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תקציר מנהלים

מזרח  בשכונות  התשתיות  מצב  לבחינת  הרלוונטיים  האינדיקטורים  את  מציג  זה  דוח 
התקדמות  אופן  של  מתמשך  ניטור  לייצר  במטרה  גובשו  אלו  אינדיקטורים  ירושלים. 
היישום בהחלטת הממשלה לצמצום פערים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים )החלטה 3790( 

ולאפשר קבלת החלטות מבוססת נתונים.

שונים  תוכן  תחומי  מספר  במסגרת  התשתיות  בתחום  יעדים  מציבה  הממשלה  החלטת 
יציג התייחסות לתחומי  וכד׳(. בהתאם לכך, הדוח אמנם  )תחבורה, איכות חיים, תכנון 
תוכן שונים, אך למעשה יתמקד רק ביעדים הרלוונטיים לתחום התשתיות, כגון הסדרת 

קרקעות, הפעלת קווי תחבורה ציבורית והרחבת שירותי הניקיון.

להלן תמונת המצב העולה מניתוח האינדיקטורים:

67% מכלל שטח  תכנון ורישום מקרקעין: נתוני האינדיקטורים ב־2019 מעלים כי   
90%. היקף  ירושלים אינו מוסדר, ובמחצית מהשכונות הנתון עומד על מעל  מזרח 
השטחים  אולם  מ״ר,   810,000 על  ועומד  למדי  נרחב  תעסוקה  בתכניות  השטחים 

מרוכזים במספר תכניות גדולות ולא נפרסים על פני כל המרחב.

תחבורה: על פי נתוני האינדיקטורים, בשנת 2019 הנגישות משכונות מזרח ירושלים   
למוקדי תעסוקה במערב העיר נמוכה, הן בתחבורה ציבורית והן ברכב פרטי, כאשר 
דורש  בתח״צ  השימוש  בממוצע.  דקות  בכתשע  יותר  מהירה  פרטי  ברכב  הנסיעה 
מהמשתמשים החלפה אחת לפחות של אמצעי תחבורה או הליכה אל תחנות אוטובוס 
הנמצאות על קו התפר שבין שני חלקי העיר, פרוצדורה אשר מאריכה מאוד את זמני 

ההגעה.

לנפש  הציבורי  2019, השטח  נתוני  פני  על  חיים:  ואיכות  שיפור השירות לאזרח   
במזרח ירושלים עומד על 4�4 מ״ר, כמחצית מהנתון המקביל במערב העיר. טיאוט 
הרחובות מתבצע במזרח ירושלים בתדירות ובהיקף נמוכים יותר מאשר במערבה, וכן 
רק בצירים הראשיים ולא בכל הרחובות. נתון היקף התלונות למוקד העירוני עומד על 
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5�2 תלונות ליום ונמוך משמעותית מהנתון במערב העיר, אשר עומד על 5�12 תלונות 
ליום1�

ישנם  והכימות,  ההגדרה  ברמת  אחידים  אינם  התשתיות  בנושא  הממשלה  החלטת  יעדי 
יעדים מדידים )כגון — ׳פיתוח של לפחות 260 דונם׳( וישנם יעדים שרק מגדירים תחום 
עיסוק )כגון — ׳הרחבת שירותי הניקיון׳(. ביעדים הרחבים מיקד הדוח את האינדיקטורים 
לפי זמינות נתונים, כך שבמקרה שבו יוגדרו בהמשך יעדים ממוקדים יותר, ניתן יהיה 

לבצע התאמה גם באינדיקטורים. 

1  לכל 10,000 תושבים.
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החלטת הממשלה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים )להלן: 
החלטה 3790( פועלת לקידום האזור והתושבים בשישה תחומים מרכזיים: חינוך והשכלה 
גבוהה, כלכלה ומסחר, תעסוקה ורווחה, תחבורה, שיפור השירות לאזרח ואיכות החיים, 
תחומי  מספר  על  המתפרש  רוחבי  נושא  הינו  התשתיות  נושא  מקרקעין.  ורישום  ותכנון 

תוכן, החל מתחום הכלכלה והמסחר ועד לתחבורה ואיכות חיים.

בדוח זה קובצו היעדים הרלוונטיים לתחום התשתיות מתוך כלל היעדים שהוצבו בהחלטת 
לבחינת  האינדיקטורים  מפורטים  יעד  כל  עבור  השונים.  העשייה  בתחומי  הממשלה 
ההתקדמות והמתודולוגיה לבחינתה. בשל ריבוי התחומים נעשה שימוש במתודולוגיות 

מגוונות, ולעיתים, בהיעדר נתונים שמישים — גם בהסקה עקיפה.

התוכן  מתחומי  אחד  כל  עבור  התשתיות  לתחום  הרלוונטיים  ההחלטה  יעדי  ריכוז  להלן 
בהחלטת הממשלה:23

 תכנון ורישום
מקרקעין

הסדרה של לפחות 50% מהקרקעות במזרח ירושלים עד סוף   .1
2021 ו־100% מהקרקעות עד סוף 2025�

פיתוח של לפחות 260 דונם ו־550 אלף מ״ר בנויים של אזורי   .2
תעסוקה2�

תחבורה

שילוב הסדר הרב־קו בכלל אמצעי התחבורה הציבורית במזרח   �1
ירושלים.

הפעלת קווי שירות תחבורה ציבורית אשר יחברו בין מערב העיר   �2
למזרחּה.

שיפור תשתיות התחבורה הציבורית במזרח ירושלים.  �3

תכנון ׳הכביש האמריקאי3׳.  �4

2  היעד המצוין בהחלטה אינו הפיתוח עצמו אלא דיון של הועדה המחוזית לתכנון ובניה בירושלים על 

תכניות לפיתוח בהיקף הנדרש.
3  אין התייחסות בדוח ליעד זה, מכיוון שהגשת תכנית אינה תהליך התקדמות שיש לעקוב אחריו אלא 

אירוע חד פעמי, וברגע שיוגש התכנון של הכביש ההחלטה תעמוד ביעד שהציבה לעצמה.

מבוא
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 שיפור האיכות
 לאזרח ואיכות

חיים

השלמת רישום הכתובות במזרח ירושלים במרשם האוכלוסין.  .1

פיתוח תשתיות פנאי: מתקני ספורט, פארקים ומתחמי   .2
שעשועים, מבני ציבור.

השלמת רישום הכתובות במזרח ירושלים במרשם האוכלוסין.  .3

פיתוח תשתיות פנאי: מתקני ספורט, פארקים ומתחמי   .4
שעשועים, מבני ציבור.

השלמת רישום הכתובות במזרח ירושלים במרשם האוכלוסין.  .5



8

שלים
שתיות ולתכנון במזרח ירו

אינדיקטורים לת

9

תכנון ורישום מקרקעין  .1

הסדרת הקרקע במזרח ירושלים מהווה אתגר פוליטי ומשפטי זה שנים רבות, ונכון להיום 
רוב שטחי הקרקע בירושלים המזרחית עדיין אינם מוסדרים. הסדרה צפויה להעלות את 
אלו  תהליכים  בנדל״ן.  וסחר  בהיתר  בנייה  כלומר  מימוש שלהם,  ולעודד  הנכסים  ערכי 
עתידים להניב למדינה ולעירייה הכנסות דרך מסים )כגון מס שבח(, היטלים )כמו היטל 
חיסכון  העירייה(,  לקופת  היא  גם  )הנכנסת  ארנונה  העירייה(,  לקופת  הנכנס  השבחה 

בהוצאות אכיפה, הריסה ועוד4� 

בהחלטת הממשלה הוצבו שני יעדים מרכזיים בתחום:5

הסדרה של לפחות 50% מהקרקעות במזרח ירושלים עד סוף 2021 ו־100%� 1 
מהקרקעות עד סוף 2025�

� פיתוח של לפחות 260 דונם ו־550 אלף מ״ר בנויים של אזורי תעסוקה5� 2

אינדיקטורים רלוונטיים:

אחוז השטח המוסדר מכלל השטח של שכונות מזרח ירושלים )אחוז כולל ואחוז   .1 
שטח מוסדר עבור כל שכונה(

היקף שטחים בתכניות לתעסוקה על פי שלבי האישור השונים.  .2 

4 כפי שמראה מעין נשר בפרסום בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים, ושני מיליארד שקל בשנה, מכון 

ירושלים למחקרי מדיניות, 2019�
5  היעד המצוין בהחלטה אינו הפיתוח עצמו אלא דיון של הועדה המחוזית לתכנון ובניה בירושלים על 

תכניות לפיתוח בהיקף הנדרש.

ממצאי המחקר
 

https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99-%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90/
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אינדיקטור: אחוז השטח המוסדר מכלל השטח של שכונות מזרח ירושלים

נכון לשנת 2019, 67 מכלל שטח מזרח ירושלים אינו מוסדר, ובעשר שכונות )מתוך 19( המצב חמור אף 
יותר, ומעל 90% מהשטח אינו מוסדר.

נתוני המיפוי לפי גושים לקוחים מאתר המידע הממשלתי )data�gov�il(, וניתן לראות כי 
השטחים המוסדרים נמצאים בעיקר בצפון העיר ובבית צפאפא. הקרקעות בהסדר ירדני 
נמצאות בעיקר בשכונות: שייח׳ ג׳ראח, חלק משכונת באב א־זהרה והמושבה האמריקאית, 
בית צפאפא, ואזור מנזר מר אליאס. הסדרה ירדנית קיימת גם בחלק קטן משכונת בית 
חנינא ובשכונת דחיית א־סלאם ממזרח למחנה הפליטים שועפאט. אזורים בעיר המזרחית 
שהוסדרו לאחר 1967 כוללים את רובן של השכונות בית חנינא ושועפאט, כמו גם את ראס 

ח׳מיס ואת שטחו של מחנה הפליטים שועפאט.
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תרשים 1: מיפוי קרקעות לפי סטטוס

הערותסטטוס רישום 

גוש שנוצר ע״י תצ״רחדש רשום 

טרם הוכרז הסדרלא מוסדר 

גוש הסדר שאושר ונרשםמוסדר 

גוש או חלקות שנרשמו בשיטת רישום ראשוןרישום ראשון 

גוש שהיה באזור שליטה ירדני עד 1967ירדני מוסדר 

גוש ירדני בתהליך הסדרירדני בהסדר
—רישום בשטח לא מוסדר
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טבלה 1: שטח )מ״ר( לפי הסדרה

טבלה 2: שטח )מ״ר( לפי הסדרה
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אינדיקטור: היקף שטחים בתכניות תעסוקה על פי שלבי התכנון השונים

בהנחה  מ״ר.   810,000 על  עומד  ירושלים  במזרח  תעסוקה  בתכניות  השטחים  היקף   ,2019 לשנת  נכון 
שהיקף זה ימומש במלואו, מדובר בכלל התוספת הנדרשת על פי החלטת הממשלה.

על מנת להבין את היקף הגידול הצפוי ביחס לשטח הקיים, האינדיקטור מורכב מניתוח 
נתוני תכניות בשלבי אישור שונים ומהשוואתם לשטחי תעסוקה קיימים )נתוני ארנונה 
שאינה למגורים( בכל שכונה. בחינת שלבי האישור מלמדת על פוטנציאל הפיתוח של 
שטחי התעסוקה: תכניות המצויות בסטטוס ׳בתהליך הפקדה׳ הינן תכניות בתהליך מתקדם 

יחסית, וניתן להסיק מהןעל השטחים אשר צפויים להתממש בעתיד הנראה לעין.

טבלה 3: שטחים קיימים ומאושרים לתעסוקה )מ״ר(67

 שטח נכסיםשכונה
לא־למגורים7

 קיום
תנאי סף

 החלטה
בדיון

 בתהליך
הפקדה

 פרסום
לאישור

554,120.420,826199,52114,380עטרות וכפר עקב
387,044.47,2261,58535,701בית חנינא

77,455.45,02929,68841,928שועפאט
0�171מחנה פליטים שועפאט

63,785.0ענאתה החדשה
29,476.1עיסאוויה

104,292.41,049א־טור
234,353.3107,4564,635שייח׳ ג׳ראח וואדי אל ג׳וז
280,517.2163,4457,196באב א־זהרה )מע״ר מזרח(
 העיר העתיקה ללא הרובע

419,150.0היהודי

24,478.53,000סילוואן
13,713.9אבו תור

50,828.2ראס אל־עמוד
63,176.4155,9005,587ג׳בל מוכבר

83,106.0צור באהר
8,466.7אום טובא

103,573.33,0005,003בית צפאפא
0128,282181,700391,697110,476�2,497,708סכום כולל

6  מתוך נתוני מנהל התכנון במשרד האוצר.

7  נתוני טור זה בלבד לקוחים מתוך נתוני הארנונה של עיריית ירושלים, סוף 2019, שטחים מחויבים 

בארנונה בלבד.
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מ״ר.  כ־812,000  על  עומד  המזרחית  העיר  בשכונות  לתעסוקה  בתכניות  השטח  סה״כ 
שטח זה מהווה תוספת של כ־33% לשטח הקיים, אך רק בהנחה שימומש במלואו, מה שלא 
מתרחש בפועל. מתוך כלל השטח המדובר כ־110,000 מ״ר נמצאים בתכניות בשלבים 
להדגיש שהחלטת  חשוב  בנייה.  בשלבי  ונמצאים  אושרו  או שכבר  אישור  אחרונים של 
הממשלה אמנם הציבה יעד שאליו יש להגיע, אך לא ברור האם יעד זה ממצה את מלוא 
יחסית  ולא  בלבד,  שטח  ביחידות  מוגדר  היעד  עוד  כל  בשכונות.  הגדילה  פוטנציאל 
לעתודות השטח הקיימות, לא ניתן יהיה לייצר השוואה אינפורמטיבית של הגדילה בין 

שכונות מזרח ירושלים או בין אזור מזרח ירושלים למערבה.

כ־388,000 מ״ר נמצאים בתהליך הפקדה. רובם הגדול של מ״ר אלו נמצא בשתי תכניות 
גדולות, בעטרות )״משולש עטרות״( ובאזור ג׳בל מוכאבר )הכביש האמריקאי(. התכנית 
בעטרות )בניגוד לכביש האמריקאי( לא התקדמה בשלב התכנוני שלה זה זמן רב, מאז 
שנת 2017. הרוב הגדול של המ״ר לתעסוקה בשלב החלטה בדיון )החלטה להפקדה( הוא 
בתכנית גדולה באזור מע״ר מזרח. הרוב הגדול של המ״ר בשלב ראשוני הוא באזור שייח 
ג׳ראח, בתכנית לבניית מלונות ומרכז קונגרסים. תכנית זו לא עברה שלבים נוספים של 

אישור מאז שנת 2003�

תרשים 2: שטחים לתעסוקה )אלף מ״ר( לפי שלבי אישור תכנוני

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

שטח בשלב שטח בשלב ראשוני
החלטה לדיון

שטח בתהליך 
הפקדה

שלבי אישור אחרונים

הכביש האמריקאי 
משולש עטרות

מע“ר
מזרח

שייח
ג‘ראח

סה“כ מ“ר בשלבי דיון: 812,000



14

שלים
שתיות ולתכנון במזרח ירו

אינדיקטורים לת

15

כפי שניתן לראות מהנתונים, היקף השטחים הרלוונטיים אינו נרחב, ורובו מרוכז בארבע 
ירושלים  של  התעסוקתי  מהעתיד  ניכר  חלק  תלוי  אלו  בתכניות  בלבד.  גדולות  תכניות 
מסתמנת  ראשוני,  תכנון  בשלבי  תכניות  כמעט  קיימות  שלא  העובדה  ולאור  המזרחית, 
בשלבים  התכניות  שתתממשנה  לאחר  תעסוקה  בשטחי  משבר  להיווצרות  סכנה  גם 

המתקדמים. 

תחבורה  .2

החלטת הממשלה  ירושלים.  מזרח  כלכלת  בפיתוח  מרכזי  תפקיד  יש  תחבורה  לתשתיות 
מתמקדת בשיפור מצב התחבורה הציבורית ומוצבים בה היעדים הבאים:8

שילוב הסדר הרב־קו בכלל אמצעי התחבורה הציבורית במזרח ירושלים. 1 �

הפעלת קווי שירות תחבורה ציבורית אשר יחברו בין מערב העיר למזרחּה. 2 �

שיפור תשתיות התחבורה הציבורית במזרח ירושלים. 3 �

׳. תכנון ׳הכביש האמריקאי8� 4

בשונה מתחום המקרקעין, היעדים המוצבים בהחלטה בתחום התחבורה אינם מנוסחים 
בצורה ברורה ויכולים להתפרש באופנים שונים. כך לדוגמא, שיפור תשתיות התחבורה 
הציבורית יכול לבוא לידי ביטוי במגוון מדדים: תוספת קווים פנימיים, תוספת תדירויות 
יוגדרו  לפיכך, במקרה שבו  וכן הלאה.  כבישים, תוספת תחנות  קיימים, תוספת  לקווים 

בהמשך יעדים ממוקדים יותר, ניתן יהיה לבצע התאמה גם באינדיקטורים. 

אינדיקטורים רלוונטיים9:

זמן נסיעה ממוצע בתחבורה ציבורית משכונות מזרח ירושלים לאזורי תעסוקה   .1
מרכזיים במערב העיר.

זמן נסיעה ממוצע ברכב פרטי משכונות מזרח ירושלים לאזורי תעסוקה מרכזיים   .2
במערב העיר.

8  אין התייחסות בדוח ליעד זה, מכיוון שהגשת תכנית אינה תהליך התקדמות שיש לעקוב אחריו אלא 

אירוע חד פעמי, וברגע שיוגש התכנון של הכביש ההחלטה תעמוד ביעד שהציבה לעצמה.
9  קיימים מגוון אינדיקטורים רלוונטיים ליישום הרב קו במזרח ירושלים )תחנות טעינה, שימוש בערך 

צבור, מעבר לרק״ל ועוד( עצירת המהלך אינה מאפשרת איסוף נתונים רלוונטיים ולפיכך הדוח יתעדכן 
כאשר יחודש היישום. 
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אינדיקטור: זמן נסיעה ממוצע לאזורי תעסוקה מרכזיים במערב העיר

2019, הנגישות של שכונות מזרח העיר למוקדי תעסוקה במערבה היא נמוכה הן בתחבורה  נכון לשנת 
ציבורית והן ברכב פרטי.

במזרח  הציבורית  התחבורה  תשתיות  לאיכות  אינדיקציה  מהווה  הממוצע  הנסיעה  זמן 
ירושלים ובפרט לתחבורה הציבורית המקשרת בין מזרח העיר למערבה. הנתונים מבוססים 
על מדידה מדגמית של זמני הנסיעה הרלוונטיים ב״גוגל מפות״ בימי חול בלבד, בשעות 
יכולתו  בזכות  נבחר   )Google Maps( מפות  גוגל  של  זה  כלי  אחה״צ.  ובשעות  הבוקר 
לאפשר מדידה סטנדרטית שניתן לחזור עליה, לפיכך, למרות שקיים לעיתים חוסר דיוק 
על  מהימן  באופן  להצביע  מאפשרת  תקופתית  עקבית  מדידה  בפועל,  הזמנים  באומדן 

מגמות שינוי בתמונת המצב התחבורתית. 

טבלה 4: זמני הגעה למוקדי תעסוקה — תח״צ10

נגישות תחבורה ציבורית למרכזי תעסוקה אינה טובה ברוב שכונות מזרח העיר11 )כמו 
גם בשכונות רבות במערבה(, וההגעה לכלל מוקדי התעסוקה מכפר עקב היא המאתגרת 
ביותר בעקבות בידודה של השכונה )וכן בשל ריחוקה הגיאוגרפי(. כאשר בוחנים את כלל 

Google Maps :10 מקור

11 במרבית היעדים, זמן החזרה אל השכונות )בשעה 17:00( היה קצר יותר מאשר הנסיעה בבוקר אל 

היעדים עצמם.
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השכונות ניתן לזהות שזמני ההגעה הארוכים ביותר הם להדסה עין־כרם ולאזור התעשייה 
עטרות12, ואילו זמני ההגעה הקצרים ביותר הם למע״ר מזרח )שער שכם(, מרכז העיר 

)רחוב יפו( והר הצופים.

טבלה 5: זמני הגעה למוקדי תעסוקה — רכב פרטי13

מנתוני הנסיעה ברכב פרטי ניכר כי אל מרבית היעדים שנבחנו ההגעה ברכב פרטי הייתה 
מהירה יותר מאשר בתחבורה ציבורית )בממוצע — שימוש בתחבורה ציבורית אורך כ־9 
מע״ר  תלפיות,  התעשייה  אזור  הם  פרטי  לרכב  ביותר  הנגישים  המרכזים  יותר(.  דקות 
מזרח, והר הצופים. לשכונות בית צפאפא ובית חנינא קיימת נגישות טובה ברכב פרטי 

למגוון מרכזים במערב העיר כיוון שהן שוכנות בסמוך לכביש בגין. 

הנגישות לאזורי תעסוקה במערב העיר אינה גבוהה לא למשתמשי הרכב הפרטי ובוודאי 
הפרטי  הרכב  פני  על  לתח״צ  שיש  בולט  חיסרון  הציבורית.  התחבורה  למשתמשי  שלא 
עבור תושבי מזרח ירושלים הוא שברבים ממסלולי הנסיעה שנסקרו משתמשי התחבורה 
הציבורית נדרשים להחלפה אחת לפחות של אמצעי תחבורה או הליכה אל תחנות אוטובוס 

וקיומו של  נמצאת בביצוע,  לציין שהפתרון בדרך של הארכת הקו האדום של הרכבת הקלה  12 חשוב 

וגם  ושועפאט,  חנינא  בית  על  בדגש  הצפוניות,  מהשכונות  להדסה  ההגעה  את  משמעותית  יקצר  הקו 
למרכזיות — שייח ג׳ראח.
Google Maps :13 מקור
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הנמצאות על קו התפר שבין שני חלקי העיר. פרוצדורה זו מאריכה מאוד את זמני ההגעה, 
כך למשל שכונת ג׳אבל מוכאבר ואזור התעשייה תלפיות סמוכים זה לזה, אך זמן ההגעה 
14 דקות ברכב פרטי. תכנון קו אחד בין  34 דקות, לעומת  הנוכחי ביניהם בתח״צ הוא 
שתי השכונות, אשר ייתר את הצורך להחליף אמצעי תחבורה, צפוי לחצות את זמן ההגעה 

הנוכחי למחצית. 

ככלל, ניתן לאפיין את התחבורה הציבורית בירושלים כתחבורה הפועלת בעיקרה על ציר 
צפון-דרום, ואשר חסרה קווים הפועלים בין מזרח למערב. הרכבת הקלה היא קו מזרח-

מערב, וקיומה יצור שינוי מהפכני בתחבורה הציבורית בירושלים. יש לתת לכך את הדעת 
ולהמשיך למצות את הפוטנציאל הטמון בקווי מזרח-מערב, אשר באפשרותם ליצור שינוי 

מציאות באמצעים פשוטים יחסית, כפי שניתן להתרשם מהמיפוי שלהלן:

טבלה 6: קווי מזרח-מערב
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שיפור השירות לאזרח ואיכות חיים  .3

תחום זה הינו תחום רחב במיוחד בהחלטת הממשלה, והוא מאגד בתוכו נושאים מגוונים 
אשר מטרתם לשפר את איכות חיי היומיום ואיכות השירותים הניתנים לתושבים. לא כל 

היעדים שהגדירה ההחלטה נוגעים לנושא התשתיות. להלן היעדים הרלוונטיים:14

1. פיתוח תשתיות פנאי: פארקים14 ומבני ציבור

2. הרחבת שירותי הניקיון במזרח ירושלים

גם כאן, בדומה לתחום התחבורה, היעדים שהוצבו בהחלטה מנוסחים באופן כללי למדי. 
האינדיקטורים שיוצגו להלן בוחנים את ההתקדמות בפרמטרים ספציפיים שנבחרו לאור 

זמינות נתונים.  

אינדיקטורים רלוונטיים: 

שטח ציבורי )כלל השימושים המאושרים למבני ציבור לסוגיהם( לנפש בתכניות   .1
מאושרות במזרח העיר

כיסוי תכניות אב ותכניות מיתאר שכונתיות  .2

תדירות והיקף הטיאוט המכני בשכונות  .3

פניות למוקד העירוני ל־100,000 תושבים ליום  .4

אינדיקטור: שטח ציבורי לנפש

נכון לשנת 2019, נתון שטח ציבורי לנפש במזרח ירושלים עומד על 4.4 מ״ר, כמחצית מהנתון המקביל 
במערב העיר — 9.6 מ״ר.

14 נתוני פארקים יופיעו בדוח האינדיקטורים של 2020�
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טבלה 7: השוואת שטחי ציבור בין שכונות מזרח ומערב ירושלים

 שכונות
יהודיות

שכונות ערביות
)מזרח ירושלים(

סה״כ

4,361,6571,192,4125,554,069שטח לבניין ציבורי

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

67,11673,224140,340מבנים ומוסדות לחינוך

57,74822,60680,354בניין ציבורי מיוחד

4,78232,81437,596בניין ציבורי — קריית הממשלה

9,1669,166שטח לשימושים ציבוריים

1,688,920755,0362,443,955מוסד

21,29821,298מוסד ציבורי מיוחד

161,900מבנים ומוסדות למינהל

7,396,8002,286,0959,682,900סכום כולל

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

577,380342060919,440תושבים

7�47�64�9לנפש

כאמור, לפי תמונת המצב כיום, שטחי ציבור לנפש בשכונות היהודיות גדולים פי שניים 
לעומת השכונות הערביות. ניתן לראות גם כי שכונות העיר המזרחית אינן דומות זו לזו 
בגודל השטחים המוקצים למבני ציבור ובאופיים. בנוסף, גם בשטחי הציבור הממלאים 
את ייעודם, קיים תת־ניצול של השטח15, כגון בנייה של מבני ציבור בקומה אחת או 
שטח חורשה בתוך המגרש הציבורי. בשכונות מסוימות יש שטחי ציבור מועטים מאוד או 

לא קיימים כלל — דוגמת מחנה פליטים שועפאט�

15 מצב זה רווח למרבה הצער גם במערב העיר וככלל במדינת ישראל.
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טבלה 8: שטחים למבני ציבור בתכניות מאושרות )דונם(16

בניין אזור
ציבורי — 

קריית 
הממשלה

בניין 
ציבורי 
מיוחד

מבנים 
ומוסדות 

לחינוך

מבנים 
ומוסדות 

ציבור

מוסד מוסד
ציבורי 
מיוחד

שטח 
לבניין 
ציבורי

שטח 
לשימושים 

ציבוריים

סה״כ

2�7341�3219�074�029�18בית חנינא

א־טור 
ומורדות הר 

הזיתים
9�33�278�720�9180�2292�2

9�2282�066�7103�113בית צפאפא

ואדי אל ג׳וז 
1�2172�19�951�245�811�821�32ושייח ג׳ראח

באב א זהרה, 
5�9162�571�90מסעודיה

2�0134�281�53עיסוויה

9�1127�784�226�17שועפאט

4�4121�881�03�44�831�0ג׳בל מוכבר

0�2121�5100�218�2צור באהר

כפר עקב 
7�1118�646�72ועטרות

העיר 
העתיקה — 

הרובע 
המוסלמי

5�749�639�795�0

9�293�267�225�20�1ראס אל עמוד

העיר 
העתיקה — 

הרובע 
הנוצרי

72�44�977�3

העיר 
העתיקה — 

הרובע 
הארמני

36�416�152�5

7�338�436�10�00�2סילוואן

8�234�732�90�1אום טובא

3�119�914�42�2אבו תור

ענאתה 
5�50�0החדשה

מחנה פליטים 
שועפאט

1�22,286�49�31,192�021�5755�2179�673�822�32סכום כולל

16 למיפוי כלל השטחים הפוטנציאלים למבני ציבור בכל שכונה ראו נספח א.
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תרשים 3: שטח מאושר למוסדות ומבני ציבור 

כיסוי תכניות אב ומתאר שכונתיות

תכניות אב שכונתיות הן כלי המאפשר תכנון מפורט ופיתוח. תכניות אלו אינן סטטוטוריות, 
ויש לכך יתרונות וחסרונות. היתרון הוא שעל מנת לאשרן אין צורך בהליך ארוך ומסובך, 
הנתון בדרך כלל להתנגדויות ועררים שבירורם עלול להימשך שנים, והחיסרון הואשהן 
אינן חוסכות את שלב התכנון הסטטוטורי )הן מצמצמות אותו לתכניות נקודתיות רבות(. 
לחוק  כפופות  שאינן  מפני  דמוקרטיות  אינן  שהן  היא  אלו  תכניות  נגד  המועלית  טענה 
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התכנון והבנייה, ולכן אינן מחייבות פרסום או שמיעת התנגדויות, אך מנגד הן למעשה 
)גם אם לא להלכה( מקנות זכויות בנייה. כך או כך, זהו כלי יעיל, ועיריית ירושלים עושה 
בו שימוש ככלי התכנון הסטנדרטי בשכונות העיר. מסיבה זו, בדיקת שיעור הכיסוי של 
ניכר  שכונות העיר המזרחית בתכניות אב עדכניות חשובה לבחינת האפשרות לפיתוח. 
שרוב השכונות מכוסות בתכניות, כאשר יוצאות הדופן הן שייח ג׳ראח, ראס אל עמוד, אבו 

תור, והעיר העתיקה, אשר בחלקן נמצאות תכניות בשלבי הכנה שונים.

תרשים 4: כיסוי תכניות אב ומיתאר שכונתיות
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אינדיקטור: תדירות והיקף הטיאוט המכני בשכונות

נכון לשנת 2019, מטואטאים הרחובות במזרח ירושלים במשך 2.1 ימים בשבוע בממוצע, ואילו במערב 
העיר הממוצע עומד על 2.9 פעמים בשבוע. 

מ״ר   2,317,338 לעומת  בשבוע  מ״ר   789,728 על  עומד  ירושלים  מזרח  ברחובות  הטיאוט  היקף  סה״כ 
במערב העיר.

הטיאוט המכני הינו אחד משירותי הניקיון הבסיסיים שמספקת העירייה לתושבים, והוא 
הממשלה.  החלטת  במסגרת  הניקיון  שירותי  של  ולהרחבה  לשיפור  אינדיקטור  מהווה 
הנתונים מספקים תמונה הן לגבי היקף פריסת השירות במזרח ירושלים והן לגבי התדירות 

שלו. המקור לנתונים הוא עיריית ירושלים.

טבלה 9: נתוני טיאוט בשכונות מזרח ירושלים בשנת 2019
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מנתוני הטבלה עולה שהשירות שמספקת העירייה לשכונות מזרח העיר דליל הרבה יותר 
מהשירות המוענק למערב העיר, הן בהיקף הרחובות שזוכים לטיאוט קבוע והן בתדירותו� 
ניתן לראות שקיימת שונות רבה בין שכונות מזרח ירושלים, כאשר מרכזי הפעילות )מע״ר 
מזרח, העיר העתיקה, ואדי ג׳וז( ושכונת בית צפאפא מקבלים שירות תדיר יותר, לעיתים 

אף תדיר יותר מהממוצע במערב ירושלים�

יחד עם זאת, כפי שניתן לראות מהמיפוי שלהלן, בעוד שבשכונות מערב העיר מטואטאים 
רחובות קטנים כגדולים, בשכונות מזרח העיר מטואטאים רק הצירים הראשיים:

תרשים 5: השוואת צירי טיאוט: פסגת זאב/בית חנינא
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תרשים 6: 
השוואת צירי 

טיאוט: 
אבו תור/

גבעת חנניה

תרשים 7: 
השוואת צירי 

טיאוט: 
בית צפאפא/

גוננים
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תרשים 8: השוואת צירי טיאוט: מזרח ומערב ירושלים
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אינדיקטור: היקף פניות תושבים למוקד העירוני

2.5 תלונות ליום  2019, היקף התלונות של תושבי מזרח ירושלים למוקד העירוני עומד על  נכון לשנת 
)ל־10,000 תושבים( לעומת הנתון המקביל של תושבי מערב העיר, אשר עומד על 12.5 תלונות )ל־10,000 

תושבים(

המוקד העירוני מהווה את אחד מעמודי התווך של השירות העירוני לתושב, והוא אחד 
השערים הראשיים שדרכם יכול התושב להגיע לשירותי העירייה השונים. בשרשרת קבלת 
השירות דרך המוקד ישנם שלבים רבים, החל מזיהוי הצורך בשירות והמוטיבציה לקבלו 
מהעירייה )ולא להזניח את הבעיה או לקבל שירות מגוף פרטי(, דרך ביצוע פנייה, טיפול 
בה ובדיקת שביעות הרצון של התושב. מסיבה זו ייתכנו הרבה חסמים וכשלים שיפגעו 

באפקטיביות של המוקד.

הנתונים שעמדו לרשותנו הם התלונות בתחילת שנת 2019. היקף התלונות הוא אינדיקטור 
למידת השימוש שעושים התושבים במוקד העירוני. היקף התלונות נמדד במספר התלונות 
ל־10,000 תושבים ליום. בהשוואה בין שכונות נמדד החלק היחסי של כל שכונה בכלל 
התלונות. נושאי התלונות מלמדים על הבעיות העיקריות בכל אזור, ובמיוחד על ההבדלים 

בין מזרח העיר למערבה.

טבלה 10: פניות למוקד העירוני 28.3.2019-3.2.2019 )54 ימים(
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טבלה 11: פניות למוקד העירוני 2019�2�2019-3�3�28 )54 ימים(

סה״כשכונות ערביותשכונות יהודיות

39,0324,66943,701פניות

577,380342,060919,440תושבים

8�58�52�12פניות ל־10,000 תושבים ליום

תרשים 9: תלונות למוקד 106 ברבעון הראשון של שנת 2019
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תרשים 10: פניות למוקד העירוני בשכונות מזרח העיר לפי שכונה

תרשים 11: פניות למוקד העירוני בשכונות מזרח ירושלים לפי נושאים עיקריים
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בחינה של נתוני הפניות למוקד 106 מלמדת שככל ששכונה מבוססת יותר כלכלית, כך 
מתקבלות לגביה תלונות רבות יותר במוקד העירוני. במקרה של שכונות מזרח ירושלים, 
המידה שבה התושבים פונים למוקד העירוני אינה רק פונקציה של המפגעים והתקלות 
במרחב הציבורי אלא גם של גורמים רבים נוספים מסביב, כגון האמון במערכת ובנכונותה 
לפתור בעיות, היכולת למצות זכויות ואפילו קשיים טכניים גרידא הקשורים בקושי למפות 
את שמות הרחובות. לפיכך, עלייה הדרגתית במספר הפניות למוקד מהווה במקרה הנוכחי 
דווקא אינדיקטור לשיפור בתמונת המצב ולמעורבות גדולה יותר של התושבים במערכות 

השלטון.
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לתחום  הנוגע  בכל   3790 החלטה  של  הראשונה  היישום  שנת  נתוני  את  מסכם  זה  דוח 
פשוטה,  לא  מצב  תמונת  מתארים  שהוגדרו  האינדיקטורים  ירושלים.  במזרח  התשתיות 
וניכר שנדרשת עוד עבודה רבה בכל החזיתות על מנת לאזן במעט את אי־השוויון בין 

שכונות מזרח ירושלים לשכונות במערב העיר.

המזרח  השכונתי  במרחב  בתשתיות  הרבים  הליקויים  שלמרות  מהדוח  ללמוד  גם  ניתן 
יש  הירושלמי, מספר התלונות למוקד העירוני נמוך באופן מובהק לעומת מערב העיר. 
איכות החיים של  ושיפור  לקוות שלאורך תכנית החומש, בד בבד עם שיפור התשתיות 
ויגדל  ילך  למוקד  הפניות  ומספר  גם אמון התושבים בתפקוד המערכת  יגבר  התושבים, 

ויהווה כלי עבודה חשוב לטיפול בתשתיות בשגרה.

אם  וגם  ההחלטה,  יישום  של  ההתקדמות  יכולת  על  משפיע  הקורונה  ספק שמשבר  אין 
בחלק   2020 בסוף  המצב  שתמונת  בהחלט  ייתכן  ממנו,  מושפעים  אינם   2019 נתוני 
לקוות  יש  זאת,  עם  נבלמה.  שהעשייה  כיוון  המצופה  ברמה  תהיה  לא  מהאינדיקטורים 
שלקחי המשבר והתקשורת היעילה שנבנתה במהלכו בין גורמים מקומיים לעירוניים יהוו 

מקפצה לשיתופי פעולה יעילים ופוריים גם בטווח הארוך.
 

סיכום
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נספחים

נספח א: שטחים פוטנציאליים למבני ציבור ומוסדות בשכונות 
מזרח ירושלים

שטחים למבני ציבור ומוסדות — כפר עקב
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שטחים למבני ציבור ומוסדות — בית חנינא  
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שטחים למבני ציבור ומוסדות — שועפט  

שטחים למבני ציבור ומוסדות — מחנה הפליטים שועפאט והשכונות סביבו
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שטחים למבני ציבור ומוסדות — עיסוויה

שטחים למבני ציבור ומוסדות — א־טור
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שטחים למבני ציבור ומוסדות — סילוואן ואבו תור
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שטחים למבני ציבור ומוסדות — צור באהר
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חברי הוועד המנהל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

דן הלפרן — יו״ר
סלי מרידור

אברהם אשרי
ד״ר אהוד שפירא

אורה אחימאיר
ענת צור

ד״ר אריאל הלפרין
גיל ריבוש

דוד ברודט
פרופ׳ חנוך גוטפרוינד

רות חשין
פרופ׳ נאוה בן צבי

רענן דינור
ליאור שילת — מנכ״ל
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החלטת הממשלה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים (להלן: 
החלטה 3790) פועלת לקידום האזור והתושבים בשישה תחומים מרכזיים: חינוך והשכלה 

גבוהה, כלכלה ומסחר, תעסוקה ורווחה, תחבורה, שיפור השירות לאזרח ואיכות החיים, 
ותכנון ורישום מקרקעין. 

נושא התשתיות הינו נושא רוחבי המתפרש על מספר תחומי תוכן, החל מתחום הכלכלה 
והמסחר ועד לתחבורה ואיכות חיים. 

בדוח זה קובצו היעדים הרלוונטיים לתחום התשתיות מתוך כלל היעדים שהוצבו בהחלטת 
הממשלה בתחומי העשייה השונים. עבור כל יעד מפורטים האינדיקטורים לבחינת 

ההתקדמות והמתודולוגיה לבחינתה.

יאיר אסף-שפירא חוקר במכון מאז שנת 1999. מתמחה במיפוי GIS, תכנון, עיבוד נתונים 
סטטיסטיים והצגתם. בוגר תואר באדריכלות מבצלאל, ותואר שני בגיאוגרפיה עם התמחות 

בלימודים עירוניים, מהאוניברסיטה העברית.

עומר יניב חוקר במכון מאז שנת 2013, עוסק במחקרי ירושלים. מהווה חלק מצוות השנתון 
הסטטיסטי לירושלים ומתמחה בהנגשת נתונים לקהל הרחב, בדגש על יצירת עיבוד 

אינטראקטיבי של מידע אקטואלי.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שהוקם בשנת 1978, הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל 
ומשפיע, המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית ומרחבית בת קיימא. המכון הוא 

הכתובת אליה פונים מעצבי מציאות לבירור, קידום והגדרת סוגיות מדיניּות, בישראל בכלל 
ובירושלים בפרט. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם 
מדיניּות חדשנית ואפקטיבית, ומביאים את ירושלים, על מגוון מרכיביה, אל העולם ואת 

העולם לירושלים. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, שדה מחקר, מעבדה ומרחב 
יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה, חיזוק מעמדה הגלובלי 
ומינופה עומדים בראש סדר היום של המכון. עשייתו של המכון יוצאת מירושלים למעגלים 

רחבים יותר בישראל ובעולם וחוזרת אליה, על מנת לתרום לעיר ולתושביה.
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