דוד קורן, יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים; עופר אור, המנהל 
הראשון של היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים; שרית גולדשטיין, סמנכ״לית משרד 
ירושלים; והשר זאב אלקין, הצליחו בדרכים שונות )ובהן סיורים רבים( להגדיל את מספר 
הפקידים ה״משוגעים לדבר״ במשרדי הממשלה ובעירייה. מנושא שולי שמעטים עוסקים 
בו הפך התחום למרכזי יותר, והמודעות לחשיבותו עלתה הן ברמה העירונית והן ברמה 
הממשלתית. פתיחת התוכנית ״מובלים שינוי במזרח ירושלים״ )בסיוע מכון אלכ״א של 
ובעירייה תרמה תרומה  והבינונית במשרדי הממשלה  הג׳וינט( לפקידים ברמה הבכירה 
נוספת למגמה זו. התרחבות מספר העוסקים בענייני מזרח העיר הביאה ליצירת קבוצה של 
פקידים מקצועיים בעירייה ובמשרדי הממשלה שנושאי מזרח ירושלים קרובים לליבם. 
מידת ההצלחה ביישום החלטה 3790 ותוכנית החומש תלויה לא מעט בפקידים אלה, ברשת 

הקשרים שנוצרה ביניהם בשנים האחרונות ובמידת הגיבוי שיקבלו מהדרג הפוליטי.

ומה ניתן לומר על הקשיים שביישום ההחלטה ותוכנית החומש עד כה? ברור לגמרי 
שונה  ירושלים  מזרח  במיוחד.383  ומורכב  מסובך  עניין  הוא  השונים  בתחומים  שיישומה 

383 ראיונות עם שרית גולדשטיין )12 במרץ 2019( ולירון יפלח )16 ביולי 2019(, האחראיות על ניהול 

התוכנית במשרד ירושלים.
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והן מחברון או משכם, שבגדה  מאוד הן מאום אל־פחם או מנצרת, שבתוך הקו הירוק, 
הריבונות  בהחלת  מכירה  אינה  ארצות־הברית(  )כולל  הבינלאומית  הקהילה  המערבית. 
הישראלית במזרח ירושלים. היא מהווה מקרה ייחודי שמציב דילמות ושאלות בפני מקבלי 

ההחלטות והרשויות בישראל ובפני החברה המזרח־ירושלמית. 

נמנה תחילה כמה מהשאלות, הבעיות והאתגרים הניצבים בפני הרשויות:

ערפל כבד, אי ודאות מתמדת ומחסור בידע ובנתונים אצל קובעי המדיניות והדרג  א.  
זה  קושי  וקבלת החלטות. בשנים האחרונות  גיבוש מדיניות  על  המבצע, המקשים 
גדול במיוחד במה שנוגע לשכונות שמעבר לגדר — אזור מחנה הפליטים שועפאט 

וכפר עקב, שם מתגוררים כשליש מתושבי מזרח ירושלים.

בעיית חוסר הייצוג של האוכלוסייה: נציגי השלטון בדרג הפוליטי והביצועי הבכיר  ב.  
הם  שאיתם  הפרטנרים  או  הסוכנים  המנהיגים,  מיהם  בשאלה  בעקביות  מתלבטים 
מינהלים  שכונתית,  מנהיגות  באמצעות  לפעול  ניתן  האם  בשטח.  לפעול  יכולים 
קהילתיים )שבחלק מהשכונות לא מייצגים את האוכלוסייה(, מנהלי בתי ספר, ועדי 
סוחרים ואנשי עסקים? בהיעדר בחירות דמוקרטיות עולה כל העת השאלה, את מי 

הם מייצגים. 

כיצד אפשר לפעול ל״שיתוף ציבור״ במקום שאין בו ייצוג דמוקרטי ומוסכם? כיצד  ג.  
פועלים במקום שהמושג של אזרח פעיל במדינה דמוקרטית, שיש לו תחושת שייכות 
תוכנית  יעדי  בין  סתירה  כשיש  עושים  מה  קיים?  לא  כמעט  יעדיה,  עם  והזדהות 
למשל   — התושבים  מן  של  ניכר  חלק  של  ושאיפותיהם  רצונותיהם  ובין  הממשלה 
הישראלית?  הלימודים  תוכנית  פי  על  הלומדים  התלמידים  מספר  הגדלת  בסוגיית 
וכיצד מתמודדים עם מתחים, יריבויות וסכסוכים פנימיים בין גורמים שונים בשטח 

המתארים תמונה שונה של המציאות? למי להאמין? 

מה  בכל  ההחלטה  וסעיפי  המדיניות  במימוש  גדולים  קשיים  עם  מתמודדים  כיצד  ד.  
שנוגע לפיקוח ולרגולציה מצד רשויות השלטון הישראליות, במקום שמתנהל לעיתים 

לפי חוקים ונוהגים אחרים השונים מנורמות של ממשל תקין?

שאלת הזיקות הפוליטיות של כל גוף מקומי הפועל במזרח ירושלים ובכל אחת מן  ה.  
השכונות. שוב ושוב עולה השאלה בקרב מקבלי ההחלטות בישראל ברמות השונות: 
לפעול בשטח שבו  יש  כיצד  ״מחלישים״?  אנחנו  מי  ואת  ״מחזקים״  אנחנו  מי  את 
גורמי חמאס,  תורכיה,  ירדן,  כמו הרשות הפלסטינית,  גם שחקנים אחרים  פועלים 
מפלגת תחריר ועוד, שרובם או חלקם מתנגד ונלחם בכל אקט או פעילות ישראלית 

שלטונית במזרח ירושלים? 
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האם יש לפעול בשקט, להצניע את הפעילות הישראלית — או לתלות בראש חוצות  ו.  
שלטים של העירייה והמדינה על כל מיזם שלטוני במזרח ירושלים? האם להשתמש 
בלוגו של המשרד הממשלתי או של עיריית ירושלים בפרסום על המיזם החדש? כיצד 
יחלחל תהליך השינוי במזרח ירושלים אל התושב? כיצד יוצרים ״נראּות״ שתשדר את 

העשייה לחברה אך לא תעורר התנגדות?

פרטיים,  וגופים  חברות  עמותות,  ועירוניים,  ממשלתיים  גופים   27 משלבים  כיצד  ז.  
וגורמי פילנתרופיה? אילו מנגנונים יאפשרו הפעלה  ארגוני חברה אזרחית, קרנות 

יעילה של תחומי התוכנית?

והמשפטיות  הביורוקרטיות  הבעיות  עם  מתמודדים  איך  הכסף?  את  מעבירים  איך  ח. 
לנוכח המציאות המורכבת, הכלכלה השחורה והאפורה? האם יצליח הממסד העירוני 
כדי  לקופסה  מחוץ  ולחשיבה  אקטיבית  לגישה  פסיבית  מגישה  לעבור  והממשלתי 

להתגבר על המכשולים והאתגרים הרבים?

כיצד לפעול: האם להעדיף פעילות ישירה של הרשויות, או שמא פעולה בדרך עקיפה  ט.  
המוכר  והחינוך  הבריאות  בתחומי  שנעשה  כפי  ״זכיינים״  או  ״קבלנים״  באמצעות 
שאינו רשמי )לעיתים מחוסר ברירה(? ואם פועלים בדרך עקיפה, איך מפקחים על 

הקבלנים והזכיינים? 

כיצד מתמודדים עם מחסור בכוח אדם מקצועי מזרח־ירושלמי )עובדים סוציאליים,  י.  
רופאים מומחים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים ועוד( שיפעל ברמה גבוהה במציאות 

המורכבת? 

ישראל הממלאים חלק  )ערבים אזרחי  בין ״צפונים״  כיצד מתמודדים עם המתחים  י״א. 
למזרח־ ירושלים(  מזרח  בענייני  בטיפול  והבינוני  הבכיר  בדרג  מהתפקידים  ניכר 
ירושלמים החשים מודרים מן התפקידים המשמעותיים? כיצד אפשר להכשיר מזרח־

ירושלמים למלא תפקידים אלה ולעבור את מסלול המכשולים של ההכרה בתואריהם 
האקדמיים מאוניברסיטת אל־קודס וממוסדות אחרים בשטחים ובירדן? כיצד ניתן 
ניתן  כיצד  והממשלתיים?  העירוניים  והמכרזים  הסף  בתנאי  לעמוד  אותם  להביא 
ולהתגבר על  ניהול  והמתאימים למשרות  להביא לבחירתם של האנשים המוכשרים 

לחצים שונים ושיקולים לא ענייניים?   

האם חלקים מהדור הצעיר במזרח ירושלים מגלים גישה פרגמטית יותר כלפי הרשויות  י״ב. 
הישראליות? האם הם אכן פתוחים יותר לאפשרויות והזדמנויות חדשות שמציעות 
הרשויות? האם ניתן להגיע אליהם ביתר קלות ובאופן ישיר באמצעות דרכים חדשות 
כמו הרשתות החברתיות )למשל מעמוד הפייסבוק של ראש העיר ותוכנית החומש 
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הממשלתית התחום החינוך(? מידע על שאלות אלה בכל נושא שעומד על הפרק הוא 
חיוני למקבלי ההחלטות הישראלים. 

ואלו כמה מהדילמות והשאלות מנקודת מבטה של האוכלוסייה המזרח־ירושלמית: 

כיצד להגיב לפעילות השלטון והרשויות הישראליות השונות? האם יש הבדל ביחס  א. 
ניתן לשתף פעולה או  ובאילו שטחים  לעירייה, למשטרה ולמשרדי הממשלה? מתי 
לעבוד עם הרשויות? מה אסור ומה מותר לעשות במישור האישי והקולקטיבי? לעיתים 
נראה שהתגבשו בקרב קבוצות שונות במזרח ירושלים תורות שלמות של כללי ״עשה״ 

ו״אל תעשה״.

כיצד להתייחס לניסיון להגדיל את מספר הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית?  ב.  
מהי משמעות הפנייה למוסדות ישראליים להשכלה גבוהה? האם יימשך הגידול במספר 
מבקשי האזרחות הישראלית? ושאלת השאלות: מה יקרה לזהות המזרח־הירושלמית 

המיוחדת ולמרכיבים השונים ולעיתים המנוגדים המתרוצצים בתוכה? 

איך ליישב את הדואליות בפעילות הרשויות הישראליות — מצד אחד, שיפור איכות  ג. 
החיים והשקעה מסיבית במזרח ירושלים; מצד שני, פינוי משפחות ערביות והמשך 
ההתיישבות היהודית בתוך שכונות ערביות כמו סילואן ושייח׳ ג׳ראח בבתים שהיו 
בין הפעילות המשטרתית  ליישב  איך אפשר   ?1948 עד  יהודית  בחזקה  או  בבעלות 
והריסת  התושבים(  של  מבטם  מנקודת  )לפחות  עיסאוויה  דוגמת  באזורים  הנוקשה 

בתים שנבנו ללא היתר, לבין המדיניות הישראלית שוחרת הטוב?

מה עושה השלטון הישראלי לפתרון הבעיות הגדולות ותחושת החנק של התושבים  ד. 
הערבים  בתחום התכנון והבנייה? 

מה קורה כשהרצון לשפר את איכות החיים של התושבים הערבים נתקל בהתנגדות  ה.  
כמו  רגישים  בתחומים  נוגע  כשהוא  והממשלתית  העירונית  ברמה  יהודית  פוליטית 

קרקע, תכנון ובנייה ומתן אזרחות ישראלית?

יכולים בקלות להביא  ירושלים  הקשיים והחסמים הרבים לכל פעילות שלטונית במזרח 
לייאוש, לציניות ולרפיון ידיים. אולם המחיר של המשך הזנחת מזרח העיר עלול להיות 
ובכלכלה  בתיירות  קשה  ופגיעה  מתמשכים  ואלימות  מחאה  גלי  של  סכנה  ביותר:  כבד 
העיר  אל  ופנימה  התפר  קו  שכונות  לתוך  האלימות  של  מתמשכת  זליגה  העיר,  כל  של 
המערבית, הפיכת ירושלים לעיר שסועה ומחולקת דה־פקטו, התעצמות ההגירה השלילית 
של מעמד הביניים היהודי מהעיר ושחיקה נוספת במעמדה של ירושלים כבירת ישראל 

וכסמל לאומי. 
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החלטה 3790 ותוכנית החומש הן תחילתו של ניסיון להעלות את הספינה המזרח־ירושלמית 
הייאוש.  את  יותר  טובים  ולחיים  כלכלי  לאופק  התקווה  תחליף  שבו  הנכון,  הנתיב  על 
של  וגרעין  תקציבים  להעברת  צינורות  לפעולה,  מנגנונים  מומנטום,  יצרה  ההחלטה 
פקידים ״משוגעים לדבר״ ברמה הבכירה והבינונית, היכולים לתרום ליצירת שינוי במזרח 
ירושלים. מחקרנו הראה שהדרג הפקידותי הבכיר היה אחד הגורמים המרכזיים שדחפו 
את התהליך שהוביל להחלטה, לאישורה בממשלה וליישומה )בתמיכה ובדחיפה של השר 
אלקין(. כדי להמשיך את המומנטום חשוב לחזק ככל האפשר את הדרג הפקידותי הזה 

ולאפשר לו לפעול בזירה המסובכת והמורכבת של מזרח העיר, בתמיכת הדרג הפוליטי.
 

חשוב מאוד שהחלטה 3790 ותוכנית החומש יביאו לתוצאות הנראות בשטח, ושההשקעה 
הגדולה תחלחל לרמת התושב הבודד. ומעל לכול, חשובות הנחישות וההמשכיות בפעולה 
זה המשבר הכלכלי הקשה  ובכלל  יבואו —  והמשברים שעוד  חרף החסמים, המכשולים 
שהביאה מגפת הקורונה והצרכים העצומים שנוצרו בעקבותיה. על אף הקשיים הרבים, יש 
להתחיל לתכנן ולהכין כבר עכשיו את ההחלטה על תוכנית החומש הבאה לשנים 2023-

 �2028

האם אנחנו עומדים בפתחו של תהליך היסטורי לשינוי במזרח ירושלים, שעיקרו השתלבות 
גוברת של התושבים בכלכלה, באקדמיה ובחברה הישראלית? או שמא יתברר שהחלטה 
ונטול המשך, כפי שאירע לתוכנית הממשלתית  ותוכנית החומש היו אירוע בודד   3790
יהיה  האם  התשעים?  שנות  של  השנייה  במחצית  ירושלים  במזרח  להשקעה  הצנועה 
החברתית  המוביליות  את  ישפר  שאכן  כולל  מצרפי  אפקט  השונים  בתחומים  להשקעה 
במזרח ירושלים? בתחום החינוך נעשה ניסיון להכניס את תוכנית הלימודים הישראלית 
לחלק ניכר מבתי הספר שבהם לומדים עד היום לפי התוכנית הפלסטינית, צעד שעורר 
ברשות  וכמובן  המזרח־ירושלמית  החברה  של  גדולים  חלקים  בקרב  חריפה  התנגדות 
הפלסטינית ובקרב גורמים נוספים. האם תירשם הצלחה ישראלית בתחום זה? האם יש 
״תקרת זכוכית״ להגשמת יעד זה? ומה תהיה השפעתו על הזהות הייחודית של תושבי 

מזרח ירושלים? התשובה הטובה ביותר )והבנאלית( לכל השאלות היא: ימים יגידו...

בין  פעולה  שיתופי  נוצרים  אט  ואט  בשטח,  נראים  כבר  הצלחות  של  ראשונים  ניצנים 
לעבוד  המוכנים  ופעילים  מזרח־ירושלמיות  קבוצות  לבין  השונות  הישראליות  הרשויות 
יחד כדי לשפר את איכות החיים במזרח העיר. תופעות אלו בלטו במיוחד בהתמודדות 
עם הגל הראשון של מגפת הקורונה בחודשים מרץ-מאי 2020�384 המחויבות העמוקה של 
המעגל המתרחב של פקידים העוסקים בנושא הן ברמה העירונית והן ברמה הממשלתית 
ביניהן; מינויים ראשונים של מזרח־ירושלמים לתפקידי ביצוע  ורשת הקשרים שנוצרה 

384 ראו בהרחבה: רמון וצורף, 2020�
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ובגופים הנלווים; שיתופי הפעולה וההזדמנויות  במערכת העירונית, במשרדי הממשלה 
ולאופטימיות  לתקווה  בסיס  נותנים  אלה  כל   — החומש  ותוכנית   3790 החלטה  שיצרו 
זהירה. יש לחזור ולהזכיר שהטיפול וההשקעה בתושבי מזרח ירושלים הערבים, המהווים 
38% מאוכלוסיית העיר, הם גם מנוף מרכזי לשיפור מצבה הכלכלי של כלל העיר ומעמדה 

כבירת ישראל. 
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קלים.  בעונשים  חומקים  ירושלים  במזרח  האבנים  מידיי   .)2014 בינואר   20( א׳  וולף, 
�nrg

ויגרט, ג׳ )24 במאי 1970(. דו קיום יהודי־ערבי. דבר.

זילבר, ש׳ )24 בספטמבר 2014(. אהרונוביץ׳: הפחתנו האלימות בירושלים. קול ישראל, 
רשת ב.

חורי, ג׳ וליס, י׳ )8 באוקטובר 2015(. המשטרה מנעה מח״כ ג׳מאל זחאלקה להיכנס להר 
הבית. הארץ.

חכמון, א׳ ועוקבי, י׳ )25 בינואר 2020(. נקבע מותו של קוסאי אבו רמילה בן ה־8 שאותר 
הבוקר בבית חנינא. מעריב.
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חסון, נ׳ )29 בדצמבר 2012(. תעודה כחולה, מצרך מבוקש במזרח ירושלים. הארץ.

ההפרדה  גדר  מעמד  את  מחזקת  היועמ״ש  של  ההחלטה   .)2013 באפריל   18( נ׳  חסון, 
כגבולה של ירושלים. הארץ.

חסון, נ׳ )25 במרץ 2014(. עתירה לבג״ץ בעקבות משבר המים בשועפאט. הארץ.

2014(. מהפגנת הימין ועד המסע לציד אדם: השעות שקדמו לרצח  נ׳ )18 ביולי  חסון, 
מוחמד אבו חדיר. הארץ.

חסון, נ׳ )31 ביולי 2014(. המשטרה עצרה ארבעה צעירים בחשד שתקפו שני פלסטינים 
במזרח ירושלים. הארץ.

2014(. הוכפל מספר מקרי האלימות נגד תושבים יהודים במזרח  חסון, נ׳ )11 באוגוסט 
ירושלים. הארץ.

חסון, נ׳ )8 בספטמבר 2014(. הסתיימה הנתיחה של גופת הנער שנהרג בירושלים, חשש 
מחידוש ההפגנות האלימות. הארץ.

חסון, נ׳ )15 בספטמבר 2014(. ההתפרצות בירושלים הייתה רק שאלה של זמן. הארץ.

2014(. המהומות בירושלים מותחות קו של פחד בין שני חלקי  חסון, נ׳ )15 בספטמבר 
העיר. הארץ.

חסון, נ׳ )29 בספטמבר 2014(. עשרות מצבות נותצו בבית העלמין היהודי בהר הזיתים. 
הארץ.

חסון, נ׳ )31 באוקטובר 2014(. האנומליה המסוכנת של מזרח ירושלים. הארץ.

חסון, נ׳ )26 ביולי 2015(. עשרות פלסטינים תקפו שוטרים בהר הבית. הארץ.

חסון, נ׳ )13 בספטמבר 2015(. עימותים בין שוטרים לפלסטינים שהתבצרו בהר הבית; 
נתפסו צינורות נפץ. הארץ.

2016(. ברקת התגאה באמצעי הענישה של העירייה נגד תושבי  חסון, נ׳ )8 בספטמבר 
מזרח ירושלים. הארץ.

חסון, נ׳ )18 בינואר 2018(. ניצחון הפלסטינים הירושלמים. הארץ.

חסון, נ׳ )4 בדצמבר 2018(. שר הרווחה כץ יבטל את ההכרה במאות עובדים סוציאליים 
ממזרח ירושלים. הארץ�

 — ירושלים  במזרח  למגיפה  הפכו  זולים  כימיים  סמים   .)2019 בדצמבר   10( נ׳  חסון, 
והתושבים מאשימים את המשטרה. הארץ.

חסון, נ׳ )8 בינואר 2020(. צפיתי בסדרה ׳הנערים׳ ואז הבנתי: את ירושלים כבר אי אפשר 
לחלק. הארץ.
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עצרו  ירושלים  ועיריית  אלקין  היהודים,  השכנים  בלחץ   .)2020 בפברואר   11( נ׳  חסון, 
הקמת מרכז תעסוקה בשכונה ערבית. הארץ�

חסון, נ׳ וליס, י׳ )29 באוקטובר 2017(. אלקין: נקדם בקרוב הפרדה של שכונות פלסטיניות 
מירושלים. הארץ.

יששכרוף, א׳ ותיבון א׳ )10 בנובמבר 2013(. באישור ישראל: כוחות פלסטינים בעוטף 
ירושלים. וואלה חדשות.

כהן, ה׳ והראובני, א׳ )28 באוקטובר 1994(. הם לא בחרו בו, הם לא מעניינים אותו. כל 
העיר� 

כתבי ynet )3 באוקטובר 2015(. הטרור נמשך: שלושה נרצחו בשני פיגועים בירושלים. 
כלכליסט.

לוי, ה׳ )1 ביולי 2001(. שהחמאס יחנך את הילדים שלכם: הורים ל־905 ילדים ממזרח 
הספר  בבתי  ללמוד  לילדינו  מאפשרת  לא  העירייה  לבג״ץ:  עתרו  ירושלים 

העירוניים. וואלה חדשות.

לוי, י׳ )20 בדצמבר 1987(. המהומות בירושלים — הקשות מאז 1967; המשטרה בגיוס 
כללי. דבר.

לוי־סדן, א׳ )10 במאי 2016(. המחבל בן ה־13 מהפיגוע בפסגת זאב הורשע בשני ניסיונות 
רצח. וואלה חדשות.

לוי־סדן, א׳ )31 בדצמבר 2017(. המאבק על התקציב: עובדי עיריית ירושלים שפכו זבל 
בכניסה למשרד האוצר. וואלה חדשות.

1986(. ארנס ימנה עוזר לענייני ערביי מזרח ירושלים.  )18 בדצמבר  מן, ר׳ ובנדר, א׳ 
מעריב.

נפתלי, י׳ )13 בדצמבר 2018(. רב־קו לשני עמים. דה מרקר.

נרדי, ג׳ )30 ביולי 2020(. תוכנית חדשה במזרח ירושלים: מוסכים לעיסאוויה והייטק 
לוואדי ג׳וז. גלובס�

�nrg .סגל, א׳ )25 ביולי 2014(. נקודת המשטרה בהר הבית הוצתה ונשרפה כליל

עציון, א׳ )16 בדצמבר 2019(. משרד התחבורה ביטל השימוש ברב־קו במזרח ירושלים. 
כלכליסט. 

פוזן, א׳ )4 באוקטובר 1991(. התוכנית הגדולה של שרון. כל העיר.

פונדמינסקי, ק׳ )23 ביולי 2010(. מהפכה במזרח העיר: אושרה בנייתו של מתחם הייטק 
�mynet .ומסעדות חדש
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20 מיליארד ש״ח מהתחייבויות הממשלה.  2017(. הנומרטור חסך  פילוט, א׳ )25 במאי 
כלכליסט.

פישמן, א׳ )13 באוקטובר 2015(. אינתיפאדת הצעירים. ידיעות אחרונות.

נפצעו. ושניים  נרצחו  שניים  בירושלים:  פיגוע קשה   .)2015 באוקטובר   3( י׳  פרידסון, 
�ynet

בהריגת  הורשעו  שלושה  האבנים:  ויידוי  התצפית   .)2017 בספטמבר   11( י׳  פרידסון, 
�ynet .אלכסנדר לבלוביץ׳

בירה  טראמפ:  בתוכנית  ירושלים   .)2020 בינואר   29( ואחרים  א׳  עומרי,  י׳,  פרידסון, 
�ynet .פלסטינית בשלוש שכונות נפרדות

צוריאל, י׳ )9 במרץ 1969(. ערביי מזרח ירושלים מתקשים להסתגל. מעריב.

2015(. האם העלייה של אורי אריאל להר הבית הציתה את גל  קובו, ה׳ )12 באוקטובר 
הטרור? וואלה חדשות.

קשתי, א׳ וחסון, נ׳ )20 בינואר 2016(. משרד החינוך ישקיע בבתי הספר במזרח ירושלים 
רק אם יאמצו את תוכנית הלימודים הישראלית. הארץ.

רביד, ב׳ )1 באפריל 2009(. אביגדור ליברמן: הממשלה החדשה לא מחויבת לעקרונות 
אנאפוליס. הארץ.

רביד, ב׳ )19 בינואר 2016(. התוכנית המדינית של הרצוג, להתנתק מהכפרים הפלסטיניים 
במזרח ירושלים. הארץ.

רביד, ב׳ וחסון, נ׳ )29 ביוני 2014(. הממשלה אישרה תוכנית להעמקת השליטה במזרח 
ירושלים. הארץ.

מפלסטינים  תושבות  לשלול  שוקל  נתניהו   .)2015 באוקטובר   15( נ׳  וחסון,  ב׳  רביד, 
המתגוררים מעבר לגדר במזרח ירושלים. הארץ.

רובינשטיין, ד׳ )12 במאי 1977(. חומה שנפלה ומחיצות שנשארו. דבר. 

של  אחוז  שבעה  רק  מהתושבים,  אחוז  שלושים   .)1996 בנובמבר   20( ד׳  רובינשטיין, 
הכסף. הארץ.

ריבלין, ר׳ )12 בנובמבר 2015(. מזרח ירושלים תחילה. הארץ.

�ynet .שומפלבי, א׳ )31 ביולי 2008(. אולמרט: אתפטר עם בחירת יו״ר קדימה

שרגאי, נ׳ )31 בינואר 1988(. חלוקת ירושלים. הארץ.
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שרגאי, נ׳ )12 בפברואר 1988(. ירושלים — שגרה חדשה. הארץ.

שרגאי, נ׳ )25 בינואר 1989(. ׳סדר חדש׳ בירושלים. הארץ.

שרגאי, נ׳ )25 ביוני 1989(. יומן האינתיפאדה של יוסף יהודאי. הארץ.

שרגאי, נ׳ )28 ביולי 1989(. אדמת מריבה. הארץ.

שרגאי, נ׳ )5 ביולי 1990(. שתי פנים להשלמה. הארץ.

שרגאי, נ׳ )28 בספטמבר 1990(� 100 ימים לאינתיפאדה בירושלים. הארץ.

שרגאי, נ׳ )5 בספטמבר 2014(. הדילמה הארוכה של הר הבית. ישראל היום.

שרגאי, נ׳ ומועלם, מ׳ )12 בפברואר 2008(. אין שיחות על חלוקת ירושלים. הארץ.

נאומים והרצאות

עיון  ביום   ,1988 בינואר  ב־26  ירושלים,  עיריית  מנכ״ל  שריג,  אהרון  עו״ד  הרצאת 
)E114 שרי  בן־צבי  יד  בר־אילן, ספריית  באוניברסיטת  גוברניק  יהושע  לזכר 

�)]329�3[

דברי ראש הממשלה בטקס הממלכתי לציון יום ירושלים, גבעת התחמושת, 21 במאי 2009� 
https://www�gov�il/he/departments/news/speechjeru210509

 �2009 ביוני   14 אילן,  בר  באוניברסיטת  בגין-סאדאת  במרכז  הממשלה  ראש  נאום 
https://www�gov�il/he/departments/news/speechbarilan140609

הרצאות אודי דקל ודני תרזה במכון ירושלים לחקר ישראל, 10 באוגוסט 2010�

ביולי   23 ישראל,  לחקר  ירושלים  מכון  של  החשיבה  צוות  לפני  אולמרט  אהוד  הרצאת 
�2012

האזרח,  לזכויות  באגודה  ירושלים  ומזרח  שטחים  מחלקת  מנהלת  סלע,  רונית  הרצאת 
בצוות החשיבה של מכון ירושלים למחקר מדיניות, 8 בפברואר 2017� 

הרצאת אל״מ )מיל׳( דני תרזה, ממתכנני גדר ההפרדה, בצוות החשיבה של מכון ירושלים 
למחקר מדיניות, 8 בפברואר 2017� 

הרצאתו של רן עציון, מנהל אגף מזרח העיר בחטיבת התשתיות של חברת מוריה בצוות 
https:// �2020 החשיבה של מכון ירושלים לענייני מזרח ירושלים, 3 ביוני

jerusaleminstitute�org�il/events/tashtiot/

https://www.gov.il/he/departments/news/speechbarilan140609
https://jerusaleminstitute.org.il/events/tashtiot/
https://jerusaleminstitute.org.il/events/tashtiot/
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החשיבה  בצוות  ירושלים  בעיריית  עיר  לתכנון  האגף  מנהל  גרידינגר,  עופר  הרצאת 
https://  �2020 ביולי   8 ירושלים,  מזרח  לענייני  ירושלים  מכון  של 

jerusaleminstitute�org�il/events/east_jeru_july_20/

https://jerusaleminstitute.org.il/events/east_jeru_july_20/
https://jerusaleminstitute.org.il/events/east_jeru_july_20/
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נספח א — רשימת מרואיינים

איתי טמקין, רכז משרד הפנים והרשויות המקומיות באגף התקציבים במשרד האוצר, 3 
ביולי 2019�  

אלה מנו, מנהלת אגף שירותי בריאות הציבור והגיל הרך, עיריית ירושלים, 9 בספטמבר 
  �2019

אמיר לוי, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 4 ביוני 2019�

אריאל יוצר, לשעבר סגן הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר, 5 ביוני 2019�   

בן אברהמי, לשעבר סגן יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים ובהווה מנהל ההסברה 
בערבית בעיריית ירושלים, 17 ביולי 2019� 

 24 ירושלים,  מזרח  בענייני  הפועל  הפילנתרופים  פורום  שוובר,  וגלן  בנדהיים  ג׳ונתן 
בספטמבר 2019�  

דאוד עליאן, מנהל מרכז עטאא למיצוי זכויות, המרכז הבין תרבותי, 9 ביולי 2019�

דביר כהנא, לשעבר מנכ״ל עמותת אלעד ומנכ״ל המשרד לענייני ירושלים, מנכ״ל משרד 
התפוצות, 22 במאי 2019� 

דוד קורן, לשעבר יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים ובהווה מנהל תוכנית החומש 
בחינוך מטעם משרד החינוך, 17 באפריל 2019� 

דני תרזה, אל״מ )מיל׳(, לשעבר ראש מנהלת קשת צבעים בפיקוד מרכז ומתכנן הגדר 
באזור ירושלים, 27 בספטמבר 2017; 18 ביוני 2019�   

זאב אלקין, לשעבר השר לירושלים ומורשת,  13 בנובמבר 2019� 

ירון תורן, רפרנט בכיר לתכנון ורגולציה, האגף לתכנון אסטרטגי, עיריית ירושלים, 10 
באפריל 2019�  

יפה מור־ישר, מפקחת על החינוך במזרח ירושלים, משרד החינוך, 21 באוגוסט 2019� 
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יפעת רווה, עו״ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, 2 ביולי 2017�

בפברואר   15 מדיניות,  למחקרי  ירושלים  במכון  ירושלים  מחקרי  מרכז  קמחי,  ישראל 
 �2016

ראש  של  עוזרו  ולשעבר  בהווה  מדיניות  למחקרי  ירושלים  מכון  מנכ״ל  שילת,  ליאור 
הממשלה אריאל שרון, 18 בדצמבר 2019� 

לירון יפלח, משרד ירושלים ומורשת, 16 ביולי 2019

מאיר קראוס, לשעבר ראש מנח״י ומנכ״ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 12 בספטמבר 
 �2019

מיכה פריינד, יועץ אסטרטגי, 22 במאי 2019� 

סימה סיני, מנהלת הרשות לאיכות השירות, עיריית ירושלים, 4 ביוני 2019� 

עופר אור, מייסד היחידה לפיתוח ועידוד יזמות במזרח ירושלים )פמ״י( ומנהלה הראשון, 
26 במרץ 2019� 

עזאדין סעד, מרכז תחום מזרח ירושלים, המרכז הבין־תרבותי, 25 ביוני 2019�

עפר גרידינגר, מנהל האגף לתכנון עיר, עיריית ירושלים, 27 ביולי 2019� 

רונית סלע, לשעבר מרכזת תחום מזרח ירושלים באגודה לזכויות האזרח, 3 במרץ 2019� 

רן דודאי, מנכ״ל מכון אלכ״א למנהיגות וממשל של ג׳וינט ישראל, 23 ביוני 2019� 

שאול מרידור, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 17 ביולי 2019� 
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המציאות הקשה במזרח ירושלים בתחום הכלכלי-חברתי והפערים העצומים בין מערב העיר למזרחה 
בכל הנוגע לתשתיות הפיזיות ולשירותים העירוניים והממשלתיים, הביאו את הממשלה להקצות בשנים 

האחרונות אמצעים ותקציבים ייעודיים לשיפור המצב במרחב. שיאו של התהליך בא לידי ביטוי בהחלטה 
3790 של הממשלה, שהתקבלה במאי 2018, ומטרותיה: "צמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח 
כלכלי במזרח ירושלים לצורך חיזוק יכולת ההשתלבות של תושבי מזרח ירושלים בחברה ובכלכלה 

הישראלית וחיזוק חוסנה הכלכלי והחברתי של ירושלים כולה".

מחקר זה מבקש לעמוד על שורשי התהליכים שהביאו לשינוי המדיניות השלטונית הישראלית כלפי 
מזרח ירושלים, לתאר את הגורמים והנסיבות המיוחדות שהובילו לשינוי, להעריך את הקשיים 

והמהמורות שהתגלעו במהלך הדרך, ולבסוף להציע מסקנות, לקחים ראשונים ושאלות על עתידה של 
האוכלוסייה הערבית המזרח-ירושלמית ומקומה בחברה הישראלית. 

חשיבותו של המחקר נשענת על שתי נקודות מבט: בהיבט ההיסטורי – לספר סיפור שלא תועד ולא 
נחקר, שאינו ידוע הן לממסד ולציבור הישראלי והן לציבור המזרח-ירושלמי; ובהיבט של מדיניות 

ציבורית – לבחון כיצד נוצר שינוי בתוך הממסד ורשויות השלטון השונות, מי היו הדוחפים לשינוי, כיצד 
נוצרה הקואליציה שיצרה אותו, ומהו סוד הצלחתו. 

ד״ר אמנון רמון, היסטוריון, חוקר בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות וסגן ראש המכון לחקר ארץ 
ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי. תחומי התמחותו המרכזיים הם תולדות ירושלים בעת החדשה, נצרות 

מודרנית, זיקות העולם הנוצרי לארץ הקודש ולירושלים, האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים, הר הבית 
והמקומות הקדושים. בשנת 2017 יצא לאור ספרו 'תושבים, לא אזרחים – ישראל וערביי מזרח ירושלים, 

2017-1967' בהוצאת מכון ירושלים. 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית 
ומרחבית בת קיימא. המכון, שהוקם בשנת 1978, הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מדיניות לבירור, קידום 

והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות 
ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, שדה 

מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה וחיזוק 
מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון. 

התהליכים שהובילו לשינוי המדיניות 
הישראלית ולהחלטת הממשלה 3790

אמנון רמון

מגלים את 
מזרח ירושלים
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