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פתח דבר
מסמ) זה מטרתו להציג את ההשלכות התכנוניות של תכנית מתאר מקומית ירושלי  ,2000על
תושבי השכונות הערביות שבירושלי המזרחית.
תכנית המתאר המקומית ירושלי  ,2000היא התכנית הראשונה מאז  ,1959בוחנת את העיר
מנקודת מבט כוללת וארוכת טווח ,ומכלילה לראשונה את שטח ירושלי המזרחית בתחומה .אי
חולק על חשיבות הכנתה של תכנית מתאר מעודכנת לעיר ,על המאמ +המקצועי והתכנוני
שהושקע בה ועל כ) כי נעשתה במסגרתה עבודה רבה של איסו' נתוני והבנת מורכבות המצב
התכנוני הקיי בירושלי המזרחית.
יחד ע זאת ,קשה לומר שתכנית המתאר מציעה חזו תכנוני חדש לירושלי המזרחית .במידה
רבה מדובר על שינויי מינוריי או חריגה מסוימת בלבד מ המדיניות התכנונית המפלה הנהוגה
בשני האחרונות כלפי האוכלוסייה הערבית בירושלי המזרחית .מבלי להתייחס לשאלת
המעמד של ירושלי המזרחית ושל תושביה הפלסטיני  ,אנו סבורי כי חובתה של המדינה )ושל
עיריית ירושלי כשלוחתה( להבטיח תנאי חיי סבירי לתושבי אלה ,באמצעות תכנית מתאר
שתהיה שוויונית ותענה על צרכיה האמיתיי וזכויותיה בתחו הדיור.
ניתוח הצעת תכנית המתאר המקומית ירושלי  ,2000על מסמכיה המחייבי והנלווי  ,מגלה כי
דרכי ההתמודדות המוצעות בתוכנית המתאר ע המורכבות התכנונית בירושלי המזרחית,
לוקות בחסר ,מאופיינות בעמימות ונעדרות ראיה ארוכת טווח .ביסוס מטרת העל של התכנית על
המאז הדמוגראפי מצביע יותר מכל על כשליה המרכזיי  :העדר התאמת התכנית לצרכי
האוכלוסייה הערבית בירושלי המזרחית בכל תחומי החיי )מגורי  ,תעסוקה ,תשתיות ,צורכי
ציבור(; אי שוויו והעדר כלי לצמצו פערי והקצאת משאבי אל מול תושביה היהודי של
העיר )הקיימי והעתידיי (; העדר כלי אופרטיביי לישימות התכנו  /התכנית לא סיפקה
כלי להתמודדות ע המרק הבנוי ,ע בעיית התשתיות )מחסור ותחזוקה( ,הקצאת שטחי
לצורכי ציבור ,מבנה הבעלויות על הקרקע ,הוצאת היתרי בניה.
מסמ) זה אינו ממצה ומתייחס למספר נושאי תכנוניי עיקריי כפי שמוצעי בתכנית המתאר
ובה  :מטרות התכנית והמאז הדמוגראפי ,מגורי  ,מבני ציבור ,שטחי פתוחי  ,אג העיר
העתיקה ,איכות סביבה ,תעסוקה וכלכלה ,שיתו' ציבור ,גדר הפרדה וכ המלצות לשינויי
הנדרשי בתכנית המתאר .התייחסותנו לתכנית מעלה את הכשלי התכנוניי שבתכנית ,ככל
שמדובר במענה התכנוני הנית לצורכי האוכלוסייה הערבית ,כל זאת תו) הבאת דוגמאות לביסוס
טענותינו.
לצור) בחינת מרכיבי התכנית התבססנו בעיקר על מסמכי התכנית ,מער) הנתוני של התכנית
בדוחות  3 ,2ו ,4 /נתוני מתו) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתו ירושלי  ,סיורי בשטח
ומיפוי גיאוגרפי טופוגרפי של השטח.
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כשל מובנה בתכנית הוא הפער ולעיתי

א' הסתירות ,שבי הצהרות מתכנני התכנית ויזמיה

המובאי בדוחות השוני )דוחות  3 ,2ובדוח  ,(4לבי מסמכיה המחייבי של התכנית )תקנו
ותשריטי ( .תוצאותיו של פער זה ה מענה בלתי מספק לתושבי ירושלי המזרחית בתחומי
החיי השוני  ,אי התאמת מרכיבי התכנו לאוכלוסיית היעד והמש) מדיניות תכנו המגבילה את
אפשרויות הפיתוח לאוכלוסייה הערבית .בפרקי הבאי יפורטו תחומי אלה.
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מטרות התכנית והיעד הדמוגראפי
בשלושי ושמונה השני האחרונות הניעו יעדי דמוגראפיי את מדיניות הפיתוח של העיר .לצד
הקמת של שכונות יהודיות חדשות במזרח העיר )נווה יעקב ,פסגת זאב ,רמות אלו ושכונות
נוספות( ,מדיניות התכנו כלפי האוכלוסייה הערבית אופיינה בהגבלת הפיתוח והבניה )זכויות
בנייה נמוכות ,קביעת שטחי נרחבי כשטח נו' כפרי פתוח וכיו"ב( .ג א מדיניות זו הייתה
סמויה במש) שני  ,ואופיינה לעיתי במחדל תכנוני כלפי האוכלוסייה הערבית ,היא נחשפת
במלוא עוצמתה בתכנית המתאר החדשה.
מטרת העל של התכנית והפרשנות הנלווית לה ,מבטאי במוצהר מדיניות תכנונית זו:
"ביסוס מעמדה והמש פיתוחה של העיר כבירת מדינת ישראל ,כמרכז
לע היהודי וכעיר המקודשת לשלוש הדתות המונותיאיסטיות".
)הדגשה לא במקור(
הפרשנות למטרת על זו מקבלת הסבר מורחב ,ברור וחד משמעי במסמכי המדיניות של התכנית.
ראשיתה בהחלטת ממשלה אשר קבעה כי יש לשמור בירושלי על יחס של  70%יהודי ו30% /
ערבי ואומצה על ידי עורכי התכנית .המשכה בהצהרות חד משמעיות כי תכנית המתאר מבקשת
לשמור על רוב יהודי משמעותי בעיר והצעות לאמצעי התערבות להשגת יעד מדיניות זה;
בניתוחי דמוגראפיי הכוללי ביטויי חריפי ובה " :שינוי מגמות הגירה לרעת היהודי "
)דוח  4עמ'  ,(202/203או אמירות כגו..." :כדי שתרחישי אלה )התרחישי הדמוגראפיי נ.ב(.
או חמורי מה לא יתממשו ,דרושי שינויי מרחקי לכת בדר) הטיפול במשתני המרכזיי
המשפיעי על מאזני ההגירה ועל הפערי בפריו ,שיוצרי בסופו של דבר את המאז
הדמוגראפי" )דוח  4עמ'  ,(204שא לא כ ,מתריעי מתכנני התכנית" ,המש) גידולה היחסי של
האוכלוסייה הערבית בירושלי עלול להקטי את משקל האוכלוסייה היהודית בעתיד" )עמ' .(205
וכ) ,בשלבי הראשוני של עבודת צוות התכנו של התכנית ,בדוח מספר  ,2הוצג פער בי תחזית
האוכלוסייה ליעד האוכלוסייה שהוביל להיעלמות של כ 70,000 /ערבי מירושלי המזרחית.
בדוח מספר  ,4תוק לכאורה העיוות ,ש נקבע כי יעד האוכלוסייה של  30%ערבי ו70% /
יהודי אינו בר השגה וכי המצב בשנת היעד של התכנית  2020יהיה  40%ערבי ו 60% /יהודי .
ג יעד זה ,נאמר בדוח ) 4עמ'  (463יושג רק בתנאי של מעורבות שלטונית מסיבית ,בהגדלת היצע
הקרקע למגורי והיצע מקומות עבודה )לאוכלוסיה היהודית נ.ב ,(.שא לא כ יתחזקו המגמות
הסותרות את הנחת היסוד בבסיס התכנית  /הנחת יסוד המבקשת לשמור על רוב יהודי משמעותי
בעיר.
תחזיות אלה מצהירי עורכי התכנית ,אינ מהוות בהכרח צפי לתהליכי שיתהוו בפועל עקב
תלות של המשתני הדמוגראפיי במשתני אחרי .
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לצד הצהרות מעורפלות אלה ביחס למגמות הדמוגראפיות החזויות בעיר ,הנחת יסוד ודאית
בתכנית היא אחת :שמירה על רוב יהודי משמעותי בעיר .האמצעי הנדרש לכ) ,קובעת התכנית,
היא מעורבות שלטונית מסיבית ,על ידי צמצו היציאה של תושבי יהודי מ העיר ומשיכה של
תושבי יהודי מאזורי אחרי באר )עמ' ) (205הדגשה לא במקור( .אמצעי נוס' שמוצא
ביטויו בתכנית ,א) רק באופ סמוי ,הוא הגבלת אפשרויות הפיתוח של האוכלוסייה הערבית בכל
תחומי החיי  ,הקצאה בלתי מספקת של יחידות דיור ,מקורות תעסוקה ותשתיות .זאת ,בי
היתר ,באמצעות הטיות בבסיס נתוני האוכלוסייה ,הצגת באופ מעורפל ומשתנה חליפות בי
שלבי העבודה השוני בתכנית המתאר וניתוח מגמתי של נתוניה הדמוגראפיי של האוכלוסייה
הערבית.
המסקנה החד משמעית העולה מדברי אלה ואחרי היא כי השמירה על הרוב היהודי בעיר היא
חזות הכול .ביסוס מדיניות התכנו על יעד של מאז דמוגראפי אינו מתמצה בהיבט ההצהרתי
והעקרוני של התכנית .התכנית מבססת מדיניות תכנונית על הבחנה אתנית ,לאומית ודתית בי
קבוצות תושבי  ,כשקבוצה אחת מועדפת באופ גלוי בכל תחומי החיי  .בהתא לכ) ,הנחת
היסוד המפלה ,המנחה את התכנו ,באה לביטוי היטב א' בתוצאות התכנו ,כפי שיפורט בהרחבה
להל .התכנית אשר מתאפיינת באי/מת מענה ,באופ עקבי ושיטתי ,לצרכי הדיור ,התעסוקה
והשירותי של התושבי הערבי היא המשכה של מדיניות התכנו הקיימת ,מדיניות שמטרתה
להגביל את מספר תושביה הערבי של ירושלי  ,באמצעות תכנו שנמנע ממת מענה לצרכי
האוכלוסייה והתפתחותה בכל תחומי החיי  .באופ זה אולצו תושבי ערבי רבי לעזוב את
ירושלי ולהתיישב בפריפריה שלה – לעיתי תו) אובד מעמד כתושבי העיר ,וכיו  ,ע בניית
חומת ההפרדה עוט' ירושלי  ,ניתוק הפיזי מהעיר.
ללא התייחסות לתושבי העיר הערבי כתושבי לכל דבר שמערכת התכנו מחויבת לתכנ לפי
צרכיה – ולא כבעיה דמוגרפית  /לא ייכו תכנו ראוי בירושלי .
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פרק ראשו :מגורי
כתוצאה מ הצור) להשיג מאז דמוגראפי ,הוש מרכז הכובד של התכנית על מת מענה לצורכי
מגורי והקצאת שטחי לפיתוח .הלכה למעשה ,השמירה על היחס המספרי בי יהודי לערבי
בעיר ,היא שקבעה מהי תוספת יחידות הדיור שתינת לאוכלוסיות השונות בעיר בתכנית המתאר
החדשה )כל זאת ,א' עד כדי חריגה של גבולות התכנית ממרחב התכנו של העיר ירושלי
ומגבולותיה המוניציפאליי במערב העיר(.
קשה להימנע מ ההשוואה בי הפתרונות התכנוניי

הניתני

לאוכלוסייה היהודית בתכנית

המתאר לאלה המוצעי לאוכלוסייה הערבית .השוואה זו לא רק מלמדת על שימוש בפרמטרי
בלתי שוויוניי ככל שמדובר בהקצאת המשאבי התכנוניי בי האוכלוסיות ,אלא ג על כ)
שהתכנית אינה מספקת מענה הול לאוכלוסייה הערבית ובפועל מתכנני התכנית ,על א'
הצהרותיה  ,אינ נוטשי את עקרו ה.30/70 /
בעוד שעבור האוכלוסייה היהודית מוצעת בפרוגראמת המגורי מסגרת רחבה להתפתחויות
האפשריות של האוכלוסייה ולתוספת יחידות דיור )עיבוי שכונות ,ציפו' שכונות ,הקמת שכונות
חדשות ואיתור שטחי לבניה לגובה( ,עבור האוכלוסייה הערבית בעיר התכנית מציעה תוספת של
יחידות דיור בשתי דרכי בלבד  /ציפו' שכונות ועיבוי שכונות  /כמענה לצפי האוכלוסייה הערבית
עד לשנת  40%) 2020מכלל אוכלוסיית העיר שה  380,000נפשות(.
לצד היוזמה החיובית של התכנית להוסי' זכויות בניה ולאתר שטחי לפיתוח בשולי השכונות,
התכנית מטילה מגבלות קשות על אפשרויות הפיתוח בפועל באמצעות כלי אלה .כפי שיוצג להל
המסקנה הבלתי נמנעת היא שהתכנית אינה מספקת מענה הול לאוכלוסייה הערבית בתחו
הקצאת יחידות הדיור.
פגמי במער הנתוני – קיבולת הבניה המוצעת
א.
בסיס הנתוני לקיבולת הבניה המוצעת וההסברי הנלווי לו ,בפרק ) 4מגורי ( בדו"ח מס' ,4
לוקה בחסר ,מאופיי בעמימות ובהנחות בלתי סבירות .לכ) השלכות מרחיקות לכת על הקצאת
יחידות הדיור וסיכויי מימוש והמענה התכנוני לצפי האוכלוסייה הערבית בשנת  ,2020כדלקמ:
א1.

פריסת קיבולת הבניה – לוח מס'  1קיבולת הבניה  2020 / 2000לרובע מזרח )עמ' / (139
מרחב ההתייחסות הגיאוגרפי שקובעת התכנית לצור) בחינת קיבולת הבניה הקיימת
והמתוכננת ,בשונה מהגדרות השנתו הסטטיסטי לירושלי  ,מתייחס לאזורי תכנו )איור
מס'  1עמ'  50קובע את אזורי התכנו( .אזורי התכנו ברובע מזרח כוללי יחדיו בסל
תכנוני אחד מספר שכונות ערביות בירושלי המזרחית לדוגמא :אזור תכנו בית חנינא
כולל את שכונות בית חנינא ושועפט; אזור תכנו ג'בל מוכבר כולל את השכונות ראס אל
עמוד ,ערב סווחרה ,ג'בל מוכבר ועוד.

7

למתודה זו שתי בעיות עיקריות :האחת ,נוגעת לתוצאות התכנו אשר מניחות הנחה
מוטעית כי באופק התכנו של התכנית ,צרכי התכנו של בני שכונה אחת ימצאו פתרונ
בשכונה אחרת .המורכבות התכנונית בירושלי המזרחית ,הנובעת בי היתר ממאפייני
הניידות של האוכלוסייה ,מבנה הבעלויות על הקרקע ,המבנה החברתי/כלכלי ,תרבותי
ותפקודי ,תקשה על יישו גישה תכנונית זו ותקטי באופ משמעותי את סיכויי המימוש
של הפתרונות התכנוני לצורכי הדיור.
הבעיה השנייה ,שימוש במער) נתוני שגוי :לדוגמא אזור תכנו עיסאוויה כולל את
שכונת ענתא ושכונת עיסאוויה .בלוח מס' ) 1עמ'  (139נקבע כי מספר יחידות הדיור
הקיימות באזור תכנו עיסוויה הוא  1,995יח"ד .נתו זה מוטעה ומטעה ,שכ רק בשכונת
עיסאוויה לבדה קיימות כ 1,800 /יחידות דיור )על פי השנתו הסטטיסטי לירושלי לשנת
 2004בעיסוויה כ 1600 /יח"ד(.
א2.

בשלבי התכנו השוני חלו שינויי מהותיי בבסיס הנתוני של יח"ד מאושרות
ובהליכי תכנו ובהערכות בדבר מקדמי המימוש שלה :בעוד דוח מס' ) 3עמ'  (49קובע כי
קיימות  27,000יח"ד מאושרות והנמצאות בהליכי תכנו לאוכלוסייה הערבית ,במקד
מימוש של  ,50%דוח מס'  4בלוח מס' ) 1עמ'  (139קובע כי קיימות כ 25,000 /יח"ד
במקד המימוש של מעל ל .70% /להערכות משתנות אלה ,שלא ברור מהו מקור,
השלכה מיידית על בסיס נתוני שעל פיו נקבעו מספר יחידות הדיור ומקדמי המימוש
שלה הנדרשות לאוכלוסיה הערבית באופק התכנו של התכנית.

א3.

הערכות בלתי סבירות בדבר שיעורי המימוש לתוספת המוצעת של יחידות דיור
לאוכלוסיה הערבית :דוח מס'  4לוח מס' ) 1עמ'  (139קובע כי אחוזי המימוש של הקצאת
יחידות דיור באמצעות ציפו' שכונות קיימות יהיה כ 100% /מימוש )הקיבולת הנומינלית
של הקצאת יח"ד בדר) של ציפו' שכונות זהה לקיבולת הריאלית( .נתו זה תמוה
כשלעצמו ובמיוחד לאור הנחת העבודה של תכנית המתאר עצמה ..." :שיעור המימוש
הממוצע של ציפו' הבניה במרקמי הקיימי נמוכה מאוד" .להערכתנו )הערכות
הנגזרות ג מדו"ח מלכוד תכנוני ,(1ג ההערכות לגבי הקצאת יחידות דיור באמצעות
עיבוי שכונות –  60%מימוש  /הינ גבוהות משמעותית מפוטנציאל המימוש בפועל .הדבר
נובע ,בי היתר ,מהעדר קרקע בבעלות ציבורית במרבית השטחי המיועדי לפיתוח
בשולי השכונות) .מעניי לציי כי שיעורי המימוש לעיבוי וציפו' שכונות יהודיות נמו) א'
מהנקבע בשכונות הערביות!(.

א4.

דוח מס'  3קובע כאמור כי מקד המימוש המוער) לעתודת יח"ד לאוכלוסיה הערבית
הוא  .50%דוח מס'  4קובע כי "הנחת העבודה של צוות התכנו היא כי שיעורי המימוש
בעתיד יהיו גבוהי יותר בא ייושמו המלצות על פי סעי'  6.4.1ולכ קיבולת הבניה
המוצעת בתכנית תית מענה הול לתחזית האוכלוסייה במגזר הערבי" )עמ' .(136

 1מלכוד תכנוני :מדיניות תכנו ,הסדר קרקעות ,היתרי בניה והריסות בתי בירושלי  ,עמותת במקו ועיר של ,
ירושלי .2004
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בהיות המלצות בלבד ובאי כל הבטחה שלטונית או סטטוטורית למימוש )עמ' 133
הקמת יחידה עירונית ,שיקו ופיתוח התשתית ההנדסית ,הסדר קרקעות ועוד( ,ספק רב
בא שיעורי המימוש ישתנו באופק התכנו של התכנית ובוודאי שלא נית להערי) כי
אלה יגיעו עד ל.100% /
א5.

נוס' על כ) ,דוח מספר  3קובע כי גודל משק בית ממוצע צפוי לאוכלוסיה הערבית בשנת
 2020יפחת בשליש ויעמוד על  4.7נפשות למשק בית )על פי התכנית גודל משק בית כיו
 .(6.46הנחה מופרכת זו תוכל להתממש רק הודות לעלייה דרמטית ברמת החיי של
האוכלוסייה הערבית וצמצו משמעותי בפער בינה לבי האוכלוסייה היהודית בעיר.
לגודל משק בית חזוי ,קובע דוח  ,3השלכות משמעותיות על מספר יח"ד הדרוש
לאוכלוסיית היעד .דוח מס'  4אינו מפרי) את הנחת דוח  3בדבר גודל משק בית צפוי
ומקצה בפועל רק כ 17,000 /יח"ד )בהנחה הסבירה כי מקד המימוש יוותר כשהיה וינוע
בי  (50% / 60%לאוכלוסיה הערבית .משמעות תוספת זו של יח"ד היא מענה לאוכלוסיה
המונה כ 80,000 /נפשות ובוודאי שאי בכ) מענה לצפי האוכלוסייה הערבית בעיר ביעד
התכנית )ראה טבלה להל(.

א6.

בעיה נוספת שעולה מאי בהירות הנתוני והבסיס לחישוב קיבולת הבניה היא הקביעה
בדוח ) 4עמ'  ,(136כי "קיימות  15,000יחידות דיור שנבנו ללא היתר שאי לה ביטוי
בנתוני " .לאי הכללת של כ 100,000 /נפשות משמעות מבחינת הניתוח הדמוגראפי של
האוכלוסייה הערבית כיו והצפי לעתיד ובהתא לכ) למענה לצרכיה התכנוניי ארוכי
הטווח ,במיוחד בתחו הקצאת יחידות הדיור.

א7.

נוס' על כ) ,על פי הערכות שונות בפרבריה המזרחיי של ירושלי בשטחי הגדה
המערבית ,חיי כ 100,000 /פלסטיני תושבי ירושלי  .דוחות שוני מדווחי על
חזרת של רבבות לעיר ע בנייתה ההולכת ונשלמת של גדר ההפרדה – עוט' ירושלי .
התחזית הדמוגרפית ועמה פרוגראמת המגורי התעלמה באופ גור' משינויי
דמוגראפיי מתהווי אלה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלי המזרחית.

פרוגראמת המגורי לאוכלוסייה הערבית
ב.
מניתוח פרוגראמת המגורי לאוכלוסייה הערבית ,עולה כי התכנית מציעה שני כלי עיקריי
כפתרו לצורכי המגורי  /ציפו' ועיבוי השכונות הקיימות .דוח מס' ) 4עמ'  (202קובע כי תוספות
האוכלוסייה החזויות בי השני  2000ל 2020 /נוטות לכיוו של  40%במגזר היהודי וכ60% /
במגזר הערבי כדלקמ:
שנת 2020

תוספת אוכלוסייה

אוכלוסייה שנת 2002
יהודי

458,600

(60%) 570,000

111,400

ערבי

221,800

(40%) 380,000

158,200

סה"כ

680,000

950,000

269,600
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מנתוני הדוח עולה ,כי עבור האוכלוסייה היהודית התכנית מאפשרת הקצאה של  47,000יחידות
דיור )קיבולת ריאלית על פי דוח  4עמ'  (137והקצאת שטחי לפיתוח של כ 9,500 /דונ  ,בעוד
שעבור האוכלוסייה הערבית התכנית קובעת  26,000יחידות דיור )קיבולת ריאלית לציפו' ועיבוי
שכונות על פי טבלה מס'  1בדוח  4עמ'  (139והקצאה של כ 2,300 /דונ לפיתוח .אי השוויו
מתבטא א' בפערי בהקצאת זכויות בניה בי שכונות יהודיות לשכונות ערביות משיקות.
נתוני אלה מאופייני באי שוויו בוטה בהקצאת המשאבי בי האוכלוסיות ביחס לתוספות
האוכלוסייה החזויות :מחד גיסא ,עבור האוכלוסייה היהודית התכנית מקצה מלאי תכנוני עוד'
ביחס לצפי האוכלוסייה ,ומאיד) גיסא בחינה מדוקדקת של הנתוני מעלה מספר בעיות אשר
משליכות על ישימות התכנית ומלמדות כי ה נותנות מענה חלקי בלבד ובלתי ממצה בתחו
הקצאת יחידות הדיור לאוכלוסייה הערבית כמתואר להל:
ב1.

הצהרת מתכנני התכנית אינה עולה בקנה אחד ע ההקצאה בפועל של השטחי לפיתוח
עבור האוכלוסייה הערבית .התכנית מאתרת שני אזורי בלבד הפנויי מאוכלוסייה )בית
חנינא ושועפט( .יתר האזורי המיועדי לעיבוי הינ שטחי מבוני ומאוכלסי  .נוס'
על כ) ,פוטנציאל הפיתוח של חלק מהשטחי שהוקצו נמו) ביותר ,לדוגמא :השטחי
שהוקצו דרומית לראס אל עמוד ובשכונת א/סווחרה מיועדי בתכנית מאושרת לתוואי
כביש הטבעת המזרחית ,דבר המצמצ באופ ניכר את היק' השטחי בפועל האפשריי
לפיתוח למגורי ; באזור בית צפאפא הוקצה שטח של כ 260 /דונ שרק חלק קט ממנו
מיועד ,בתכנית הנמצאת בהליכי תכנו ,לאוכלוסיה הערבית; בוולג'ה התכנית מקצה כ/
 500דונ  ,ואול לשכת התכנו המחוזית המליצה להקפיא את התכנו של האזור משו
שתוואי גדר ההפרדה מוציא את וולג'ה הירושלמית אל מחו +לגבולות העיר.
חישוב גס מעלה כי בפועל הוקצו רק כ 2,300 /דונ בלבד לצור) עיבוי השכונות הקיימות.
הקצאה זו המיועדת ל 8,320/יחידות דיור מוצעות )קיבולת ריאלית לעיבוי שכונות – דוח
 4עמ'  ,(139מעלה ספק בדבר טענת מתכנני התכנית לשמירה על האופי הכפרי הקיי .
נוס' על כ) ,אפשרות לציפו' אמיתי ,במרבית האזורי  ,לא ממש אפשרית עקב הגבלת
זכויות הבניה.

ב2.

התכנית קובעת שני אזורי עיקריי להגדלת צפיפות הבניה בשכונות הקיימות על ידי
תוספת קומות והגדלת זכויות בניה .האחד ,הכולל את רוב השטח של השכונות הערביות
בירושלי המזרחית נקבע כאזור לבינוי של עד  4קומות )מסומ כשטח אפור בנספח 2
תבנית הבניה( ,השני – אזור בית חנינא ,שועפט ובית צפאפה – בו הותרה בניה של עד 6
קומות )מסומ כשטח צהוב בנספח תבנית הבניה(.
פתרו זה הוא במידה רבה בבחינת מצג שווא ,שכ המשמעות האופרטיבית של פרוגראמת
מגורי זו היא תוספת של  2קומות על מספר הקומות המאושר ולא יותר מ 6 /קומות )או
 4קומות( לפי הנמו) בי השניי  .לדוגמא ,בשכונת בית חנינא שברוב שטחה מותרות
10

זכויות בניה של  50%בשתי קומות )אזור מגורי  ,(5לאחר אישור תכנית המתאר יותר
בינוי של כ 4 /קומות בלבד.
ב3.

ג פתרו תכנוני חלקי זה הופ) לבלתי מחייב ,לאור הימצאותה של 'הוראה מיוחדת'
בתקנו התכנית ,המטילה מגבלה נוספת החלה על תוספת זכויות הבניה .סעי' 4.2.6
להוראות התכנית קובע" :נקבע בזאת כי תוספת הקומות ,קווי הבניי והתכסית שעל פי
סעי'  4.2.4נתוני לשיקול דעת הועדה המקומית ובסמכותה שלא לאשר כלל את תוספת
הקומות."...

ב4.

שמירה על האופי הכפרי של השכונות הערביות :הסיבה להגבלת מספר הקומות וזכויות
הבניה עד  4קומות בשכונות הערביות ,כפי שנקבע במסמכי התכנית ,היא הרצו לשמור
על האופי הכפרי הקיי של השכונות ,המאופיי בבניה 'מרקמית' .בפועל באזורי רבי
ובה ענתא ,עיסאוויה ,א/טור ,א/שייח' ,ראס אל/עמוד ,ואבו טור ,מבני רבי ה כבר
כיו בני ארבע קומות ויותר .למעשה מדובר על תוספת בניה שעיקרה הכשרת המצב
הקיי  ,דהיינו תוספת יחידות הדיור המוצעת בתכנית מיצתה כבר את הפוטנציאל שלה.
המשמעות היא הקצאה בלתי מספקת של יחידות דיור בראיה ארוכת טווח.
עקרו השמירה על האופי הכפרי של השכונות הערביות בירושלי המזרחית ,עומד
בסתירה לעקרונות שהותוו בתמ"א .35/בתכנית המתאר הארצית נקבע כי בירושלי
)ישוב מדג  (1צפיפות הבנייה המינימאלית תהיה  12יח"ד לדונ נטו.
יתרה מזאת ,הגבלת בניה זו והשמירה לכאורה על האופי הכפרי של השכונות הערביות,
ממחישה יותר מכל את אי השוויו בהקצאת זכויות בניה בי שכונות יהודיות לערביות:
בעוד שהבניה ברוב השכונות הערביות הוגבלה ל /עד  4קומות בשכונות יהודיות סמוכות
ומשיקות מאפשרת התכנית בניה של עד  6קומות ויותר )דוגמאות לכ) ה השכונות ג'בל
מוכבר ותלפיות מזרח ,צור באהר והר חומה ועוד(.

ב5.

גבול הבניה העירוני )עמ'  196בדוח  :(4עקרו השמירה על גבול הבנוי העירוני מטיל א'
הוא מגבלות על אופי הבנוי והפיתוח בשכונות הערביות בירושלי המזרחית .בגבול
השכונות הערביות ,התכנית קובעת לצמצ א' יותר את הבינוי המוצע עד לכדי בינוי
המאופיי בבניה "צמודת קרקע" )עד  2קומות( ו"בניה נמוכה" )עד  3קומות( .א' הגבלה
זו יש בה כדי להקשות על הגעה לצפיפויות הבניה הנדרשת על ידי התכנית .ראה ג סעי'
ז' בפרק רביעי :שטחי פתוחי  ,במסמ) זה ,לעניי השימוש הבלתי שוויוני בעקרו זה
ככל שמדובר בשכונות ערביות לעומת שכונות יהודיות.

ב6.

העדר כלי אופרטיביי להגשמת מטרות התכנית :כבר כיו ישנה בעיה חמורה של
פיתוח השכונות במרק הבינוי הקיי  ,ובכלל זה ,איתור והקצאת שטחי לדרכי ,
לתשתיות ולמבני ציבור ,לשטחי ציבוריי פתוחי וכו' .תוספת יחידות דיור על ידי
ציפו' השכונות הוא אפוא פתרו חלקי ובלתי ממצה ,במיוחד כל עוד התכנית אינה
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מציעה )והיא אינה מציעה( כלי אופרטיביי  ,בשונה מאלה הניתני כיו  ,להתמודדות
ע

המרק

הבנוי והציפו' המוצע בהיבטי

שהוזכרו לעיל .התכנית אינה מתמודדת

בכלי תכנוניי ע נושא הבעלויות על הקרקע ,שהינו המכשול העיקרי לאישור תכניות
איחוד וחלוקה והוצאת היתרי בניה ,אלא בהמלצה בלבד להקמת מער) משפטי בעירייה
להסדר נושא רישו הבעלויות.
בחינת פרוגרמת המגורי מצביעה במובהק על חסרי משמעותיי בתחו הקצאת יחידות לדיור
לאוכלוסייה הערבית נוס' על העדר ראייה ארוכת טווח ביחס לצורכי האוכלוסייה בתחו
המגורי  .הג שנעשה ניסיו מסוי להיענות לצורכי המגורי של האוכלוסייה הערבית
בירושלי המזרחית ,עיקר המענה הוא בבחינת הכשרת המצב הקיי והמש) מגמות הפיתוח
הקיימות .כשלי חמורי בהצגת בסיס הנתוני עליו הושתת המענה התכנוני לצורכי המגורי
של האוכלוסייה הערבית מעיד ,כי על א' הצהרות מתכנני התכנית בעניי המאז הדמוגראפי ויעד
האוכלוסייה ) (40/60הנובע מהצור) להג עליה  ,התכנית בפועל אינה זונחת את יעד האוכלוסייה
של  ,30/70 /ואינה מקצה מלאי מספק של יחידות דיור לאוכלוסייה הערבית הצפויה בעיר.

המלצות אופרטיביות לפרוגרמת המגורי:
המזרחית תו) התייחסות פרטנית לכל שכונה

•

יש לתכנ את מרחב ירושלי
ושכונה.

•

יש לערו) מחדש את בסיס הנתוני של האוכלוסייה הערבית ביחס לגודל משק
בית צפוי ,נתוני עדכניי של מספר יחידות הדיור הקיימות והמתוכננות ,כולל
אלו שנבנו ללא היתרי ,תו) התייחסות פרטנית לכל שכונה ושכונה ,התאמת
מקדמי המימוש של הקצאת יח"ד למציאות ולמורכבות התכנונית הקיימת
בירושלי המזרחית.

•

כדי להגדיל את שיעורי המימוש של הקצאת יחידות הדיור המוצעת בתכנית ,יש
ליצור מסגרת רחבה ככל האפשר להתפתחויות האפשריות של האוכלוסייה
הערבית ג בראיה ארוכת טווח.

•

איתור שטחי נוספי לפיתוח השכונות ,מנקודת המבט השכונתית ,ע עדיפות
להכלת על שטחי מבוני תו) איתור שטחי נוספי פנויי מבניה
ספונטאנית .במציאות המורכבת של ירושלי המזרחית ,ישנה עדיפות ברורה
לתכנו בשטח פנוי על פני שטחי מבוני  ,דבר אשר יכול לאפשר הקצאה ראויה
של תשתיות ושירותי וא' להגיע לצפיפויות גבוהות.

•

יש לאפשר תוספת של זכויות בניה וקומות גמישה ,מעבר למוצע בתכנית ,תו)
קביעת שלביות פיתוח הדרגתית בהיבט זה ,של השכונות הערביות.

•

יש לאתר ג בשכונות ירושלי המזרחית אזורי חיפוש לבניה גבוהה ,במיוחד
לאור) צירי תנועה ראשיי .
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•

יש לבטל את סעי'  4.2.6להוראות התכנית ,המטיל מגבלה בלתי סבירה על
זכויות הבניה שניתנות באזורי המגורי .

•

יש לבחו מחדש את עקרו גבול הבניה העירוני בשכונות הערביות ,ולהתאימו
לאמות המידה שנקבעו עבור השכונות היהודיות הסמוכות.

•

יש לכלול בתכנית א בהוראותיה או בנספח מצור' אליה ,כלי אופרטיביי
לטיפול במרק הבנוי והמתוכנ של השכונות הערביות.

•

יש לקבוע בהוראות התכנית חובת הכנת תכניות מתאר מפורטות לשכונות
הערביות בירושלי המזרחית .חובה זו תהיה קצובה בלוחות זמני תו) יצירת
מנגנו בקרה על רשויות התכנו ביישו הוראה זו.
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פרק שני :מבני ציבור
תכנית המתאר ירושלי  2000מציעה ארבע דרכי עיקריות למענה לצורכי ציבור :מרכזי חיי ,
מוסדות ציבור ,תכניות מפורטות וקומות קרקע של בתי מגורי בנויי בשכונות צפופות .להל
התייחסויותינו לכל ארבע הדרכי :
א .מרכזי חיי
מרכזי החיי ה למעשה ריכוז מבני ציבור לשימושי רובעיי  .באופ עקרוני במצב המורכב
של מזרח העיר ,הקצאת שטח לצורכי ציבור מחו +למרק הבנוי השכונתי יכולה להוות פתרו
אפשרי .אול לריכוז פונקציות ציבוריות מחו +לשכונות ,בדר)/כלל בעמקי  ,ישנ
חסרונות ולכ יש לעשותו על/פי כללי ברורי ולא כחלופת התכנו הראשונה.

ג

בשל המבנה הכפרי של רוב שכונות ירושלי המזרחית ובשל המבנה החברתי המסורתי ש ,
יש קושי גדול ,בעיקר עבור אוכלוסיית הנשי  ,לצאת לבד )ללא גבר מלווה( אל מחו +לגבולות
השכונה .אומנ תחו זה עובר שינוי בשני האחרונות א) נראה כי בטווח התכנית השינוי
עדיי לא יהיה כה דרמתי .ככל שירבו הפונקציות הציבוריות בתו) תחומי השכונה כ) תגבר
עצמאות של הנשי  .הוצאת פונקציות רבות אל מחו +לשכונה תגביר את תלות של הנשי
בגברי ותגביל את עצמאות.
הצלחת הפעלת של מרכזי החיי תלויה רבות בנגישות  .אל מרכזי החיי הממוקמי
מחו +לשכונה אי אפשרות להגיע בהליכה רגלית סבירה ויש צור) בשימוש ברכב פרטי או
בתחבורה ציבורית .שתי דרכי נגישות אלה בעיתיות :ראשית בשל מיעוט הרכבי הפרטיי
ומיעוט הנשי והזקני הנוהגי בה ושנית בשל הסרבול המאפיי את התחבורה הציבורית
במזרח ירושלי .
מכיוו שלא היו בידינו הכלי לבדיקת פוטנציאל איתור השטחי
ירושלי  ,אנו מתייחסי בעיקר לסוגיית המיקו :

בתו) שכונות מזרח

א 1.בית חנינא – התכנית מאתרת מרכז חיי בצפו מערב השכונה בשולי ג רובעי בית חנינא
צפו .מיקו זה בעייתי ממספר סיבות :ריחוקו מהמרק הבנוי של בית חנינא מייצר
בעיית נגישות; מיקומו בסמיכות להרחבת השכונה וסביר להניח שיעברו שני רבות עד
לפיתוחה ,יותיר את בעיית הנגישות למש) כל אות שני ; לא זו בלבד ,בהרחבת השכונה
יש סיכוי גבוה לאיתור שטחי למבני ציבור בהיותה ברובה שטח פנוי מבינוי ,דבר שעשוי
לייתר את מרכז החיי בסמיכות אליה.
א 2.עיסאוויה – התכנית מאתרת מרכז חיי מדרו לענתא סמו) לפארק רובעי עיסאוויה.
מיקו מרכז החיי מופרד מעיסאוויה על ידי עורק תחבורה ראשי ועל ידי תוואי
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טופוגרפיה קיצוני ,שני גורמי ההופכי אותו לבלתי נגיש עבור תושבי עיסאוויה .המרכז
אומנ קרוב לבתי ענתא א) חומת ההפרדה אמורה לגרו לנתק בניה  ,בזמ הקרוב.
א 3.בית דוד – מתח מאמוניה ממוק היטב.
א 4.סילווא ג'בל מוכבר – מרכז החיי ממוק היטב מבחינה טופוגרפית א) הוא סמו)
לפארק רובעי התופס שטח המתאי למגורי  .לו תכנית המתאר הייתה מאפשרת בינוי
במקו הפארק הרובעי היה מיקו מרכז החיי טוב עשרת מוני  .מרכז החיי אמור
לשרת ג את תושבי סילווא א) הוא רחוק מידי עבור .
א 5.צור באהר – מיקו המרכז בעמק בשולי השכונה אותה הוא אמור לשרת ,יוצר בעיית
נגישות .מרכז חיי זה ג פוגע פגיעה משמעותית בעקרו השמירה על העמקי  .בניית
מרכז חיי מחו +לשכונה יצרי) סלילת כביש גישה ,הקצאת שטח למגרשי חניה והוספת
קווי תחבורה ציבורית .כל אלו ירחיבו את שטחו ואת הפגיעה בשטח הפתוח שבעמק.
א 6.בית צפאפה – מיקו מרכז החיי בקצה המערבי של שכונת שראפת מרחיק אותו מבית
צפאפה שהיא השכונה הגדולה אותה הוא אמור לשרת.
ב .מוסדות
רוב מתחמי המוסדות המופיעי בתכנית המתאר ה מתחמי קיימי בפועל והתכנית
למעשה מאשררת אות  .פרט למבני הדת הרבי הנכללי בהגדרה של מוסדות ,רבי
מהמוסדות במזרח ירושלי ה מוסדות על/עירוניי הקשורי יותר לכלל אזרחי מדינת
ישראל ולאו דווקא לתושבי הפלסטיני במזרח ירושלי  ,לדוגמא ,מתח משרדי הממשלה
והמטה הארצי של המשטרה ומתח האוניברסיטה העברית .נותר רק לקוות שעבור השטח
שמצפו לעיסאוויה  /השטח המשמעותי ביותר שאותר למוסדות חדשי במזרח העיר  /תבחר
פונקציה ציבורית שתשרת את האוכלוסייה שחיה בסביבה.
ג .תכניות מפורטות
דר) חשובה נוספת לתוספת שטחי למבני ציבור היא על ידי הכנת תכניות מפורטות
לשכונות .תכנית המתאר לא מחייבת הכנת תכניות כאלה בשכונות הקיימות אלא רק בתחומי
ההרחבות שלה )בשטחי המסומני בצהוב בנספח מס'  .(2ישנ שימושי ציבוריי רבי
המפורטי בתקנו )סעי'  ,(4.2.2המותרי באזורי מגורי  .רבי מתוכ אינ קיימי
בשכונות מזרח ירושלי וללא הכנת תכנית מפורטת לא תהיה אפשרות לשלב .
יתרה מזו ,תכניות רבות של שכונות מזרח ירושלי כוללות שטחי נו' פתוח מופרזי וראוי
היה להורות על תכנונ מחדש כדי לאפשר הרחבת שטחי למגורי ותוספת מבני ציבור .רק
לאחר הכנת תכניות חדשות אלו תתבהר התמונה לגבי מצב ההקצאות למבני ציבור ותתברר
הכמות הנדרשת לאיתור עבור מרכזי חיי ומיקומ .
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ד .קומות קרקע של בתי בנויי בשכונות צפופות
חוקיות השיטה המייעדת קומות קרקע של בנייני בבעלות פרטית לשימושי ציבוריי  ,לפי
דרישת העירייה ,אינה ברורה לנו .בהנחה כי החוק מאפשר זאת ,אי להשתמש בו ללא הכנת
תכנית רקע הקובעת אזורי העדפה ואזורי דרישה למבני ציבור על פי פרוגראמה מדויקת ולא
באופ אקראי.

המלצות אופרטיביות לקביעת שטחי למבני ציבור:
•

יש לתת עדיפות לאיתור מקומות עבור הפונקציות הציבוריות בתו) השכונות ולפנות
לפתרונות מחו +לשכונה רק בדיעבד ולאחר שמוצו כל הדרכי לאתר שטחי במרק
הבנוי.

• לצור) כ) יש לערו) סקר מקי' ומפורט של מבני הציבור הקיימי בכל שכונה ושכונה
במזרח ירושלי ושל שטחי המיועדי למבני ציבור על פי התכניות הקיימות.
• לאחר הכנת סקר זה ,יש לבחו את כמות השטחי הפתוחי הכלולי בתכניות
המפורטות לשכונות וא אכ קיי עוד' ,יש להורות על תכנו מחדש של השכונה תו)
מת תוספת שטח עבור מבני ציבור ועבור מגורי .
• רק בשכונה בה אי שטחי שייעוד יכול להשתנות למבני ציבור יש לפנות לחיפוש אתר
למרכז חיי מחו +לה.
•

במקרה שיש צור) בהקמת מרכז חיי  ,יש לאתר מקו נגיש סמו) ככל האפשר לשכונה
הקיימת .יש להימנע ככול האפשר ממיקו מרכזי חיי בתו) הוואדיות ,כדי לשלב
במרק הבנוי ולא להופכ לאיי מבודדי מוקפי חניוני בלב שטחי ירוקי  ,בסגנו
הקניוני .

•

באזורי פנויי המיועדי להרחבת שכונות ,אזורי בה לא אמורה להיות בעיה של
איתור מקומות למבני ציבור ,יש לכלול את הפונקציות הציבוריות בשכונה ולוותר על
מרכז החיי .

• בשכונות בנויות וצפופות בה יש צור) בשריו שטחי ציבור בקומות הקרקע של בתי
קיימי  ,יש להכי תכנית למבני ציבור ,הקובעת אזורי עדיפות ולהפעיל את המנגנו א)
ורק בהתא לתכנית .אי לדרוש שטחי אלו באופ אקראי.
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פרק שלישי :שטחי פתוחי
דוח מס'  4של תכנית המתאר מציג ניתוח מקצועי של השטחי הפתוחי בירושלי ויוצר מספר
מדרגי של השטחי על/פי אמות מידה שונות .ככלל ,אנו מקבלי את ניתוח מער) השטחי
הפתוחי ותומכי בהיררכיה המוצעת .אול  ,בשלב המעבר מהניתוח אל יישו העקרונות
בתכנית מתעוררות מספר בעיות .נראה כי ישנו פער בי המאפייני של השטחי הפתוחי  ,על פי
המדרג המתואר בניתוח המקדי  ,לבי אפשרויות היישו במקו שנבחר עבור כל שטח ושטח.
פג נוס' בפרק זה הוא העדר התייחסות לקשר ההדוק הקיי בי השטחי הפתוחי לבי
השכונות והשטחי המבוני שסביב  .בחינה מעמיקה של קשר זה יכולה לסייע בקביעת מקו
השטחי ולהבטיח את שמירת  .להל ריכוז ההערות:
א.

התכנית מציינת כי ישנ שטחי פתוחי שה אזורי אל/געת א) לא מציינת מה  .יתכ
שהכוונה היא לשטחי המייחדי את ירושלי כעיר בירה ועיר עול )דוח  4פרק .(2.2
א אכ כ) הדבר ,עיקר הבעיה מתרכזת בג סובב חומות ירושלי ובהר ציו ,ש יש פער
עצו בי הרעיו החיובי של השארת שטחי פתוחי בקרבת העיר העתיקה לבי המצב
בשטח :מאות בתי בנויי בשטח זה )ראה פרק רביעי :אג העיר העתיקה(.

ב.

פארקי שכונתיי  :תכנית המתאר אינה עוסקת ,מתוק' הגדרתה ,בפרוט הפארקי
השכונתיי  ,א) נראה כי ברגע האחרו לקחו על עצמ המתכנני להתייחס לעניי .דוח
מס'  4מציי כי קיי מחסור בשטחי פתוחי ברמה השכונתית בשכונות הערביות
במזרח ירושלי )עמ'  .(67ממחקר הרקע שנעשה עבור דוח "מלכוד תכנוני" שערכה
עמותת "במקו " ,2עולה בברור כי ההיפ) הוא הנכו :באזורי

המתוכנני

במזרח

ירושלי ישנה הקצאת יתר של קרקעות כשטחי נו' פתוח או שטח פתוח ציבורי .בתכניות
הקיימות היו לשכונות מזרח ירושלי  ,כ 35%/מכלל השטח המתוכנ מיועד להיות שטח
נו' פתוח .בשכונות מסוימות ,כמו למשל הדוגמא הקיצונית ביותר ,בג'בל מוכבר ,אחוז
שטחי הנו' הפתוח הכלול בתכנית הוא כמעט  .70%ייעוד של שטחי נרחבי לשטחי
נו' פתוח הביא לכ) שהתכניות כמעט אינ מייעדות שטחי חדשי לבנייה למגורי ,
ובפועל מגבילות את הבנייה החדשה לתחומי השטח שכבר בנוי ממילא .מה שחסר
בשכונות מזרח ירושלי ה שטחי פתוחי מפותחי ומטופחי וגינות משחק לילדי .
ג.

פארקי רובעיי  :התכנית מציעה שישה פארקי רובעיי עבור תושבי מזרח ירושלי .
הפארקי נחוצי מאוד ולכ מצער לראות שלא נעשתה חשיבה מיוחדת להתאימ
לאוכלוסייה אותה ה אמורי לשרת .מבנה הפארקי  ,תוכנ  ,מיקומ וגודל ,
בעייתיי :

 2מלכוד תכנוני :מדיניות תכנון ,הסדר קרקעות ,היתרי בניה והריסות בתים במזרח ירושלים ,נתי מרום ,הוצאת "במקום" ועיר
שלם ,ירושלים2004 ,
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ג1.

במסגרת המידע שהגיע מתושבי במזרח ירושלי בעניי פארקי ציבוריי  ,עולה
כי יש לתת עדיפות לאיתור פארקי

קטני

ופזורי

על פני פארקי

גדולי

ומרוכזי  .נשי וילדי לא נוהגי לצאת למקומות ציבוריי מרוחקי המלאי
בפינות מסתור .נשי  ,בדר) כלל ,אינ נוהגות ברכב ולכ ג המצוי במרחק נסיעה
של  10דקות לא ישמש אות ואת ילדיה.
ג2.

פארק עיסאוויה – הפארק מצוי על מדרו מתו בסמו) לענתא ומופרד משכונת
עיסאוויה על ידי עורק תחבורה ראשי ועל ידי תוואי טופוגרפיה קיצוני .דווקא עבור
תושבי עיסאוויה ,השכונה שהוא נקרא על שמה ,הוא אינו נגיש כלל.

ד.

ג3.

פארק ג'בל מוכבר – הפארק ממוק על מדרו מתו ומצוי בקרבה גדולה ליער
השלו ממערב ולשטחי הנו' הפתוח שממזרח .בשטח הפארק המוצע קיימי
למעלה מעשרי וחמישה בתי ונראה כי הוא יכול להוות עתודת קרקע
משמעותית להרחבת השכונות הסמוכות .בחירת שטח זה אינה עולה בקנה אחד
ע עקרו הבניה על הרכס והשארת העמקי כשטחי פתוחי  .נראה כי בחירת
השטח הזה לפארק שכונתי לא נעשתה מתו) שיקולי תכנוניי גרידא ולמעשה
נועדה להגביל את התפתחות השכונות הסמוכות.

ג4.

מיקומ וצורת של פארק צור באהר ופארק בית צפאפא )רצועות שוליות ,צרות
וארוכות( ,מעידי על כ) שפארקי אלו נוצרו משאריות שוליות של שטחי
אחרי ולא מתו) חשיבה ובחירה תכנונית מושכלת.

ג5.

פארק בית חנינא מערב ,נמצא בשולי השכונה בשטח מרוחק ובנוי בחלקו .הפארק
נושק אומנ לעתודת קרקע משמעותית המיועדת לבניה ,א) מכיוו שהניסיו
מראה כי הבנייה בהרחבה זו תתעכב שני רבות אי זה מ ההיגיו למק את
הפארק מצידה הרחוק .עדי' היה למקמו בקרבת השכונה הבנויה בפועל ולאפשר
בניה ממערב לו.

אזורי מבוני בתו) שטחי פתוחי  :תכנית המתאר חוזרת על טעויות שנעשו בתכניות
שקדמו לה בכ) שהיא כוללת בתי בנויי בתו) השטחי הפתוחי המתוכנני  .כמו
התכניות הקודמות חוטאת ג תכנית המתאר בכ) שאינה משכילה לבסס עצמה על המצב
בשטח ועל המגמות המובהקות שהשטח מייצג .אלא ,שבשונה מקודמותיה התכנית אינה
מתייחסת כלל אל הבתי שנכלאי שלא בטובת בתו) השטחי הירוקי ולא מפרטת
מה יהיה עליה  .הניסיו מעיד שכאשר ישנה מגמה של פיתוח העולה מהשטח ,ייעוד
קרקע כשטח ירוק לא מסייע בהשארת השטח פנוי אלא רק מעמיס על העירייה משימות
אכיפה שאי היא מסוגלת לעמוד בה.
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תופעה זו של הכללת בתי בתו) שטחי פתוחי  ,נעשית ללא הבחנה בי שטחי בעלי
ער) דתי/היסטורי/ארכיאולוגי לבי שטחי

פתוחי

סתמיי  ,ברמות אינטנסיביות

שונות .נית למצוא בתי בשטחי המיועדי לג לאומי באג העיר העתיקה ,בפארק
רובעי בג'בל מוכבר וברצועה הירוקה המקיפה את העיר .בסה"כ נספרו למעלה משש
מאות בתי בשטחי פתוחי  ,בחלק מהמקרי מדובר בבניה צפופה למדי.
ה.

במת ההר והבניה בעמקי  :עקרו תכנוני חשוב בירושלי

הוא שמירה על שטחי

פתוחי בעמקי תו) ריכוז הבניה על הרכסי  .בעיקרו זה היה ע השני כרסו
מתמש) ,כפי שיעידו סלילת של כבישי רבי נתיבי בעמקי ירושלי והתכנית לבניה
בעמק הצבאי  ,א) תכנית המתאר מצהירה על הכוונה להמשי) לפעול על/פי עקרו זה.
בפועל ,פוגעת התכנית בעקרו בכמה אופני  ,פע אחת בתכננה מרכזי חיי בוואדיות
שבי השכונות  /דבר שבהכרח יביא לפגיעה קשה בפתיחות של הוואדיות ,ופע נוספת
בנטייתה לאפשר גלישה של שכונות אל תו) הוואדיות ,נטייה המתייחסת לשכונות
יהודיות בלבד .במספר מקומות נית לראות שכונות סמוכות ,כאשר לשכונה היהודית
מתאפשרת הרחבה משמעותית במורד ההר ,בעוד שכנתה הפלסטינית מחויבת באופ
דווקני לפעול על/פי העיקרו האמור ולעצור את הבנייה במעלה ההר) .ראה למשל שכונת
רכס שלמה הגולשת עד לקו גובה  680ושכנתה שועפט הצופה לאותו וואדי ,נתחמת בקו
גובה .(!750
ו.

התכנית קובעת כי לאור) גבולות העיר תהיה רצועה ירוקה שתבדיל את העיר מסביבתה.
מכיוו שגבולות העיר המזרחית נקבעו באופ גראפי/טכני ,בהרבה מקרי ללא קשר
לטופוגרפיה ולמצב הבינוי בשטח ,נוצר מצב שהרצועה הירוקה א' היא נקבעת באופ
טכני וללא קריטריוני נופיי ותכנוניי  .במקומות רבי נראית הרצועה שרירותית
לחלוטי) .ראה לדוגמה את הקצה הצפוני של פארק רובעי בית חנינא צפו ,שנועד ליצור
חי +בי העיר לבי השכנה ביר נבאלה ,ש סומנה רצועה צרה של פארק ובה בתי
קיימי ( .ישנ מקומות כמו באזור התעשייה עטרות בה הרצועה מתבטלת ובמקומות
אחרי רוחבה נע בי  1.5ק"מ  40 /ק"מ.

ז.

גבול הבינוי ותבנית הבינוי :תכנית המתאר מטיבה לתאר את חשיבות המגע בי השטח
הבנוי לבי השטח הפתוח .בתכנית נערכו ניתוחי לגבי סוגי המפגשי האפשריי  /בניה
צמודת קרקע ,בניה נמוכה ,בינונית וגבוהה .ניתוחי אלו לא הבשילו לכלל גיבוש
עקרונות מנחי ברורי  ,כ) שבסופו של דבר ,בנספח המנחה נקבע סוג הבינוי המותר
בקצות השכונות באופ שרירותי .השכונות הערביות במזרח ירושלי קיבלו באופ גור'
את האפשרות לבניה צמודת קרקע או נמוכה ואילו שכנותיה היהודיות מצפו קיבלו את
האפשרות לבניה בינונית .לא ברור ממה נובע ההבדל ,שכ בשני המקרי מדובר בשכונות
ספר מדבר הפוגשות נו' דומה .במקרה של הרחבות ושכונות חדשות הדורשות תכנו
מפורט ,לא ברור כיצד נקבע אופי בינוי הגבול ע השטח הפתוח ,כשעדיי לא ידוע אופי
הבינוי בשכונה בכלל.
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לסיכו  ,כהמש) למדיניות התכנו הקודמת ,ג בתכנית המתאר קביעת תחו שטחי הפתוחי
במזרח העיר נעשתה רק בחלקה משיקולי תכנוניי  /עיצוביי  .ההקצאה נעשתה רק בחלקה
תו) הבחנה בי אזורי בעלי איכויות גבוהות לבי אזורי אחרי  .בשני המקרי כוללי
השטחי הפתוחי אזורי מבוני בפועל ללא מת פיתרו או הנחיה ברורה לגבי אות בתי .
בתכנו השטחי הפתוחי הפעילו המתכנני את אות עקרונות תכנו התקפי במערב ירושלי
בלי שנעשה ניסיו לבנות מער) שטחי המתאי לצורכי התושבי הפלסטיניי של שכונות מזרח
ירושלי .
עד כה ,עיריית ירושלי נכשלה בשמירה על השטחי הפתוחי שלה ,ככל שהדבר נוגע בירושלי
המזרחית .הכישלו נבע בראש ובראשונה מייעוד מוגז של שטחי כשטחי ירוקי  .לא רק
שהדבר מחייב את התושבי לבנות ללא היתרי  ,אלא ג לא מאפשר לגורמי הפיקוח אכיפה
אפקטיבית .לדעתנו ,מוטב היה להקצות מראש רק שטחי בעלי איכות נופית/היסטורית/
ארכיאולוגית כשטחי ירוקי  ,ובנוס' ,אחוז מקובל של שטחי בקרבת השכונות השונות
המיועדי לפיתוח פארקי רובעיי מגונני  .במקביל ,ראוי היה להקצות שטחי נרחבי יותר
לבנייה למגורי ולהרחבת שכונות במזרח העיר .ג פיתוח בפועל של השטחי /הפתוחי /לציבור
היה מסייע בשמירה עליה .
תכנית המתאר המקומית לירושלי  ,היא הזדמנות לתק את העיוות התכנוני הזה ,א) התכנית
לוקה באותו כשל של תוכנית ע/מ ) 9תכנית מתאר לאג העיר העתיקה( ומייעדת שטחי ירוקי
באזורי בנויי למחצה .והפע לא מדובר על מקבצי קטני של בתי  ,אלא על שכונות שלמות.

המלצות אופרטיביות לקביעת שטחי פתוחי:
•

הכנת תכניות לשכונות :התכנית צריכה להורות על תכנו מחדש של שכונות ירושלי
המזרחית תו) צמצו השטחי הפתוחי הכלולי בתוכ והרחבת השטחי המיועדי
לבניה למגורי  .ככל שיתרבו אפשרויות הבניה בתו) השכונות ותוסדר האפשרות
להוצאת היתרי בניה ,יפחת הלח +על השטחי הפתוחי .

•

פארקי שכונתיי  :בתו) התכניות השכונתיות הנ"ל יש לתכנ פארקי שכונתיי וגינות
משחק ולא להשאיר את כל השטחי הפתוחי תחת ההגדרה של שטח נו' כפרי פתוח.

•

פארקי רובעיי  :1מומל +להקטי את הפארקי הרובעיי ולהרבות בה  .מזרח
ירושלי בנויה מכ 28 /כפרי קטני  .רצוי שבי כל כפר לכפר יהיה פארק שיכלול לפחות
חלק מהפונקציות המאפיינות פארק רובעי .העיקרו שצרי) להישמר הוא שהגעה לפארק
אינה כרוכה במעבר בשכונה אחרת ואינה מחייבת נסיעה.

•

פארקי רובעיי  :2מומל +לנצל את העמקי הרבי החודרי בי השכונות שבדרו /
מזרח ירושלי ולמק בקצה העליו שלה פארקי רובעיי קטני  .באופ זה יהפכו
הפארקי נגישי יותר לאוכלוסייה ושטחי אחרי יתפנו לצורכי בניה.
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•

בתי בשטחי פתוחי  :יש להימנע ככול האפשר מהשארת בתי בתו) שטחי פתוחי .
ככול שמדובר ברצועה המקיפה את העיר ובשטחי חדשי המיועדי לפארקי
רובעיי  ,יש לגרוע את האזורי המבוני ולצרפ לשכונה הסמוכה כשטחי לבניה
ולפיתוח .באג העיר העתיקה יש לקבוע עקרונות של שילוב הבתי בתו) גני
ארכיאולוגי ולהגדיר את מעמד כדי שלא יהיו מועדי תמידית להריסה.

•

שמירה על השטחי הפתוחי  :עד כה נכשלה עיריית ירושלי בשמירה על השטחי
הפתוחי שלה ,ולאחרונה החלה להעביר את סמכויותיה בשטחי אלו לרשות הטבע
והגני הלאומיי  .הקמת רשות עירונית לפאקי וגני היא רעיו מבור) ,שיכול לשי
ק +למגמת העברת הסמכויות ,לטובת ירושלי ולטובת תושביה.
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פרק רביעי :אג העיר העתיקה
תכנית המתאר ירושלי  2000איננה מייחדת פרק נפרד לאג העיר העתיקה .אומנ  ,ישנו פרק על
העיר העתיקה ,א) הוא כולל רק את השטח התחו בחומות .ה מבחינה היסטורית ארכיאולוגית
וה מבחינת מסורות התכנו מהמאה האחרונה ראוי היה להתייחס אל אג העיר העתיקה כאל
יחידה אחת שבתוכה נבדלת העיר העתיקה עצמה .לעומת זאת ,בחרו עורכי התכנית לפזר את
האינפורמציה ,הקשורה לאזור חשוב זה ,בי הפרקי השוני )העיר העתיקה ,שטחי פתוחי ,
תבנית בניה( .כדי לקבל את התמונה הכללית על האזור ,על המעיי בתכניות לדפד' הלו) ושוב בי
הפרקי השוני ולדלות את הפרטי  ,וחבל שכ).
אג העיר העתיקה הוא אזור חשוב מבחינה היסטורית ודתית ואנו מסכימי כי יש להקפיד על
שמירת אזור זה למע העמי ולמע הדורות הבאי  .המחלוקת היא בעניי הקשר בי האידיאל
התכנוני לבי המצב בשטח .כל תכנו שנעשה חייב לקחת בחשבו את המצב הקיי בפועל .תכנית
המתאר פועלת בכיוו זה א) לא מספיק .התכנית מייעדת שטחי בנויי בפועל למגורי ובכ)
מאפשרת לתושבי )לאחר אישור תכנית מפורטת( להוציא היתר בניה ,א) היא עדיי מותירה
יותר מ 400/בתי בשטח ללא אפשרות להסדיר את מעמד וללא אפשרות לחיבור של תשתיות.
אנו סוברי  ,כי ככל שבתי רבי יותר יזכו להכשרה ותושבי רבי יותר יוכלו להוציא היתרי
בניה ,כ) תקט בעיית הבנייה בשטחי הפתוחי .
גבולות אג העיר העתיקה
א.
תכנית ירושלי  2000קבעה את גבולות אג העיר העתיקה באופ שונה מהגבולות שנקבעו ע"י
התכנית הקודמת לאזור .נראה שהגבולות החדשי שורטטו על פי אמות מידה שונות באזורי
השוני של התכנית .בצד המזרחי של אג העיר העתיקה נקבעו הגבולות ממזרח לקו פרשת המי
של רכס הר הצופי הר הזיתי  ,באופ כזה שהנקודות הגבוהות שעל קו הרכס נכללות בתחו
האג החזותי והגבול עובר ממזרח לה .שטחי מזרחיי יותר שלמעשה אינ צופי או נצפי
מהאג הוצאו מהשטח .בדרו האג ,באזור הטיילות ,עובר הגבול קרוב לקו הרכס א) מותיר את
הנקודות הגבוהות מחו +לתחו  .כ) ג בחלק מהצד המערבי.
קשה להסביר הבדלי אלו מלבד ההסבר של אפליה תכנונית .על השטחי הכלולי באג החזותי
של העיר העתיקה ישנ הגבלות רחבות בכל הקשור לתבנית הבניה והשטחי הפתוחי  .א
שומרי על הנקודות הגבוהות ברכס הר הצופי הר הזיתי כדי שמיזמי חדשניי לא יראו
מתו) האג ,אזי צרי) לשמור ג על הרכס הדרומי שלא יצמיח מיזמי שכאלה.
מדיניות וייעוד קרקע במתחמי משנה
ב.
תכנית המתאר מגדירה ,פרט לעיר העתיקה עצמה ,עוד ארבעה תתי אזורי של האג החזותי של
העיר העתיקה .ארבעה תתי אזורי אלה מתחלקי ל 23/מתחמי משנה .יש לציי שתת אזור א' –
העיר הקדומה – מתחלק בעצמו לשני אזורי נפרדי  :העיר הקדומה שמצפו לעיר העתיקה
והעיר הקדומה שמדרו לה .אנו מצייני זאת משו ששני האזורי הללו מקבלי טיפול שונה
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והמלצות שונות לגבי ייעודי קרקע ואמצעי מדיניות .שוני זה מלמד שיתכנו טיפולי שוני וגישות
שונות בתחו השימור ג כשמדובר בשכבה היסטורית דומה.
ככלל ,מנסה תכנית המתאר לשמור על עקרונות התכנו שנקבעו בתכניות שקדמו לה :התכניות
המנדטוריות ותכנית ע/מ  .9כבר בעת הכנת תכנית ע/מ  ,9כללו השטחי הפתוחי שבה מספר
בתי  .הדבר לא נעשה מחוסר ידיעה .ע/מ  9פרטה הגבלות על פיתוח אות מקבצי בתי או בתי
בודדי שנקלעו שלא בטובת לשטחי פתוחי  ,ושלמעשה השטחי הפתוחי נכפו עליה .
התוכנית קבעה שבתי אלו יישארו במקומ א) מבלי שיינתנו לה אישורי לתוספות בנייה
ולבנייה חדשה.
אלא ,שבשלושי השני שחלפו מאז אישור תכנית ע/מ  9חלו תמורות רבות באזור ואות
שטחי פתוחי התמלאו במאות בתי  .בעמודי  180/181בדוח  4ישנה טבלה המפרטת את
אמצעי המדיניות המומלצי למתחמי המשנה .מהטבלה עולה כי במתחמי רבי ישנה סתירה
בי ייעוד הקרקע על/פי תכנית המתאר ובי שימושי הקרקע במציאות ,כאשר בדר) כלל ההבדל
הוא בכ) שבמציאות נפו +השימוש למגורי ואילו ייעוד הקרקע הנפו +הוא ג לאומי .בעמודה
האחרונה בטבלה מפורטי אמצעי המדיניות המומלצי  ,א) בא' מקרה אי התייחסות לגורל
המבני הקיימי  .ההמלצה היא בדר) כלל למנוע בניית בתי מגורי נוספי  ,או לחילופי ,לייש
את התכניות המאושרות ללא שינוי אופי המצב המאושר.
מבדיקה בעירייה עולה ,כי המצב המאושר הוא תכנית ע/מ  9המגדירה את האזור כשטח ציבורי
פתוח או שטח ציבורי פתוח מיוחד .המתחמי בה הסתירה בי ייעוד הקרקע לבי המצב בשטח
מגיעה לקיצוניות ה  :עיר דוד ,ואדי חילווה ונחל אצל – יער השלו  ,א) ישנ סתירות נוספות,
קיצוניות פחות :המדרו המערבי של הר הצופי  ,נחל קדרו ,הר הזיתי .
סקירת הבתי שנותרו בשטחי פתוחי של אג העיר העתיקה:
•

עיר דוד )מתח  :(1חלק מהעיר הקדומה ומג לאומי חומות ירושלי  ,מיועד לג מיוחד.
במקו מרוכזי כ 160/בתי והוא משמש כשכונת מגורי לכל דבר ועניי.

•

וואדי חילווה )מתח  :(2חלק מהעיר הקדומה ומג לאומי חומות ירושלי מיועד לשטח
פתוח ציבורי .קיימי בו כ 90/בתי והוא מהווה המש) של השכונה הקיימת בעיר דוד.
במתחמי  1ו 2/קיימי ג מספר בתי המאוכלסי על ידי מתנחלי יהודי .

•

הר ציו )מתח  :(3חלק מהעיר הקדומה ומג לאומי חומות ירושלי מיועד לשטח פתוח
ציבורי .בשולי המתח המיועד לשימור ובסמו) למתח למבני ציבור ,ישנו ריכוז של כ/
 10בתי .

•

 :(10חלקו הדרומי כלול בג לאומי חומות ירושלי ומיועד כשטח

וואדי ג'וז )מתח

ציבורי פתוח .בשטח ,בעיקר לאור) הכבישי  ,קיימי
למגורי .
•

כ 20/מבני

שחלק

משמש

נחל קדרו )מתח  :(14חלקו הצפוני כלול בג לאומי חומות ירושלי ומיועד כשטח
ציבורי פתוח .בשטח ,בהמש) לבנייה במתח  10קיימי כ 20/בתי נוספי .
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•

הר הזיתי  ,מדרו מערבי )מתח  :(15רוב השטח חופ' לג לאומי עמק צורי ומיועד
כשטח ציבורי פתוח .בתחומי הג הלאומי קיימי כ 15/בתי מגורי .

•

סילווא )מתח  :(18השטח מיועד למגורי וכולל שטח להרחבת השכונה – לכאורה אי
סתירה בי עשרות הבתי הבנויי בו לבי ייעוד הקרקע ,א) אי אפשר להתעל משכונת
אל#בוסת הכלולה בו והמיועדת להריסה על מנת לפתח במקומה את ג המל) ,וזאת
בניגוד לעולה ממסמכי התכנית שהופצו לעיו.

•

ראס אל עמוד )מתח

 :(19רוב השטח מיועד למגורי וכולל שטח להרחבת השכונה,

בדרומו כולל המתח חלק מפארק רובעי ג'בל מוכבר .בתחו הפארק הכלול במתח
קיימי  4/5בתי .
•

ג'בל מוכבר )מתח  :(20רוב השטח מיועד למגורי וכולל שטח להרחבת השכונה ,בצפונו
כולל המתח חלק מפארק רובעי ג'בל מוכבר .בתחו הפארק הכלול במתח קיימי 4/5
בתי נוספי .

•

נחל אצל ומדרו צפוני של ג'בל מוכבר )מתח  – (21כולל את יער השלו והרחבת שכונת
אבו טור ,יעוד הקרקע לשטח ציבורי פתוח ,ג רובעי ומגורי – למרות שבמתח זה ישנה
הרחבה של שכונת אבו טור המהווה למעשה אישור בדיעבד של בתי רבי הבנויי
בשטח ,לא נעשה די כדי לכלול יותר בתי בשכונת המגורי  .בשטחי שייעוד נשאר
ציבורי פתוח ישנ כ 80/בתי הבנויי בצפיפות של מרק שכונתי בנוי .הרצועה הירוקה
העולה צפונה לכוו העיר העתיקה ,למעשה חסומה לגמרי בבתי .

•

אבו טור )מתח  :(22כולל את שכונת אבו טור והרחבה שלה ושטח ציבורי פתוח .ג כא
לא נעשה די כדי לכלול יותר בתי קיימי בשטח הרחבת השכונה .בשטח ציבורי פתוח
נותרו כ 20/בתי  .ג במקרה זה ,מהווי הבתי חסימה של הרצועה הצרה שמיועדת
להיות ירוקה.

סה"כ נמנו בשטחי אג העיר העתיקה כ 420/בתי הכלולי בשטחי המיועדי לשטח ציבורי
פתוח ,לפארק מיוחד ולפארק רובעי .חלק מצויי ג בשטח ג לאומי או יער .ספירה זו איננה
כוללת את  88הבתי של שכונת אל/בוסת שלפחות על פי תכנית המתאר שהופצה לעיו ,אינ
מצויי בסכנה.
העיר העתיקה
ג.
בימי אלו נמצאת בהכנה תכנית מתאר מפורטת לעיר העתיקה שבתו) החומות .מתכנני תכנית
המתאר לירושלי השכילו לבסס את התייחסות בדוח מס'  4על התכנית הנמצאת בהכנה ,א)
למעשה ,במסמכי הרשמיי שלה ,אי התכנית מחדשת דבר פרט להפניה אל מסמכי התכנית
המפורטת )שכאמור טר הושלמה( .כ) קורה שנושאי חשובי רבי המפורטי בדוח אינ
מתגשמי בתשריט ובתקנו .נושא חשוב שמעלה הדוח ודווקא יכול היה לקבל ביטוי בתשריט
הוא נושא הפחתת הצפיפות בעיר העתיקה:
בפרק  3.2.2בדוח  ,4בסעי' העוסק בצפיפות אוכלוסי ,מופיעי נתוני חמורי לגבי המצב בעיר
העתיקה בכלל וברובע המוסלמי בפרט .הנתוני מצביעי על צפיפות מגורי גבוהה ביותר .בפרק
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על מדיניות התכנו בסעי' על אוכלוסיה ודיור ) ,(3.4.3מציעה התכנית להאט את קצב גידול
האוכלוסייה בעיר העתיקה בעזרת התערבות ממסדית .במסגרת התערבות זו יוצע ,למעונייני
בכ) ,דיור חלופי מחו +לעיר העתיקה באמצעות תקציבי ממלכתיי  .לצור) ביצוע מהל) זה ,על
תכנית המתאר לאתר שטחי לשכונה פלסטינית חדשה ולהורות על הקמת מנהלת שתקד את
העניי .פעילות זו אינה תלויה בהשלמתה של תכנית המתאר המפורטת לעיר העתיקה ,אלא
קשורה דווקא לתכנית המתאר לירושלי  .הכנת תכנית המתאר היא הזדמנות מצוינת לחיפוש
מתח מתאי לשכונה חדשה על אדמות מדינה.

המלצות אופרטיביות לטיפול באג העיר העתיקה:
•

יש לכלול את רכס ארמו הנציב בתו) תחומי אג העיר העתיקה וכ) לשומרו מפני
מיזמי כלכליי שעלולי לפגוע באזור.
הכלואי

•

יש להגדיל את הרחבות שכונות המגורי כ) שהרוב המוחלט של הבתי
בשטחי הפתוחי יקבלו הכשר ויוכלו להסדיר את מעמד החוקי בדיעבד.

•

באזורי חשובי במיוחד מבחינה היסטורית ,כגו העיר הקדומה הדרומית )עיר דוד
וואדי חילווה( ,יש להציע מודל לשימור שיכשיר וישלב את הבתי הקיימי בשטח ע
המש) החפירות הארכיאולוגיות וע פיתוח השטח כאתר תיירות עולמי .לא חסרות
דוגמאות ,באר +ובעול  ,לשילוב ארכיאולוגיה ע שכונת מגורי  .אדרבא שילוב מסוג זה
יוצר סביבה אטרקטיבית יותר עבור המבקרי .

•

על התכנית לאתר שטח להקמת שכונה פלסטינית חדשה ולהורות על הקמת מנהלת
שתרכז את הפעילות לעידוד יציאת התושבי מהעיר העתיקה אל השכונה החדשה.
המתח המיועד להרחבת הר חומה ,בסמו) לנועמ ,יכול לשמש לשכונה כזו.
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פרק חמישי :איכות הסביבה
תוכנית המתאר החדשה במתכונתה הנוכחית ,אינה מתמודדת באופ מקי' ע הבעיות והאתגרי
הסביבתיי הניצבי מול ירושלי  .אומנ התוכנית מקדישה פרק לנושא הסביבתי ,א) פרק זה
לא נות מענה ראוי לבעיות הסביבתית של ירושלי על חלקיה .אוזלת יד זאת בולטת במיוחד
בהתבוננות על מזרח ירושלי  .נכו להיו  ,תושבי מזרח העיר משלמי מחיר סביבתי גבוה
מהמחיר הסביבתי במערב העיר ותוכנית זו אינה עושה דבר כדי לצמצ פער סביבתי זה .מצב זה
חמור במיוחד בגלל ייחוד של הבעיות הסביבתיות:
.1

.2
.3

ישנו פער בי הזמ בו נוצרת בעיה סביבתית ובי מופע תוצאותיה והשלכותיה.
מצב זה יכול לגרו להזנחה סביבתית מתמשכת מבלי לתת את הדעת על חומרת
הבעיה שנרקמת.
מערכות אקולוגיות נוטות לקרוס באופ מהיר ,פתאומי ולהגיע למצב בלתי הפי).
בעיות סביבתיות קשורות אחת לשנייה ,תחילת וסופ לא נית לחיזוי .זיהו
מסוי יכול לגרור השלכות רבות אחרות שלא ניתנות לחיזוי מוקד .

במסמ) זה נתמקד בבעיות הסביבתיות העיקריות והחמורות ביותר של מזרח ירושלי  ,נפרט את
חומרת ובהמש) נציע מנגנוני אפשריי להתמודד ע בעיות אלו .להל עיקרי הבעיות
הסביבתיות במזרח העיר:
א .תשתית ביוב :התכנית אינה מספקת נתוני

בדבר מספר בתי האב במזרח ירושלי

המחוברי למערכת ביוב .בחינה של המצב הקיי מלמדת כי מבני רבי במזרח העיר
אינ מחוברי למערכת הביוב העירונית .באו /טובה וצור באהר כ 10,000/משקי בית,
וכ  20,000 /משקי בית בג'בל מוכבר ,אינ מחוברי למערכת ביוב )על פי הערכות
מתכנני מקומיי ( .השימוש בבורות ספיגה נפו +ביותר .השימוש בבורות כאמצעי עיקרי
לטיפול בשפכי  ,אינו סניטרי וגור לתחלואה .בנוס' ,בורות הספיגה יכולי לזה
באופ משמעותי את מי התהו  .תוכנית המתאר כלל לא נותנת את דעתה למצב זה .פרק
חמישה עשר בדוח  4מתייחס רק לבעיה של חוסר בטיפול בשפכי ירושלי המזרחית.
פרק זה מנתח את הזרמת השפכי בפרמטרי כלכליי " :מעבר להיבטי הסביבתיי ,
משמעות הזרמת שפכי בלתי מטוהרי אל מחו +לתחומי העירייה היא איבוד מקור מי
המהווה משאב עירוני הנית לשימוש ו/או למכירה" )דוח  4עמוד  .(412האספקטי
החברתיי /אנושיי /בריאותיי נעלמו מעיניה של עורכי הדוח .ראשית ,אי זה סביר
שתוכנית המתאר תתעל מהעדר תשתית ביוב אלמנטרית .מצב זה חייב להיות מזוהה
כבעיה רצינית ,מימדיה צריכי להיות מאובחני  ,ופתרונות ישימי ומנוסחי צריכי
להיות כלולי בתכנית המתאר .שנית ,אנו סבורי כי ג ללא פתרו קצה )מכו טיהור
שפכי מזרחי( יש לפעול ברמה המדינית וברמה התכנונית על מנת לספק תנאי מחייה
נאותי לתושבי ירושלי המזרחית ולפעול לחבר למערכת ביוב מלאה ,מוסדרת
וסניטרית.
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ב .תשתיות עירוניות :אזור השכונות הערביות בירושלי המזרחית מאופיי בחסר כמעט
מוחלט של תשתית אורבנית ולכ ,צרכי סביבתיי רבי של תושבי ירושלי המזרחית
אינ מקבלי מענה ראוי .בירושלי המזרחית ,מערכת הכבישי והמדרכות חסרה
ברובה .מצב זה אינו מאפשר מת שירותי סביבתיי בסיסי  ,כגו איסו' פסולת
ביתית ,ניקוז מי גש  ,תאורת רחוב ,מדרכות וכד' .חסרי אלו בתשתיות פוגעי
בבריאות ובבטיחות של התושבי  .התוכנית אינה מתייחסת בצורה כוללת ובראיה של
מרק אורבני לנושא בעיית התשתיות בירושלי המזרחית.
יתרה מזאת ,התכנית לכאורה גוזרת גזירה שווה לתושבי מזרח העיר ומערבה ,ואול
הבעיות שתושבי מערב העיר מתמודדי אית שונות לגמרי מהבעיות המאפיינות את
מזרח העיר ,ולא אחת יוצר שוני זה מצבי בלתי הוגני ובלתי שוויוניי  .לדוגמא :דו"ח
 4עמוד  439סעי' ג'" :בחלק מהשכונות הותיקות תוכנית המתאר מציעה ציפו' .אי
להתיר בניה כל עוד לא תופרד מערכת הניקוז ממערכת הביוב "...וסעי' ד' מבהיר כי:
"את עלות הביצוע יש לחייב את בעלי הנכסי המעונייני להרחיב את דירותיה  ."...כל
עוד קיי פער כל כ) גדול ברמת התשתית בי מזרח העיר ומערבה אי זה סביר לחשק
ולהגביל את פוטנציאל הבניה החדשה בירושלי המזרחית ,תו) העברת הנטל אל התושב
שמעול לא קיבל את רמת הפיתוח שהתושבי במערב העיר זכו לה.
ג .פתרו קצה 40% :משפכי ירושלי זורמי מזרחה לבקעת י המלח ללא טיהור שניוני
ושלישוני .מצב זה מזה את מי התהו  ,פוגע בתושבי במורד אג ההיקוות ,כמו ג
במערכת האקולוגית של נחלי מדבר יהודה ,ומאבד מי שנית להשיב לשימוש חקלאי.
בעיה זאת מזוהה בתוכנית אבל הפתרו שמוצע  /להזרי את השפכי לאג המערבי ,אינו
ישי ה מבחינה טכנית )מרחקי וטופוגרפיה( וה מ ההיבט הכלכלי )עלויות ביצוע
ותחזוקה(.
ד .צדק סביבתי :התוכנית עתידה להגדיל את העול ואת הסיכו הסביבתי שתושבי ירושלי
המזרחית נושאי  .כ) ההצעה להעתיק את מסופי הדלק פי גלילות מאזור יער ירושלי
לאזור התעשייה שועפט עלולה לסכ את תושבי האזור; וכ) הקצאת שבע תחנות מעבר
לפסולת בני במזרח העיר אל מול שלוש במערב )כבר היו רוב פסולת הבניי נטמנת
באופ לא חוקי בירושלי המזרחית(.
אי צדק סביבתי מתבטא ג בסימונ של שטחי רבי בירושלי המזרחית כשטח פתוח
ובכ) נמנע פיתוח לצורכי פנאי ונופש .בנוס' ,מתו) רשימת הפארקי הרובעיי )דוח 4
עמוד  (68לא נמצא ולו פארק אחד מפותח בירושלי המזרחית.
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המלצות אופרטיביות לטיפול בנושא הסביבתי:
•

לפי סעי'  9.3.1בתקנו :פיתוח וביצוע קווי ביוב יהיה על סמ) "תוכנית אב" לכל שטח
העיר .ברוח זו נית להורות על הכנת תוכנית אב שמהותה חיבור כל תושבי ירושלי
המזרחית למערכת הביוב.

•

לסמ בתוכנית המתאר את האזורי בה יש צור) בהכנת תסקיר מדויק של מצב תשתית
אורבאנית קיי בירושלי המזרחית .לאחר מכ להכי תוכנית חומש לשדרוג התשתית
העירונית במזרח ירושלי ברמת השכונה.

•

הקמת מתק טיהור שפכי  :מציאת פתרו קצה לשפכיי אג ההיקוות המזרחי הינו
תהלי) מדיני וצרי) להיות מוגדר ככזה .על התוכנית להציב את היעד המקצועי ללא סייג
ולקבוע כי יש להקי מיתקני לטיהור שפכי מזרח ירושלי וא' לאתר שטחי לצור)
כ).

•

יש לסקור את המצב הסביבתי במזרח העיר ובמערבה ולהכי תוכנית אסטרטגית לפיתוח
בר קיימא .פיתוח אשר יותא להחלטת ממשלה  246מיו ") 14.05.2003מדיניות
ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר קיימא המשלבי  :כלכלה
דינמית ,שימוש מושכל במשאבי טבע ,הגנה על מערכות אקולוגיות ומת שוויו
הזדמנויות לכול"(.

•

סעי'  9.3.2בתקנו אינו ישי בירושלי המזרחית .אי אפשרות בירושלי המזרחית
לסלק את השפכי למתק טיהור .לכ ,נדרשת קביעה של קריטריוני בה אזורי ללא
תשתית ביוב אלמנטארית ,במעמד הכנת תוכנית מפורטת ,יחוברו לרשת הביוב על ידי
הרשות המקומית.

•

סעי'  9.4.4הפרדה בי מערכות ביוב ונגר לא יכול להתבצע במספר רב של מקרי
בירושלי המזרחית ,בהעדר מערכות ביוב וניקוז .אי להכיל סעי' זה באזור ללא
המערכות המתאימות.
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פרק שישי :תעסוקה וכלכלה
ירושלי המזרחית הוא אזור ייחודי ,בעל אופי כלכלי וחברתי שונה משאר חלקי העיר .תושבי
השכונות הערביות בירושלי

המזרחית נבדלי

משאר תושבי העיר גיאוגרפית ,תפקודית,

חברתית וכלכלית .המצב הקיי מאופיי בהעדר מענה כלכלי/ארגוני הול  ,שתוצאותיו
האפשריות ה :השכר הממוצע בירושלי המזרחית נמו) באופ משמעותי מאשר במערב העיר,
אחוז התושבי

המובטלי

גבוה ,ואפשרויות הפיתוח הכלכליות מועטות .תוכנית המתאר

במתכונתה הנוכחית לא תשפר בהרבה את מצב התעסוקה והכלכלה הקשה בירושלי המזרחית.
אומנ דו"ח  4מזהה מספר התערבויות אשר עשויות לעודד את התעסוקה והפיתוח הכלכלי של
המגזר הערבי ,א) ג זה לא מקבל התייחסות במסמכי המחייבי  .בנוס' ,תוכנית המתאר
חסרה עקרונות פיתוח כלכלי הבוחני
מדיניות לפיתוח הכלכלי.

את ההו האנושי/חברתי שהוא עניי מרכזי בגיבוש

להל סקירה של הבעיות העיקריות בתכנית בהיבטי התעסוקה והכלכלה:
א.

תעסוקה

א1.

התוכנית מבססת את מדיניותה בתחו התעסוקה והכלכלה על חיזוק מרכז העיר כמרכז
רב/גוני המספק שירותי תעסוקה ,בילוי ,תיירות ומסחר ועוד ,על פני מרכזי משנה .חסרה
בתכנית במובהק התייחסות לצורכי התעסוקה של האוכלוסייה במזרח העיר .למעט
סימו שטחי מוגבלי מאוד לבתי מלו חדשי וסימו גרפי לשני בתי חולי חדשי
)שלא ברור לאיזו אוכלוסיה ה מיועדי ומהי מידת ישימות התכנונית( ,התוכנית לא
מציעה כל חדש.

א2.

אזורי תעשיה מסורתיי  :בתוכנית המתאר מוצע ,כי התעשייה מסורתית תרוכז בעיקר
בעטרות :פינוי מוסכי  ,חרושת ,מרכזי לוגיסטיקה ,מתקני תשתית וכדומה .כוונת
מתכנני התכנית היא פינוי שימושי אלה מאזור גבעת שאול ,תלפיות ומע"ר מזרח לאזור
התעשייה בעטרות .בפועל ,הוראות התכנית מתירות המשכ של שימושי אלה בגבעת
שאול ותלפיות ומבטלת אות באזור מע"ר מזרח .כ) ,לדוגמא ,מציעה התכנית פינוי של
אזור המוסכי בואדי ג'וז .חמור מכ) ,התכנית אינה מאתרת שטחי לתעשייה מסורתית
ואינה מקצה מקומות חדשי ומשופרי לתעשייה זעירה במזרח העיר )לבד מעטרות(.
צעד זה מצמצ את האפשרויות הכלכליות של תושבי מזרח העיר ופוגע באפשרויות
העסקיות העומדות בפני התושבי  .התכנית מבטלת נישה כלכלית ללא מת מענה הול ,
מהל) שעתיד לפגוע בכלכלה המזרח ירושלמית.

א3.

אזורי לתעשיה מתקדמת :חיזוק תעסוקה של שוק חיצוני :אלקטרוניקה ,תקשורת,
ביו/טכנולוגיה ,מחקר רפואי וכד' .פיתוח של תחו זה במערב העיר קיבל דגש רב אבל
פסח לחלוטי על מזרח העיר .במערב העיר הוקצו שטחי נרחבי )כגו ,לאור) שדרות
בגי כולל צומת בייט ומעונות האל' ,מתח הדסה עי כר  ,לאור) שולי כביש  16והר
חרת( .לטובת תושבי מזרח העיר לא אותרו כל אזורי תעסוקה .יתרה מכ) ,הקריטריוני
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שהוצבו למיקו "אשכול תעסוקה" לתעשייה מתקדמת הינ רק לכאורה קריטריוני
אובייקטיבי  .בפועל ,מדובר בקריטריוני מפלי אשר אינ מציבי כל אופציה להקי
מפעלי תעשייה מתקדמת לטובת האוכלוסייה הערבית .הפרמטר שנקבע למיקו אזור
תעשייה מתקדמת הוא" :מיקו בעל נגישות גבוהה למרכז האר +ורחוק ככל האפשר מקו
התפר".
איתור מיקו אזור תעשייה מתקדמת במזרח העיר ראוי שיעשה בשיתו' פעולה מלא ע
התושבי ותו) שיח ע כוחות כלכליי בירושלי המזרחית )הפרמטר על פיו יש לבחור
את אזור התעסוקה הוא ישימות ההצעה(.
ב.
ב1.

מרכז עסקי ראשי )מע"ר(
ייעודי מרכז העיר :תעסוקה ,תרבות ,בילוי ,מסחר ,השכלה גבוהה ,מלונאות ,ומגורי .
קידו יעדי אלו במע"ר מזרח לא קיבל התייחסות נאותה במסמכיה המחייבי של
התכנית .ולראיה ,האפשרויות לתוספות בינוי משמעותיות ,במע"ר המזרחי ,מוגבלות
מאוד .הכלי המרכזי בתוכנית לתוספות הבינוי הוא הגדלת אחוזי הבניה )תכסית קרקע
גבוהה( ללא הגבהה משמעותית של הבנייני  .מרבית החלקות במע"ר מזרח כבר בנויי
בבניה רוויה ובתכסית קרקע גבוהה ,כלומר אי משמעות אמיתית לתוספת המוצעת
באחוזי הבניה .על מנת למלא לפחות חלק מיעדי התוכנית יש להגדיל באופ משמעותי את
פוטנציאל הבינוי ,ולאפשר בניה גבוהה במע"ר המזרחי.
בתוכנית המתאר הוצע כי מע"ר מזרח יכלל בתחו אג העיר העתיקה .מצב זה מגביל
מאוד את אפשרויות הפיתוח הכלכלי של המע"ר .אנו סבורי כי יש להחזיר את גבול אג
העיר העתיקה לגבול המוצע בתוכנית עמ 9 /ובכ) ל"שחרר" את מע"ר מזרח ממגבלות
הפיתוח החלות על אג העיר העתיקה.

ב2.

תשתית מע"ר מזרח :שיפור התשתיות ושיפור המרחב הציבורי ,חסרה התייחסות
במסמכי המחייבי לאמצעי אלה.

ג.

כלכלה
בתוכנית זוהו מספר פוטנציאלי לא ממומשי  :א .נשי ערביות שאינ משתתפות בכוח
העבודה .ב .גברי ערבי שאינ בעלי השכלה אקדמית .ג" .כוח המוח של השכבות
החלשות" .לא נעשה מאמ +מספק בכדי להביא את הפוטנציאל הגלו בהו אנושי זה
לכדי מימוש.
לא נעשה כל מאמ +לאתר שטח למוסד אקדמי לאוכלוסיה הפלסטינית .כל שנאמר הוא
כי הדבר תלוי ב'הסדרי מדיניי ' וכי יש "לתת מענה הול בתחו ההשכלה הגבוהה
לאוכלוסייה הערבית ,א במוסד קיי  ,וא בדר אחרת" )עמ'  29דוח  .(4מכא כנראה
שער
למוסד אקדמי במתח
איתור שטח בלתי ישי
הוצע ג
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מזרח .לא אותרו כל פעילויות תעסוקתיות הקשורות להשכלה גבוהה ,כפי שאותרו
במערב העיר .אי ביטוי לפתרונות תעסוקתיי
בהקצאת שטחי

לנשי

ערביות .ניכר מחסור חמור

לתעשייה מסורתית .נית היה לכל הפחות לכלול הוראה המחייבת

לאתר שטחי במסגרת התכנו המפורט.
תחבורה בירושלי המזרחית
בהיבט התחבורתי ,תכנית המתאר מתבססת בעיקר על צירי דרכי קיימי  .אי תוספות

ד.

משמעותיות של דרכי וכבישי עורקיי או מקשרי  .במזרח העיר יש בעיה מובהקת
בתנועה זורמת בכיווני מזרח/מערב .הקו הראשו של מערכת הסעת ההמוני עובר דר)
השכונות הפלסטיניות של צפו ירושלי  ,א) התכנית אינה מציעה תוואי נוס' לרכבת
הקלה באזור מזרח העיר .דוח  4קובע קו סכמאטי בלבד לרכבת קלה שיבוצע בנקודת זמ
עתידית ובלתי ידועה .כ) שסבירותו של קו זה להתבצע בפועל נמוכה מאוד.
לסיכו  ,אי השוויו ניכר במענה התכנוני לפתרונות תעסוקתיי בי מזרח למערב .בעוד התכנית
מעניקה מגוו רחב של אפשרויות לפיתוח כלכלי/תעסוקתי במערב העיר ,היא מטילה מגבלות
קשות על הפיתוח הכלכלי במזרח העיר .התכנית אינה מקצה שטחי לתעשייה מתקדמת,
לתעשייה מסורתית ומוסדות להשכלה גבוהה .על א' הצהרות מתכנני התכנית כי יש לפעול
לשילוב של נשי ערביות בשוק העבודה ,התכנית אינה מציעה דבר בנושא .התכנית אינה נותנת
ביטוי לעובדה שהצמיחה והשגשוג הכלכלי בירושלי המזרחית ,נובעי ממעמדה המרכזי של
ירושלי לחברה הפלסטינית ולקשרי הכלכליי ע הגדר המערבית .קשרי אלה מושפעי כבר
כיו ויושפעו עקב בנייתה ההולכת ונשלמת של גדר ההפרדה .תוכנית המתאר אינה מציעה כל
אלטרנטיבה תכנונית לקידו הפיתוח הכלכלי לתושבי ירושלי המזרחית ,במיוחד לאור ניתוק
מהגדה המערבית.
בשלב זה של ההתפתחות העירונית ,במיוחד לאור בנית גדר ההפרדה ,חיזוק העיר משמעו חלוקה
שוויונית של המשאבי הציבוריי  ,הקטנת הפערי בי מזרח העיר למערבה ,והפסקת האפליה
התכנונית.
המלצות אופרטיביות לתעסוקה וכלכלה:
המזרחית ,בדגש על קרבה אפשרית

•

איתור שטחי לתעסוקה עתירת ידע בירושלי
לאוניברסיטת אל/קודס.

•

איתור שטחי לאזור תעשיה מזרח ירושלמי ,אזור הממוק מרכזית ומסוגל לשרת ג
את אוכלוסיית דרו מזרח ירושלי .

•

יש לשנות את התחו המוגדר כאג העיר העתיקה ולהחזיר את תחו האג לפי תוכנית
עמ ,9 /ובכ) לאפשר בניה גבוהה באזור המע"ר המזרחי .יש לאמ +מדיניות תכנו גמישה
ודינאמית בהקצאה ובהגדרה של מספר קומות במע"ר מזרח.

•

המזרחית לטובת האוכלוסייה

יש לאתר אזורי תעסוקה ,תעשייה ומלאכה בירושלי
הערבית ובשיתו' מלא עמה.
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פרק שביעי :שיתו& הציבור
שיתו' הציבור הוא תהלי) ארו) ,קשה ,מורכב ,א) אי עוררי על חשיבותו .שיתו' הציבור מחזק
את סיכויי התוכנית להצליח ומפחית את ההתנגדויות לתוכנית .הכרה זאת נראית בברור
בתהליכי הפומביי שתוכנית המתאר החדשה עברה ועצ הניסיו לשיתופו של הציבור מועיל,
מוצלח ובמובני רבי ראוי לתשבחות .יחד ע זאת ,חשוב לחשו' את אשר חסר בתהליכי שיתו'
הציבור הנוכחיי :
•

מספר השותפי  :מעט מאוד מתושבי ירושלי המזרחית היו מעורבי בתהלי) שיתו'
הציבור .מוטל על מגישי התוכנית לדאוג לכ) שהמקסימו

האפשרי של התושבי

ישותפו ,במיוחד אוכלוסיות מוחלשות שבאופ רגיל לא יכולות להשמיע את רצונ.
•

ייצוג הול  :שיתו' אמיתי מלווה לא רק בהפצה אקטיבית של המידע התכנוני ,אלא ג
בייצוג הול של התושבי בקרב מקבלי ההחלטות ועורכי התוכנית .בהכנת תוכנית
המתאר היה נציג אחד לאוכלוסיה הערבית מתו) צוות של  24מתכנני  ,זאת כאשר
קרוב לארבעי אחוז מתושבי ירושלי ה ערבי .

•

קבלת החלטות :שיתו' ציבור משמעותי ,שאינו רק מס שפתיי  ,יחלק מחדש את מוקדי
הכוח בקבלת ההחלטות התכנוניות .האצלת סמכויות שכזאת מאפשרת לתושבי
לקחת חלק אקטיבי בעיצוב אופי התוכנית ולגבשה באופ רלוונטי יותר לאזור מגוריה .
כ) יכול האינטרס השכונתי להיטמע בגיבוש התוכנית הכוללת על ידי נציגי שכונות
מזרח ירושלי .

•

כלי ומימו :אי די בהפצת התוכנית לעיו התושבי בכדי להביא לשיתופו של הציבור.
ציבור אשר ברובו חסר ידע מקצועי/תכנוני צרי) לקבל כלי על מנת לקחת חלק פעיל
בתהלי) .כלי אלו יכולי להיות אנשי מקצוע שיעמדו לרשות  ,או מימו לשכירת
שרותיו של איש מקצוע .בנוס' ,הקצאת חלק מהמשאבי יכולה להיות מופנית למימו
של התארגנות התושבי  ,לדוגמא ,מת שכר לנציגות התושבי  ,פרסו  ,וכד'.

•

בתוכנית צרי) להיעשות

גילו

רצו התושבי  :הפנמת רצו תושבי מזרח ירושלי

באדיקות יתרה .הצרכי החברתיי של תושבי מזרח העיר ייחודיי והצלחת התוכנית
תלויה רבות בהתאמתה לאופי החברתי/תרבותי של האוכלוסייה .נקודה זאת חשובה
במיוחד כיוו שהאוכלוסייה המזרח ירושלמית חלשה משמעותית מאוכלוסיית מערב
ירושלי  ,ונמו) הסיכוי שרצונותיה יבוטאו באמצעי אחרי .
לסיכו  ,שיתו' הציבור המזרח ירושלמי בתוכנית המתאר היה מצומצ מאוד וכלל כמעט רק את
הפצת התוכנית לנציגי של השכונות במזרח העיר .נכו להיו  ,מעטי מתושבי מזרח העיר
יודעי על קיו התוכנית ,ולנציגות השכונתית לא ניתנו האמצעי לשנות מצב זה .לכ ,נית לומר
כי בירושלי המזרחית שיתו' הציבור היינו רק בגדר אמירה שמעט מאוד ממנה בוצע בפועל.
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פרק שמיני :גדר ההפרדה – "עוט& ירושלי"
ירושלי אינה יחידה אורבאנית מסוגרת .תושבי ירושלי ובמיוחד תושבי ירושלי המזרחית,
נמצאי ביחסי גומלי הדוקי ע המרכזי העירוניי והכפריי שבגדה המערבית בכל תחומי
החיי  :דת ,תעסוקה ,כלכלה ,קשרי משפחה ועוד .גדר ההפרדה ,ככל שתושל  ,תקטע באחת
מערכות קשרי אלו ,ותיצור מציאות שבה הקשר ,א יתאפשר ,של תושבי ירושלי הערבי ע
הגדה המערבית יהיה קשר של מחסומי ושערי הנמצאי בשליטה מתמדת.
כבר כיו ישנ עדויות להשלכות גדר ההפרדה – עוט' ירושלי ובה :חזרה לירושלי של אלפי
מתושבי העיר החיי בגדה המערבית ,עלייה דרסטית של מחירי הקרקע והדיור בירושלי
המזרחית ,עליה משמעותית בצפיפות הדיור ,סגירת של מאות בתי עסק בירושלי המזרחית,
ועוד.
עורכי התכנית לא נתנו דעת למציאות מתהווה זו .ה משכו יד מהתמודדות ע השלכותיה
ותוצאותיה של גדר ההפרדה ויחס אליה הוא ,במידה רבה ,לא יותר מאשר 'עצימת עיניי ' .דוח
 4המאזכר בפסקה אחת ויחידה את נושא גדר ההפרדה ,ממחיש זאת היטב:
"בשלבי העבודה האחרוני של גיבוש התכנית ,החליטה
ממשלת ישראל על הקמת גדר ההפרדה – עוט& ירושלי.
השיקולי לקביעת גדר זו ה ביטחוניי במובהק ונבעו
מהיכולת של מערכת הביטחו להבטיח באופ מיטבי את ביטחו
תושבי העיר והבאי בשעריה ומבלי שלגורמי התכנו הייתה
השפעה מהותית על קביעת תוואי הגדר .אי ספק כי במקומות
שוני ,לאור הגדר ,התוואי יוצר מצבי מורכבי שאי לתכנו
הפיסי יכולת להשפיע עליה ובוודאי לא ברמה המתארית".
ראשית ראוי לציי כי גדר ההפרדה באזור ירושלי לא נקבעה בשל אילוצי ביטחו גרידא.
בעתירות שונות כנגד התוואי באזור ירושלי  ,הצהירה המדינה ,לא אחת ,כי תוואי עוט' ירושלי
הוא תוואי שנקבע בעיקרו משיקולי מדיניי ולאו דווקא משיקולי ביטחוניי  .בהתא לכ) א'
הוצהר על ידי מתכנני גדר ההפרדה כי התוואי יחפו' לתחו השיפוט של ירושלי )ראה בג"צ א/
רא ( .וא' על פי כ ,חלקי נרחבי של תוואי גדר ההפרדה אינ חופפי לגבול השיפוט של
העיר ,ככל שמדובר בנקודות ההשקה של התוואי ע שכונות ערביות בעיר.
גדר ההפרדה משפיעה באופ הדרמטי ביותר על גבולות העיר ירושלי  :היא מוציאה ממרחב העיר
ולמעשה מתחו השיפוט של ירושלי את שכונות כפר עקב ,ענתא ,וולאג'ה ,מחנה פליטי
שועפט .שכונות אלה מאכלסות אוכלוסייה המונה כ 55,000 /נפשות .לחילופי ,הגדר מספחת אל
המרחב הסמלי והתפקודי של העיר ,את ההתנחלויות שבגוש מעלה אדומי ) 35,000נפשות( ,גוש
גבעת זאב )כ 14,000 /נפשות( ,וכ מספחת תכנית הנמצאת בהליכי תכנו ראשוניי באזור נווה
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יעקב )ומחו +לתחו

השיפוט של ירושלי ( במועצה אזורית מטה בנימי המיועדת לכ1,200 /

יחידות דיור לאוכלוסייה חרדית )מעל  7,000נפשות(.
תכנית המתאר אינה מתמודדת כלל ועיקר ע ההשלכות האורבניות והתפקודיות של חילופי
אוכלוסייה ,סיפוח והדרה של יישובי  ,שכונות ואוכלוסיות ,מתחומי העיר ומחוצה לה וניתוק
העיר מ העור' המרחבי כלכלי/חברתי שלה.
כבר כיו עוד בטר אושרה תכנית המתאר המקומית ,היא הפכה באחת לבלתי רלוונטית לכל
תושבי העיר ובמיוחד לתושביה הערבי  .התכנית לא התאימה עצמה ולא עודכנה נוכח השינויי
מרחקי הלכת שנכפו על תושבי העיר ע בנייתה ההולכת ונשלמת של גדר ההפרדה בתוואי המוצע.
כפי שפורט במסמ) זה ,ג ללא גדר ההפרדה ,תכנית המתאר אינה מספקת מענה תכנוני מספק
לצרכי הברורי והמיידיי של האוכלוסייה הערבית בירושלי המזרחית .מצב זה חמור יותר
נוכח גדר ההפרדה והשלכותיה הרות הגורל על מרק החיי  ,המצב הכלכלי והתכנו בירושלי
המזרחית .עורכי תכנית המתאר אינ מציעי כל אלטרנטיבה תכנונית לאוכלוסייה .עבור תושבי
השכונות הערביות שהוצאו מתחומי העיר ,גדר ההפרדה מעבירה אות למרחב מוניציפאלי
ולמימד תכנו אחר ,שהפ) באחת לבלתי ידוע בעליל לכל הנוגעי בדבר .הוצאת כל אות שכונות
אינה רק הדרה גיאוגרפית כי א הדרה מרחבית ,תפקודית ,חברתית וכלכלית.
לא בלתי סביר יהיה להניח כי תוואי זה שהוא במהותו תוואי דמוגראפי ,משרת במידה רבה את
מטרות תכנית המתאר עצמה .שהרי מטרת העל שלה היא שמירה על מאז דמוגראפי בעיר ,בי
האוכלוסייה היהודית לערבית .לא בכדי אימצו מתכנני התכנית גישה בלתי מחייבת כלפי גדר
ההפרדה ,בלתי מערערת על קיומה ושאינה מתריעה על השלכותיה .הגבול העירוני של ירושלי
אינו יכול להיוותר עוד כגבול ביטחוני ,ובמיוחד כשהוצהר כי הינו גבול מדיני.
מ הראוי שתכנית המתאר תציג בתשריטיה את תוואי גדר ההפרדה  /עוט' ירושלי  ,ותבח את
השלכותיה על האוכלוסייה הערבית בירושלי המזרחית בכל תחומי החיי .
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עיקרי ההמלצות לשינוי תכנית המתאר המקומית
בפרק זה מובאי עיקרי ההמלצות לתיקו התכנית .ריכוז ההמלצות בא בנוס' להמלצות
המפורטות בסו' כל פרק .המלצות אלה אינ ממצות ומטרת להציע מספר אפשרויות לשינויי
הנדרשי בתכנית המתאר המקומית כמענה תכנוני לתושביה הערבי של ירושלי :
 .1גודל האוכלוסייה הערבית כיו וצפי לעתיד :יש לערו) מחדש את התחזית והניתוח
הדמוגרפי של האוכלוסייה הערבית בירושלי המזרחית ולהתאימ לשינויי
הדמוגראפיי המתהווי בקרב האוכלוסייה בירושלי המזרחית .בראש ובראשונה יש
להוסי' למניי התושבי החיי היו בירושלי  ,את דיירי חמש עשרה אל' הבתי
שנבנו ללא היתרי .
 .2מגורי  :1יש לתכנ את ירושלי המזרחית תו) התייחסות פרטנית לכל שכונה ושכונה:
מספר יחידות הדיור הקיימות בה ,כולל אלו שנבנו ללא היתרי ,הכללת אזורי מבוני
בפועל בתחו השכונות ,איתור שטחי פנויי מבנייה ספונטאנית להרחבת השכונות
והתאמת מקד המימוש למורכבות התכנונית של ירושלי המזרחית.
 .3מגורי  :2יש לאפשר תוספת של זכויות בניה וקומות גמישה )מעבר למוצע בתכנית( ,תו)
קביעת שלביות פיתוח הדרגתית .כמו כ ,יש לאתר ג בשכונות ירושלי המזרחית אזורי
חיפוש לבניה גבוהה ושטחי להקמת שכונות חדשות.
 .4שטחי פתוחי :יש לנתח מחדש את מער) השטחי הפתוחי תו) שימת דגש על איכות
השטחי  .שטחי פתוחי בעלי איכות נמוכה יש לייעד להרחבת שכונות ובכלל זה ג
אזורי בעלי איכות גבוהה המבוני בפועל .ככל שיתרבו אפשרויות הבניה בתו)
השכונות ,ותוסדר האפשרות להוצאת היתרי בניה ,יפחת הלח +על השטחי הפתוחי .
 .5פארקי רובעיי :מומל +להקטי את הפארקי הרובעיי ולהרבות בה  .כ) שבי כל
שכונה לשכונה יהיה פארק שיכלול לפחות חלק מהפונקציות המאפיינות פארק רובעי.
העיקרו שצרי) להישמר הוא שהגישה לפארק אינה כרוכה במעבר בשכונה אחרת ואינה
מחייבת נסיעה.
 .6מבני ציבור :יש לתת עדיפות לאיתור מקומות עבור הפונקציות הציבוריות בתו) השכונות
)על/ידי תכנו מחדש של השכונות וקביעת ייעודי קרקע מתאימי לצרכי של התושבי (,
ולפנות לפתרונות מחו +לשכונה רק בדיעבד ולאחר שמוצו כל הדרכי לאתר שטחי
במרק הבנוי.
 .7מרכזי חיי :במקרה שיש צור) בהקמת מרכז חיי  ,יש לאתר מקו נגיש סמו) ככל
האפשר לשכונה הקיימת .יש להימנע ככל האפשר ממיקו מרכזי חיי בתו) הוואדיות,
כדי לשלב במקר הבנוי ולא להופכ לאיי מבודדי מוקפי חניוני בלב שטחי
ירוקי  ,בסגנו הקניוני .
 .8איכות הסביבה :יש להורות על הכנת תוכנית אב שמהותה חיבור כל תושבי ירושלי
המזרחית למערכת הביוב .ובעניי פתרו קצה ,למרות שמציאת פתרו קצה לשפכי אג
ההיקוות המזרחי מצרי) תהלי) מדיני ,על התכנית להציב את היעד המקצועי ללא סייג
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ולקבוע כי יש להקי מיתקני לטיהור שפכי מזרח ירושלי וא' לאתר שטחי לצור)
כ).
 .9תעסוקה וכלכלה :יש לאתר אזורי תעסוקה ,תעשייה ומלאכה בירושלי
לטובת האוכלוסייה הערבית ובשיתו' מלא עמה.

המזרחית

 .10העיר העתיקה :על התכנית לאתר שטח להקמת שכונה ערבית חדשה .על התכנית להורות
על הקמת מנהלת שתרכז את הפעילות לעידוד יציאת התושבי

מהעיר העתיקה אל

השכונה החדשה .המתח המיועד להרחבת הר חומה ,בסמו) לנועמ יכול לשמש שכונה
כזו.
 .11יעד התכנית ומטרותיה :יש להוציא מממטרות ויעדי התכנית את השמירה על המאז
הדמוגראפי והנחות היסוד הנגזרות מיעד זה .בהתא לכ) יש לשנות את מטרתה
המרכזית של התכנית למטרה אשר תכיל ערכי של שוויו ושוויו הזדמנויות לכלל
אוכלוסיות העיר והעדפה מתקנת לאוכלוסיות המוחלשות בה.
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