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תקציר

רקע

אזרחי,  אתגר  יצרה   2007-2005 השנים  בין  לירושלים  מסביב  ההפרדה  גדר  הקמת 
שתי  של  הפקר״  ״שטחי  ובחריפותו:  בעוצמתו  דופן  יוצא  וביטחוני  ריבוני  הומניטרי, 
הרשות  לשטחי  בסמיכות  לגדר,  מחוץ  אך  ירושלים  העיר  בתוך  המצויות  שכונות 
הפלסטינית. בשכונות הללו — המכונות ״שכונות חוץ־גדר״ — מתרחשת תופעה של בנייה 

בלתי פורמלית, שמשפיעה באופן שלילי על תנאי המחיה של התושבים.

היום־יום של  חיי  באיכות  הפוגעות  הסוגיות המרכזיות  את  לאתר  נערך במטרה  המחקר 
ולגבש להן פתרונות מעשיים, תוך התחשבות במגוון התנאים  התושבים בשכונות הללו 
בסוגיית  שהתמקדה  ספרות  סקירת  נערכה  זה  לצורך  והחברתיים.  הפוליטיים  הפיזיים, 
עם  מקצוע,  אנשי  עם  עומק  ראיונות  נערכו  ובהשלכותיה,  פורמליים  הבלתי  המגורים 
פעילים חברתיים ועם תושבים מקומיים, והתקיימו תצפיות שבחנו את התנאים הפיזיים 

בשכונות.

המחקר נערך בשיתוף ״המכון למחקר ע״ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום״.

המלצות עיקריות

להן השפעה  עיקריות שיש  סוגיות  ותצפיות, עלו שלוש  ראיונות  ממחקר השטח, שכלל 
שלילית ניכרת על תנאי המחיה הבסיסיים בשכונות חוץ־גדר במזרח ירושלים: )1( פינוי 

אשפה; )2( ניקוז מים ותשתיות ביוב; )3( עומסי תנועה.

שמתגוררת  הקהילה  של  וההעצמה  החברתי  הפן  בשילוב  מתמקדות  המחקר  המלצות 
בשכונות חוץ־גדר במזרח ירושלים, יחד עם צעדים פורמליים בשטח. אנו ממליצים על 
מודל הפעלה שיתבסס על שילוב בין הגישה הפורמלית לבין גישה גמישה יותר בהשתתפות 

הקהילה והגופים האזרחיים.
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פינוי אשפה 

מומלץ לשנות את המדיניות שלפיה עיריית ירושלים מנהלת את פינוי האשפה משכונות  א. 
חוץ־גדר באמצעות קבלן שזוכה במכרז ורשאי להעביר את העבודה לקבלן משנה. 

מומלץ לתת לִמנהל הקהילתי אחריות על נושא פינוי האשפה וכלים מתאימים לכך,  ב. 
בעיקר בממשק בין התושבים לבין הגורמים האחראים על פינוי האשפה. 

ניקוז מים ותשתיות ביוב

מומלץ לתקצב בתוכנית החומש הבאה תכנון וביצוע של פעולות להסדרת הניקוז. א. 

ותעלות  ניקוז  פתחי  של  והתקנה  חפירה  של  עצמיות  פעולות  ולקדם  לחזק  מומלץ  ב. 
ניקוז, גם בקרקעות פרטיות, ולחברן למערכת העירונית. 

עומסי תנועה

כדי להקל על עומסי התנועה מומלץ לחזק ארגונים קהילתיים שפועלים בשטח לפינוי  א. 
גרוטאות ומסייעים להסדרה מקומית נקודתית של חניה וצמתים. 

מומלץ להגביר את נוכחותם של פקחי תנועה וחניה בשכונות חוץ־גדר ולהגביר את  ב. 
האכיפה בכל הנוגע לחסימת כבישים.

שיתוף פעולה בין גופים קהילתיים, אזרחיים וממשלתיים

וההעצמה של הקהילה שמתגוררת בשכונות  הפן החברתי  מומלץ להתמקד בשילוב  א.  
שיח  קיום  באמצעות  בשטח,  פורמליים  צעדים  עם  יחד  ירושלים,  במזרח  חוץ־גדר 
משותף בין הרשות המקומית לתושבים. השיח יתמקד בפתרונות לשיפור תנאי המחיה 

של התושבים, במנותק מנושא הסכסוך הלאומי. 

מומלץ לחזק את היוזמות וההתארגנויות האזרחיות והמקומיות הפועלות כיום בשטח.  ב.  
חיזוק זה יתבצע על ידי סיוע מהִמנהל הקהילתי בהיבטים ארגוניים ובסנכרון הפעילות 

עם הפעולות וההשקעות העירוניות.

פרויקטים  לביצוע  וולונטריים  קהילתיים  מנגנונים  ולעודד  להקים  ליצור,  מומלץ  ג.  
עם  פתרונות  גיבוש  על  בדגש  פורמליים,  הבלתי  במתחמים  החיים  איכות  לשיפור 
לשירותי  התחבורתית  הנגישות  שיפור  האשפה,  פינוי  בנושאים  המקומית  הרשות 

החירום, ביטחון אישי ואכיפה.
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מבוא

 — עקב2  וכפר  שועפאט1  הפליטים  מחנה   — ירושלים  במזרח  חוץ־גדר  שכונות  בשתי 
יש  זו  לתופעה  ורטיקלית(.3  )בנייה  לגובה  פורמלית  בלתי  בנייה  של  תופעה  מתרחשת 
את  סוקר  זה  מחקר  רבים.  בהיבטים  התושבים  של  החיים  איכות  על  שליליות  השפעות 
סוגיית המגורים באזורים בלתי פורמליים, עורך הבחנה בין ״בלתי חוקי״ ל״בלתי פורמלי״, 

ומתמקד בבנייה הבלתי פורמלית במזרח ירושלים ובהשפעותיה. 

למחקר שתי מטרות מרכזיות: )1( לבחון כיצד ניתן לפתח את המרחב הציבורי ואת התשתיות 
בשכונות חוץ־גדר במזרח ירושלים; )2( להמליץ על פתרונות אפקטיביים לשיפור תנאי 

המחיה ולשיפור איכות החיים של התושבים.

המחקר מתמקד בדרכים לשיפור תנאי המחיה של תושבי השכונות שמחוץ לגדר בבנייה 
בלתי פורמלית קיימת, והוא אינו עוסק בסוגיות נוספות הקשורות לבנייה בלתי פורמלית, 
כגון הצורך בהסדרת רישום הקרקע והקניין. הסוגיות הללו נידונות בהרחבה במחקרים 

אחרים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות.4

לצורך המחקר, נאסף מידע תוך שימוש במגוון שיטות מחקר:

איכות החיים של התושבים בשכונות  כדי לגבש המלצות לשיפור  סקירת ספרות —   
חוץ־גדר נערכה סקירת ספרות. בסקירה נמצאה שורה ארוכה של מחקרים המתייחסים 

לנושא שיפור תנאי המחיה באזורי מגורים בלתי פורמליים ובשכונות עוני. 

ראיונות עומק — כדי לאתר את המצוקות העיקריות בשכונות חוץ־גדר ואת הסוגיות   
אנשי  עם  עומק  ראיונות  שמונה  המחקר  במסגרת  נערכו  לטיפול  ביותר  הדחופות 
מקצוע בִמנהל הקהילתי עוטף ירושלים )הפועל מטעם עיריית ירושלים( ועם פעילים 

1  מחנה הפליטים שועפאט והשכונות העוטפות אותו — ראס ח׳מיס, ראס שחאדה ושכונת השלום. 

2  כפר עקב וסביבתו — שכונות אל מטר, סמיר אמיס וחלק ממחנה הפליטים קלנדיה. 

3  יש לציין כי הכפר וואלג׳ה נמצא אף הוא בתוך הגבול המוניציפלי של ירושלים ומחוץ לגדר ההפרדה, 

אך לא התפתחה בו תופעה של בנייה בלתי פורמלית.
4  ראו למשל: נשר, מ׳ )2018(. בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה. מכון 

http://bit.ly/3E6IkwL .ירושלים למחקרי מדיניות

http://bit.ly/3E6IkwL
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חברתיים ותושבי השכונות. הראיונות התמקדו בהבנת התפקיד של הגורמים השונים 
הפועלים באזור, במידת ההשפעה של כל גורם ובקשר בין הגורמים.

תצפיות — במסגרת המחקר נערכו שלוש תצפיות בשכונות חוץ־גדר במטרה לבחון   
מן השטח את התנאים הפיזיים והסוגיות הבוערות בחיי היום־יום בשכונות. התצפיות 
נערכו במרץ 2022, ונמשכו בין שעתיים לשלוש. תצפית אחת נערכה בשכונת מחנה 
הפליטים שועפאט, בשעות הצהריים; שתי תצפיות נערכו בשכונת כפר עקב, אחת 
בשעות הבוקר והשנייה בשעות הערב. התצפיות התמקדו בתנאים הפיזיים בשכונות: 
זמן נסיעה והמתנה בפקקים, הליכתיות בכבישים הראשיים ובסמטאות, הימצאותם 

של שטחים ירוקים ושטחים פתוחים, תאורה, ניקיון, זיהום אוויר ועוד. 
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אזורי מגורים בלתי פורמליים: רקע, 
השלכות ודרכי התמודדות

רקע: אזורי מגורים בלתי פורמליים

בשטחים  כלל  בדרך  עירוניים,  במרחבים  מתפתחת  פורמלית  הבלתי  הבנייה  תופעת 
צמודים לערים ראשיות. מבנים לשימושי מגורים מוקמים באופן מפוזר, בבנייה נמוכה 
ומאולתרת, ללא תכנון וללא היתרים, ובדרך כלל על ידי האוכלוסייה עבור עצמה. זוהי 
גידול מהיר בהיקף האוכלוסייה העירונית,  בין היתר בשל  גלובלית, המתרחשת  תופעה 
לפי  נמוך.  כלכלי  ממעמד  הוא  מאוכלוסייתן  גדול  שחלק  מתפתחות  במדינות  בעיקר 
הערכות, כ־30% מאוכלוסיית העולם מתגוררת במגורים בלתי פורמליים, שברבים מהם 
יש גישה מוגבלת למקורות מים נקיים, גישה מוגבלת לתשתיות תברואה נאותות, מחסור 
UN-( בשטחי מגורים מותאמים למגורים הולמים ושטחי מגורים מסוכנים ולא בטיחותיים

.)Habitat, 2021

בין בלתי חוקי לבלתי פורמלי

בגלל ההיקף הגדול של התופעה, והעובדה שמדובר באלפי תושבים ואזרחים נורמטיביים, 
קשה להמשיך ולהתייחס לבנייה זו בצורה פשטנית כאל ״בלתי חוקית״, ויש לבחון נקודות 
מבט נוספות מעבר לפריזמה של מערכת התכנון והבנייה המקומית. ניתן למצוא בספרות 
 Justifiable( התייחסות לבנייה מסוג זה כאל ״בנייה לא פורמלית״, ״אי־ציות מוצדק״
Noncompliance( והגדרות נוספות, שהמשותף לכולן הוא ההבנה שלא ניתן להרוס את 
גם בלתי אפשרי לבצע הסדרה  ולסלק את האוכלוסייה שמתגוררת בהם, אולם  המבנים 
״אי־ של  הנושא  את  לבחון  מציעה  הספרות  הקיימים.  והמשפטיים  התכנוניים  בכלים 

הפורמליות״ ו״אי־הציות המוצדק״ מול עצם העקרונות של המסגרת התכנונית־משפטית 
ומשייכת את התופעה לתיאוריות תכנון מתקדמות  והתאמתם למקום הספציפי,  הקיימת 
 Altermn & Calor,( אזרח  וזכויות  צדק  של  למושגים  העירוני  המרחב  את  הקושרות 

.)2020
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והיא  העולם,  ברחבי  בצורתו  אחיד  מרחבי  מופע  אין  פורמלית  הבלתי  הבנייה  לתופעת 
מתרחשת על רקע מגוון של תנאים שונים. מבחינת מאפייני הבעלות ואופן הביצוע, ניתן 
 Gedler, 2013; McGuirk, 2015; Panday, 2020; Roy &( לסווג אותה לשלוש קבוצות

:)AlSayyad, 2004; UN-Habitat, 2016; Zugayar et al., 2021

שבו  מצב  הבונים:  של  בבעלותם  שאינה  קרקע  על  חוקית  בלתי  עצמית  בנייה   .1
חוקית  זכות  להן  ואין  בבעלותן,  שאינה  קרקע  על  משלהן  בתים  בונות  משפחות 
נאלצים  התושבים  ולכן  כלל,  למגורים  תוכננה  לא  שהקרקע  ייתכן  בה.  להשתמש 
להתמודד עם היעדר שירותים, כמו גישה למים, חשמל וביוב. בנייה מסוג זה עלולה 
להוביל  או  ומפולות,  הצפות  כמו  טבע,  לאסונות  בסיכון  התושבים  את  להעמיד  גם 

לזיהום משאבי טבע.

בנייה עצמית על קרקע שסופקה על ידי המגזר הציבורי או המגזר הפרטי: במקרה   .2
למגורים  קרקעות  סיפקו  הפרטי  או  הציבורי  כשהמגזר  עצמית,  בבנייה  מדובר  זה 
ולשירותים. מצב זה מוכר במדינות דרום אמריקה, שם הממשלות מתירות את הבנייה 
בנייה  דורשות  ולא  נמוך,  כלכלי  ממעמד  לאוכלוסיות  מקצות  עצמן  שהן  קרקע  על 
בהיתר. משפחות צפויות לבנות את הבתים שלהן בעצמן, ללא הסדרה. סוג זה ממחיש 
את ההבדל בין בנייה בלתי חוקית לבנייה בלתי פורמלית, ויש המדגישים את יתרונה 
של שיטה זו, המאפשרת להפחית עלויות ולאפשר דיור בר־השגה לאוכלוסייה ענייה.

אי־ציות לחוקי בנייה: צורה שלישית של ׳דיור לא פורמלי׳ מתייחסת לבעלי קרקע   .3
עצמית  בבנייה  מדובר   .)ׂGelder, 2013( והתקנות  הבנייה  בחוקי  עומדים  שאינם 
או בבנייה על ידי יזם על קרקע בבעלות פרטית, אך בניגוד לתקנות ולחוק התכנון 
והבנייה החלים במקום. הדבר עשוי להתבצע בבניית בניינים נמוכים, בינוניים ואפילו 

גבוהים.

מהסוג  בנייה  בעיקר  היא  ירושלים  במזרח  חוץ־גדר  בשכונות  פורמלית  הבלתי  הבנייה 
השלישי — בנייה על ידי יזמים שרוכשים קרקע מבעלים פרטיים, ומקימים בה מבנים ללא 
תכנון וללא היתרים. ריכוזים של בנייה בלתי פורמלית מסוג זה ניתן למצוא במדינות רבות 

בעולם: פורטוגל, יוון, מונטנגרו, וכן במדינות בדרום אפריקה ובדרום אמריקה ועוד. 

במחקרים שבחנו את הרקע לקיומה של בנייה בלתי חוקית נמצאו סיבות רבות, ובהן: קשיי 
הגירה  בשל  היתר  )בין  מהיר  אוכלוסייה  גידול  גבוהים,  ושכירות  דיור  מחירי  רגולציה, 
 Panday,( נוספות  חברתיות  וסיבות  גיאופוליטיות  סיבות  גיאוגרפיות,  סיבות  נרחבת(, 

 .)2020



1011

ת
דו

וד
מ

ת
ה

כי 
דר

ת ו
כו

של
ה

ע, 
רק

ם: 
ליי

רמ
פו

תי 
בל

ם 
רי

גו
מ

רי 
זו

א

שיטות לשיפור תנאי המחיה באזורי מגורים בלתי פורמליים

בספרות המחקר נמצאה שורה של מחקרים המתייחסים לנושא שיפור תנאי המחיה באזורי 
יוזמות   — ובהן  מגוון שיטות,  עוני. הספרות מתארת  ובשכונות  פורמליים  בלתי  מגורים 
ומארגונים לא  יוזמות מבוססות קהילה עם תמיכה מגופים ממשלתיים  מלמטה למעלה, 
 Meredith & McDonald, 2017;( ממשלתית  מדיניות  שינוי  של  ויוזמות  ממשלתיים 

)Parikh et al., 2020

המסקנה המרכזית שעולה מן המחקרים היא ששדרוג אזורי מגורים בלתי פורמליים ושכונות 
עוני דורש תיאום בין גורמים קהילתיים וממסדיים. בהיעדר תמיכה ממקבלי ההחלטות — 
 Hasanawi et al.,( היכולת של יוזמות מבוססות קהילה לחולל שינוי משמעותי מוגבלת
 2019; Hensonet et al., 2020; Meredith & McDonald, 2017; Meredith et al.,

 .)2020

תובנה מרכזית נוספת שעלתה מן המחקרים היא שכאשר מעתיקים ממדינה אחת לאחרת 
מודל מוצלח לשיפור תנאי המחיה באזורים מגורים בלתי פורמליים, הכרחי לבצע התאמות 

.)Henson et al., 2020( המתחשבות בתנאים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים

פורמלית,  בלתי  בנייה  של  גבוה  אחוז  בהן  שיש  מתפתחות  במדינות  כי  נמצא  לדוגמה, 
בחיבור  רצויות  תוצאות  הניבו  תמיד  לא   )Top-down( למטה״  ״מלמעלה  מאמצים 
למעלה״  ״מלמטה  יוזמות  וחשמל.  תברואה  מים,  כמו  בסיסיים  לשירותים  אוכלוסיות 
)Bottom-up( התגלו כיעילות בפתרון בעיות תברואה מקומיות, אך לא יעילות בנושאי 
שיתוף   — הדדיות  שנדרשת  נמצא  כלומר,  אחרים.  לשירותים  קישורים  או  מים  אספקת 
פעולה בין המגזר הציבורי והפרטי הוא בסיס הכרחי להצלחת גישות ״מלמעלה למטה״ 
בסוגיות הנוגעות לשיפור תנאי המחיה באזורים אלה, ויוזמות לשיפור ״מלמטה למעלה״ 
בהובלת ארגוני חברה אזרחית דורשות את התמיכה ושיתוף הפעולה של המגזר הציבורי 

כתנאי להצלחתן.

מחקרם של Parkinson ואחרים )2007( הראה כי ההתמודדות עם בעיות נפוצות באזורי 
מגורים בלתי פורמליים, כגון הצפות לאחר הגשמים, כרוכה באתגרים הנדסיים ובקשיים 
רבים בשל האופי הלא מתוכנן של התפתחות הבנייה באזורים אלה, וכן ישנה בעייתיות 
בקשר עם הקהילות המתגוררות באזורים הללו, שכן במקרים רבים הן אינן רגילות לשתף 
מסוימת  במידה  הפורמלית־ממסדית, שיעילה  הגישה  לכן  גופים ממשלתיים.  עם  פעולה 
במרחבים מתוכננים, אינה בהכרח הפתרון המיטבי בשכונות שמתפתחת בהן תופעת בנייה 

בלתי פורמלית.
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שיפור תנאי מחיה באזורי מגורים בלתי פורמליים — מקרה בוחן

שכונת קיברה )Kibera( בעיר ניירובי שבקניה היא אחת ההתיישבויות הבלתי פורמליות 
הגדולות ביותר באפריקה. במסגרת יוזמה לשיפור איכות החיים של התושבים בשכונה, 
UN-( אנושית  להתיישבות  האו״ם  תוכנית  קניה,  ממשלת   — גורמים  מספר  יחד  חברו 

Habitat(, ארגונים לא ממשלתיים מקומיים וקבוצות מנהיגות מבוססות קהילה. הפרויקט 
נשען במידה רבה על מעורבות קהילתית כדי לבנות אמון, לעודד השתתפות פעילה ולהגדיר 
את סדר העדיפויות לטיפול מנקודת המבט של הקהילה עצמה. סדרי העדיפויות שהגדירו 
התושבים בפרויקט זה כללו אספקת מים, שיפור מצב התברואה וניהול הפסולת, סלילה 

והרחבת כבישים, וכן הקמת מרכז קהילתי וקיום פעילויות להעצמת הקהילה. 

המסקנה העיקרית שעלתה מן המחקר בנוגע ליוזמה זו היא ששיפור בר־קיימא המקובל 
על התושבים דורש הן מחויבות גדולה של הקהילה הן תמיכה מתמשכת ממוסדות חיצוניים 
)Meredith et al., 2021(. החוקרים ציינו מספר היבטים שתרומתם היא הגדולה ביותר 
לשיפור איכות החיים באזורים של מגורים בלתי פורמליים: שקיפות ושמירה על אתיקה 
עם  קציף  קשר  קיום  הפרויקט;  על  האחראים  לבין  הקהילה  בין  שמקשר  הגוף  בקרב 
הקהילה, והתייחסות לתושבים ולנציגיהם כאל שותפים מלאים וחיוניים שמעורבים לאורך 
כל התהליך; מערך הדרכה ותמיכה במתנדבים ומתן תמריצים כדי לעודד אותם להמשיך 

לפעול לאורך זמן; גישה מכילה ומכבדת והמשכיות בבניית יחסי אמון.
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מקרה הבנייה הבלתי פורמלית 
במזרח ירושלים

בעוד שרוב הבנייה הבלתי פורמלית בעולם היא בנייה נמוכה המשתרעת על המרחב בצורה 
אופקית )הוריזונטלית, רוחבית(, בשכונות חוץ־גדר במזרח ירושלים וכן במספר מדינות, 
כמו מצרים, בנגלדש וקניה, מדובר בבנייה בלתי פורמלית של רבי קומות, כלומר בבנייה 
 Angelil & Malterre-Barthes, 2016; Huchzermeyer, 2007;( )לגובה )ורטיקלית

 .)Kamruzzaman & Ogura, 2009; Zugayar et al., 2021

לבנייה בלתי פורמלית לגובה יש מאפיינים ייחודיים — על פי רוב זוהי בנייה לגובה בינוני 
לתוכניות  מנוגדת  הבנייה  להשכרה.  או  מכירה  לצורך  יזמים  ידי  על  שנבנית  גבוה,  או 
מאושרות ולחוקי התכנון והבנייה, ומתבצעת ללא רישום פורמלי, מימון או ליווי בנקאי 
)Zugayar et al., 2021(. בדרך כלל בנייה בלתי פורמלית מתבצעת על ידי האוכלוסייה 
עבור עצמה, אולם במקרים של בנייה בלתי פורמלית לגובה הבנייה מתבצעת לרוב על ידי 
יזמים שפועלים באווירה נטולת בקרה ופיקוח. לכן, רמת הסיכונים ואי־הוודאות גבוהה 

יותר לתושבים וליזמים כאחד.

מחוץ  נמצאות   — שועפאט  הפליטים  ומחנה  עקב  כפר   — ירושלים  במזרח  שכונות  שתי 
 Asmar, 2018;( לגדר ההפרדה ומתרחשת בהן תופעה של בנייה בלתי פורמלית לגובה
Natsheh, 2019(. היזמים הפרטיים בונים בניינים בבנייה רוויה )בתים משותפים( בגובה 
שבין 7 ל־16 קומות, ומוכרים את הדירות בשוק הפרטי, ללא רישום מקרקעין או הסדר 
חלופי, ללא התאמה לתוכניות, לייעוד הקרקע המאושר או להיתר בנייה, וללא הקצאת 
והיא  שלישי  עולם  מדינות  במספר  ומתגברת  הולכת  זו  תופעה  ציבור.  לצורכי  שטחים 
נובעת בעיקר מביקוש גבוה לדיור בר־השגה המלווה בהיעדר אכיפה של חוקי תכנון, לצד 
גורמים נוספים כמו זמינות הטכנולוגיה המאפשרת בנייה לגובה, ניסיון בבניית בניינים 
רבי קומות וקיומן של מגבלות גיאוגרפיות או פוליטיות שמונעות את התפרסות הבנייה 
 .)Zugayar et al., 2021( באופן רוחבי באזורי מגורים בלתי פורמליים או בשכונות עוני

https://www.researchgate.net/publication/307484831_Safety_and_Security_in_Public_Space
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התפתחות היסטורית וסטטוס נוכחי

בשנת 2002 החלה ישראל לבנות את גדר ההפרדה, המפרידה בינה לבין אזורים שבשליטה 
עקב,  כפר   — ירושלים  במזרח  שכונות  שלוש  המערבית.  בגדה  הפלסטינית  הרשות  של 
פי  על  אף  הגדר,  של  הישראלי  בצידה  נכללו  לא   — וואלג׳ה  שועפאט  הפליטים  מחנה 
שהן נכללות בתחום המוניציפלי של ירושלים, ונמצאות בריבונות ישראלית משנת 1967 

.)Zugayar et al., 2021(

 Yaniv( ירושלים 361,700 תושבים  2021 מנתה האוכלוסייה הפלסטינית במזרח  בשנת 
et al., 2022(. על פי הערכות מכון ירושלים למחקרי מדיניות, בשנים 2018-2017 גרו 
הפליטים  ובמחנה   )Al-Asmar,2018( תושבים  כ־61,000  וסביבתה  עקב  כפר  בשכונת 
שועפאט וסביבתו כ־60,000 תושבים )Natsheh,2019(, כלומר כשליש מתושבי מזרח 

.)Zugayar et al., 2021( ירושלים מתגוררים בשכונות אלה, מחוץ לגדר

תמונה 1: צפיפות מעבר לגדר — מבט לכיוון שכונת ראס ח׳מיס, הסמוכה למחנה 
הפליטים שועפאט

צילום: ד״ר חוה ארליך
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עם הקמת הגדר, הרשויות הישראליות ועיריית ירושלים הפסיקו לאכוף את החוק בשכונות 
תשתיות  של  התחזוקה  העירוניים,  השירותים  אספקת  את  דרמטי  באופן  וצמצמו  הללו, 
אלה  בשכונות  פעילותה  את  הפסיקה  ישראל  משטרת  חדשות.  תשתיות  ופיתוח  קיימות 
מצב  מאוד.  מצומצם  בהיקף  אך  בהן,  לפעול  חזרה  היא  ב־2021  ארוכה.  תקופה  למשך 
לעיר׳״  ׳הזכות  של  סוג  ולכל  עירוניים  לחיים  הזכות  של  כ״שלילה  בספרות  מתואר  זה 
)AlKhalili et al., 2014, p. 257(. בעקבות הפסקת אכיפת החוק ומתן שירותים עירוניים 
 Zugayar et al.,( התפתחה בשכונות חוץ־הגדר תופעת הבנייה הבלתי פורמלית לגובה

 .)2021

היעדר אכיפת החוק הוא אחד המרכיבים העיקריים שגרמו להתפתחות התופעה הזו, אך הוא 
אינו הגורם היחיד. גורמים מרכזיים נוספים העומדים מאחורי העלייה במספר התושבים 

בשכונות חוץ־גדר וההתעניינות של יזמים בהשקעה בבנייה בלתי פורמלית לגובה הם:

מדיניות ״מרכז החיים״: על פי מדיניּות מדינת ישראל, ערבים המתגוררים במזרח   .1
ירושלים אינם אזרחי ישראל אלא תושבי קבע בלבד )Shlomo, 2017(. כדי לשמור 
על מעמד התושבות הם צריכים להוכיח למשרד הפנים שמרכז החיים שלהם מתנהל 
בתוך גבולות ישראל, כלומר שהם חיים ועובדים בישראל, אחרת, מעמדם כתושבי 
אזרחות  מחזיקים  אינם  מהם  שרבים  כיוון   .)Samman, 2018( להישלל  עלול  קבע 
 Amir,( מדינה  באף  מוגדר  חוקי  כל מעמד  ללא  יישארו  סכנה שהם  קיימת  אחרת, 

.)2011

אתגרים  עקב  מוגבל  ירושלים  במזרח  הדיור  היצע  ירושלים:  במזרח  הדיור  היצע   .2
פוליטיים ותכנוניים. המטרה העיקרית של תוכנית מתאר 2000 של ירושלים — אשר לא 
הופקדה, אך משמשת בפועל מסמך מתווה מדיניות — היא לשמור על ״איזון דמוגרפי״ 
 .)Chiodelli, 2011; UN-Habitat, 2015( בין התושבים היהודים והערבים בירושלים
ותהליך  עדכניות,  מאושרות  מתאר  תוכניות  אין  ירושלים  במזרח  השכונות  במרבית 
2018, לאחר קבלת החלטת הממשלה  רק בשנת  ויקר.  בנייה ממושך  היתרי  הוצאת 
3790 )שמטרתה צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים(, 
החלה הממשלה לבצע הליך של הסדרת מקרקעין שעשוי לצמצם את מצוקת הדיור, 

אך מדובר בתהליך איטי )משרד ירושלים ומורשת, 2021(. 

המצב הכלכלי של תושבי מזרח ירושלים: 61% מהתושבים הערבים במזרח ירושלים   .3
חיים מתחת לקו העוני )Yaniv et al., 2022(, ועל כן דירה מוסדרת בעלת היתר בנייה 
 The International Peace( במזרח ירושלים אינה בת־השגה עבור רוב האוכלוסייה
עלות  העיר  במזרח  פנים־גדר״  ב״שכונות  גם   .)and Cooperation Center, 2013

 .)Swed, 2020( המגורים גבוהה, בין אם בשכירות ובין אם ברכישה
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בשל הביקוש הגבוה לדירות, יחד עם היעדר אכיפת החוק, החלו יזמים לבנות בניינים 
הבנייה  ירושלים.  מזרח  לתושבי  בר־השגה  במחיר  הדירות  את  ולמכור  רוויה,  בבנייה 
בנייה,  והיטלי  מיסים  תשלום  אין  בנייה,  היתר  וללא  מוסדרת  לא  קרקע  על  מתבצעת 
כדי  תקינים  לא  בנייה  בחומרי  משתמשים  היזמים  ובקרה  פיקוח  היעדר  בשל  ולעיתים 
תחושת  יזמים שבשל  ישנם  הצמודים.  הציבוריים  לשטחים  פולשים  וכן  עלויות,  לחסוך 
בני־השגה  במחירים  דירות  בונים  ירושלים  מזרח  אוכלוסיית  כלפי  חברתית  מחויבות 
ובאיכות טובה יחסית. אך בו־בזמן ישנם גם יזמים שמנצלים את היעדר מערך הפיקוח 
והבקרה כדי למקסם את הרווח על חשבון איכות הבנייה. משום שאין מערך בקרה כלשהו, 
לא ניתן לקבל מידע ודאי ומדויק על איכות הבנייה )Zugayar et al., 2021(. בשל היעדר 
כלים להסדרת העברת מקרקעין על שם הרשות המקומית, וחוסר מוטיבציה של היזמים 
עצמם — אין הקצאה של שטחים לצורכי ציבור, ולכל היותר נשמרים בין המבנים מעברים 

מינימליים, שאינם מספיקים לתשתיות עירוניות. 

הולכת  ואף  ירודה,  ירושלים  במזרח  חוץ־גדר  בשכונות  החיים  איכות  זאת,  בעקבות 
ומתדרדרת עם השנים, ככל שהצפיפות עולה. כך למשל, תשתיות המים והביוב בשכונת 
כפר עקב מיועדות לשרת 8,000 תושבים, אך בפועל משרתות 80,000 תושבים. זאת 
ועוד, התשתיות הוזנחו תקופה ארוכה, לא שופצו ולא הורחבו בהתאם לגידול האוכלוסייה, 
ולכן חלה ירידה ניכרת באיכות החיים בשכונות אלה: הצפות בימי החורף, עליית הביוב 
על גדותיו כל השנה, פקקים ועומסי תנועה, אספקת מים לא סדירה ותשתית חשמל לקויה 
 Abu Hatoum,2020; Asmar, 2018; Jawabreh & Badawy, 2015;( חיים  ומסכנת 
 Natsheh, 2019; The International Peace and Cooperation Center, 2008;
אלה  לנושאים  המוקצים  המשאבים  היקף  בין  ההתאמה  חוסר  בשל   .)UNRWA, 2014
ניקיון  תברואה,  של  מבעיות  סובלות  השכונות  האוכלוסייה,  גודל  לבין  העירייה  מטעם 
ופינוי אשפה. זאת ועוד, היעדר אכיפת החוק גורם למגוון בעיות חברתיות, בהן תופעות 

.)Asmar, 2018; Natsheh, 2019( של סחר בסמים ונשק
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תמונה 2: בנייה בשכונת חוץ־גדר; מרווח מינימלי בין בניינים, בעיות של ִאוורור, 
קושי בהנחת תשתיות וחוסר פרטיות 

צילום: מליחה זגייר
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שיפור תנאי המחיה בשכונות חוץ־גדר: 
סוגיות מרכזיות

ירושלים,  במזרח  חוץ־גדר  בשכונות  ופעילים  תושבים  עם  הראיונות שנערכו  באמצעות 
אותרו  עקב,  וכפר  שועפאט  הפליטים  מחנה  בשכונות  התצפיות שהתקיימו  עם  בשילוב 
)1( פינוי אשפה;  ניכרת איכות חיי היום־יום בשכונות:  שלוש סוגיות שיש להן השפעה 

)2( ניקוז מים ותשתיות ביוב; )3( עומסי תנועה.

1. פינוי אשפה

פינוי האשפה בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה במזרח ירושלים מתבצע באמצעות קבלן 
משנה. העירייה הוציאה מכרז לנושא זה, והחברה שזכתה בו העבירה את התפקיד לקבלן 
משנה. לפי הדיווח של נדרא ג׳בר — מנהלת הִמנהל הקהילתי עוטף ירושלים — ישנו ניסיון 
לייעל את הליך פינוי האשפה ולמקסם את התוצאות באמצעות הגדרת היקף שעות העבודה 

וזמני הפינוי, כך שלא יגבירו את עומסי התנועה ויעצימו את בעיית הפקקים. 

המתאם הפיזי בִמנהל הקהילתי נמצא בקשר שוטף עם הקבלן, ונעזר בתלונות של התושבים 
)בדף הפייסבוק של הִמנהל הקהילתי( כדי לפקח על עבודתו. בידי הִמנהל הקהילתי אין 
כלי פיקוח או אכיפה פורמלי. אומנם זה לא אחד מהתפקידים של הִמנהל הקהילתי, אך 
הייחודיות של שכונות חוץ־הגדר מטילה על הִמנהל הקהילתי עוטף ירושלים לעסוק בכך. 
נושא זה מטריד מאוד את התושבים, ולכן הִמנהל מסתייע כאמור בתלונות בדף הפייסבוק, 
אך חשוב לציין שאמצעי זה מוגבל ולא מייצג. לִמנהל הקהילתי אין שליטה על העבודה 
של קבלן המשנה, והוא לא יכול ליצור קשר ישיר עם העובדים ולכוון אותם או לתת להם 
הנחיות. הוא נמצא בקשר רק עם קבלן המשנה, מתאר לו את תמונת המצב ומבקש ממנו 

לטפל במפגעים שהתושבים דיווחו עליהם. 

התצפיות בתוך השכונות וגם דיווחים של תושבי השכונות שהתראיינו למחקר, מצביעות 
ופינוי  ניהול  על כך שאף על פי שבשנים האחרונות חל שיפור במצב הניקיון, מדיניות 
האשפה כיום עדיין לא מצליחה ליצור את ההשפעה הרצויה ברמת הניקיון של המרחב. 
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ערמות אשפה שלא פונו מייצרות ריח רע וסביבה לא נעימה, ועלולות לגרום להתפרצות 
מחלות ולהתרבות בעלי חיים )כלבים משוטטים, חתולי רחוב ומכרסמים( שמהווים סכנה 

לבריאות התושבים. 

אחת מהמרואיינות, תושבת שכונת כפר עקב, סיפרה: ״מאז שעברתי לגור בכפר עקב, 
החמירה בעיית הנשימה שלי, ואני נאלצת להשתמש בתרופות״. מרואיינת נוספת שגרה 
כי הן  יום שורפים את מכולות האשפה בשכונה  במחנה הפליטים שועפאט סיפרה שכל 
עולות על גדותיהן. שרפת האשפה גורמת לריח לא נעים לאורך כל היום, כך שהיא ״לא 
מעיזה לפתוח חלונות לאוורר את הבית״. אותה מרואיינת הביעה חשש מכך שתלמידי בתי 

ספר עוברים ברגל ליד השרפות, ושתושבי השכונה נושמים את האוויר המזוהם.

מיקום מכולות האשפה ופריסתן בשכונה הוא אתגר בפני עצמו. הבנייה הבלתי פורמלית 
המבנה  בתוך  שטח  של  הקצאה  ואין  לכבישים,  ופלישה  השטח  של  מרבי  ניצול  כללה 
למכולה או פח מרכזי. כפתרון לפינוי אשפה מציבה העירייה באמצעות קבלן פינוי האשפה 
מכולות גדולות יחסית, שאמורות לרכז אשפה מבניינים רבים. היות שאין לאזורים הללו 
פינוי  מבחינת  מועיל  שיהיה  באופן  מכולות  להצבת  מקום  נקבע  לא  מפורטות,  תוכניות 
האשפה, יאפשר תכנון מסלולים יעילים, וישמור על חזות הרחובות. משיחות עם תושבים 
עולה סתירה ביחס למיקום מכולות האשפה: מצד אחד הם מתנגדים להצבת מכולות אשפה 
בכניסה לבתיהם, ומצד שני, מתלוננים על היעדר מכולות אשפה במרחק הליכה מהבית. 
 Not In My Back Yard אפשר לראות בכך ביטוי לתופעת נְִמִּב״י )נגד מיקום בחצרי, 
NIMBY —(. פיזור אקראי של המכולות גורם לכך שהתושבים משליכים אשפה בסמטאות 

ולא במקומות המיועדים לכך. 

תמונה 3: מכולת אשפה סמוך לגן ילדים בשכונת כפר עקב

צילום: מליחה זגייר
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2. ניקוז מים ותשתיות ביוב

חלק מהערים במדינות מתפתחות מאופיינות באזורים נרחבים של בנייה והתיישבות בלתי 
פורמלית. אזורים אלה לרוב אינם עומדים בהנחיות התכנון הרשמיות, בתקנות ובתקני 
נדירות  לעיתים  המקומיות,  הרשויות  ידי  על  רשמית  מוכרים  שאינם  ומכיוון  הבנייה, 

 .)Parkinson et al., 2007( מסופקים להם תשתית ושירותים נאותים

ירושלים, שהתשתיות בהן  המצב המתואר דומה מאוד למצב בשכונות חוץ־גדר במזרח 
)אם בכלל קיימות( ישנות מאוד, ועל פי רוב לא מתוחזקות או משודרגות בהתאם לצרכים 
הנדרשים. למשל, תושבי שכונת כפר עקב וסביבתה סובלים מדי חורף מהצפות קיצוניות, 
השלכות  להן  ויש  התושבים,  חיי  את  מסכנות  ההצפות  כבישים.  לחסימת  שגורמות 
כלי  תנועת  של  ולהגבלה  לפקקים  גורמות  ההצפות  וסביבתיות.  בריאותיות  בטיחותיות, 
הרכב, כך שגם אמבולנס או רכב כיבוי אש לא יכולים להיכנס לשכונה. ההצפות עלולות 
ואתרי  כבישים  של  לקריסה  וכן  ספר,  לבתי  ברגל  שהולכים  ילדים  של  לטביעה  לגרום 
בנייה לא מפוקחים, דבר המסכן את חייהם של תושבי השכונה.5 כמו כן, אי־ניקוז של מי 
הגשמים ועליית מי הביוב על גדותיהם יוצרים מפגעים סביבתיים ותברואתיים, כגון ריחות 
לא נעימים, זיהום אוויר, מקווי מים מזוהמים והתרבות מכרסמים למיניהם. כיום מבצעת 
ניקוז באחת מתת־השכונות בכפר עקב, ועם סיומו חלק מהבעיה  חברת הגיחון פרויקט 
עשויה להיפתר. עם זאת, הפרויקט צפוי לתת מענה נקודתי בלבד, והוא אינו פותר את 

הבעיה בכל השכונה.

בעבר סבלו תושבי שכונת מחנה הפליטים שועפאט וסביבותיה מאותה הבעיה, אך החל 
משנת 2020 המצב השתפר הודות לפעולות להסדרה ולהנחת תשתיות על ידי חברת הגיחון 
ועיריית ירושלים, בשיתוף פעולה עם הִמנהל הקהילתי, וזאת לאחר הפעלת לחץ מטעם 
ועד השכונה )ועד שנבחר על ידי תושבי השכונה, עבר הליך רישום פורמלי, וכיום מקבל 

הכרה מהממסד הישראלי(.  

הן הסיבות המרכזיות להחמרה  נאותות  ניקוז  והיעדר תשתיות  פורמלית  הבנייה הבלתי 
כדי  בחורף  ההצפות  בסוגיית  לטפל  הראוי  מן  חוץ־הגדר.  בשכונות  ההצפות  בעיית  של 
לשפר את איכות החיים היום־יומית של תושבי השכונות הללו. יש לציין כי הפלישה של 
הבנייה הבלתי פורמלית לשטחים רבים, מבלי שנותר מקום להנחת תשתיות, מקשה מאוד 

5  ראו עוד: חסון, נ׳ )16 בינואר 2022(. ״עד שמישהו ימות לא יעשו כלום״: בכפר עקב במזרח ירושלים 

https://www.haaretz.co.il/nature/2022-01-16//0000017f- הארץ.  להצפה.  הופך  גשם  כל 
e1ef-d9aa-afff-f9fffebb0000

https://www.haaretz.co.il/nature/2022-01-16//0000017f-e1ef-d9aa-afff-f9fffebb0000
https://www.haaretz.co.il/nature/2022-01-16//0000017f-e1ef-d9aa-afff-f9fffebb0000
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על מציאת פתרון שיבוסס על הקמת תשתיות ניקוז לפי תקן מבלי שהדבר ידרוש הריסת 
בניינים ופגיעה בבעלי הדירות. 

תמונה 4: הצפות בכפר עקב

צילום: תושב מזרח ירושלים

3. עומסי תנועה

שהמרואיינים  נוספת  מרכזית  בעיה  הם  חוץ־הגדר  שכונות  בתוך  תנועה  ועומסי  פקקים 
הצביעו עליה. על פי דיווחי התושבים, בשעות השיא לוקח לתושב שכונת כפר עקב או 
מחנה הפליטים שועפאט בין שעה וחצי לשעתיים לצאת מהשכונה לכיוון ירושלים — כלומר 
לעבור את המחסום ולהיות בצידה השני של הגדר. לאחרונה שעות העומס מתארכות ואינן 

רק בשעות הבוקר ואחר הצהריים. גם בתצפיות שערכנו בלטה בעיית הפקקים.

סוגיית הפקקים היא אחד האתגרים שמטרידים מאוד את תושבי שכונות חוץ־הגדר, והיא 
נובעת ממספר סיבות: 

הכבישים  תשתית  לבין  בשכונות  המתגוררת  האוכלוסייה  גודל  בין  התאמה  חוסר   
ושירותי התחבורה הציבורית הקיימים.

היעדר אכיפת חוק בכבישים, הראשיים והמשניים כאחד.  
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טיפול חלקי בלבד בכבישים עצמם ובמפגעים בכביש )גרוטאות ופסולת בניין(.   

מחסור במקומות חניה, וכפועל יוצא מכך — תופעת החניה הכפולה.   

בשכונות לא נבנו מדרכות תקינות, ובחלק מהאזורים אף לא נבנו מדרכות כלל. זאת   
ועוד, לעיתים השתלטו בעלי עסקים על המדרכות, ומשום כך הולכי הרגל נאלצים ללכת 

על הכביש, ובכך הם מסכנים את חייהם ויוצרים עומס גדול יותר על הכבישים.

בכפר עקב הכביש הראשי הוא גם ציר תנועה מרכזי לתושבי הגדה המערבית שנוסעים   
רעש  ויוצרת מטרדי  התנועה  עומס  את  מציאות שמגדילה  לדרומה,  הגדה  צפון  בין 
ורק את תושבי  אך  אוויר; במחנה הפליטים שועפאט הכביש הראשי משרת  וזיהום 
פקקים  על  החברתיים  והפעילים  התושבים  התלוננו  זו  בשכונה  גם  אולם  השכונה, 

ועומסי תנועה כבדים. 

אחד האתגרים המרכזיים בשכונות שמעבר לגדר הוא הסדרת תשתית הכבישים ותנועת כלי 
רכב. פקחי תנועה עירוניים פועלים כיום בהיקף מצומצם מאוד בשכונות הללו, ומגיעים 
אליהן רק מדי כמה חודשים. כאשר הפקחים מגיעים לשכונה, הם מקפידים לא למשוך 
תשומת לב. הם מתמקדים בצילום מכוניות שחונות בכביש בצורה לא חוקית ומפריעות 

לזרימת התנועה ובמתן דו״חות בהתאם. 

כדי למלא את החלל שהותירו הרשויות, בשנים האחרונות קבוצה של מתנדבים בשכונת 
התנועה  את  מכוונים  בכבישים,  יום  מדי  ניצבים  המתנדבים  לשטח.  יוצאת  עקב  כפר 
ומונעים ביצוע עבירות תנועה. כמו כן, הם עוסקים בפינוי גרוטאות מהכבישים. פעילותם 
של המתנדבים זכתה לשבחים ולתמיכה מהתושבים, והיא מהווה בסיס להמלצות שנציג 

בפרק הבא.

אחד הפעילים בקבוצה סיפר על קשיים בהסדרת התנועה בשל היעדר אכיפת החוק על ידי 
גורם רשמי. למשל, לעיתים קרובות עברייני תנועה אינם משתפים פעולה, ולא מקשיבים 
להנחיות של המתנדבים. לדבריו, יכולת המתנדבים מוגבלת, כל עוד תשתית הכבישים 

אינה מותאמת למספר כלי הרכב שנעים בכבישי השכונה. 
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תמונה 5: עומסי תנועה בשכונת חוץ־גדר

צילום: מליחה זגייר
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המלצות

התנאים  ושיפור  כבישים(  )מים,  תשתית  אספקת  של  החשיבות  את  מדגישים  מחקרים 
הסביבתיים )תברואה, שיטפונות וניהול פסולת מוצקה( לצורך שיפור תנאי החיים באזורי 
מגורים בלתי פורמליים )Mulligan et al., 2020; Parikh et al., 2020(. כאמור לעיל, 
הצלחה באספקת תשתיות בשכונות המתאפיינות בבנייה בלתי פורמלית תלויה בהשתתפות 
ובמעורבות מלאה של הקהילות המקומיות )Parikh et al., 2020(. הקהילות המתגוררות 
ניהול  כמו  שונים,  בנושאים  יוזמות  ומובילות  גבוהה  מעורבות  מגלות  הללו  באזורים 
פסולת, מים איכותיים, כבישים טובים, אבטחה וניקוז, וזאת בהיעדר טיפול של הרשויות 
)Mereduth et al., 2021(. בהליך כזה יש לארגונים לא ממשלתיים )NGO( ולארגונים 
מבוססי קהילה )CBO; להלן: ״ארגונים קהילתיים״( תפקיד מרכזי במתן ייעוץ והדרכה. 
התפקיד המרכזי של הגופים הממשלתיים והעירוניים יתמקד ביצירה ובביצוע של רגולציה 

.)Makinde & Ilesanmi, 2012( מותאמת, וכן בתיאום ובייעוץ

וההעצמה של הקהילה שמתגוררת  ההמלצות שלנו מתמקדות בשילוב של הפן החברתי 
סבורים  אנו  בשטח.  פורמליים  צעדים  עם  יחד  ירושלים,  במזרח  חוץ־הגדר  בשכונות 
של  החיים  איכות  לשיפור  ולגרום  לטובה  שינוי  לחולל  ניתן  אלה  פעולות  שבאמצעות 
מלמטה  התכנון  ליוזמות  שיש  העוצמה  היא  המוצא  נקודת  הללו.  בשכונות  התושבים 
קהילתיים  אזרחיים,  גופים  של  תמיכה  עם  יחד  היום־יומית,  המציאות  בשיפור  למעלה 

וממשלתיים.

משתמע מכך שסיכויי ההצלחה של יוזמות לשיפור תנאי המחיה בשכונות חוץ־הגדר גדלים 
וארגונים  ממשלתיים  לא  ארגונים  לבין  הציבורי  המגזר  בין  פעולה  שיתוף  ישנו  כאשר 
הגישה  בין  שילוב  על  שיתבסס  הפעלה  מודל  על  ממליצים  אנו  זאת,  לאור  קהילתיים. 

הפורמלית לבין גישה גמישה יותר בהשתתפות הקהילה והגופים האזרחיים. 
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תרשים 1: המלצות לשיתופי פעולה לשיפור תנאי המחיה בשכונות חוץ־גדר

להלן המלצות ממוקדות לשלוש הסוגיות המרכזיות:

פינוי אשפה

אנו  לכן  לגדר.  שמעבר  בשכונות  החברתי  בתחום  מאוד  מעורב  הקהילתי  הִמנהל   .1
מציעים, נוסף על צורת הפעולה הנוכחית, לנצל את הכוח החברתי של המנהל הקהילתי 
ולהגביר את המודעות של התושבים ליכולתם ליצור שינוי ולשפר את איכות החיים 
באמצעות יוזמות מקומיות הצומחות מהשטח. הספרות מעידה על הצלחות רבות של 
בשכונות,  התושבים  ידי  על  קואופרטיבית  בצורה  המנוהלים  אשפה  לפינוי  מודלים 
יוזמות כאלה  לקויה.  או תפקדה בצורה  שהמערכת הפורמלית לא תפקדה בהן כלל 
יכולות לכלול דיווח על עבודה לקויה של קבלן המשנה, ניקוי השכונה בהשתתפות 
מורים ותלמידים מבתי הספר, הקמת ארגונים קהילתיים בתמיכה ובהכוונה של הִמנהל 

הקהילתי או ארגונים לא ממשלתיים אחרים ועוד. 
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מומלץ לשנות את המדיניות שלפיה עיריית ירושלים מנהלת את פינוי האשפה משכונות   .2
חוץ־הגדר באמצעות קבלן, שזוכה במכרז ורשאי להעביר את העבודה לקבלן משנה. 
צורת פעולה זו גורמת לבזבוז משאבים, הן משום שנכנס לתמונה קבלן משנה, הן משום 
שקשה לבצע בקרה ופיקוח בשכונות שאכיפת החוק בהן ממילא מוגבלת ומצומצמת. 
לכן, אנו מציעים שעיריית ירושלים תרכוש או תקצה את הציוד הנדרש, ותעניק את 
האחריות על גיוס עובדים, על הפעלת מערכת הניקיון ועל הפיקוח ַלִמנהל הקהילתי 
עוטף ירושלים. צעד כזה עשוי לייעל את תהליך פינוי האשפה בטווח הארוך בהיעדר 
תקציב  להקצות  תצטרך  העירייה  בעירייה.  התברואה  אגף  של  הישירה  המעורבות 
נוסף ותקנים נוספים לִמנהל הקהילתי, כדי שיוכל לנהל את המערכת בצורה ישירה.

ניקוז מים ותשתיות ביוב

מומלץ להקצות משאבים ייעודיים לשיפור תשתיות הניקוז בשכונות חוץ־גדר במזרח   .1
העיר במסגרת תוכנית החומש הבאה לצמצום פערים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים 
)תוכנית 3791(. אם החלטת הממשלה תתייחס לנושא זה במישרין, עיריית ירושלים 
ולפעול  העדיפויות  סדר  בראש  הנושא  את  לשים  יוכלו  ומורשת  ירושלים  ומשרד 

בהתאם.

מומלץ לקדם עבודה משותפת של תושבי שכונות חוץ־גדר כדי לפתור את בעיות הניקוז   .2
באמצעות חפירה והתקנה של פתחי ניקוז וניקוי פתחי הניקוז הקיימים. היעילות של 
היוזמות תלויה במנהיגות המקומית ובמידת הלכידות החברתית של הקהילה. ארגונים 
קהילתיים )CBO( יכולים למלא תפקיד מפתח בעידוד פעילות קולקטיבית כזאת, אך 
יש צורך גם בתמיכה של ארגונים לא ממשלתיים )NGO( ושל גופים ממשלתיים כדי 
לסייע למהלכים הללו ולייעל אותם. הסיוע יכול להיות כלכלי וגם תוכני, כגון אספקת 

הכשרה ויועצים חיצוניים שילוו את הקהילה.

מומלץ להדק ולשפר את הקשרים בין הִמנהל הקהילתי עוטף ירושלים לבין ארגונים   .3
קהילתיים שכבר פעילים בשכונה, ולגשר בינם לבין ארגונים ממשלתיים ואזרחיים 
לו  שיסייעו  אזרחיים  בארגונים  ייעזר  הקהילתי  שהִמנהל  גם  מומלץ  בהם.  שיתמכו 
לא  הארגונים  מן  חלק  כיום  חברתיים.  ופעילים  קהילתיים  ארגונים  עם  בתקשורת 
נמצאים בקשר עם הִמנהל הקהילתי מכיוון שהוא חלק מן הממסד הישראלי. עם זאת, 
קיים פוטנציאל לשיח משותף מונחה פתרונות לשיפור תנאי המחיה של התושבים, 

ללא התייחסות לסוגיה הלאומית.
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פקקים ועומסי תנועה

מומלץ לחזק את היוזמות החברתיות הקיימות בתחום. למשל, בשכונת כפר עקב פועל   .1
ארגון מבוסס קהילה בשם ״הוועד העממי סמירה מיס — צפון ירושלים״. ארגון זה 

פועל להסרת גרוטאות ומפגעים מהכבישים, וכן להסדרת התנועה בשעות השיא.

מומלץ ליצור קשרים בין העירייה לבין ארגונים קהילתיים שפועלים בשכונות בתחום   .2
שיערוך  מיפוי  בעזרת  הללו  הארגונים  אל  להגיע  ניתן  פעולה.  שיתופי  ולקדם  זה, 
הִמנהל הקהילתי לכל הארגונים הקהילתיים הפועלים בתחום. לחלופין: העירייה יכולה 
להיעזר בארגונים לא ממשלתיים כגוף מגשר ומתווך בינה לבין הארגונים הקהילתיים 
לפעילים  הכשרות  באמצעות  תמיכתה  את  להציע  יכולה  העירייה  בתחום.  הפועלים 

בארגונים הללו, ובשלב מתקדם, הארגונים עצמם יוכלו לספק שירותים לעירייה.

מומלץ להגביר את הנוכחות של פקחי תנועה באזור ואת תדירות הגעתם, ובמקביל   .3
ליידע את התושבים על קיום פעילות אכיפה בכבישים כדי ליצור הרתעה שתמנע מהם 

לחנות בנתיבי נסיעה בכבישים ולחסום את התנועה. 
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סיכום

לגובה,  פורמלית  בלתי  בנייה  של  תופעה  קיימת  ירושלים  במזרח  חוץ־גדר  בשכונות 
שמשפיעה באופן שלילי על איכות החיים של התושבים. על בסיס ראיונות שנערכו עם 
תושבי השכונות, עם פעילים חברתיים ועם אנשי מקצוע שפועלים בשכונה, וכן על בסיס 
תצפיות שהתקיימו בשכונות, זוהו שלוש סוגיות מרכזיות שמעסיקות את תושבי השכונות 
ויש להן השפעה ניכרת על איכות חיי היום־יום שלהם: )1( פינוי אשפה; )2( ניקוז מים 

ותשתיות ביוב; )3( עומסי תנועה. 

המחקר כולל המלצות לכיווני פעולה וטיפול בשלוש הסוגיות הללו, שיישומן עשוי לשפר 
את איכות החיים של התושבים. ההמלצות העיקריות הן: 

וההעצמה של הקהילה שמתגוררת בשכונות  הפן החברתי  מומלץ להתמקד בשילוב   
שיח  קיום  באמצעות  בשטח,  פורמליים  צעדים  עם  יחד  ירושלים,  במזרח  חוץ־גדר 
משותף בין הרשות המקומית לתושבים. השיח יתמקד בפתרונות לשיפור תנאי המחיה 

של התושבים, במנותק מנושא הסכסוך הלאומי. 

מומלץ לחזק את היוזמות וההתארגנויות האזרחיות והמקומיות הפועלות כיום בשטח.   
חיזוק זה יתבצע על ידי סיוע מהִמנהל הקהילתי, הן בהיבטים ארגוניים הן בהיבטים 

של סנכרון הפעילות עם הפעולות וההשקעות העירוניות. 

פרויקטים  לביצוע  וולונטריים  קהילתיים  מנגנונים  ולעודד  להקים  ליצור,  מומלץ   
עם  פתרונות  גיבוש  על  בדגש  פורמליים,  הבלתי  במתחמים  החיים  איכות  לשיפור 
לשירותי  התחבורתית  הנגישות  שיפור  האשפה,  פינוי  בנושאים  המקומית,  הרשות 

חירום, ביטחון אישי ואכיפה. 

מנהלת  ירושלים  עיריית  המדיניות שלפיה  את  לשנות  מומלץ  לפינוי אשפה,  באשר   
את פינוי האשפה משכונות חוץ־הגדר באמצעות קבלן שזוכה במכרז ורשאי להעביר 
את העבודה לקבלן משנה. בד בבד, מומלץ לתת לִמנהל הקהילתי כלים ואחריות על 
נושא פינוי האשפה, בעיקר בממשק בין התושבים לבין הגורמים האחראים על פינוי 

האשפה. 
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לגבי ניקוז מי גשמים, מומלץ לתקצב בתוכנית החומש הבאה תכנון וביצוע של פעולות   
להסדרת הניקוז, ובו־בזמן לחזק ולקדם פעולות עצמיות של חפירה והתקנה של פתחי 

ניקוז ותעלות ניקוז, גם בקרקעות פרטיות, ולחברם למערכת העירונית. 

כדי להקל על עומסי התנועה מומלץ לחזק את הארגונים הקהילתיים שפועלים בשטח   
לפינוי גרוטאות ומסייעים להסדרה מקומית נקודתית של חניה וצמתים. כמו כן, מומלץ 
להגביר את נוכחותם של פקחי תנועה וחנייה בשכונות הללו ולהגביר את האכיפה על 

חסימת הכבישים.

במזרח  ״אי־הפורמליות״  סוגיית  את  ולהבין  לנתח  לחקור,  ללמוד,  להמשיך  מומלץ   
ירושלים במטרה להציע כלים מותאמים להסדרה, לפיתוח ולשיפור איכות החיים. 
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