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בתחום התשתיות והתכנון3790עיקרי החלטה 

תכנון ורישום מקרקעין•
.ירושלים-מהקרקעות במזרח50%הסדרה של לפחות •
ר בנויים של אזורי תעסוקה"אלף מ550-דונם  ו260פיתוח של לפחות •

תחבורה•
ירושלים-קו בתחבורה הציבורית במזרח-שילוב הסדר הרב•
חיבור התחבורה הציבורית בין מערב העיר למזרחּה•
שיפור תשתיות התחבורה•
'הכביש האמריקאי'תכנון של •

שיפור השירות לאזרח•
רישום כתובות•
שיפור תשתיות פנאי•
הקמת מבני ציבור•
חיזוק תכניות למאבק באלימות ובסמים•
הניקוז והמים, שיפור תשתיות הביוב•
ירושלים-הרחבת שירותי הניקיון במזרח•



הסדר מקרקעין



הסדר מקרקעין



שטח לפי הסדרה
(ר"מ)



שטח לפי הסדרה
אחוז מכלל השטח



(ר"במ)שטחים קיימים ומאושרים לתעסוקה 

שטחים מחויבים בארנונה בלבד, 2019סוף , מתוך נתוני הארנונה של עיריית ירושלים*

שטח נכסים  שכונה
פרסום לאישורבתהליך הפקדההחלטה בדיוןקיום תנאי סף*למגורים-לא

554,120.420,826199,52114,380עטרות וכפר עקב

387,044.47,2261,58535,701בית חנינא

77,455.45,02929,68841,928שועפאט

171.0מחנה פליטים שועפאט

63,785.0ענאתה החדשה

29,476.1עיסאוויה

104,292.41,049טור-א

234,353.3107,4564,635וז'גוואדי אל ראח'ג' שייח

280,517.2163,4457,196(מזרחר"מע)זהרה -אבאב 

419,150.0העיר העתיקה ללא הרובע היהודי

24,478.53,000סילוואן

13,713.9אבו תור

50,828.2עמוד-ראס אל

63,176.4155,9005,587בל מוכבר'ג

83,106.0צור באהר

8,466.7טובאאום 

103,573.33,0005,003צפאפאבית 

2,497,708.0128,282181,700391,697110,476סכום כולל



תחבורה ציבורית



רכב פרטי–זמני הגעה למרכזי תעסוקה 

-אל

ת תלפיות"את עטרות"א-מ

/  מרכז העיר
שוק מחנה  

תחנה מרכזיתהדסה עין כרםשערי צדקמלחהר מזרח"מעממילא/ יהודה

-הר הצופים
/  אוניברסיטה

גבעת שאולהדסה

27595653505059514854כפר עקב

11373028272637261934חנינא-בית

20362524262637271430שועפאט

2539282034344325740עיסאוויה

3526251036364832937טור-א

292514829284120634ראח'ג' שייח

39151712283039271537סילוואן

עמוד-ראס אל
38202715343543331744

40142817283238362247בל מוכבר'ג

41112925262937383042אום ליסון

32171914303041291939אבו תור

40113129262834393439צור באהר

287343291422243227בית צפאפא

Google Maps: מקור

https://public.tableau.com/views/16745/Dashboard1?:display_count=y&:origin=viz_share_link


תחבורה ציבורית–זמני הגעה למרכזי תעסוקה 

-אל

ת תלפיות"את עטרות"א-מ

/  מרכז העיר
שוק מחנה  

תחנה מרכזיתהדסה עין כרםשערי צדקמלחהר מזרח"מעממילא/ יהודה

-הר הצופים
/  אוניברסיטה

גבעת שאולהדסה

48796562888498695877כפר עקב

17382417474652311437חנינא-בית

24341918413851251632שועפאט

43412726484960321244עיסאוויה

55372813424665322842טור-א

2427131029264119924ראח'ג' שייח

51302213364753263035סילוואן

עמוד-ראס אל
52332714384555322839

58343325475763393845בל מוכבר'ג

59222623354951323838אום ליסון

52242117344251273033אבו תור

66313530445860434347צור באהר

61172423202832293638בית צפאפא

Google Maps: מקור

https://public.tableau.com/views/16745/Dashboard1?:display_count=y&:origin=viz_share_link


זמני הגעה

והר  ( רחוב יפו)מרכז העיר , (שער שכם)מזרח ר"למעזמני ההגעה המהירים ביותר היו •
.הצופים

.כרם ולאזור התעשייה עטרות-זמני ההגעה הארוכים ביותר היו להדסה עין•
.בעקבות בידודה של השכונה, זמני ההגעה מכפר עקב הם הארוכים ביותר•
אל מרבית היעדים שנבחנו הייתה ההגעה ברכב פרטי מהירה יותר מאשר בתחבורה •

(.דקות יותר9-שימוש בתחבורה ציבורית אורך כ-בממוצע)ציבורית 
מסלולי נסיעה רבים בין שכונות מזרח העיר ומרכזי הפעילות דורשים החלפת אמצעי  •

.תחבורה ציבורית או הליכה אל תחנות אוטובוסים הנמצאות על קו התפר בין חלקי העיר
היה קצר יותר מאשר הנסיעה ( 17:00בשעה )זמן החזרה אל השכונות , במרבית היעדים•

.היעדים עצמםבבוקר אל 



רב קו

הטמעת השימוש בכרטיס•
שימוש בערך צבור•
שימוש במעבר•
למערב העיר ובין עירוני, ל"לרקמעבר •
מערב–קווי מזרח •
תחנות טעינה•
מעבר לתשלום באפליקציה•



מערב—קווי מזרח

203
שער שכם–באהרצור 

107
מרכזית' ת–ז"תלפ–הר חומה 

232
שער שכם–צפאפהבית 

112
חניון שפירים–דין -סלאח א

17
משואה' ג–ראח'גשייח –הר הצופים 

רכבת קלה
–1כביש –שועפאט–ז"פס

–מרכזית ' ת–מרכז העיר 
הר הרצל–בית הכרם 

5
בית הכרם–מלחה –הר חומה 

51
רוממה–מעלה הזיתים 



שטחים למוסדות ציבור





כ"סהם המזרחית-ישכונות יהודיות

4,361,6571,192,4125,554,069ציבורילבניןשטח 

1,054,685179,5391,234,224מבנים ומוסדות ציבור

67,11673,224140,340מבנים ומוסדות לחינוך

57,74822,60680,354בנין ציבורי מיוחד

4,78232,81437,596קריית הממשלה-בנין ציבורי

9,1669,166שטח לשימושים ציבוריים

1,688,920755,0362,443,955מוסד

21,29821,298מיוחדצבורימוסד 

7,234,9082,286,0959,521,003סכום כולל

5,545,9881,500,5967,046,584כ ציבורי"סה

577,380342060919,440תושבים

9.64.47.7לנפש



(דונם)שטחים למבני ציבור בתכניות מאושרות 

אזור
-בנין ציבורי

קריית  
הממשלה

בנין ציבורי  
מיוחד

מבנים  
ומוסדות  

לחינוך

מבנים  
ומוסדות  

ציבור
צבורימוסד מוסד

מיוחד
לבניןשטח 

ציבורי
שטח  

לשימושים  
ציבוריים

כ"סה

18.029.074.3219.7341.2בית חנינא

9.33.278.720.9180.2292.2טור ומורדות הר הזיתים-א

113.7103.066.2282.9בית צפאפא
32.821.811.245.951.19.2172.1ראח'גושייח וז'גואדי אל 

90.571.9162.5מסעודיה, באב א זהרה
53.281.0134.2עיסוויה

17.226.784.1127.9שועפאט
0.831.44.03.881.4121.4בל מוכבר'ג

2.218.5100.2121.0צור באהר
72.646.1118.7כפר עקב ועטרות

הרובע  -העיר העתיקה 
5.749.639.795.0המוסלמי

1.20.225.267.293.9ראס אל עמוד

הרובע  -העיר העתיקה 
72.44.977.3הנוצרי

הרובע  -העיר העתיקה 
36.416.152.5הארמני

2.00.10.436.338.7סילוואן
1.90.732.234.8אום טובא
2.42.914.119.3אבו תור

0.50.5החדשהענאתה
שועפאטמחנה פליטים 

32.822.673.2179.5755.021.31,192.49.22,286.1סכום כולל



כפר עקב–שטחים למבני ציבור ומוסדות 



חנינאבית –שטחים למבני ציבור ומוסדות 



שועפאט–שטחים למבני ציבור ומוסדות 



והשכונות סביבושועפאטמחנה הפליטים –שטחים למבני ציבור ומוסדות 



עיסוויה–שטחים למבני ציבור ומוסדות 



טור-א–שטחים למבני ציבור ומוסדות 



–שטחים למבני ציבור ומוסדות 
סילוואן ואבו תור



באהרצור –שטחים למבני ציבור ומוסדות 



שכונתיותומיתארכיסוי תכניות אב 



טיאוט מכני–ניקיון 





טיאוט רחובות



טיאוט בשכונות

גוננים, צפאפהבית 

גבעת חנניה, אבו תור

חנינאבית , פסגת זאב



תלונות למוקד העירוני











(ימים54)28.3.2019–3.2.2019פניות למוקד העירוני 

שכונות
יהודיות

שכונות
כ"סהערביות

39,0324,66943,701פניות

577,380342,060919,440תושבים

תושבים10,000-פניות ל
12.52.58.8ליום



תודה רבה


