
משני צידי 
החומה

עשר שנים חלפו מאז שהממשלה קיבלה החלטה מפורטת על 
הטיפול בשכונות הפלשתיניות בירושלים שנותרו מעברה המזרחי 
של גדר ההפרדה, ובשטח כמעט שלא בוצע ולו אחד מסעיפי 
ההחלטה • המפגעים בפיגועי הדקירות האחרונות הגיעו משכונת 
ג'בל מוכבר, כך שהחומה לא רלוונטית במקרה כזה, מאחר שהיא 
היא  שבעצם  כמו  לערבים  יהודים  בין  ההפרדה  את  יצרה  לא 
נועדה לעשות. ברגע שמגיע פיגוע מבפנים, יש צורך באמצעים 
ביטחוניים אחרים • מלחמת תשכ"ז הותירה בידי מדינת ישראל 
שלל רב של כפרים ושכונות ערביות. האם יש בידי הממשלה 

הכוח להתמודד עם הדילמה?

לך לך | י' בחשוון תשע"ו
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מאז ר חלפו  בלבד  שנים  עשרה  תשע  ק 
המלחמה הקשה שפרצה בעקבות ההכרזה 
ושוב  ישראל,  מדינת  הקמת  על  הציונית 
המדינה  לזרועות  היישר  האש  כדור  נחת 
הצעירה. ירושלים וגלילותיה נפלו שדודות 
במלחמת הניסים שארכה שישה ימים בלבד. ברגע אחד 
השתנתה המפה והתרחבה. משטח קטן, יחסית, של 38 
את  שילשה  שכמעט  לעיר  קמ"ר   70 כעת  נוספו  קמ"ר, 
שטחה. מזרח ירושלים סופח לעיר, כמו כפרים ושכונות 
לכן בשטחה  קודם  נתחמו  לא  יותר, שמעולם  מרוחקות 

המוניציפאלי של העיר.
ולב  מוח  משכרת  ותחושה  הניצחון  חגיגות  ולאחר 
של 'כוחי ועוצם ידי', נותרה המדינה עם שטחים רבים, 
חלקם מאוכלסים, ושאלה ענקית מתעוררת לה, מהקרקע 
הבוערת: מה עושים עם הדבר הזה? איך מתמודדים עם 
שני עמים, אסכולות שונות והפוכות במהות, ועיר אחת??
זו, אם תרצו, השאלה שמהדהדת כבר למעלה מ-48 

שנים בין חומותיה של העיר, ומענה ברור עדיין אין.

ממנוצחים למנצחים
שנת התש"ח. 

שלמות  אוכלוסיות  הניעה  אז,  שפרצה  המלחמה 
לשליטה  ועברו  ננטשו  היהודי  הרובע  בתי  ממקומן. 
את  לפנות  נאלצו  שלמות  ערביות  ואוכלוסיות  ירדנית, 

אם  הקרבות,  מאימת  שברחו  משום  אם  ולנדוד,  מקומן 
תמונת  יזום.  כצעד  מהמקום  להתפנות  שאולצו  משום 
מעין  ותחומה.  ברורה  הייתה  המלחמה  לאחר  ירושלים 
קו בלתי נראה חתך את העיר ללא אפשרות מעבר. חלקה 
המערבי של העיר, למעט שכונת בית צפפא, הינו בשליטה 
ישראלית; ואילו חלקה המזרחי של העיר )למעט האונ' 
העברית, אליה הגיעו בשיירות( נשלט תחת ריבונותה של 
את  נטשו  רבים  ערבים  בבהלת המלחמה  ירדן.  ממשלת 
בתיהם ונמלטו למחנות הפליטים מתוך מחשבה שמדובר 
גרמו  שבאזור  התהפוכות  בפועל,  קצר.  זמן  בחלון 
להישארותם במקום במשך עשרות שנים. בנוסף, בתקופת 
שביקשו  פלשתינאים  גורמים  היו  העצמאות  מלחמת 
את  ולפנות  הפליטים  למחנה  לעבור  ירושלים  מאזרחי 
לקריאת  שנענו  אלו  המלחמתי.  המאמץ  לטובת  ביתם 
מנהיגיהם, כמו אלו שסכנת המלחמה איימה עליהם - לא 

שבו עוד לביתם.
מלחמת תשכ"ז משנה את תמונת המצב באופן דרמטי 
ומהיר, תוך הצלת יושבי ארץ הקודש באורח נסי. שטחה 
של מדינת ישראל גדל צפונה, מזרחה ולדרום. המשמעות 
ושומרון,  יהודה  שטחי  כל  סיפוח  היא  בירושלים  לכך 

העיר העתיקה ועד לנהר הירדן. 
ירושלים  בין  שהפרידה  החומה  הוסרה  סוף  סוף 
היהודית לזו הערבית. ישראל הכריזה בהתרברבות אווה 
העיר  של  המוניציפאליים  הגבולות  'אוחדה'.  העיר  כי 
הורחבו כדי לכלול שכונות רבות של ירושלים המזרחית. 
ברמה  לפחות  אלו,  לתושבים  הוצע  הראשון  בשלב 
ההצהרתית, אזרחות ישראלית; אולם תושבי מזרח העיר 
העדיפו לקבל מעמד של תושבות קבע )הרחבה בהמשך(, 
הן מתוך התנגדות עקרונית והן בעקבות העובדה שהחזקת 
דרכון ישראלי משמעותה איסור כניסה לכל מדינות ערב. 
היקף השירותים העירוניים הורחב, באופן רשמי, כך שהם 
יוענקו לכל השכונות שבתחום המוניציפאלי של ירושלים.

כדי לא ליצור משבר ביחסי החוץ של המדינה, הוחלט 
ישראל  זאת,  עם  הכבוש.  השטח  רוב  את  לספח  שלא 
ביטחוניים- מטעמים  הן  מהשטחים,  לסגת  רצתה  לא 
הכבושים  )השטחים  מדיניים  מטעמים  הן  אסטרטגיים, 
עתידים להפוך לקלף מיקוח עבור ישראל( והן מטעמים 
היום  שעד  כלאיים  תוצר  מין  נוצר  כך  אידיאולוגיים. 
מתקשים לעכל את השלכותיו. אזור שלם שתחת ריבונות 
ישראלי ובשטחה המוניציפלי של עיריית ירושלים; אולם 

ללא אזרחות ישראלית. 

תושבות קבע
"מעמד התושבות זהו מושג שנזרק הרבה בתקשורת, 
משמעותן  את  ולהסביר  המילים  את  לקלף  הזמן  והגיע 
מעבר לצבעה הכחול של תעודת הזהות", אומרת גב' חוה 
מטעה,  זה  ראשוני  "במבט  עמים.  עיר  מעמותת  שוורץ 
אולם אין מדובר באותו מעמד. הם לא אזרחים. יש להם 
ישראל'.  'תושבי קבע של מדינת  מיוחד המכונה  מעמד 
משמעו ברמה המוניציפאלית שהם אמורים להיות שווי 
בריאות,  וביטוח  לאומי  ביטוח  של  ברמה  אף  זכויות, 
כיתר האזרחים. כמו כן יש להם זכות הצבעה בבחירות 
הכל  ואילך  מכאן  השווה.  הצד  זה  כאן  עד  לעירייה. 
שונה. אין להם דרכון ישראלי. לחלקם אין דרכון בכלל 
ולחלקם יש דרכון ירדני. אם הם רוצים להיכנס או לצאת 
מהארץ עליהם להוציא אישור זמני, מה שאומר שבחו"ל 
הישראלית,  מהשגרירות  גיבוי  לקבל  אפשרות  להם  אין 
כמו ליתר האזרחים, אם חלילה קורה משהו. הם אנשים 
חסרי אזרחות, שזה מצב מאוד חריג בכל קנה מידה, גם 
עולמי. אפשר להגיד באופן כללי על הפלשתינים שהם 
אנשים חסרי אזרחות. בירושלים זה מאוד בעייתי מאחר 
כאן  שיש  אומרת  זאת  ישראלי.  ריבוני  בשטח  שמדובר 
שטח שסופח, שהמדינה הכריזה עליו כשטח ישראלי, 
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אבל האנשים לא סופחו. 
כאן  יש  בכנסת.  להצביע  יכולים  לא  הם  שנית, 
לכנסת  להצביע  זכות  להם  שאין  תושבים  ל-40%  קרוב 
המרכיבה את הממשלה. אמנם יש להם אפשרות להצביע 
לרשות הפלשתינית, אולם לרשות אסור לפעול בשטחה 
של ירושלים. במילים אחרות - אין להם אפשרות להביע 

את דעתם. 
יש  בעצם  בממשלה  הממשלה.  את  מרכיבה  הכנסת 
משרד לענייני ירושלים, אבל אין שום אפשרות לתושבי 
לענייני  המשרד  על  להשפיע  הפלשתינים  ירושלים 
זה  בירושלים.  מהמדיניות  גדול  חלק  שקובע  ירושלים 
חלק מהאבסורד. הם לא יכולים להצביע לכנסת, למרות 

שהיא תקבע במידה רבה את הדברים שיחולו עליהם. 
אזרחותם  את  לשלול  שניתן  הוא  האחרון  ההבדל 
אם הם שוהים בארץ שבע שנים או יותר. בהרבה מאוד 
רבים  עוברים  בירושלים  הדיור  מצוקת  עקב  מקרים, 
לירושלים  הסמוכים  ובעיירות  בכפרים  להתגורר  מהם 
של  השיפוט  לשטח  מחוץ  והשומרון,  יהודה  באזור 
עיריית ירושלים, ומסתכנים באובדן מעמדם וזכויותיהם 
ללמוד  מהעיר  שיוצאים  במקרה  הדין  הוא  בישראל. 
ולהשתלם. לאחר פרק זמן, אם הם אינם נמצאים כאן - 
הם יכולים לאבד את התושבות שלהם. זה מצב שמאוד 

מאיים על רבים מהתושבים שחשים בין הפטיש לסדן".
ארבל,  עדי  מר  טוען  מדויקים",  לא  "הנתונים ממש 
מנהל פרויקטים במכון לאסטרטגיה ציונית. "לחלקם יש 
אזרחות או פספורט ירדני, כך שהם לא נטולי אזרחות. הם 
כל תושב מקבל  רפואה.  ביטוח  ביטוח לאומי,  מקבלים 
האזרחים.  כיתר  חינוך  לשירותי  וזכאי  בריאות,  שירותי 
בבחירות  מלהשתתף  מנועים  שהם  ביניהם  ההבדל 
הם  בפועל,  לעירייה.  להצביע  רשאים  הם  אך  לכנסת, 
בוחרים באופן עקבי שלא להצביע לעירייה ולא להשתתף 
של  מבחינתם,  הטרגדיה,  את  עדיין  חיים  הם  בבחירות. 
'להחרים  של  במשחק  לשחק  ובוחרים  תשכ"ז,  מלחמת 
את המשטר הציוני'. זו הסיבה שהם לא יכולים להשפיע. 
חשוב להדגיש נקודה חשובה שפחות ידועה. יש הליך 
שבו ערביי מזרח ירושלים יכולים לקבל אזרחות ישראל. 
הם צריכים לעבור פרוצדורה מסוימת אך מעדיפים שלא 
לעשות זאת. כמדומני שרק כ-5% מערביי מזרח ירושלים 
זהו  דבר.  לכל  אזרחים  והם  כחולה,  בת.ז.  מחזיקים 
כחלק  זאת,  לעשות  בוחרים שלא  האזרחים  עניין שרוב 
תוצאות  של  המציאות  את  לקבל  שלא  שלהם  מהניסיון 

מלחמת תשכ"ז זה שהם לא מוכנים לקבל תעודת זהות 
כחולה ולעבור את תהליך ההתאזרחות בישראל, בדיוק 
כמו שהם לא מצביעים לרשות המוניציפלית למרות שהם 
יכולים לעשות זאת. לצערי, ההשלכות לא מסתיימות רק 

בכך, אלא מתרחבות לכל הנעשה במזרח ירושלים".

בין הקו הירוק לסגול
מזרח  על  הן  הישראלית חלה  פי שהשליטה  על  אף 
לשני  מחויבת  ירושלים  ועיריית  מערבה  על  והן  העיר 
חלקי העיר, קיימים פערים משמעותיים ביניהם בנושאי 

תעסוקה, חינוך, תשתיות ועוד.
ניכרים אף בעין. מרחבים, מדשאות, בנייה  הפערים 
מרשימה ומשגשגת לעומת צפיפות, לכלוך, עוני ובנייה 
קווי  את  לשרטט  ניתן  כמעט  חוקית.  ובלתי  מפלצתית 

הגבול בין שני חלקי העיר על פי מראה עין.

אולם  מיושבים,  שאינם  רבים  שטחים  כאן  "יש 
אסור לבנות בהם. אדם שרוצה לבנות כאן צריך להוציא 
שוורץ  פורשת  שלו",  שהקרקע  ולהוכיח  בנייה  אשור 
שברוב  היא  התחתונה  "השורה  הצפיפות.  בעיית  את 
המקרים הבנייה כאן תהיה לא חוקית. הדבר העצוב הוא, 
לנו  יועיל  לא  שזה  העיר,  כתושבת  זה  את  אומרת  ואני 
זה  ולהיפך.  ותידרדר,  תלך  הזו  האוכלוסייה  אם  במאום 
עלול לפגוע בנו. אוכלוסייה מידרדרת שרואה שאין לה 
כתובת וכל דבר שהיא עושה הוא לא חוקי בהגדרה, אז 
להיכן הם יפנו? אילו תקוות הם יתלו במדינה, וכמה רצון 
יהיה לשיתוף פעולה? זה אחד הדברים שדוחפים אנשים 
לעבריינות; כי אין פתרון חוקי הרבה פעמים לבנייה, אז 
בונים באופן לא חוקי ומקווים לטוב. על הדרך משלמים 
קנסות מטורפים, שוקעים בחובות... וכשכבר אין הרבה 

מה להפסיד, לא צריך הרבה כדי ללכת על כל הקופה. 
ניקח את הכפר עיסאוויה כדוגמא. מדובר בכפר צפוף 
מאוד, שיש בו הרבה בנייה בלתי חוקית והרבה מעצרים. 
שנבלמה  תכנית  ולהגיש  החוק  לפי  לפעול  ניסו  הם 

בתואנה שרוצים להקים על שטח זה גן לאומי.
אנו רואים דוגמא לכפר שיצאה ממנו אלימות, הרבה 
בנייה בלתי חוקית, הרבה צרכים ושירותים שהכפר זקוק 
ולא מקבל. למרות שעקרונית, תושבי מזרח ירושלים לא 
של  יוזמה  כאן  הייתה  הישראלי,  השלטון  את  מקבלים 
כיפוף ראש והסכמה לעבוד עם המדינה. אך בפועל הם 

לא קיבלו את מבוקשם. 
ועל  ענק,  הוא  ירושלים  במזרח  ספר  בבתי  המחסור 
העירייה לדאוג לכך, כמו גני משחקים. אולם בשטח אין 
לא את זה ולא את זה... אפילו ברמה העירונית התושבים 
הפלשתינים טוענים כי המדינה לא רואה אותם כליל, וזה 

 גדר 
ההפרדה 

6-8 מטרים
גובה חומת הבטון 

הנמתחת לאורך 168 ק"מ, מהר 
אדר בצפון ועד גוש עציון בדרום

320 אלף
תושבים ערבים בירושלים 

כמחצית מהם הגישו בקשה לאזרחות 
ישראלית מעבר לתושבות שיש להם

לחלקם יש אזרחות או 
פספורט ירדני, כך שהם 
לא נטולי אזרחות. הם מקבלים 
ביטוח לאומי, ביטוח רפואה. כל 
תושב מקבל שירותי בריאות, וזכאי 
לשירותי חינוך כיתר האזרחים. 
ההבדל ביניהם שהם מנועים 
מלהשתתף בבחירות לכנסת, אך הם 
רשאים להצביע לעירייה. בפועל, 
הם בוחרים באופן עקבי שלא 
להצביע לעירייה ולא להשתתף 
בבחירות. הם חיים עדיין את 
הטרגדיה, מבחינתם, של מלחמת 
תשכ"ז, ובוחרים לשחק במשחק 
של 'להחרים את המשטר הציוני'. זו 
הסיבה שהם לא יכולים להשפיע

חומת הפרדה בעיסאוויה. 
ירושלים 'מאוחדת'

בטונדות בכניסות 
לשכונות הערביות 
בירושלים. הממשלה לא 
מצליחה לקבל החלטה

לך לך | י' בחשוון תשע"ו
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שירושלים  הקביעה  את  מערערים  שקצת  הדברים  אחד 
מאוחדת. כי איזו מאוחדת היא? יש גבול אחד, אבל ברור 

שיש שתי מערכות חיים נפרדות לחלוטין". 
"במציאות החיים הזו יש שני גורמים שעליהם ליטול 
את האחריות למצב", מציג ארבל את הדברים ומבהיר, 
"יש כאן אחריות של המדינה ושל האוכלוסייה הערבית, 
ואני מעדיף להתחיל דווקא באוכלוסייה הערבית, מאחר 
שהנושא פחות מדובר ומתוקשר. כפי שכבר ציינתי, הם 
מעדיפים להחרים כל קשר עם המדיניות הקיימת כאן, מה 

שפוגע בהם ישירות. 
מוצהר  באופן  בוחרים  ירושלים  מזרח  כשערביי 
בבחירות,  להשתתף  שלא  אלים,  גם  ולעיתים  ומובהק, 
שלא לשחק במשחק הדמוקרטי ולא לקחת אחריות על 
שהריבון  מוסדות  עם  פעולה  לשתף  לא  אפילו  מצבם, 
הישראלי בונה בעבורם במזרח ירושלים, אז לא מוצדק 
לבוא בטענות רק לממשלת ישראל שלא עושה מספיק, 
כי האחריות האישית היא קודם כל זו שצריכה להשפיע. 
להשתתף  אחריות,  לקחת  זה  מהם  שנדרש  המינימום 
במשחק הפוליטי ולבוא ולומר מה הם רוצים לקבל ומה 

הם לא רוצים לקבל. 
ברמה  לא  ואפילו  כדוגמא,  מר"צ  מפלגת  את  ניקח 
הארצית, כי אם העירונית. אם מפלגת מר"צ לא מקבלת 
השמאלניות  כל  עם  ירושלים,  ממזרח  אחד  קול  ולו 
והרצון בטובתם של תושבי מזרח ירושלים, הרי שעליה 
לדאוג גם לאינטרסים של היהודים הבוחרים בה. זה לא 
שהנציגים של מר"צ לא דואגים לערביי מזרח ירושלים, 
אלא שבמגרש הפוליטי אתה דואג קודם כל למי שמקדם 
אותך ומשאיר אותך בפנים. למען הסר ספק, אני לא בא 

בטענה, אלא מצייר את המציאות הפוליטית כפי שהיא. 

לה  אין  במשחק,  לשחק  שלא  שבוחרת  אוכלוסייה 
מי שלא מצביע,   - פוליטית  מי שיפעל עבורה. מבחינה 
וזה  בחיים.  זה  ככה  בעבורו.  שיפעל  מי  אין  אוטומטית 
נכון לגבי כל קבוצה שבוחרת שלא להשפיע בבחירות, 
צריכה  להשתלב  שרוצה  קבוצה  הערבים.  לגבי  רק  ולא 
קבוצה שרוצה לממש  כל  לגבי  נכון  זה  אחריות.  לקחת 
את זכויותיה; עליה לפעול ולעשות משהו בנידון. לנסות 
רק בשם  טובה  לך  ויעשה  ידאג  לא  אחד  אף  להשתלב. 

הטוב והצדק. 
עולות טענות קשות לגבי המחסור במוסדות הלימוד, 
לא  שוב,  אבל  לכך,  המיועדים  המצומצמים  והשטחים 
שם  דווקא  למוד  כיתות  תפתח  שהמדינה  לצפות  ניתן 
בשעה שכל כך הרבה קבוצות מהאוכלוסייה זקוקות לכך, 
נציגות  לו  לכיוון שלו. ברור שמי שאין  לוחץ  וכל אחד 
פוליטית שתיאבק בעבורו - הוא יהיה אחרון ברשימה. אף 
השאלה לגבי התקציבים שאינם מועברים אליהם נפתרת 
בכך שאין את הפוליטיקאים שדואגים להעביר להם את 

הכספים והתכניות, וכך זה נראה.
אולם מדובר בבחירה אישית של האוכלוסייה, למרות 
שהתוצאה הנגזרת מכך ידועה להם, הרי שהם מעדיפים 

להתמסכן ולחפש את הכובשים האשמים. 
השלטת  זו  האחריות  בנטילת  המדינה  של  חלקה 
תקין  למינהל  לסדר,  לדאוג  הללו.  במקומות  הריבונות 

ולחיים רגועים באותם מקומות. את זה היא לא עושה.
אם נגנב לי האוטו, והגי' פי אס מורה שהוא במזרח 
ירושלים, תגובת המשטרה תהיה כי הנושא אבוד. אף אחד 
לא ייכנס לשם ויחזיר את הגניבה, גם אם יודעים בדיוק 
בהשלטת  הדין  הוא  המדינה.  של  מחדל  וזה  זה,  איפה 

הסדר כשפורצת קטטה ביניהם. אין להם למי לפנות.

היא  סדר.  ולהשליט  כוח  להפעיל  הסמכות  למדינה 
היחידה שיכולה להקפיא אלימות במקומות הללו. עליה 
לדאוג לביטחון בסיסי לכל אזרח, ואין זה משנה אם זה 
במזרח ירושלים או במערבה. תפקידה לקחת אחריות, וזה 
לא סותר את מה שאמרתי קודם. אם היא לא עושה זאת, 
ולא משנה מאיזו סיבה - היא מועלת בתפקיד שנטלה על 

עצמה".

ביטחונית? מדינית?
אם חשבנו שמזרח ירושלים נמצא במצב השפל יותר, 
הרי שהשכונות המוסתרות מאחורי גדר ההפרדה מציגות 

מצב עלוב עד בלתי נסבל. 
מצידה  מתקראת  שהיא  כפי  הביטחון,  גדר  סוגיית 
הימני של המפה, או בכינוייה מהצד השני של הסקאלה - 
חומת ההפרדה - גוררת אחריה אין ספור ספקולציות של 

בעד ונגד. 
מהאינתיפאדה  כתוצאה  נבנתה  הביטחון  "גדר 
הראשון  "האינטרס  בהחלטיות.  ארבל  פוסק  השנייה", 
מזרח  דרך  שנכנס  הפלשתיני  הטרור  את  לחסום  היה 

ירושלים. 
היו מי שראו בכך גדר הפרדה או גבול לגדר מדינית 
הייתה  זו  שלא  ובוודאי  מחייב,  בהכרח  לא  זה  עתידית. 
היבטים  סביב  הגדר  את  שבנו  ברגע  להחלטה.  הסיבה 
מסוימים  שחלקים  מצב  נוצר  רבות  פעמים  בטחונים, 
בסיס  על  נעשתה  לא  הגדר  נחצו.  מסוימות  ושכונות 
אם  הרי  מובהק.  באופן  זה  את  לראות  וניתן  דמוגרפי, 
מעבירים  היו  דמוגרפי,  באופן  גדר  לעשות  רוצים  היו 
על מסלול הרכבת  כדוגמא,  לב,  בר  את התוואי בכביש 
הקלה, מצפון לעיר העתיקה, ששם מספר היהודים הוא 
גם  שהיה  מובן  השיקול.  היה  זה  לא  אבל  מאד.  נמוך 
שיקול אסטרטגי, אם רוצים ליצור רצף טריטוריאלי לאונ' 
העברית שעד לשנת תשכ"ז הייתה מובלעת ונסעו אליה 
אדומים.  מעלה  כמו  יותר  מרוחקים  ולאזורים  בשיירות, 
איני יודע מה היו הסיבות להוצאת שכונה זו ולהשארתה 
מסיבות  נבנתה  שהגדר  יודע  אבל  אחרת,  שכונה  של 
שהיו  השנייה  האינתיפאדה  של  במציאות  ביטחוניות, 
בעיקר מפגעים וטרוריסטים שנכנסו לישראל והביאו כלי 

נשק ופוצצו אוטובוסים.
שלמות  ושכונות  שלמים  שכפרים  היא  עובדה 
נשארו בתחומי הגדר, כך שוודאי שלא רק היו שיקולים 
להביע  שרצה  מי  של  שיקולים  וגם  טהורים,  דמוגרפים 
איזושהי אמירה על סדרי עדיפויות שיהיו בתוך ירושלים. 
חשוב לציין, במתווה הרכבת הקלה הנוסעים לכיוון 
פסגת זאב יודעים שהיא עוברת בתוך השכונות בית חנינא 

10 שנים
מאז הוחלט על בניית הגדר 

שבעים אחוז מהתושבים מעוניינים בהיפרדות 
מהשכונות הערביות במזרח ירושלים

80 אלף
תושבים גרים 

בשכונות שמעבר לגדר

המחסור בבתי ספר במזרח 
ירושלים הוא ענק, ועל 
העירייה לדאוג לכך, כמו גני 
משחקים. אולם בשטח אין לא 
את זה ולא את זה... אפילו ברמה 
העירונית התושבים הפלשתינים 
טוענים כי המדינה לא רואה אותם 
כליל, וזה אחד הדברים שקצת 
מערערים את הקביעה שירושלים 
מאוחדת. כי איזו מאוחדת היא? 
יש גבול אחד, אבל ברור שיש שתי 
מערכות חיים נפרדות לחלוטין

מגזיןאקטואלי
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ושועפט. יש שם מספר תחנות, זאת למרות שיכלו לבנות 
את הרכבת מבלי להיכנס לשכונות. עשו זאת כדי לשלב 
את האוכלוסייה הערבית ככל הניתן ולייצר נורמליזציה 
בתוך ירושלים. כך שלא הכל נבחן במונחים של היפרדות 

או לא". 
הדברים.  על  חולקת  עמים  עיר  שוורץ מעמותת  גב' 
"אזורים שלמים לכאורה מצויים תחת ריבונות ישראלית, 
אולם על ידי תוואי הגדר הם הוצאו החוצה. תוואי הגדר 
אינו תואם, לא את גבולות מלחמת תש"ח ולא את אלו של 
תשכ"ז. מין תוואי מפותל החודר למובלעות של כפר זה 
וחותך את העיירה הסמוכה. כך נוצר קו גבול מזוגזג ולא 
טבעי, ששונה מקווי מתאר של ערים אחרות, שמתפתחות 

מהמרכז החוצה.
מקומות  הוצאו  תחילה  שבכוונה  שלנו  ההשערה 
ועניות.  מאד  צפופות  שכונות  אלו  לקצה.  שקרובים 
מחדש  לסמן  כדי  בגדר  להשתמש  החליטה  המדינה 
גבולות אפשריים לעיר ולהוציא החוצה את מה שנראה 

ככאב ראש. 
הגבולות  בעזרת  מחדש  לעצב  רצתה  כמו  המדינה 
יש  הביטחון,  לחומת  מעבר  היהודי.  הרוב  את  הללו 
את  הוציאו  ההפוך.  הדבר  את  לראות  שניתן  מקומות 
וטריטוריה  זאב  גבעת  את  והכניסו  הערביים  האזורים 
שטח  זהו  אדומים.   במעלה  דבר  אותו  להתרחבות. 
כל  את  איפשרו  עציון  בגוש  גם  ישראלית.  להתרחבות 
האזור בתוך הגדר כדי לאפשר התפתחות ישראלית. ניתן 
פלשתיניים  קטנים  אזורים  המראה;  תמונת  את  לראות 
צפופים הוציאו אל מחוץ לגדר. אזורים ישראלים גדולים, 
יום  שאולי  מחשבה  מתוך  פנימה,  הכניסו  התנחלויות, 
את  יוצרים  כך  המדינה.  גבולות  את  תקבע  הגדר  אחד 
וראינו את  יוצרים מצב מסוכן,  הרוב היהודי. כך בדיוק 
חיים  שחיה  אוכלוסייה  יש  בעולם.  אחרות  בערים  זה 
מאורגנים וסדירים, כמו בגבעה הצרפתית. לידה שכונות 
עוני ופשע - לא יכול להיות שההבדל לא יורגש בשטח. 
הדבר בעייתי גם מבחינת הישראלים. הלוא השטחים כה 
קרובים. יש חומה, אבל גיאוגרפית מדובר במרחק אצבע, 
את  ויעצימו  יורגשו  לא  הללו  שהדברים  אפשרות  ואין 

המתח בין האוכלוסיות".

הפרדה וטרור
דברים  יש  אבל  ביטחון,  לענייני  מומחית  לא  "אני 
שמעוררים שאלות", טוענת שוורץ. "לבניית חומה בלב 
אוכלוסייה היו כמה השפעות, וניתן לדון לגבי התועלת 
רצחו  מחבלים  שבו  הנורא  הרצח  שבכך.  הביטחונית 
המפגעים  כמו  לשנה,  קרוב  לפני  נוף  בהר  בביהכ"נ 
ג'בל  משכונת  הגיעו  האחרונות,  הדקירות  בפיגועי 
מוכבר; כך שהחומה לא רלוונטית במקרה כזה, מאחר 
כמו  לערבים  יהודים  בין  ההפרדה  את  יצרה  לא  שהיא 
שבעצם נועדה לעשות. ברגע שמגיע פיגוע מבפנים, יש 
סגר  יש  רוב  פי  על  ביטחוניים אחרים.  צורך באמצעים 
ויציאה  כניסה  ומונעים  בטונדות,  מניחים  הכפר.  על 
הדברים  מסוג  זה  מחסום.  דרך  כניסה  רק  או  מהכפר, 
האנשים  כל  שלא  ברור  כי  קולקטיבי,  עונש  שיוצרים 
הרבה  הזה,  לפיגוע  קשורים  מוכבר  בג'בל  המתגוררים 
מהם לא מעוניינים בו, כי הם יודעים שהדבר יפגע בהם 
את  שיוצרים  ביטחוניים  מנגנונים  אין  אם  ובפרנסתם. 
לנו  ברור  כולם.  את  מענישים  בעצם  אז  הזו,  ההפרדה 
השכונה  תושבי  כל  את  להעניש  חושב  לא  אחד  שאף 
השכונה  חדיר,  אבו  מוחמד  את  שרצחו  הבחורים  של 
היהודית. זה מסוג הדברים שקורים במקרים שהגדר לא 

מציעה פתרון".
הוכיחה  ההפרדה  גדר  הביטחון,  גורמי  טענת  "ע"פ 
לחלוטין,  נפתרה  לא  "הבעיה  ארבל.  אומר  את עצמה", 
ואין כמו המהומות האחרונות להוכיח זאת, אבל אם לא 
הייתה הגדר, ייתכן שהיינו מקבלים גם את זה וגם את זה.
השאלה אם מגיעים לבחון את מה שהגדר הצליחה 
למנוע או את הנקודות שבהן היא לא נתנה מענה. אנחנו 
השנייה.  האינתיפאדה  של  הטרור  תקופת  על  מדברים 

כיום אנחנו לא רואים את הפיגועים שראינו אז, בחסדי 
נפץ. אנחנו  או חגורות  אין אוטובוסים שמתפוצצים  ד'. 
- בואכה להר  רואים חבר'ה מג'בל מוכבאר ומאבו טור 
הזיתים שמגיעים עם סכינים וזריקות אבנים. אנו זקוקים 
נמנעו בס"ד  ידי הגדר  לרחמי שמים, אך אין ספק שעל 

הרבה מהפיגועים. 
בל נשכח שאנחנו חיים במדינה שהחזית בה משתנה. 
המפה,  על  היה  עזה  עוטף  בקיץ  בירושלים,  זה  כעת 
לפעמים זה בגליל, ואם אנחנו מסתכלים רק על סוגיות 
דמוגרפיות טהורות, כל פעם אפשר לשאול למה הערבים 
הללו הם חלק מישראל, ואם נמשיך לפי האסכולה של 
אביגדור ליברמן, שטוען להוציא את המשולש מאיתנו, 
ומחר נוציא את הפזורה הבדואית וקבוצות נוספות כאלו 
יותר  הרבה  היא  השאלה  בישראל,  שנמצאות  ואחרות 
רחבה ממזרח ירושלים, ומה צריך לעשות עם זה? ברור 

שאין לסגת מכל מקום שיש בו רוב ערבי.
רוצה  שלא  אויב  מול  כאן  חיים  שאנו  להבין  צריך 
לחיות  להמשיך  יכול  זה  את  מקבל  שלא  מי  פה.  אותנו 

בכפר עיסאוויה צפוף מאוד, 
יש בו הרבה בנייה בלתי 
חוקית והרבה מעצרים. ניסו לפעול 
לפי החוק ולהגיש תכנית שנבלמה 
בתואנה שרוצים להקים על שטח 
זה גן לאומי. אנו רואים דוגמא 
לכפר שיצאה ממנו אלימות, הרבה 
בנייה בלתי חוקית, הרבה צרכים 
ושירותים שהכפר זקוק ולא מקבל. 
הייתה כאן יוזמה של כיפוף ראש 
והסכמה לעבוד עם המדינה. אך 
בפועל הם לא קיבלו את מבוקשם

לך לך | י' בחשוון תשע"ו
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באשליות. הבעיות לא נפתרו כשניסינו לסגת באוסלו וגם 
את  לחלק  כולל  הכל,  את  לקחת  לערפאת  כשהוצע  לא 

ירושלים. זה יהיה רק סוגיה חדשה.
אם נמפה את השטח לפי חלוקה אזורית של יהודים 
קום  שלפני  לגבולות  שדומה  למפה  נגיע  ערבים,  למול 
המדינה. האם לשם אנו רוצים להגיע? סביר להניח שלא...

מעבר לגדר
אשפה נערמת לגובה מבהיל, ברזים ללא מים זורמים 
תדיר, מבצרי הברחות ופשע. דואר שאינו מגיע, כבישים 
יעשה.  בעיניו  הישר  ואיש  חלב  טיפות  היעדר  שבורים, 
שמאחורי  הגדולות  השכונות  לאחת  עדין  מצב  תיאור 
בין מחנה  להבדיל  )יש  הפליטים שועפט  - מחנה  הגדר 
שבתחום  שועפט  שכונת  לבין  לגדר  שמחוץ  הפליטים 

הגדר. צ"י(.
החלטה  קיבלה  שהממשלה  מאז  חלפו  שנים  עשר 

בירושלים  הפלשתיניות  בשכונות  הטיפול  על  מפורטת 
ולהערכת  ההפרדה,  גדר  של  המזרחי  מעברה  שנותרו 
עו"ד נסרין עליאן, כ-90% מסעיפי ההחלטה לא מומשו. 
בשנת  שרון  בממשלת  שהתקבלה  ההחלטה  מטרת 
לגבי  בג"ץ  שופטי  של  דעתם  את  להניח  הייתה  תשס"ו 
הפגיעה בחיי התושבים הפלשתינים, שרובם בעלי מעמד 
על  הטילה  ההחלטה  הגדר.  בניית  בשל  ישראלי,  תושב 
שונות,  משימות  ירושלים  ועיריית  הממשלה  משרדי 
שנועדו להבטיח כי למרות גדר ההפרדה ימשיכו הרשויות 
לגדר.  שמעבר  התושבים  אלפי  לעשרות  שירותים  לתת 
ההחלטה עוסקת בתשתיות, שירותים ממשלתיים, חינוך, 
סעיפיה  רוב  אך  בזה,  וכיוצא  הגבול  מעברי  בריאות, 

מעולם לא יצאו לפועל.
לא הוקם מוקד לשירותים עירוניים במחסומים; לא 
קוצר זמן ההמתנה במחסומים; לא נבנו בתי ספר חדשים, 
ששימש  במקום  ספר  בית  פועל  אף  השכונות  ובאחת 
מכלאה לבעלי חיים; לא הוסדרה האפשרות למעבר רכבי 
החולים  בתי  של  שלוחות  נפתחו  לא  לשכונות;  חירום 

נקודות  הוקמו  לא  דואר;  סניפי  נפתחו  לא  בשכונות; 
שירות של משרד התחבורה ושירות התעסוקה; שלוחה 
וכן  נסגרה  של משרד הפנים שנפתחה במחסום קלנדיה 
הפסיקו  הישראליות  הרשויות  כל  מכך,  יותר  הלאה. 
נעשה  הזבל  איסוף   – לגדר  שמעבר  לשכונות  להיכנס 
באופן חלקי ביותר, אין פיקוח על הבנייה, דבר שהוביל 
הושקעו  שלא  וכמעט  פראית,  חוקית  בלתי  לבנייה 
הדיור  מנגד,  ובתשתיות.  כבישים  בסלילת  תקציבים 
הלא חוקי הרב התמלא במהירות באוכלוסייה קשת יום 
שלא יכולה לרכוש דירה במקום אחר, ומספר התושבים 
באזורים אלה גדל במאות אחוזים. התוצאה היא קריסת 
תשתיות המים והביוב, פקקי תנועה ומחסור חמור במבני 

ציבור וחינוך.
)דאז(  יו"ר  קול,  עדי  הכנסת  חברת  דנה  אשתקד 
הוועדה לפניות הציבור, בסוגיית היעדר שירותים עירוניים 
בשכונות ירושלמיות מעבר לגדר ההפרדה. הנתונים היו 
חמור  מחסור  ראויות,  וביוב  מים  תשתיות  אין  עגומים. 
חלקי  באופן  מטופל  התברואה  תחום  רפואי,  במענה 
במצב  לימוד  מוסדות  לוקה,  התושבים  ביטחון  בלבד, 
קשה, ואף תחבורה מוגבלת ביותר. נכון להיום לא נראה 

שיש שינוי מהותי בכך.
הבניינים  הם  השכונה  של  ההיכר  מסימני  אחד 
"מי  היתר.  וללא  פיקוח  ללא  אימתני  לגובה  הצומחים 
"זה מעין  בונה", מציירת שוורץ תמונת מצב.   - שרוצה 
שטח הפקר. אין דין ואין דיין. אין משטרה שפועלת כאן, 
אבל גם הרשות הפלשתינית שיש לה משטרה לא יכולה 
מבחינת  ישראלי.  ריבוני  זה שטח  הלוא  כי  כאן,  לפעול 
מוסדות חינוך - יש כאן שני בתי ספר של האו"ם, אבל 
שאין  אנשים  של  מובלעות  כאן  נוצרות  מספיק.  לא  זה 
להם כתובת. אם פורצת שריפה - ניתן לקרוא למכבי האש 
שיעמדו במחסום, ועד שייכנסו יהיה מאוחר מדי. כך גם 

יתר רכבי חירום.
לפעול  יכולה  לא  הפלשתינית  הרשות  אחד  מצד 
גם הרשות המוניציפלית מתעלמת  בירושלים. מצד שני 

מהמצב, אז מה כן?"
מוניציפליים  שירותים  מיואשים.  עצמם  התושבים 
גורם מטפל. במקרים  ואין  אינם מסופקים,  טריוויאליים 
אולם  לרעהו,  ממשרד  מופנים  הם  לרשויות  פנייה  של 
מענה אין. "גם באוכלוסייה הערבית מצבם של הפליטים 
הוא נמוך", מסביר ארבל. "על פי רוב אלו אנשים שאין 
ולרכוש דירה בתחומי הגדר, או באזור  להם כסף לקום 

טוב יותר".
תמונה  נותן  לא  ארבל  עדי  התושבים,  מצב  לגבי 
יותר. "שירותי הניקיון והביטחון של העיר לא  מעודדת 
להם  נותן  מי  יודע  איני  לגדר.  מעבר  לשכונות  נכנסים 
שירות, ועל העירייה לתת את התשובות על כך", מתחמק 
חדשה  שאינה  בתופעה  מדובר  "אולם  מהשאלה,  ארבל 
ואינה קשורה לטרור האחרון. זו בעיה שלא נולדה היום, 
הצרכים  ויתר  הניקיון  שירותי  הגדר.  בניית  מאז  אלא 
המצב.  זה  אבל  ביטחוניות,  מסיבות  היתר  בין  הופסקו. 
הם נופלים בן הכיסאות כבר חמישים שנה ומצבם קשה 
מתושבי מזרח ירושלים, ולא רק משום שהם מחוץ לגדר, 
אלא משום שהם פליטים. ואף לכאן נוגעת בעקיפין סוגיית 

האחריות, לפחות של ראשי המנהיגים הפלשתיניים.
הפלשתינית  שלרשות  פליטים  במחנות  מדובר 
ולמדינות ערב אין עניין ומעולם לא היה עניין ליישב את 
הפליטים בהם, שחלקם מתגוררים שם עוד מאז תש"ח. 
ישראל,  מדינת  עם  הסכסוך  את  לשמר  עניין  להם  יש 
השיבה".  "זכות  על  כביכול,  שומרים,  הם  זו  ובמסגרת 
ברגע שהם יישבו את הפליטים הללו ויהיה להם הסדר, 

יקשה עליהם לדרוש.
למעשה הם מקריבים את הפליטים האלו ומשאירים 
אותם בתת תנאים. הדבר נכון לגבי כל מחנות הפליטים, 
לתת  מסכים  לא  אחד  אף  בסוריה.  והן  בלבנון  הן 
כדי  והכל  אזרחות,  להם  אין  שם  גם  חוקי.  מעמד  להם 
בירושלים,  גם  קיימת  בעיה  אותה  הבעיה.  את  לשמר 
משתי  ישן  יותר  הרבה  בסיפור  מדובר  מפתיע.  לא  וזה 
האינתיפאדות ומהגדר... וככל הנראה גם לא ייפתר כל כך 
מהר, לצערנו".   // 

הפרדה בראס אל עמוד

מגזיןאקטואלי
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