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ירושלים מרכז • מרחב סילוואן ובנותיה
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מפת אזורים

נתונים
אוכלוסיה 14,500
שטח  722דונם

סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

אזור ראס אל-עאמוד הינו חלק מרצף הבינוי שנמשך
ממרכז סילוואן מזרחה לכיוון ואדי קדום ,ואיננו מוגדר
בדרך כלל כשכונה נפרדת .בכל זאת ,ניתן לתחום את
ראס אל-עאמוד בין סילוואן אל-ווסטא (סילוואן התיכונה)
ממערב,לבין ואדי קדום ודרך בית לחם הישנה ,ממזרח ,ובין
הר הזיתים מצפון ,לבין ואדי אנ-נאר (נחל הקדרון) מדרום.
מבנה השטח משופע ותלול ,ויורד מהאזור הגבוה בצפון-
מערב השכונה עד לאיזורים הנמוכים בדרום-מזרחה .חלקו
העליון והמערבי של השטח מכונה על-ידי התושבים ראס
אל-עאמוד .במרכז המדרון ,פרוס איזור סוויח ובאפיק
הוואדי בדרום מצויה שכונת עין אל-לוזה .לשם שמירת
המראה ההיסטורי של האזור חלות ברוב שטחה של ראס
אל-עאמוד מגבלות הבנייה שנקבעו בתוכניות לאגן החזותי
של העיר העתיקה ,וזאת למרות שרובה של השכונה איננו
נצפה מאזור זה ואיננו צופה עליו.
החל מהמחצית הראשונה של המאה ה 20-התפתחה ראס
אל-עאמוד כשכונת בת של הכפר סילוואן .בשנות העשרים
של אותה מאה היו במקום כעשרים בתים בלבד ,ועד
לראשית שנות החמישים נוספו אליהם עוד כמה עשרות
בתים .למרות שהשטח היה בנוי בדלילות ,נעתרה ממשלת
ירדן ,לבקשת התושבים ,וצירפה את ראס אל-עאמוד
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רקע על ראס אל-עאמוד

לשטחי העיר .הפרבר הירושלמי ה"חדש" התפתח לאיטו,
משפחות נוספות מסילוואן עברו להתגורר בו ,ואליהן
הצטרפו משפחות חברוניות שהתיישבו על חלקות קרקע
שרכשו מתושבי סילוואן .תנופת הבניה המשמעותית
שהפכה את האזור משוליים כפריים של עיר לשכונה
הבנויה באינטנסיביות התרחשה תחת שלטון ישראלי ,ברבע
האחרון של המאה העשרים.
בשנת  1998ערכה עיריית ירושלים תוכנית עבור השכונה
(תוכנית מס'  ,2668הכוללת גם את שכונת ואדי קדום),
ובמסגרתה מוצע לשכונה אופי כפרי אשר אינו עולה בקנה
אחד עם מגמות הפיתוח הצומחות מהשטח .בשכונה
מורגשת מצוקת דיור קשה ,וכתוצאה מכך נבנו בה בתים
בחריגה מהוראות התוכנית .בנוסף ,אל מול מצוקת הדיור
של התושבים הפלסטינים ,הולכות ונבנות בשנים האחרונות
בצפון השכונה ההתנחלויות מעלה זיתים ומעלה דוד,
הנמנות עם ההתנחלויות הגדולות והמפותחות ביותר שבלב
השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית.

דרך בית לחם הישנה
דרך בית לחם הישנה שמשה בתקופת השלטון
הירדני באזור ( )1949-1967כדרך הראשית
שחיברה את ירושלים לבית לחם וחברון .קטע
מדרך זו ,היורד מהר הזיתים בצפון לכיוון ואדי
אנ-נאר בדרום עובר בין ראס אל-עאמוד לוואדי
קדום .הדרך כיום צרה ומסוכנת ,ללא מדרכות או
מעקות ביטחון ,מרובדת באספלט ישן ולאורכה
לא קיימת תאורת רחוב .למרות מצבה ,השימוש
בה אינטנסיבי למדי ,גם לתנועה עוברת ,וכתוצאה
מכך מתרחשות בה תאונות דרכים רבות ,שבהן
נפגעו כבר ילדים ורכבים שסטו מהכביש
והידרדרו אל תוך חצרות בתי שכונת ואדי קדום.
בנוסף ,בסביבה הקרובה לציר הדרך ,נבנו בשנים
האחרונות כמה בתי ספר (ראו הרחבה) ,אשר
גרמו להגברת תנועת הרכבים ותנועת הילדים
ההולכים ברגל .עם השלמת בנייתו של בית ספר
נוסף ,המצוי כעת בבנייה ,מצבו של כביש זה,
עלול להחמיר.

בתי ספר בשכונה

Design lioradarom@gmail.com

בתי הספר בתחום ראס אל-עאמוד משמשים גם
את ילדי השכונות הסמוכות .עקב כך יש המכנים
את איזור סוויח "שכונת בתי הספר של סילוואן" (חי
אל-מדארס) .למרות שרוב בתי הספר שבתוכנית
כבר נבנו (או שהם בתהליך בניה בימים אלה),

דרך בית לחם הישנה

התנחלויות
בצפון מערב השכונה ,בנקודה הגבוהה ביותר בראס
אל-עאמוד הצופה אל חראם אש-שריף וואדי אנ-
נאר ,נמצאות שתי התנחלויות ישראליות צמודות.
ההתנחלות "מעלה זיתים" פותחה ואוכלסה על-
ידי עמותת המתנחלים עטרת כהנים ,וההתנחלות
"מעלה דוד" מקודמת על-ידי עמותת המתנחלים
אלע"ד .כשתושלם בנייתן של כ 220-הדירות
המתוכננות להיבנות בשתי ההתנחלויות ,יתגוררו
במתחמים סגורים ומבוצרים ,משני צידי הכניסה
המרכזית של השכונה ,למעלה מ 1,000-מתנחלים
ישראלים .שתי ההתנחלויות האידיאולוגיות
האלה ,המתהוות ברצף ,הן הגדולות ביותר בלב
השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית.
הקמת התנחלות מעלה זיתים ,הנמצאת
ממערב לדרך בית לחם הישנה ,החלה בשנת
 1997לאחר שבבירור משפטי בנוגע לבעלות על
הקרקע הוכרע כי הקרקע שייכת לחברה קדישא

התנחלות בפוטנציאל
על דרך יריחו ,כמאה חמישים מטרים מזרחית
להתנחלות מעלה דוד ,ישנה תוכנית נוספת להתנחלות
על קרקע שהתגלגלה לבעלות פרטית ישראלית.
תוכנית ההתנחלות ,שקיבלה תוקף בפברואר 2012
על ידי ועדת התכנון המחוזית ,משנה את ייעוד
הקרקע משטח המיועד לתחנת דלק לשטח המיועד
למגורים ,וממצה את פוטנציאל הבנייה שניתן לשכונה
במסגרת תוכנית המתאר ירושלים ( 2000קרי 160%
בנייה בארבע קומות ע"ג מרתף חנייה ,ראו להלן) .עם
קבלת היתר הבנייה ייבנו במקום שלושה בתי מגורים
ובהם כ 30-דירות ומבנה מסחרי .יש לציין שהיוזמה
לתכנון המתחם הינה בראש ובראשונה עסקית –
זכויות הבניה הגבוהות שהצליח בעל הקרקע (שאינו
ידוע לנו) להשיג בהליך התכנוני ,מאפשרות לו למכור
את השטח עם תשואה גבוהה.

תוכנית המתאר ירושלים 2000
בתוכנית המתאר המקומית לירושלים ,אשר הפקדתה
להתנגדויות הציבור מעוכבת מ ,2009-מסומנים שני
איזורים חדשים המיועדים להרחבת השכונה .באיזור
אחד ,ממערב לדרך בית לחם הישנה בסמוך לוואדי
קדום ,מסומנת רצועה צרה הבנויה ממילא והסימון
מאפשר ,לכאורה ,את הכשרתה .האיזור השני ,המצוי
בדרום השכונה ,משמעותי יותר ,ושטחו המוצע הוא
 218דונם ,מתוכו כלולים  159דונם בתחום ראס
אל-עאמוד ,והיתר מצויים בתחום שכונת ג'בל אל-
מוכבר .בתחום ההרחבה המסומנת נכללו כ 35-דונם
של שטחים מתוכננים שיועדו בתוכנית השכונתית
(שאושרה ב )1998-לדרכים ,מגורים ומבנה ציבור,
כך שבפועל ההרחבה המוצעת קטנה יותר .עם זאת,
לשטחי הפיתוח של השכונה יתווספו שטחים ,מבונים
בחלקם ,שכיום מיועדים כשטחים פתוחים וכשמורת
טבע .שטח ההרחבה כולו כלול בתוכנית האב שעורכים
תושבי שכונת עין אל-לוזה (ראו סיפור מסגרת).
בנוסף ,מוצע במסגרת תוכנית המתאר לצופף את
הרקמה הקיימת בשכונה באמצעות הגדלת זכויות
הבנייה .ואולם בשל מגבלות הבנייה באגן החזותי של
העיר העתיקה ,החלות על רוב שטח השכונה ,מוגבלת
התוספת רק לשתי קומות עד למקסימום של ארבע
קומות .עד כה ,ישנם ברחבי השכונה כשלושים בעלי
מגרשים שניצלו את הפוטנציאל המוצע בתוכנית
המתאר ,והגישו תוכניות נקודתיות לקבלת זכויות
הבנייה הנוספות.

תוכנית אב לעין אל-לוזה
עין אל-לוזה משתרעת משני צידי ואדי אנ-נאר ,על המדרון הצפוני היורד
מראס אל-עאמוד ועל המדרון הדרומי היורד מג'בל אל-מוכבר ,בהמשך
לשכונת אל-בוסתן .השכונה גובלת בסילוואן אל-ווסטא ואיזור סוויח
מצפון ,בוואדי קדום ובאס-סוואחרה ממזרח ,בג'בל אל-מוכבר מדרום
ובאבו תור ממערב .בשכונה חיים כיום כ 2,000-תושבים ,ב 226 -בתי
מגורים וב 450-יחידות דיור ,אשר רבים מתוכם קיבלו צווי הריסה.
עד לאחרונה לא הוכרה עין אל-לוזה כשכונה העומדת בפני עצמה,
ושטחה חולק בין מספר תוכניות .המדרון הצפוני של השכונה כלול
בתוכניות שהוכנו עבור סילוואן אל-ווסטא וראס אל-עאמוד ,בשטחים
המיועדים כשטחי נוף פתוח ושמורת טבע .על פי תוכנית עמ,9/
שעדיין תקפה במקום ,ייעוד הקרקע במדרון הדרומי של השכונה הוא
שטח ציבורי פתוח .תוכנית המתאר המקומית ירושלים  ,2000שטרם
נכנסה לתוקף ,כוללת חלק מהשכונה בשטח המיועד לפיתוח עירוני
עתידי ,ואת יתרת השטח בייעוד של שטח פתוח ופארק רובעי.
תוכנית המתאר ירושלים  ,2000מתנה את פיתוח ההרחבות המוצעות
במסגרתה ,בעריכת תוכנית כללית עבור כל השטח ,כתנאי לאישורן של
תוכניות פרטיות נקודתיות .החל מ 2007-פעלו תושבי השכונה ,לקידום
תוכנית על שטח של כ 50-דונם (כרבע משטח ההרחבה) שבו ממוקמים
רוב בתי המגורים בשכונה ללא היתר .בשנת  2011נדחתה התוכנית בטענה

שהתנאי לקידום התוכנית הוא אישורה של תוכנית מתאר כוללת לכל
האזור (כפי שקובעת תכנית המתאר ירושלים  .)2000בנוסף ,משנת ,2009
מנסים תושבי המקום לקדם תוכנית אב לשכונה כולה ,על שטח של
כ 390-דונם .התוכנית נמצאת עדיין בשלבי תכנון מוקדמים ,והתושבים,
יוזמי התוכנית ,מקווים שוועדות התכנון יאשרו בנייה של כ 2,000-יח"ד
במקום .בהתאם לדרישת הועדות ,ובהתאם לתוכנית כללית אחרת
המקודמת באיזור ,מייעדת התוכנית את אפיק הוואדי לשיקום ופיתוח כציר
תיירותי המשמר את המורשת החקלאית של ואדי אנ-נאר .בדיון מקדים
שהתקיים בלשכת התכנון המחוזית נדרשו עורכי התוכנית לצמצם את
השטח המיועד לבנייה למגורים ולהתאימו להרחבה המסומנת בתוכנית
המתאר ירושלים  ,2000תוך השארת בתים ,שקיימים בפועל ,מחוץ לשטח
המיועד לבנייה .עורכי התוכנית פועלים למציאת פתרונות יצירתיים
שיאפשרו לשמר את הבתים שלא יכללו באזורי הבנייה החדשים.
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בעיות מרכזיות ראס אל-עאמוד

הם מאוכלסים בצפיפות רבה .מצב זה נוצר בשל
המחסור המוחלט בבתי ספר בוואדי קדום הסמוכה
ממזרח ,והמחסור החלקי במוסדות חינוך הקיים
בסילוואן אל-ווסטא ,הסמוכה ממערב .כתוצאה
מכך ילדי סילוואן אל-ווסטא ,בטן אל-הווא ,חי
אל-פארוק ,עין אל-לוזה וואדי קדום נוהרים ,כל
בוקר ,בטיפוס רגלי המוני דרך המדרון התלול
והמסוכן כדי להגיע ללימודים ,כשהם צועדים,
בדרך כלל ,על הכביש חסר השוליים.

חב"ד אשר רכשה אותה לפני  .1948משפחות
האדייה ועוויס הפלסטיניות שהתגוררו במקום
פונו מבתיהן ,ומתנחלים נכנסו במקומם .ראש
הממשלה באותה עת בנימין נתניהו התנגד תחילה
להתיישבות ישראלית במקום ,ועיכב את תחילת
הבנייה ,אולם בסופו של דבר נסוג מהתנגדותו.
ייעוד הקרקע ברוב השטח היה ,בדומה לשאר
חלקי השכונה ,למגורים בשתי קומות ,וחלק
מהשטח יועד למגרש משחקים ציבורי .תוכנית
חדשה שערכו המתנחלים הביאה לביטול הגינה
הציבורית ולהגדלת זכויות הבנייה .בשני שלבים,
ב 2003-וב ,2006-נבנו במקום שישה בתי מגורים
בני ארבע קומות ובהם  117דירות ,בית כנסת,
גן ילדים ומקווה טהרה .במקביל ,מעבר לכביש,
דרש ועד העדה הבוכרית לקבל לידיו בחזרה שטח
בבעלותו ,עליו שכן מטה משטרת ש"י (שומרון
ויהודה) .ב 2007-הוחלט על העברתו של מטה
המשטרה לשטח המחלוקת שב E1-והמעבר
למבנה החדש שהושלם בשנת  ,2008מומן על
ידי פטרון המתנחלים ארווין מוסקוביץ' .הקרקע
עליה עומד הבניין בו שכן מטה המשטרה הישן
יועד ברובו למבני ציבור ,ומיעוטו למגורים .אולם
ב 2009-הגישו המתנחלים תוכנית לשינוי ייעוד,
לפיה מבנה המשטרה ומבנים נוספים הקיימים
בשטח ,ייהרסו ובמקומם יוקמו שבעה בתי מגורים
בני ארבע קומות ובהם  104יח"ד ,בית כנסת ,גן
ילדים ,קאנטרי-קלאב ומתחם מסחרי .התוכנית
לא אושרה ,ובינתיים קיבלו המתנחלים היתר

מיוחד להכשיר למגורים את המבנה הקיים .ב2012-
נכנסו  14משפחות להתגורר במקום ,שנודע בשם
"מעלה דוד" .הניסיונות לאשר תוכנית שתאפשר את
בניית ההתנחלות הגדולה נמשכים.

התוכניות המאושרות בראס אל-עאמוד
חלק מתוכנית מתאר מס'  2668לראס אל-עאמוד וואדי קדום

 597.7דונם

חלק מתוכנית מתאר מס' 2783א' לסילוואן אל-ווסטא

 64.7דונם

חלק מתוכנית מתאר מקומית עמ 9/לאגן החזותי של העיר העתיקה

 33.9דונם

תוכניות מתאר מס'  11ו 4689-להתנחלות מעלה זיתים

 20.5דונם

סה"כ שטח מתוכנן

 716.8דונם

שטח לא מתוכנן

 5.2דונם

סה"כ שטח השכונה

 722.0דונם

בשכונה אושרו  18תוכניות מפורטות לשינוי ייעוד ,ששטחן הכולל כ 21-דונם בלבד ,מבלי להוסיף שטח לשכונה .בנוסף ,אושרו כ 30-תוכניות קטנות לתוספת זכויות בניה.

ייעודי קרקע מול שימושים בתכניות מאושרות
ייעוד

תוכניות

שימוש בפועל

דונמים

%

מגורים*

311

43

במעלה השכונה הבינוי אינטנסיבי ,וכך גם לאורך הדרכים הקיימות ,שם אין כלל מגרשים פנויים .לעומת זאת ,באיזורים
שאליהם אין דרך גישה בפועל ישנם עדיין שטחים פנויים המיועדים לבנייה .בנוסף גולש הבינוי דרומה אל איזור עין אל-לוזה
המיועד ברובו כשטח נוף פתוח (ראו סיפור מסגרת) .זכויות הבנייה המאושרות אינן תואמות את צרכי התושבים וכך ,באיזורים
המבונים ,ישנם למעלה מ 100-בתים הבנויים מעל לשתי הקומות המותרות וביניהם בתים אחדים בני חמש ושש קומות.

שטחים
פתוחים

212

29

רוב השטחים מצויים בשולי השכונה וחלקם הגדול כלול בשטח ההרחבה של עין אל-לוזה (ראו סיפור מסגרת) .בכלל זה
נמצאים גם השטחים הגובלים בסילוואן אל-ווסטא ומיועדים כשמורת טבע ,אך בפועל מבונים .פרט לאלה יש שני מתחמים
גדולים המיועדים לשטח ציבורי פתוח (שצ"פ) .אחד מהם ,במערב השכונה ,פותח באופן חלקי כמגרש ספורט והוא משרת
את בתי הספר הסמוכים .בחלק ניכר משטח המתחם השני ,בדרום השכונה ,ישנם מבני מגורים .שטחים קטנים נוספים,
הנראים כ"שאריות" תכנון ,מיועדים גם הם כשצ"פים .על חלקם עומדים מבנים או חלקי מבנים וחלקם משמשים בפועל
כהרחבה של דרך או חניה.

מבני ציבור

66

9

בשכונה ישנם  11מגרשים אשר עד לאחרונה עמדו שוממים .בשנים האחרונות פועלת עיריית ירושלים במרץ לפיתוח חלק
מהמגרשים .גן ילדים חדש ,ושני בתי ספר נפתחו לאחרונה ,ובניית בית הספר השלישי אמורה להסתיים לקראת סוף שנת
 .2013שאר המגרשים ,המיועדים לבתי ספר ,לגני ילדים ולמרפאה וטרינרית לא פותחו ,ובחלק מהמגרשים המיועדים למבני
ציבור ישנם בתי מגורים.

מוסדות

24

3

בית הארחה צלייני ,השייך למנזר סנט אברהם ,ממוקם במבנה ישן שהיה בעבר מנזר בנדיקטי.

דרכים

98

14

חלק ניכר מהדרכים הקיימות בשכונה נכללות בתוכניות השכונתיות בייעוד של דרכים המיועדות להרחבה ,דרכים משולבות
ומעברים ציבוריים .הדרכים מעולם לא הורחבו ,והן ממשיכות לשמש את התושבים ברוחבן הצר הקיים .ישנם מקומות בהם
מוצעות דרכים משולבות חדשות ,אך הן לא קיימות בפועל ובמקומן קיימות דרכים מקומיות בלתי מוסדרות .רשת הדרכים
המתוכננת דלילה בהשוואה לאזורי בנייה עירוניים ,ובשל העובדה שרק חלק ממנה קיים בפועל ,נוצרו בשכונה אזורים לא
נגישים שלא ניתן לפתחם.

אחר

11

2

מלונות ,מסחר ,תחנת דלק ,ושטח לא מתוכנן.

סה"כ

722

100

*בכ 13%-משטחי המגורים מותרת בניה כפרית בלבד ,ב 25%-בנייה ובקומה אחת .גודל מינימלי למגרש בנייה הוא  400מ"ר .ביתר האזורים ,פרט לתחום התוכניות הנקודתיות ,מותרת בניה ב50%-
בנייה בשתי קומות בלבד ,במגבלות דומות.

