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 תמונת מצב – ירושלים המזרחית

לצד כיבוש הגדה המערבית, רצועת עזה, רמת  ,כבשה ישראל את ירושלים המזרחית 1967ביוני 

הגולן וחצי האי סיני. מספר שבועות לאחר הכיבוש סיפחה מדינת ישראל שטחים בירושלים 

לשטח השיפוט העירוני דונם  70,500-כובסביבותיה, הידועים היום כירושלים המזרחית. כך נוספו 

(. לאחר הסיפוח הוחלו המינהל, דונם 38,000-של ירושלים תחת שלטון ישראל )שהיה עד אז כ

 .המשפט והשיפוט של ישראל על שטחים אלה

 ואיננו מוכר על ידי מרבית מדינות העולם. ,סיפוח ירושלים המזרחית מנוגד לחוק הבינלאומי

ערבים פלסטינים שהתגוררו בשטח  66,000-סיפוח ירושלים המזרחית הכניס לתחומי העיר כ

. בישראל קיבלו מעמד של תושבי קבעהם לאחר הסיפוח  דאז(.מאוכלוסיית העיר  24%-שסופח )כ

כל עוד שולטת ישראל בשטח ירושלים המזרחית ומגדירה את תושביה משמעות הדבר היא ש

פי החוק הישראלי עצמו, -. גם עלכתושבי ישראל, היא מחויבת לנהוג כלפיהם באופן שוויוני

ים אזרחי המדינה, למעט הזכות להצביע תושבים אלה זכאים לכל השירותים והזכויות שמהם נהנ

לירושלים להקצות נמנעות הרשויות הישראליות מ 1967מאז  ,בבחירות לכנסת. למרות זאת

 שיאפשרו לספק לתושבות ולתושבים שירותים הולמים ולענות על, משאבים ראויים המזרחית

 ההולכת וגדלה.צורכי האוכלוסייה  ועל הצרכים הפיזיים של האזור

מכלל  38%-, המהווים כ.ותפלסטינים 358,804-כם, העיר הגדולה בישראל, מתגוררים בירושלי

 רובם המוחלט מתגוררים בשכונות הנמצאות במזרח ובדרום העיר. 1.העירתושבי 

למעלה כבר ירושלים המזרחית סובלים מאפליה מצד הרשויות הישראליות ותושבות תושבי 

אפליה : בכל מישורי החייםמעשי מקבלת ביטוי הישראלית האפליה מדיניות  .מחמישה עשורים

בתחומי התכנון והבנייה, הפקעת קרקעות והשקעה מינימלית בתשתיות פיזיות ובשירותים 

. אלה מובילים לתנאי חיים קשים ולשורה של פגיעות בזכויות האדם הממשלתיים והעירוניים

נוך, הזכות לשירותי רווחה והזכות לקיום הזכות לדיור, הזכות לחי הבסיסיות, ובהן הזכות למים,

אלימות מסובלים התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית משיטור יתר,  זאתלצד  בכבוד.

 פגיעה מתמשכת בחופש הביטוי והמחאה שלהם. ממשטרתית ו

מדיניות האפליה וההזנחה מקדמת את האינטרס של ישראל לשמור על רוב יהודי בעיר ולדחוק את 

פלסטינים של ירושלים אל מחוצה לה. יתרה מכך, ישראל מסייעת למתנחלים תושביה ה

ואף מקדמת את התרחבות ההשתלטות שלהם על בתים  ,המתיישבים בירושלים המזרחית

 ושכונות באזור זה.

ניתוק מצבם של התושבים והתושבות המתגוררים בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה חמור במיוחד. 

רובם גדר הביא לקריסה כלכלית וחברתית של חלק זה של העיר. ההעיר מהגדה בעקבות בניית 

לקנות את השירותים  יםיכול םואינ יםמקבל םאינ שכונות שמעבר לגדרהגדול של התושבים ב

 .הבסיסים ביותר, וזכויותיהם לתנאי קיום נאותים ולכבוד נפגעות באורח אנוש

התושבות האגודה לזכויות האזרח פועלת זה שנים ארוכות על מנת להגן על זכויותיהם של 

ירושלים המזרחית ולשפר את איכות השירותים והמשאבים המוקצים להם על ידי ב םתושביוה

                                                            
 )באתר האינטרנט של הלמ"ס(. 2019נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  1
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רשויות המדינה. בעמודים הבאים תתואר תמונת המצב בתחומים בהם עוסקת האגודה בירושלים 

 המזרחית.

 דתושבות ומעמ

 לרוב הפלסטינים המתגוררים בירושלים המזרחית יש מעמד של תושבי קבע. 

בניגוד לאזרחות, מעמדו של תושב קבע יכול להישלל מסיבות שונות. בין היתר, אפשר לשלול 

רוב מעמד עקב שהייה ממושכת בחו"ל או מטעמים של הפרת אמונים. עקב כך, חרף העובדה ש

רבים מהם מתגוררים בה דורות שמזרחית הם ילידי העיר ופלסטינים המתגוררים בירושלים הה

 רבים, המעמד שנכפה עליהם על ידי ישראל לאחר כיבוש העיר הופך את תושבותם למותנית.

פלסטינים תושבי ירושלים.  14,701שללה ישראל את מעמד התושבות של  2020-1967בין השנים 

פלסטינים מירושלים המזרחית,  18הפקיע משרד הפנים את תושבות הקבע של  2020בשנת 

 2.נשים 10מתוכם 

לאורך השנים חלה עליה במספר תושבי ירושלים המזרחית המבקשים לקבל אזרחות ישראלית. 

אושר  2019-בקשות. ב 934ואושרו  בקשות התאזרחות, 1,633הוגשו  2020כך, למשל, בשנת 

 3בקשות התאזרחות. 1,200מספר שיא של 

 ת קרקעתכנון, בנייה וזכויו

תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית סובלים מאפליה מתמשכת בכל הנוגע לזכויות קרקע, 

 דיור ותכנון.

זה עשרות בשנים כמעט ואין אפשרות חוקית להנפיק היתרי בנייה למבנים חדשים בירושלים 

הגורמים למצב זה הם שילוב מורכב של הפקעת קרקעות )שרובן המכריע שימשו  .המזרחית

הסדרה תכנונית של שאר הקרקעות, שגורם לכך שלא ניתן לקבל היעדר להקמת שכונות יהודיות( ו

יה בחלקים נרחבים של העיר המזרחית. עקב חסמים תכנוניים, אפשרות הפיתוח של יהיתרי בנ

תשתיות ציבוריות בשכונות ירושלים המזרחית מוגבלת מאוד, ומרבית התכניות הן נקודתיות ואינן 

  4.עתודות בנייה משמעותיות מייצרות

משטחה של ירושלים כולה( מיועדים למגורים  8.5% שהם(משטחי ירושלים המזרחית  -15%רק כ

 2.6% אחוזי הבנייה המותרים לפלסטינים בעיר נמוכים במיוחד. רק 5עבור תושביה הפלסטינים.

 6.הפלסטינית של העירמכלל הקרקע בירושלים המזרחית מיועדת למבני ציבור לאוכלוסייה 

תושבי השכונות היהודיות בירושלים נהנים מבנייה רחבת ממדים ומהשקעות , לעומת זאת

עצומות. ברי כי מדובר באפליה מובהקת, שמטרתה היא הגבלת הבנייה החוקית בקרב 

 . האוכלוסייה הפלסטינית וצמצום המרחב האפשרי להתפתחות השכונות הערביות

                                                            
 לבקשת חופש מידע שהוגשה על ידי המוקד להגנת הפרט. 7.3.2021על פי תשובת משרד הפנים מיום  2
, זינוק בבקשות לקבלת אזרחות של תושבי מזרח ירושלים, ירידה במספר האישוריםמאיה הורדניצ'אנו,  3

 .6.1.2021חדשות וואלה, 
לחוק התכנון והבנייה והשכונות הפלסטיניות בירושלים  116תיקון בר, -כהן אפרת ואדר' כהן-קרני שרוןעו"ד  4

 .2019, במקום ועיר עמים, יולי המזרחית
 .2017 ,תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושליםעל מדיניות של הכשלת  –הכל מתוכנן  ,עיר עמים ובמקום 5
 שם. 6

 

https://news.walla.co.il/item/3409631
https://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-116-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-3.7.19.pdf
https://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-116-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-3.7.19.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-2017.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-2017.pdf
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נפשות  1.15ם היא הגדולה מבין הערים הגדולות בישראל, ועומדת על צפיפות הדיור בירושלי

צפיפות המגורים בשכונות  7נפשות לחדר. 0.86לחדר. נתון זה גבוה מהממוצע הארצי, העומד על 

 כמעט פי שניים –נפשות לחדר  1.8-הפלסטיניות בירושלים המזרחית עומדת בממוצע על כ

  8מהצפיפות בשכונות היהודיות במערב העיר, שעומדת על נפש אחת לחדר.

האפליה התכנונית הביאה לכך שמרבית המבנים בירושלים המזרחית נבנו ונבנים ללא היתרי 

ציות -נראה כי המספר הגבוה כל כך של בתים שנבנים ללא היתר, יותר משהוא מעיד על אי. בנייה

רכיהם האמיתיים של ואינה מתמודדת ואינה רוצה להתמודד עם צ לחוק, מוכיח כי מערכת התכנון

בצפיפות ובחשש מתמיד מפני הריסת  המשפחות המתגוררות בבתים אלה חיות .התושבים

נהרסו מדי שנה בירושלים המזרחית עשרות בתי מגורים  2018-2004בשנים  ן.קורת הגג שלראש

, ונהרסו מעל מאה יה חדה בהריסות הבתיםבגין בנייה בלי רישיון, ובשנים האחרונות חלה עלי

 :בתים בשנה

o  אנשים, מתוכם  328כתוצאה מכך איבדו את ביתם  בתי מגורים. 169נהרסו  2019בשנת

 9קטינים/ות. 182

o  אנשים, מתוכם  379כתוצאה מכך איבדו את ביתם  בתי מגורים. 121נהרסו  2020בשנת

  10קטינים/ות. 194

o  147אנשים, מתוכם  302בתי מגורים. כתוצאה מכך איבדו את ביתם  96 נהרסו 2021בשנת 

 11קטינים/ות.

o מבנים שאינם למגורים, כגון  203 נהרסו בירושלים המזרחית 2021ועד סוף  2019תחילת מ

  12מחסנים ובתי עסק.

הארצית שונה חוק התכנון והבנייה, והוקצו תקציבים להגברת הפעילות של היחידה  2017בשנת 

רות התכנון והבנייה יהתיקון לחוק הפך את עב 13לאכיפה ביישובים ערביים בתחומי ישראל.

נהלית, ועל ידי כך העניק לעיריות סמכויות להטיל קנסות כבדים ירה מירה פלילית לעבימעב

בשנת והקשורים בעבירות אלו. כתוצאה מכך עלה בחדות מספר הבתים הנהרסים על ידי בעליהם, 

 14בשנים קודמות. 21%, לעומת ממוצע של 47%-כעור ההריסות העצמיות היה שי 2020

מאפליה בכל המזרחית בנוסף על החסמים התכנוניים סובלים תושביה הפלסטיניים של ירושלים 

הנוגע לזכויותיהם על קרקעות ונכסים. המסכת החוקית היוצרת את המציאות המפלה נעוצה בשני 

, בראשית ימי המדינה, במטרה לאפשר 1950-חוקים שונים: האחד הוא חוק נכסי נפקדים שנחקק ב

 למוסדות השלטון להשתלט על רכוש פלסטיני לאחר מלחמת העצמאות. כך, נכסים של פלסטינים

שגורשו או נסו מחוץ לגבולות מדינת ישראל במהלך המלחמה עברו לשליטת מדינת ישראל. לאחר 

 הוחל החוק גם על ירושלים המזרחית.  1967כיבוש וסיפוח מזרח העיר בשנת 

                                                            
, כלכליסט, הערים הגדולות 8הלמ"ס: צפיפות הדיור בירושלים היא הגדולה ביותר מבין בילי פרנקל,  7

19.5.2020. 
, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מצב קיים ומגמות שינוי -2020על נתונייך ירושלים  מאיה חושן, מיכל קורח, 8

2020. 
 .3.5.2021, נתונים על הריסת בתים: הריסה בתואנה של בנייה ללא רישיוןלם, בצ 9

 שם. 10
ר להניח שאלמלא כן המספר היה שאפ ,היתה הפסקה בהריסות בתים בגלל הקורונה 2021במהלך  שם. 11

 גבוה יותר.
 שם. 12
 .2019ינואר  ,ירושלים המזרחית תחת מדיניות ישראל 2018:סיכום  ,עיר עמים 13
לה גוברת שיא בהריסות ובתפיסת מבנים ושליהמשרד לתיאום עניינים הומניטריים,  –האומות המאוחדות  14

 .8.12.2020, והולכת של הזכות לצדק

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3824558,00.html
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-2020/
https://statistics.btselem.org/he/demolitions/pretext-unlawful-construction?stateSensor=%22east-jerusalem%22&structureSensor=%22true%22&demoScopeSensor=%22false%22
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/2018%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%A8.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/2018%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%A8.pdf
https://www.ochaopt.org/he/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice
https://www.ochaopt.org/he/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice
https://www.ochaopt.org/he/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice
https://www.ochaopt.org/he/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice
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פקטו, את -בחוק קבע, דה 5. סעיף 1970-החוק השני הוא חוק הסדרי משפט ומנהל, שנחקק ב

קום המדינה נחשבו אותם שטחים לאחר . ם על חלק זה של העירנכסי נפקדים גשל הסדר ההחלת 

ככאלו הנמצאים "במדינת אויב" )ירדן שלטה אז בחלק זה של ירושלים( ועל כן ניתן להכניס אותם 

 בגדר החוק. 

שבו יהודים יכולים לדרוש בחזרה נכסים בירושלים מפלה השילוב של שני החוקים יוצר מצב 

, (על הנכסים שאיבדומהמדינה )למרות שכבר זכו לפיצוי  1948ותם לפני המזרחית שהיו בבעל

בירושלים  – 1948בעוד שפלסטינים לא יכולים לדרוש בחזרה נכסים שהיו בבעלותם לפני 

 .המערבית או בכל מקום אחר בישראל

בזכויות מעבר לאפליה החוקית, השימוש שעושה מדינת ישראל במנגנון החוקי מעמיק את הפגיעה 

הפלסטינים. המדינה מאפשרת לעמותות מתנחלים לקנות קרקעות בשכונות שהיו בבעלות יהודית 

ובכך להפוך לבעליהן לפי ההסדר החוקי המפלה. כלומר, אין מדובר בבעלי הקרקעות  – 1948לפני 

המדינה, על מנת  אלא בהשתלטות מכוונת על קרקעות בתמיכת מוסדות –המקוריים או ביורשיהם 

 .ןלבסס נוכחות יהודית בשכונות פלסטיניות, תוך גירוש תושביהן ומחיקת זהות

בנייה לתכנון ולפלסטינים בכל הנוגע לזכויות על הקרקע, ית האחת הדוגמאות המובהקות לאפלי

כבר ארבעה  15.הממוקמת בירושלים המזרחית, מצפון לעיר העתיקה ,ג'ראח 'שכונת שייחהיא 

עשורים מתנהל מאבק משפטי וציבורי בין תושבי השכונה לבין עמותות ימין פרטיות, המבקשות 

 פונו הזה הארוך המאבק במסגרת. לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן לטובת מתנחלים יהודים

 שהפסידו לאחר פינוי סכנת בפני עומדות נוספות משפחות 13-ו, משפחות ארבע מהשטח כה עד

 . המפלה החוק בגלל בתיהם את לאבד עלולים וגברים נשים, ילדים 300. המשפטי במאבק

מאבק אזרחי, לא אלים, שעלה לכותרות מעת  אהושל התושבים הפלסטינים בשייח ג'ראח  מאבקה

לעת בשנים האחרונות כאשר המשטרה בחרה להשתמש באמצעים אלימים ובמעצרים נגד 

והיווה סיבה מרכזית לפרוץ  ,ציבורית רחבה בישראל ובעולםזכה לתהודה הוא  16.המפגינים

 .2021מאי -העימותים באפריל

ג'ראח טענה מדינת ישראל כי מדובר בסכסוך  'בתגובה לביקורת הבינלאומית על המתרחש בשייח

אזרחי נדל"ני. טענה זו מתעלמת הן מההקשרים ההיסטוריים, החברתיים והזהותיים כבדי המשקל 

הן מהאפליה המובנית כלפי פלסטינים המעוגנת בחוקים הקיימים. כאשר החוק עצמו של הסכסוך, ו

א הואינו שוויוני, ומעניק זכויות רק לקבוצה אחת בשל השתייכותה הלאומית, הרי שלב הסוגיה 

פליה. ההיבט "הנדל"ני" בסכסוך הזה הוא רק חלק מתמונה גדולה, שבה רשויות המדינה אעצם ה

וטרופוס הכללי, לוקחות חלק פעיל בנישול הפלסטינים מנכסיהם במטרה השונות, ובראשן האפ

 לייהד את טבעת השכונות הפלסטיניות שסביב העיר העתיקה. 

איננו המאבק היחיד שמנהלים תושבים פלסטינים נגד ניסיונות פינוי  בשייח' ג'ראחהמאבק 

שלים המזרחית קיימות התנחלויות בשכונות פלסטיניות בירו 17והשתלטות של עמותות מתנחלים.

גם ברובע המוסלמי והנוצרי בעיר העתיקה, בסילואן, בא־טור )הר הזיתים(, בראס אל־עמוד ובג׳בל 

  18אל־מוכבר.

ההשתלטות על בתים פלסטיניים בידי עמותות מתנחלים נעשית באמצעים שונים. לעיתים אפיק 

נכסי נפקדים. פעמים אחרות  הפעולה הוא משפטי ומסתמך על חוק הסדרי משפט ומנהל או על חוק

מצליחות העמותות לרכוש אדמות ונכסים מבעליהם הפלסטינים. השתלטות זו נעשית פעמים רבות 

בחסות המדינה ובאישור בתי המשפט, ומשרתת את השאיפה של ארגוני מתנחלים לייצר רצף של 

                                                            
 2021שייח ג'ראח: אפליה, פינויים ונישול בחסות החוק, האגודה לזכויות האזרח, יוני להרחבה ראו  15
 .2021מאי -, אפרילהתנהלות המשטרה בשייח ג'ראח בעניין פניות האגודה לזכויות האזרח 16
 2018בנובמבר  11, קהילות שלמות בשייח ג'ראח ובסילוואן בסכנת גירוששלום עכשיו,  17
18 OCHA ,2018, מאי ההשלכות ההומניטריות של התנחלויות בשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית 

https://www.acri.org.il/sheikh-jarrah
https://www.acri.org.il/sheikh-jarrah
https://www.acri.org.il/sheikh-jarrah
https://www.acri.org.il/post/__600
https://peacenow.org.il/sheikh-jarrah-and-silwan
https://www.ochaopt.org/he/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-evictions-and#_ftn1
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תיהם תוך דחיקתם של התושבים הפלסטינים מב ,התיישבות יהודית בירושלים המזרחית

 ומהמרחב הציבורי.

להקמתן של התנחלויות בשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית, תוך פינוין של משפחות שלמות 

מעבר לפגיעה הישירה  –המאבדות את ביתן, יש השלכות דרמטיות על מרקם החיים בשכונות 

ות, המתגוררים בשכונות אלו חיים במתחמים מוקפי גדר 19במשפחות עצמן. אלפי המתנחלים

וזוכים לאבטחה של מאבטחים חמושים במימון משרד השיכון. כניסתם המופגנת של "השכנים 

החדשים" מלווה לא פעם בחיכוכים בין המתנחלים היהודים לבין התושבים הפלסטינים. חיכוכים 

רובם נגד  –אלו מסתיימים לא פעם בהתנגשויות אלימות, במעצרים ובהליכים משפטיים 

פלסטינים החיים בקרבת  .מידרדרות ההתנגשויות גם לעימותים בנשק חם הפלסטינים. לעתים

המתחמים סובלים מהטרדות פיזיות ומילוליות מצד המתנחלים ומאבטחיהם, מהשחתת רכוש, 

  20.מחדירה למרחב הפרטי, מחסימת רחובות ומתחמים ציבוריים ועוד

יקות אבנים, השחתת רכוש, גם המתנחלים מתלוננים על מעשי אלימות מצד הפלסטינים כגון זר

קריאות גנאי ועוד. אולם מעדויות התושבים הפלסטינים עולה, כי בעוד תלונות המתנחלים זוכות 

מציאות זו של אכיפה  21להתייחסות משטרתית מיידית, תלונותיהם שלהם אינן זוכות למענה.

רושלים סלקטיבית מצד רשויות אכיפת החוק חוברת לאפלייתם ארוכת השנים של תושבי י

 22המזרחית בכל תחומי החיים, ותורמת להגברת אי האמון ברשויות הישראליות.

אחת למתרחש בירושלים המזרחית, הרחבת ההתנחלויות  הכפי ששייח ג'ראח היא רק דוגמ

להמשך מאמצי המתנחלים להרחבת השליטה היהודית על השטח ברחבי  הבירושלים היא רק דוגמ

 השטחים הכבושים, תוך עצימת עין של הרשויות, ופעמים רבות אף בתמיכתן ובמימונן. 

 עוני ואבטלה

 2020תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית סובלים משיעורי עוני ואבטלה גבוהים. בשנת 

ללית בישראל עקב משבר הקורונה. לנתון זה השפעה עמוקה על ירושלים, ירדה רמת החיים הכ

מכלל המשפחות הפלסטיניות  %75 2017,23שבה שיעור העוני הוא מהגבוהים ביותר. כבר בשנת 

מהילדים הפלסטינים  86%-מהמשפחות היהודיות; ו 22%בירושלים חיו מתחת לקו העוני, לעומת 

  24מהילדים היהודים. 33%ומת בירושלים חיו מתחת לקו העוני, לע

התפרצות מגפת הקורונה גרמה לעלייה חדה במספר המובטלים בקרב תושבי ירושלים המזרחית. 

מהנשים הפלסטיניות תושבי ירושלים המזרחית  23%-ומהגברים הפלסטינים  79%-כ 2019-ב

 יתהמזרח מהמועסקים בקרב תושבי ירושליםכשליש  2020במהלך  25השתתפו בכוח העבודה.

                                                            
אוכלוסיית ירושלים לפי קבוצת  - 5לוח ג/, 2021מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שנתון סטטיסטי לירושלים  19

 רובע-אוכלוסייה, רובע ותת
 .2021מאי -, אפרילהתנהלות המשטרה בשייח ג'ראח בעניין פניות האגודה לזכויות האזרח 20
 שם  21
 2021עובדות ונתונים,  -ירושלים המזרחית האזרח,  האגודה לזכויות 22
היתה דגימה חסרה ועל כן הנתונים על תחולת העוני בקרב  2018בדו"ח המוסד לביטוח לאומי משנת  23

הנראה לא שיקפו את המציאות האוכלוסייה הערבית היו נמוכים באופן ניכר בהשוואה לשנים קודמות, וככל 
, כפי שפורסמו על ידי מכון ירושלים 2017בשטח. על כן, השתמשנו בנתונים שהתבססו על דו"ח העוני משנת 

 למחקרי מדיניות.
, מכון ירושלים למחקרי מצב קיים ומגמות שינוי – 2019על נתונייך ירושלים מאיה חושן, מיכל קורח,  24

 .2019יות, מדינ
 שם. 25

 

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/05/shnaton_C0521.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/05/shnaton_C0521.pdf
https://www.acri.org.il/post/__600
https://www.acri.org.il/post/__607
https://www.acri.org.il/post/__607
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_503_%D7%A2%D7%9C-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9A-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-2019_web.pdf
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, 2020נכון ליוני  18-25.26 איבדו את עבודתם, ויותר ממחצית מדורשי העבודה החדשים היו בגילאי

. חלקם של תושבי ירושלים המזרחית מתוך כלל 26%שיעור המובטלים בירושלים עמד על 

 27בלבד. 30%, בעוד ששיעורם מתוך כלל המועסקים עמד על 39%המובטלים היה 

 ובתשתיותהזנחה במשאבים אפליה ו

על רקע נתונים קשים אלו, האפליה ממנה סובלת האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים המזרחית 

 .המדינה צורמת במיוחדהעיר על ידי רשויות  משאביםהקצאת לבכל הנוגע למתן שירותים ו

 .להיעדר תשתיות ושירותים בסיסיים בכל תחומי החיים ותמובילהאפליה וההזנחה המתמשכות 

המדינה שעסק בשירותים החברתיים הניתנים לאוכלוסייה הפלסטינית בירושלים  דו"ח מבקר

המזרחית מצא "פערים ברוב התשתיות והשירותים במזרח ירושלים לעומת מערבה: בין היתר, 

פערים בחינוך ובהשכלה גבוהה ואי ידיעת עברית, וכן פערים בתחבורה, בכמות מבני הציבור 

להלן מספר דוגמאות למדיניות המפלה  28".ותים העירונייםושטחי הציבור, בתברואה ובשיר

 .ולתוצאותיה

 מים

 תשתיות ובהקמת בעיר הפלסטיניות השכונות בתכנון הרשויות של המתמשך הכשלפועל יוצא של 

אחד  –הוא פגיעה באספקה של מים נקיים  ,גדילתה ולקצב האוכלוסייה לצורכי המתאימות

המשאבים הבסיסיים ביותר לקיום אנושי. מאחר שחוק התכנון והבנייה אוסר חיבור מבנה שנבנה 

ירושלים המזרחית ב םתושבישל תושבות ועשרות אלפים לללא היתר בנייה לרשת המים העירונית, 

מתושבי ירושלים המזרחית היו מחוברים לרשת  44%-כ, רק 2018-נכון ל אספקת מים סדירה.אין 

  29.המים באופן מוסדר וחוקי

בלית ברירה התושבים נאלצים להתקין חיבורים פירטיים לצינורות מים ראשיים או לשכנים שביתם 

מחובר באופן מסודר לרשת המים, או להסתפק במכלי אגירת מים. לפתרונות אלה מחיר יקר: 

פקת המים אינה סדירה; המים במכלי האגירה חשופים למגוון המים זורמים בלחץ נמוך ואס

זיהומים, החל בחיידקים וכלה בפגרי ציפורים. המחסור במים נקיים גורם לירידה ברמת ההיגיינה 

)קושי להתקלח, לשטוף כלים ולנקות את הבתים(, ומכאן קצרה הדרך להתפרצות מחלות זיהומיות 

 שונות. 

רה סובלים התושבים ממצוקת מים. בעוד שעל פי נתוני חברת עקב העדרה של אספקת מים סדי

ליטר לנפש ליום, צריכת המים בשכונות  100 - 230מקורות ממוצע הצריכה הביתית בישראל נע בין 

 30ליטר ליום לנפש. 75-מעבר לחומת ההפרדה לפי חברת הגיחון עומדת על כש

 ביוב

כמה מהשכונות . תשתיות הביוב והניקוז בירושלים המזרחית כולה סובלות מהזנחה רבת שנים

בשכונות . אינן מחוברות כלל למערכת הביוב העירונית, ועדיין נעשה בהן שימוש בבורות ספיגה

 2021לפי הערכה מאפריל  .או שאינה מתוחזקת כראויאחרות מערכת הביוב העירונית ישנה מאוד 

                                                            
, עיר עמים וארגון 2020רבעון יוני  –להשקעה בירושלים המזרחית  3790מוניטור ליישום החלטת ממשלה  26

 העובדים מען.
 שם. 27
 .338, עמ' 2019, יוני פיתוח וחיזוק מעמדה של ירושלים: חלק שני –דוח ביקורת מיוחד מבקר המדינה,  28
 תשובת הגיחון לבקשת חופש מידע בנושא מים וביוב בירושלים המזרחית מיום ,האגודה לזכויות האזרח 29

.25.2.2018 
ג'מיל רשאד סנדוקה ואח' נ'  2235/14ראה תגובת העותרים במסגרת עתירת האגודה לזכויות האזרח, בג"ץ  30

 הרשות הממשלתית למים ולביוב ואח'

 

https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2006-2020_0.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2006-2020_0.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/special/2019-Jerusalem/31-services.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_52b2b2087df44cb3ac916c92d632d373.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_52b2b2087df44cb3ac916c92d632d373.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_52b2b2087df44cb3ac916c92d632d373.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_52b2b2087df44cb3ac916c92d632d373.pdf
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-כ חסרים בשכונות ירושלים המזרחית – תאגיד המים והביוב של ירושלים –של חברת הגיחון 

  31מטרים של קווי ביוב חדשים, בין היתר לצורך ביטול בורות ספיגה. 23,950

עקב התשתית הלקויה סובלים תושבי שכונות ירושלים המזרחית מהצפות בחודשי החורף. 

הביוב זורם לעתים : הצפות הניקוז והביוב הנגרמות תדיר יוצרות תנאים תברואתיים קשים

בסמיכות רבה לבתי המגורים ולאזורי משחק של ילדים; פגעי מזג האוויר מחריפים את המצב 

ה לבריאות התושבים. על אף תלונות חוזרות ונשנות של התושבים, הקיים ומגבירים את הסכנ

 .במקומות רבים לא נעשו ולא נעשים כל תיקונים או שיפורים

 חינוך

בתחום החינוך בירושלים המזרחית קיימת שורה של בעיות קשות, ובראשן המחסור החמור 

לוסיית האזור, אך מערכת באוכ הבכיתות לימוד. בארבעים השנים האחרונות חל גידול של פי ארבע

 החינוך לא פותחה בהתאם לצרכים המשתנים

תלמידים  96,328, אך רק 18-3ילדים פלסטינים בגילאי  137,250בירושלים המזרחית חיים 

מהילדים הפלסטינים בירושלים המזרחית  30%-כ 32רשומים למסגרות החינוך השונות בעיר.

( אינם רשומים למסגרת לימודים מוסדרת, או שלא ידוע מהי מסגרת הלימודים שאליה 43,760)

  33הם משתייכים.

(, וסביר להניח 14%עמד המספר על  2019-נתון זה גבוה באופן משמעותי משנים קודמות )ב

שהוא משקף את הטלטלה שעברה על מערכת החינוך בישראל במהלך משבר הקורונה. במקומות 

רושלים המזרחית, שבהם מערכת החינוך לא עמדה בסטנדרטים המקובלים של תשתיות כמו י

 למידה עוד לפני התפרצות המגפה, המשבר החינוכי בעקבותיה הוא קשה במיוחד.

כיתות הקיימות בפועל אך  765כיתות לימוד. נתון זה כולל  1,670-כבירושלים המזרחית חסרות 

מחסור הניכר בכיתות לימוד, קצב בנייתן של כיתות חדשות על אף ה 34הן לא תקניות או שכורות.

כיתות לימוד בלבד,  44הושלמה בנייתן של  2020-2019הוא איטי ואינו מספק. בשנת הלימודים 

 35בחמישה מוסדות לימוד.

מצוקת הכיתות החריפה בירושלים המזרחית ידועה מזה שנים רבות לעירייה ולמשרד החינוך, ואף 

, במסגרת דיון בבג"ץ, 2007ט במספר עתירות. כך לדוגמא כבר בפברואר נדונה בבתי המשפ

כיתות לימוד בירושלים המזרחית, בתקציב  400התחייבה המדינה לבנות בחמש השנים הבאות 

מיליון ש"ח. יש לציין כי בנייה זו יועדה להדביק את קצב הגידול הטבעי, אך לא לכסות  400-של כ

ובינתיים הביקוש והצורך בכיתות  ,כיתות אלו התעכב 400ניית על המחסור הקיים, אולם גם ב

 .לימוד נוספות רק גבר

 רווחה

ההקצאה רחוקה  אולם ,הרווחה שם חיונייםלנוכח שיעור העוני הגבוה בירושלים המזרחית, שירותי 

 18לעומת לשכות של שירותי הרווחה,  ששבירושלים המזרחית פועלות רק כים. מלענות על הצר

                                                            
 שם. 31
לבקשת חופש מידע שהגישה עמותת עיר עמים בנוגע למערכת  19.8.2020מיום  תשובת עיריית ירושלים 32

 החינוך בירושלים המזרחית.
 שם. 33
 שם. 34
 שם. 35
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מספר הלקוחות המתגוררת בשאר חלקי העיר.  יהודית-יה הישראליתילשכות המטפלות באוכלוס

 36בשאר העיר. 3,079, לעומת 5,664הממוצע ללשכת רווחה בירושלים המזרחית עומד על 

מחלקה  מספר תחנות טיפת החלב שמפעילה העירייה לאוכלוסיית העיר הפלסטינית נמוך בהרבה

 חמשרק תחנות טיפות חלב המופעלות על ידי העירייה,  32 ךמתו: היחסי באוכלוסיית העיר

המערביות,  שלוש תחנות נוספות, הממוקמות בשכונות .ממוקמות בשכונותיה הערביות של העיר

ותחנת טיפת חלב  לתושבים הערבים, כמו גם שתי מרפאות של הסהר האדום גםמספקות שירות 

אין שמעבר לגדר ההפרדה בשכונות . המופעלת על ידי ספק חיצוני של משרד הבריאות בכפר עקב

 ולו תחנת טיפת חלב אחת המופעלת על ידי עיריית ירושלים ואשר מפוקחת על ידי משרד הבריאות.

מכרז להשלים  2022באפריל משרד הבריאות  תחייבח האגודה לזכויות האזרבעקבות עתירת ה

 37.שלושה חודשיםתוך אלה להקמת מרפאת טיפת חלב בשכונות 

 מעצרים, אלימות משטרתית ופגיעה בחופש המחאה והביטוי

בראש ובראשונה להגן על אוכלוסייה אזרחית מפני פגיעה בנפש  ואתפקידה של משטרת ישראל ה

להתבצע באופן שוויוני כלפי כלל  וברכוש תוך שמירה על הסדר הציבורי. תפקיד זה צריך

הלי המשטרה. שוטרי משטרת ישראל נדרשים למלא ונלה, ובהתאם להוראות החוק ויהאוכלוסי

 ההנתונים והעדויות מהשטח מציגים תמונ אך תפקיד זה גם באירועים מורכבים ובזמנים מתוחים.

לא ם כי נה בעיקר )אשל שיטור יתר ושימוש נרחב ובלתי מידתי באמצעים לפיזור הפגנות המופ

 רק( כלפי תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.

 מעצרים

קטינים  867וך מתבירושלים הם פלסטינים:  2021בשנת  שנעצרו( 17-12)בני מסך הקטינים  71%

 82% רובם המכריע פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית. –לא יהודים  יוה 622 ,עצרו בעירשנ

קטינים מה 37. פלסטיניםים באותה שנה היו כד תום ההלישנעצרו עהירושלמים מסך הקטינים 

 38פלסטינים. (86%, שהם 32המכריע )רובם  – 12-13היו בני  2021-שנעצרו ב

 שימוש באמצעים אלימים באופן החורג מהנהלים לפיזור הפגנות והתקהלויות

לכבוד האדם. מהזכות הזכות להפגין היא בעלת מעמד של זכות חוקתית, הנובעת מחופש הביטוי ו

זכות זו מעוגנת גם באמנות בינלאומיות הנוגעות לזכויות האדם. לנוכח חשיבותה הרבה של הזכות 

למחות ולהפגין, בית המשפט העליון הבהיר לא פעם כי תפקידה של המשטרה הוא בראש 

 ר הפגנות, ואף לסייע לאזרחיות ולאזרחים לממש את הזכות להפגין.ובראשונה לאפש

 לחופש בזכותם מפגיעה רבות שנים מזה סובלים המזרחית ירושלים של הפלסטינים תושביה

 אחת והם ,הפגנות לפיזור אלימים באמצעים ישראל משטרתשל  שימוש עקב והמחאה הביטוי

בירושלים באירועים רבים . ונרחב שיטתי באופן זו לפגיעה חשופות הכי האוכלוסייה מקבוצות

רימוני הלם, אלות, תותח מים )מכת"זית(, בואש במשתמשת המשטרה באופן נרחב המזרחית 

התנהלות זו  )מכת"זית עם מים מצחינים(, כיתור מפגינים ושימוש בכוח מופרז על ידי שוטרים.

, אירועי המחאה לרוויי אלימותהופכת את גורמת להסלמה, גורמת לפציעות ולנזקים נפשיים, 

 . אחרות מלהשתתף בהפגנותתושבות ותושבים מרתיעה ו

                                                            
לבקשת חופש מידע של האגודה לזכויות עיריית ירושלים, , המינהל לשירותי קהילה, אגף הרווחהתשובת  36

 .28.4.2022 מיום ,האזרח
כתבי בית הדין באתר האגודה . אלחוסייני נ' ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות 7566/21בג"ץ  37

 לזכויות האזרח
 .תשובת משטרת ישראל לבקשת חופש מידע של האגודה לזכויות האזרח 38

 

https://www.acri.org.il/post/__699
https://www.acri.org.il/post/__699
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ובאזור שער שכם  ,התנהלות המשטרה כלפי האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים המזרחית בכלל

בפרט, בכל הנוגע לפיזור הפגנות והתקהלויות מעוררת פעמים רבות חשד כבד כי המשטרה מועלת 

נרחב ובלתי מידתי באמצעים שונים שכל מטרתם היא הרתעה גורפת ומשתמשת באופן בתפקידה, 

של התושבים מלהגיע לאזור, גרימת נזק ארוך טווח לעסקים ולמבנים וענישה קולקטיבית של כלל 

 39.תושביה הפלסטינים של העיר

 פגיעה בחופש הביטוי הפוליטי

זוכה להגנה משפטית מרבית. זאת  –אשר הנפת דגל לאום נמנית עליו  –חופש הביטוי הפוליטי 

בותו החברתית והיותו חשוף יותר מכל צורת ביטוי בשל חיוניותו לקיום משטר דמוקרטי, חשי

 .כפי שמוכיחה התנהלות המשטרה – להתנכלות מצד השלטון

בשנים האחרונות השתנתה מדיניות משטרת מחוז ירושלים כלפי הנפת דגל פלסטין והצגתו 

נשאו מפגינים ומוחים דגלי פלסטין בהפגנות ובמשמרות מחאה כמעט  2018בפומבי. אם עד לשנת 

לסילוקו השיטתי של הדגל מהמרחב הציבורי. פרקטיקה  המשטרהפועלת  אזלא הפרעה, הרי שמל

זו מלווה בהפעלת כוח כלפי המעזים לנופף בדגל, במעצרים, לעתים אלימים, של מי שמנסה 

 .להתנגד להחרמת הדגל ובהסלמה של אירועי מחאה שקטים

בעקבות  ,1993לממשלה. בשנת מדיניות המשטרה עומדת בסתירה להנחיות היועץ המשפטי 

ועידת מדריד והסכמי אוסלו שיצרו יחסים רשמיים, דיפלומטיים וביטחוניים עם אש"ף, ובהמשך גם 

עם הרשות הפלסטינית, קבע היועמ"ש כי נוכח המצב המדיני אין כל עניין לציבור בנקיטת הליכים 

מקרה ומקרה "בשים לב לכך שזהו פליליים נגד מי שנטען כי הניף את דגל אש"ף, וכי יש לבחון כל 

עתרה האגודה  2022בפברואר  40.דגלה של הרשות הפלסטינית". עמדה זו קיבלה את אישור בג"ץ

 41לזכויות האזרח נגד מדיניות פסולה זו של משטרת ישראל.

 חומת ההפרדההשכונות שמעבר ל

גדר  / הכריעה ממשלת ישראל בראשותו של אריאל שרון בעד הקמת חומת הפרדה 2002בשנת 

ובאזור ירושלים. התוואי אינו חופף את הגבול המוניציפלי של ירושלים ביטחון בגדה המערבית 

לתוך ", ואינו חופף גם את הקו הירוק. התוואי שהוחלט עליו בירושלים הכניס 1967ביוני  שנקבע

שכונות ירושלמיות, ויצר  "מחוץ לחומה"הוציא , אזורים שהם חלק מהגדה המערבית "החומה

מובלעות כלואות משני צדדיה. הפערים המשמעותיים בין תוואי החומה לבין הגבול המוניציפלי 

יצרו  –פערים שהיו ידועים היטב למתכנני התוואי ולממשלה שאישרה אותו  – והגבול המדיני

מציאות חדשה של ואקום שלטוני, חוסר בהירות משפטי וכאוס ר מובלעות שנותקו מהעיבשכונות וב

 אדם שלהלפגיעות חמורות בזכויות ו השכונות ולהידרדרות חריפה במצבתכנוני. אלו הביאו 

  תושביהן.

החומה המתוכנן בירושלים הוגשו נגדו עתירות לבג"ץ על ידי תושבי השכונות  עם פרסום תוואי

בעתירות הם דרשו לבטל כליל את הקמת  42.יצרההיא שנותרו מעבר לחומה ותושבי המובלעות ש

בג"ץ דחה  החומה, או לחלופין לשנות את התוואי שלה כך שלא תחצוץ בינם לבין שאר חלקי העיר.

                                                            
וכן פנייתנו  2021במאי  שער שכםוב שייח ג'ראחלהרחבה ראו פניות האגודה בעניין התנהלות המשטרה ב 39

 בשער שכם. התנהלות פסולה של המשטרהבעקבות  2021מאוקטובר 
 (.26.5.1994פורסם בנבו, (יהלום נ' מפכ"ל משטרת ישראל  93/5883 בג"ץ 40
 .דיאב נ' מפכ"ל משטרת ישראל 1386/22בג"ץ  41
 פסק דין מיום) מסלמאני נ' ראש הממשלה 6080/04 לעניין השכונות הגדולות ראו למשל, בג"ץ 42

( 25.11.2008 מיום פסק דין)ועד תושבי ראס חמיס נ' הרשות המוסמכת  6193/05 וכן בג"ץ(, 13.12.2006
מועצת הכפר וולג'ה נ' המפקד  9516/10 ראו, למשל, בג"ץ .בנוגע למובלעות שיצרה החומה בדרום ירושלים

 זוואהרה נ' ראש הממשלה 1695/06 ג'אדו נ' ראש הממשלה, ובג"ץ 1285/06 הצבאי בגדה המערבית, בג"ץ

 

https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_9eba3645bead48868578091355ed1b02.pdf
https://www.acri.org.il/post/__600
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_20013a4132544695b6f29f957d033b5e.pdf
https://www.acri.org.il/post/__755
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מציאות החיים מעבר לחומה בירושלים לא צפויה שבטחת הממשלה הבהסתמך על עתירות את ה

מיולי  3873להיפגע בעקבות הקמת החומה. במיוחד נסמכו השופטים על החלטת ממשלה מס' 

, שכותרתה "היערכות משרדי הממשלה בנושא עוטף ירושלים והטיפול באוכלוסיה במרחב 2005

  43ירושלים כתוצאה מהקמת הגדר".

חות לבית המשפט, החלטה ממשלתית זו מעולם לא מומשה במלואה. משרדי על אף ההבט אולם

הממשלה לא קיימו את ההתחייבויות לבניית בתי ספר, בתי חולים, סניפי דואר, לשכות של משרד 

. חמור מכך: עיריית ירושלים ורשויות נוספות הפסיקו לפקוד בשכונות שמעבר לגדר הפנים וכיוצ"ב

גם ההבטחה שהמחסומים המקשרים  .החומה, ולמעשה נטשו אותןאת השכונות בעקבות הקמת 

מהיר וחלק התבררה כהבטחה על  בין השכונות שמעבר לחומה לבין שאר העיר יאפשרו מעבר

הנייר בלבד. התושבים מתמודדים עם זמני המתנה ארוכים ובלתי סבירים במחסומים, כמו גם עם 

 תסבוכות בירוקרטיות לצורכי מעבר. 

שנים האחרונות חוו תושבי השכונות שמעבר לחומה הידרדרות חמורה וחסרת ה 20במהלך 

תקדים בתנאי חייהם. בעוד השכונות הפלסטיניות שבתוך החומה מתמודדות עם הגבלות קשות 

שמציבה עיריית ירושלים במטרה לצמצם מאוד את הבנייה בהן, היעלמותם של גורמי אכיפה 

ו בניית בניינים רבי קומות בהיקפים גדולים שאינם משטרתיים ועירוניים מחוץ לחומה אפשר

גורם לכך  ,ללא אישור ואאופייניים לירושלים המזרחית. מצב זה, במסגרתו אחוז גבוה מהבנייה ה

שמרבית התושבים בשכונות מעבר לחומה אינם מחוברים באופן מסודר לתשתיות כגון מים, ביוב, 

 ניקוז וחשמל. 

מעבר לה. זאת בגין עלות שחל גידול חד בהיקף האוכלוסייה בשכונות  חומהה בנוסף, מאז בניית

המגורים, הנמוכה משמעותית ביחס לשאר חלקי ירושלים, ובשל המעבר הפתוח בינן לבין הגדה 

 55,000-העריכה ישראל את מספר התושבים המתגוררים באזור בכ 2007המערבית. אם בשנת 

י ירושלים המזרחית מתגוררים בשכונות שנותרו מעבר מתושב 140,000-120,000בין  נפש, כיום,

משתייכים למחנה הפליטים שועאפט ושלוש  80,00045-ל 60,00044בין לגדר ההפרדה. מתוכם, 

מתגוררים  61,500-כ 46סלאם.-ראס ח'מיס, ראס שחאדה ודאחיית א –השכונות הסמוכות לו 

  47בשכונת כפר עקב, הממוקמת צפונית למחסום קלנדיה.

שונות שיצרה גדר ההפרדה סמוך לקו הגבול העירוני  "מובלעות"פי פלסטינים מתגוררים בכמה אל

כגון בקצה  ,באזורים מסוימים מפרידה הגדר בין תושבי ירושלים לבין שאר חלקי העיר .של ירושלים

סעד וסוואחרה(. במקומות אחרים מפרידה הגדר פלסטינים תושבי  'בל מוכבר )אזור שייח'שכונת ג

למשל באזור ואדי  ,של הגדר "ירושלמי"המערבית משאר חלקי הגדה וכולאת אותם בצד ההגדה 

 .חומוס

הגידול באוכלוסייה לווה בהזנחה חריפה של השירותים והתשתיות, והיעלמות גורמי האכיפה הביא 

לעלייה בהיקף הפשיעה. הקמת החומה בירושלים הביאה גם לעלייה במספר הפלסטינים 

ת שמחוץ לחומה שהם תושבי הגדה המערבית ואינם בעלי תעודות זהות המתגוררים בשכונו

ישראליות. מספרם הכולל אינו ידוע לאיש. מרביתם הם בני ובנות זוג או ילדיהם של תושבים 

                                                            
,"היערכות משרדי הממשלה בנושא 'עוטף ירושלים' והטיפול באוכלוסיה במרחב  3873החלטת ממשלה מס.  43

 .10.7.2005 ירושלים כתוצאה מהקמת הגדר",
, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, השכונות הערביות במזרח ירושלים: מחנה הפליטים שועפאטמוראד נתשה,  44

2019. 
 .11.1.2015מיום  2235/14ץ הודעה מעדכנת מטעם חברת הגיחון במסגרת בג" 45
יה במחנה פליטים שועפאט והשכונות הסמוכות לו, על כן יגודלה של האוכלוסקשה מאוד להעריך את  46

ה ראה יהשתמשנו בטווח המתבסס על נתונים ממקורות שונים. להרחבה על הקושי בהערכת היקף האוכלוסי
 .2019, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, השכונות הערביות במזרח ירושלים: מחנה הפליטים שועפאט

 .2018, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, ם: כפר עקבהשכונות הערביות במזרח ירושליאחמד אסמר,  47

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2005_des3873
https://www.gov.il/he/departments/policies/2005_des3873
https://www.gov.il/he/departments/policies/2005_des3873
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/m_p_shoafat/
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/06/hit2235meshiva3-0115.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/06/hit2235meshiva3-0115.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/m_p_shoafat/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%a7%d7%91/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%a7%d7%91/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%a7%d7%91/
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ירושלמים, דהיינו משפחות שבהן לחלק מבני המשפחה תעודות זהות ישראליות -פלסטינים

אקונומית קשה בשל -פחתי זה מלווה במציאות סוציומצב מש 48ולאחרים תעודות זהות פלסטיניות.

אינם בעלי שמחזיקים באישור שהייה מוגבל ושורה של הגבלות שישראל החילה על בני המשפחה 

מוגבל, הם אינם זכאים לדמי ביטוח לאומי, וביטוח הבריאות  הםמעמד בישראל. חופש העיסוק של

דבר המוסיף  50,השכונות שמעבר לחומה מושכות אליהן משפחות אלו 49שלהם יקר משמעותית.

משפטית של מעמד -אקונומית הקשה ממילא בשכונות, וכן למורכבות החוקית-למציאות הסוציו

 .תושביהן

 2021מאי -אירועי אפריל

לעימותים אלימים בין המתיחות בירושלים המזרחית הסלימה והובילה  2021במהלך חודש אפריל 

המשטרה לתושבים הפלסטיניים. עימותים אלו התפשטו לאזורים נוספים בישראל. הסיטואציה 

מה שהוביל לעימות צבאי בין ישראל  ,החריפה לאחר שארגון חמאס שיגר טילים אל עבר ירושלים

 וחמאס ברצועת עזה.

. את מה שהתחולל בירושלים האירועים הקשים והמורכבים הללו לא החלו ברגע אחד ולא במקרה

 יש להבין על רקע הנסיבות שהובילו להתפרצות העימותים.

שייח' משכונת  פלסטיניות התקרב מועד ההכרעה בערעור של משפחות 2021במהלך חודש מאי 

משמרת מחאה יומית. החלה להתקיים במקום  לטובת מתנחלים ישראלים. הצפוי ןיפינוינגד ג'ראח 

הגיעו לזכויות האזרח לפרוס כוחות גדולים לפיזור המחאה. אל האגודה  בתגובה החלה המשטרה

מכת"זיות ירו  :לפיהן המשטרה השתמשה באופן מסיבי באמצעים לפיזור הפגנותשעדויות רבות 

לעבר מבנים סגורים, תוך סיכון ילדים וקשישים, ורימוני הלם נזרקו על מפגינים בלתי אלימים ללא 

 התראה מספקת.

לא רק שער כניסה לעיר העתיקה, אלא גם המקום הוא . שער שכםקשים התרחשו גם באירועים 

אחד השטחים הציבוריים היחידים שבהם יכולים תושבי ירושלים המזרחית להיפגש בחופשיות. 

בפרט, זה שנים ארוכות נוהגים התושבים והמבקרים באל אקצא להיפגש ברחבה שמול השער 

באפריל, החליטה המשטרה,  12-, החל מ2021 דש הרמדאןבערבי חודש הרמדאן. בתחילת חו

מסיבות שהשתנו חדשות לבקרים, להציב מחסומים שמנעו מהתושבים להיכנס לרחבה. החלטה 

  51זו הובילה לעימותים עם המשטרה, שהגיבה בהפעלת כוח מופרז נגד המוחים.

ורסמו ברשת החברתית לאירועים אלו קדמו מספר תקיפות של צעירים פלסטינים נגד יהודים, שפ

טיק טוק. בשיאם של האירועים התקיימה גם תהלוכה גזענית של קיצונים יהודים, שלוותה בקריאות 

"מוות לערבים" ובתקיפה של תושבים פלסטינים. אירועים אלה הוסיפו מתח והעיבו על חגיגות 

רגיע את , הצליחה לה2021באפריל  25-ב ,חודש הרמדאן. רק ההחלטה להסיר את המחסומים

 הרוחות.

לאחר שבועות מתוחים, שורה של החלטות בלתי סבירות ובלתי יעילות של המשטרה, שפגעו 

, כמו גם בזכויות יסוד, והלהטת הרוחות על ידי גורמים קיצוניים, ההפגנה השבועית בשייח ג'ראח

תפילת שישי האחרונה ברמדאן, שלה חשיבות מיוחדת בלוח השנה המוסלמי, הפכו לעימותים 

                                                            
  .חבאתר האגודה לזכויות האזר להרחבה על סוגיית איחוד המשפחות 48
האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הבריאות, בסוגיית מתן ביטוח לאומי וביטוח בריאות  2649/09 בג"ץ 49

 .ד משפחותלנפגעי חוק האזרחות השוהים בישראל מתוקף איחו
זאת בשל מספר סיבות: האזור הוא בתוך גבולות מדינת ישראל, ואישורי השהייה של הצבא תלויים בהוכחת  50

מגורים בישראל; עלות המגורים נמוכה משמעותית בהשוואה לשאר שכונות ירושלים המזרחית ובהשוואה 
קורי משפחה, מה שאינו לערים בישראל; והאזור מאפשר גישה קלה לגדה המערבית לצורך פרנסה ובי

 .מתאפשר בשאר חלקי ירושלים המזרחית בגלל ההכרח לעבור במחסום והאישורים הכרוכים בכך
  .1202בעניין התנהלות המשטרה בשער שכם, אפריל  פניית האגודה לזכויות האזרח 51

https://law.acri.org.il/he/26634
https://www.acri.org.il/post/__623
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קשים מול המשטרה. זו הגיבה בשימוש בלתי מידתי באמצעים לפיזור הפגנות, ובהם כדורי ספוג, 

, כולל ברחבת מסגד אל אקצא עצמו. אם זה לא הספיק –כדורי גומי, מכת"זיות, בואש ורימוני הלם 

בשבת החליטה המשטרה גם לחסום אוטובוסים של מתפללים בדרכם לממש את זכות היסוד 

 שלהם לחופש דת ופולחן.

אין ספק שהמשטרה נדרשת לא פעם להתמודד עם מציאות מורכבת ומתוחה, ודאי בירושלים. 

תפקידה אינו פשוט, אולם יש לה דרכים להתמודד גם עם מצבים קשים ועם הפרות סדר, באופן 

שירגיע את הרוחות ולא יביא להסלמה ולנפגעים. ובכל מקרה, גם אירועים אלימים אינם מצדיקים 

שימוש בלתי מרוסן בכוח ובאמצעים הגורמים לפגיעה בעוברי אורח, במסחר במקום, ומשבשים 

את מהלך החיים התקין באחד האזורים החשובים ביותר בחיים הציבוריים של החברה הפלסטינית 

 .בעיר

לזכויות האזרח  פניות, עתירות ודוחות של האגודהוכן  מידע נוסף לגבי ירושלים המזרחיתונים ונת

 .ר האגודהבאתבנושא אפשר למצוא 

https://www.acri.org.il/resident-of-east-jerusalem
https://www.acri.org.il/resident-of-east-jerusalem
https://www.acri.org.il/resident-of-east-jerusalem

