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מפת אזורים

נתונים
אוכלוסייה 3,000
שטח  973דונם

סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

שכונת שרפאת נמצאת בחלקה הדרומי של ירושלים
המזרחית ,ויחד עם בית ספאפא הסמוכה ,מנותקת מהרצף
הגיאוגרפי של השכונות הפלסטיניות האחרות .ממזרח
גובלת השכונה בדרך דב יוסף ("העלייה לגילה") ,מצפון בקו
הירוק (העובר בנחל רפאים) ,ממערב בשטחים הפתוחים
הקובעים את גבול השטח הבנוי של העיר ,ומדרום בגילה
(שכונה ישראלית שנבנתה מעבר לקו הירוק אחרי ,1967
בחלקה על קרקע שהופקעה מתושבי שרפאת) .עיריית
ירושלים רואה בבית-ספאפא ושרפאת יחידה אחת ,אשר
לה מינהל קהילתי אחד ומוסדות חינוך משותפים .לשתי
השכונות תוכנית מתאר אחת ,ישנה שעברה שינויים רבים
לאורך השנים .למרות הקשרים בפועל ,שתי השכונות
מנותקות זו מזו ומתפקדות כיחידות נפרדות .הדרך הראשית
המובילה לגילה (דב יוסף) נסללה על אדמות שרפאת ובית
ספאפא וקובעת את הגבול ביניהן.
בעבר הייתה שרפאת כפר חקלאי קטן לצד ערוץ נחל רפאים.
מקור שם הכפר במילה הערבית "שרף" ,שפירושה מקום
גבוה שאפשר לצפות ממנו .ואכן ,השכונה משקיפה מזרחה
על בית ספאפא הסמוכה וצפונה על נחל רפאים .אדמות
הכפר משתרעים על שתי גבעות ועל המדרון המתון הפרוס
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רקע על שרפאת

ביניהן .הגלעין ההיסטורי נמצא על הגבעה הדרומית מבין
השתיים ,בקצה שלוחה הגולשת צפונה ומערבה מ"ארד'
אס-סלייבה" (שם הרכס עליו נבנתה גילה ,משמעות:
האדמה הקשה) .מנקודה זו התפתח הכפר דרומה במעלה
השלוחה.
כבר בשנות ה 70-החל להתפתח מוקד בנייה נוסף על גבעת
אד'-ד'הרה הצפונית והמרוחקת ומאוחר יותר החלה בנייה
גם על המדרון המחבר ביניהן .מאז שנות ה ,70-עת התגוררו
בשרפאת כ 100-תושבים בלבד ,גדלה האוכלוסייה ,בין
היתר עקב הגירה לתחומה .שרפאת ,כמו בית ספאפא ,הינה
יעד מועדף על פלסטינים אזרחי ישראל (בעיקר מהצפון)
המעוניינים להשתקע בירושלים .בנוסף ,מאז בניית מכשול
ההפרדה ,פלסטינים-ירושלמים רבים ,שהם תושבי קבע
בישראל ,היגרו אל השכונות הפלסטיניות של העיר אשר
נכללו בצד הישראלי של המכשול ,ובכלל זאת לשרפאת.
מיקומה של שרפאת ,ליד שכונות ישראליות ,ובהן תשתיות
ושירותים כנדרש ,וליד אזור התעשייה תלפיות ,הכולל גם
אפשרויות תעסוקה ומסחר ,מקנה לה את מעמדה כאחת
השכונות האטרקטיביות בירושלים המזרחית .כיום ,ישנם
בתוך השכונה שטחים פנויים רבים ,במיוחד בהשוואה
לשכונות פלסטיניות אחרות בירושלים המזרחית ,ובשנים
האחרונות ניכרת בה האצה של בנייה ופיתוח.

Design lioradarom@gmail.com

כביש  4דרום
במועד כתיבת שורות אלו ( )2013נמצאות
בעיצומן עבודות הסלילה של כביש  4דרום (או
גם :כביש בגין דרום) .מדובר באוטוסטרדה בת
שישה מסלולים אשר תהווה את המקטע האחרון
של כביש  ,4שנועד לחבר בין השכונות הצפוניות
והדרומיות של העיר ובין ההתנחלויות לאורך
כביש ( 60כביש המנהרות) מדרום לירושלים לבין
ההתנחלויות לאורך כביש ( 443כביש ירושלי-
מודיעין) מצפון לעיר – מעין עוקף ירושלים.
כביש  4דרום בעצמו מחולק לשלושה מקטעים:
הראשון (מקטע מלחה) ,מצומת גולומב עד לפסי
הרכבת החופפים כמעט לתוואי הקו הירוק ;
השני (מקטע שרפאת) ,מפסי הרכבת ועד לדרך
דב יוסף; והשלישי (מקטע בית ספאפא) ,מדרך
דב יוסף ועד לצומת רוזמרין שבגילה .למקטע
הראשון אושרה תוכנית מפורטת כמו גם לחלק
קטן משני המקטעים האחרים (ליד פסי הרכבת
וליד צומת רוזמרין) .ואולם ,עבור רוב רובו של
התוואי לא אושרה תוכנית מפורטת ובהתאם
לא התקיים הליך של התנגדויות ביחס לחלופת
התכנון שנבחרה לכביש.
ההכנות לקראת הביצוע של הכביש כללו הפקעות
קרקע נרחבות מתושבי שרפאת ובית ספאפא.
לכשיסתיים הביצוע ,וכבר כיום ,כביש  4דרום
מבתר את השכונה ופוגע קשות במרקם החיים
שלה ובקשרים המתקיימים בינה לבין שכנתה ,בית
ספאפא .בנוסף לפגיעה בתפקוד השכונה כמכלול
ישנם תושבים שהפגיעה באיכות חייהם תהיה

בתוכנית המתאר המקומית ירושלים ,2000
הממתינה להפקדה לעיון הציבור מאז ,2009
מוצעות לשרפאת תוספות בנייה באמצעות
ציפוף המרקם הבנוי בשכונה ובאמצעות הרחבת
שטחה .בשכונה ,לפי תוכנית המתאר ,תתאפשר
בנייה למגורים עד  6קומות ,בכפוף לתנאי
המגביל את תוספת הבנייה על מבנים קיימים
לשתי קומות בלבד .בשנים האחרונות אושרו,
בשטחים המיועדים לציפוף ,תוכניות מפורטות
של תושבים שניצלו את תוספת זכויות הבנייה
המוצעת בתוכנית המתאר.
בנוסף ,בתוכנית המתאר מוצעת הרחבה של

דרך שרפאת העתידה להחסם

המעבר לבית ספאפא

תוכנית המתאר ירושלים 2000

בשכונת שרפאת התגלו ממצאים ארכיאולוגיים מתקופות שונות.
בתוכנית השכונתית (מס'  )4552לחלקה הדרומי של שרפאת ,סומנו
מספר מוקדי עתיקות (אשר לא הופיעו בתוכנית המתאר השכונתית
המקורית ,מס'  .)2317לפי תוכנית זו ,גלעין הכפר וחלק מהשטח המיועד
למוסד ,ונמצא בסמוך לגלעין הכפר ,מוגדרים כשטח עתיקות .בנוסף,
בשנת  ,2007בוצעה חפירה בשכונה מטעם רשות העתיקות .החפירה
נערכה במדרון צפוני היורד לנחל רפאים ובמהלכה נחשפו שתי שכבות
ארכיאולוגיות .השכבה הראשונה הוגדרה כמתחם טרסות שהיה
חלק מהפריפריה החקלאית של בית ספאפא ושרפאת במהלך מאה
השנים האחרונות .השכבה השנייה כוללת מחצבה ,ובה מתקן חקלאי
שאולי שימש כגת בתקופת ההתיישבות הרומית-ביזנטית .גילויים
אלו מצטרפים לחפירות מוקדמות יותר שנעשו באזור גלעין הכפר
אשר חשפו ממצאים מהתקופה הרומית העתיקה (מקווה טהרה ,גת
ומערות) .בגלעין הכפר עצמו עומדים שרידי מבנים מוזנחים ,בדומה
לגלעיני הכפרים הפלסטיניים האחרים בירושלים המזרחית ,ולמרות
זאת נקבע ייעוד קרקע המאפשר פיתוח אינטנסיבי ,מבלי לציין את

תשתיות ושירותים
בדומה לשכונות הפלסטיניות האחרות בירושלים המזרחית גם שרפאת
סובלת מחוסר תשתיות והזנחה רבת שנים .מקור הבעיה טמון בעובדה
שכמעט ואין בשכונה דרכים סטטוטוריות שבוצעו בפועל .כבישים
מוסדרים נדרשים לשם הנחת תשתיות והובלת שירותים .ולכן ,העדר
ההסדרה מלווה גם בהעדרם של תשתיות חיוניות ושירותים ציבוריים
בסיסיים (ראו סיפור מסגרת) .מצבם הפיסי של הרחובות מחפיר
וכתוצאה מכך כמעט ואין פינוי אשפה ,אין תאורת רחוב ואין אפילו
אוטובוס ציבורי אחד אשר עובר בשכונה .כל זאת בעוד ששכונת
גילה הסמוכה מחוברת לכל התשתיות הנדרשות ומקבלת שירותים
עירוניים מלאים.

האיום ה"ירוק"
ההרחבה לשרפאת טרם תוכננה באופן מפורט
וכבר מאימים להקטינה .תוכנית הפארק
המטרופוליני עמק רפאים  -שהופקדה
להתנגדויות בפברואר  2012והוקפאה כתוצאה
מעתירת התושבים ,לבית משפט ,בדרישה
לתרגם את מסמכי התוכנית לערבית – אושרה
לאחרונה .התוכנית לפארק סותרת את תוכנית
המתאר ומבקשת להקטין את ההרחבה בכ20-
דונם .בנוסף ,בחלקו המערבי המרוחק משרפאת,
כולל הפארק המטרופוליני שטחים בייעוד של
גן לאומי .כך ,מתרחב לו אט אט הגן הלאומי
שממערב לירושלים אל מעבר לקו הירוק ושטחים
השייכים היום לכפרים הפלסטיניים וואלג'ה,
בתיר ובית ג'אלה מולאמים .בנוסף ,בשולי
השלוחה היורדת צפונה מגילה ולכיוון גלעין הכפר
של שרפאת ,על המדרון התלול ובתוך הוואדי,
מסומנת בתוכנית ירושלים  2000רצועת קרקע
צרה בייעוד של פארק רובעי .חלקה הצפוני של
הרצועה גובלת מצד אחד בבתי שכונת שרפאת
ומצד שני בפארק המטרופוליני .בעוברה לתחום
שכונת גילה מתרחבת רצועת הפארק הרובעי
ותופסת את מלוא רוחב אפיק הוואדי ,וכוללת
חלקות מעובדות של תושבי שרפאת .בשל המבנה
הטופוגראפי נראה כי הרצועה המסומנת איננה
מתאימה לפיתוח אינטנסיבי של פארק רובעי
וכי כל תפקידה הוא ביצירת חייץ בין השכונה
הפלסטינית לבין השכונה הישראלית .רצועת
הקרקע שייכת לתושבי שרפאת ומשפחה אחת
אף קבעה בו את מושבה (ראו סיפור מסגרת).

חולמים על בית עם חשמל
הפער בין רמת התשתיות בשרפאת לבין זו בגילה
הסמוכה צורם במיוחד עבור דיירי בית בודד בשולי
השכונה ,אשר ממש בצמוד אליו נבנו הווילות של רחוב
שמיר .הבית נבנה בין  1967-1970על אדמה פרטית של
משפחה מהכפר ,והוא ממוקם במדרון המזרחי של הוואדי
מדרום לגלעין הכפר (בשטח המסומן בתוכנית המתאר
ירושלים  2000כפארק רובעי) .לאחר המלחמה ,הוחל
החוק הישראלי על ירושלים המזרחית ובהתאם לכך בכל
מקום שלא הייתה תוכנית מאושרת אסור היה לבנות
מבלי לתכנן קודם את השטח .ואכן ,הבית נבנה לפני
שהייתה תוכנית מאושרת במקום .התוכנית הראשונה
שנעשתה באזור הייתה תוכנית המתאר המקומית לגילה
(מס'  .)1905היא אושרה בשנת  1977כאשר הבית כלול
בייעוד קרקע "שטח ציבורי פתוח" סמוך לגבול של אחד
מאזורי המגורים במתחמים לתכנון מפורט (מבנן א'
במתחם  - 10רחוב שמיר) .עבור המבנן הוכנה תוכנית
מפורטת (מס'  ,)2506שאושרה בשנת  .1980תוכנית זו
כללה שתי שורות של בתים פרטיים על המדרון .הבית,
שנותר בשטח הפתוח בצמוד לשורת הבתים התחתונה,
יועד להריסה .נציין כי התוכנית המקורית לגילה הייתה
סכמטית ובתוכנית המפורטת ,שנערכה מאוחר יותר,
הורחבה שורת הבתים הפרטיים אל תוך תחום השטח

הציבורי הפתוח שסומן בתוכנית הראשונה .למרות
התוספת הזו הבית הפרטי בבעלות פלסטינית נותר
מחוץ לשטחי המגורים .במקביל ,הוכנה תוכנית מתאר
מקומית לבית ספאפא ושרפאת (מס'  ,)2317שאושרה
בשנת  ,1990אך השטח שעליו עומד הבית לא נכלל בה.
בשנת  2000אושרה תוכנית (מס'  )5322להסדרת פארק
קק"ל בוואדי וייעוד הקרקע שונה לשטח ציבורי פתוח
מיוחד – יער .כך ,הבית לא זכה מעולם להסדרה תכנונית.
כשהווילות של רחוב שמיר נבנו על המדרון ,הבית לא
נהרס וגם לא קיבל צו הריסה .ואולם ,קיר התמך התחתון
של הווילות נבנה ממש בצמוד לבית .הגישה לבית נעשית
באמצעות דרך עפר המגיעה ממרכז שרפאת .למרות
הפיתוח האינטנסיבי בשכונה הישראלית שצמחה סביבו,
נותר הבית ללא חיבור לתשתיות הנחוצות ,לרבות חשמל.
המשפחה ביקשה שוב ושוב מחברת החשמל לחברה
לרשת ,אך לשווא .הסיבה שניתנה :לבית אין היתר בנייה.
כך חיה משפחה צעירה – אם אזרחית ישראלית מבית
ספאפא ,אב תושב ירושלים משרפאת ושני ילדיהם
הקטנים – בבית ללא תנאי מחייה ראויים ,ללא חימום,
מקרר או תאורה ,במשך שנים רבות .בתום מאבק
ממושך ועיקש ,ובסיוע ארגונים של החברה האזרחית,
חוברה המשפחה לבסוף לרשת החשמל העירונית.
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בעיות מרכזיות בשרפאת

ישירה מאוד .מסלול הנסיעה של ילדי שרפאת
לבתי-הספר בבית ספאפא ,הממוקמים בחלק
הצפוני של השכונה ,יתארך באופן משמעותי.
מסלול הנסיעה החדש לבתי הספר ובחזרה ,יכלול
חציה של האוטוסטרדה במחלפים מרוחקים,
במקום נסיעה ברחובות שכונתיים ,ובכך תגבר
חשיפת הילדים לסכנת תאונות הדרכים הקיימת
בכבישים ראשיים .כמו כן ,החיבור בין שני חלקי
שרפאת ,לאחר סיום עבודות הסלילה ,אמור
להיעשות באמצעות גשר חדש .גשר זה מתוכנן
להיבנות בסמוך לבית קיים ,אשר נבנה כחוק,
לפני מספר שנים ,ובכך תיפגע איכות חייהם של
דיירי הבית וערך הנכס שלהם ירד .בזמן העבודות,
דרך שרפאת הקיימת ממשיכה לשמש כמעבר בין
שני חלקי השכונה אך עתידה להתבטל .תושבי
שרפאת ,יחד עם תושבי בית ספאפא ,עתרו כנגד
ביצוע הכביש והגיעו עד לבית המשפט העליון.

כ 70-דונם עבור שרפאת .בהרחבה כלולים כ20-
דונם מהשטחים שנכללו קודם לכן בתוכניות
השכונתיות בייעוד של שטחים פתוחים וכן כלולים
בה שטחים שלא תוכננו מעולם .תחום ההרחבה
בשרפאת ,כמו ההרחבות של גילה ,מלחה וגבעת
משואה ,קובע למעשה את גבול הבינוי בקצה
המערבי של ירושלים .ההרחבות שצוינו פוגשות
מעין זרוע של שטחים פתוחים החודרת ממערב
אל עומק השטח העירוני ,לאורך ערוץ נחל רפאים.
במקום אושרה תוכנית לפארק מטרופוליני (ראו
להלן) .תוכנית המתאר מאפשרת אמנם נגיסה
מהשטחים הפתוחים לטובת פיתוח שרפאת אך
בהשוואה לשכונות ישראליות הנוגסות מאותו
שטח פתוח ,מדובר בנגיסה קטנה .שראפת אמנם
איננה צפופה ,אך גם בה יש מצוקה של נגישות
לקרקע ולמגורים .הרחבה משמעותית וגדולה
יותר יכולה להוות עתודת קרקע לבנייה עבור
תושבי השכונות הצפופות בירושלים המזרחית
בכלל ועבור בית ספאפא בפרט.

עתיקות וגלעין הכפר

חשיבות השימור לצד פיתוח .כל אחד מהממצאים שצוינו יכול להיות
בעל ערך קהילתי ואף תיירותי אולם כיום לא רק שהם מוזנחים ואף אינם
נגישים אלא שהם אינם משקפים את מכלול השכבות ההיסטוריות של
המקום .הבתים בגלעין הכפר בעלי ערך תרבותי וראוי לשמרם באופן
שימנף את התפתחות השכונה ולא יגבילה.

התוכניות המאושרות בשרפאת
חלק מתוכנית מתאר מס'  2317לבית ספאפא ושרפאת

 636.9דונם

תוכנית מתאר מס'  3365לצפון שרפאת

 179.5דונם

חלק מתוכנית מתאר מקומית מס'  62למערב ירושלים

 37.3דונם

חלק מתוכנית מס'  5322לפארק קק"ל

 48.4דונם

סה"כ שטח מתוכנן

 902.1דונם

שטח לא מתוכנן

 70.9דונם

סה"כ שטח

 973.0דונם

בנוסף ,אושרה תוכנית מתאר נוספת (מס'  )4552ששינתה את התוכנית השכונתית (מס'  )2317ואושרו כ 7-תוכניות מפורטות אשר שינו ברובן את תוכנית המתאר של צפון שרפאת ,אחת מהן על
שטח של כ 33-דונם .כל זאת מבלי להוסיף שטח לשכונה.

ייעודי קרקע מול שימושים בתכניות מאושרות
ייעוד

תוכניות

שימוש בפועל

דונמים

%

מגורים*

330

34

ברוב שטח השכונה מותרת בנייה דלילה יחסית .בגלעין הכפר ,לאורך רחוב דב יוסף ובחלק משכונת אד'-ד'הרה ,מותרת
בנייה מעט יותר אינטנסיבית .בפועל נפח הבינוי הקיים אינו חורג מהמותר ואולם ,בשל העדר רישום מקרקעין ובעיה בהוכחת
הבעלות על הקרקע ,נעשה הבינוי לעיתים ללא היתרים .בשנים האחרונות נבנו מספר פרויקטים למגורים ואושרו תוכניות
נקודתיות עם זכויות בנייה מוגדלות.

שטחים
פתוחים

341

35

בתוכניות השכונתית הוקצו שני שטחים גדולים כשטח נוף פתוח .שטחים אלה מלווים את גבולה המערבי והדרומי של
השכונה ותוחמים אותה למעשה (ראו :האיום ה"ירוק") .בחלקם ,משמשים השטחים הללו לחקלאות .בנוסף ,הוקצו כ11-
מגרשים קטנים כשטחים ציבוריים פתוחים ,אשר לא פותחו למעט מגרש אחד שמשמש כמגרש כדורסל .כמו כן ,מספר דרכים
המשמשות את התושבים בפועל סומנו כשטחים פתוחים.

דרכים

177

18

בעוד ששטחים נרחבים מהשכונה הוקצו לפיתוח דרכים ,בפועל מעטים מהכבישים המתוכננים פותחו .במידה ויפותחו,
הכבישים המתוכננים בחלק מהמקרים אינם חופפים את הכבישים הקיימים ולעיתים אינם בני מימוש בתוואי המאושר מאחר
ובנויים בהם בתים .הכבישים הקיימים בשטח לא מתוחזקים ומהווים סכנה לתושבי הכפר .במקום לשפר ולשדרג את מערכת
הדרכים השכונתית ,פועלת עיריית ירושלים לביצוע עורק תחבורה עירוני ראשי המופיע בתוכניות לשכונה אך אינו מיועד
לשיפור רמת החיים של תושביה (ראו :כביש  4דרום).

מבני ציבור

45

5

התוכניות השכונתיות מייעדות שבעה מגרשים עבור מבני ציבור ,לשימוש כבתי ספר וגני ילדים .אף אחד מהם לא פותח ,ללא
סיבה נראית לעין .ילדי שרפאת לומדים בבית ספאפא.

אחר

80

8

כולל שטחים לא מתוכננים.

סה"כ

973

100

* במרבית צפון שרפאת ,מותרים  50%בניה ,בבניה דלילה של עד שתי קומות .ברצועה העוטפת את דרום שרפאת ממערב ומדרום ,מותרים  70%בניה בשתי קומות .במרכז הכפר ההיסטורי ,אחוזי
הבנייה המותרים הם  90%בניה בשלוש קומות ,ובשטחים הסמוכים לכביש  4דרום מדרום ומצפון מותרים  120%בניה בארבע קומות.

