
גרידיניגרעפר 
מנהל האגף לתכנון העיר
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תכנון למגורים 
במזרח  
ירושלים



2020-2040, אוכלוסיית העיר ירושלים

396,511
ערבים

619,497
יהודים

1,016,008
נפש

1,415,390
נפש

597,390
ערבים

817,674
יהודים

62%

38%

57%

43%

תחזיות צוות תכנית אב לתחבורה: מקור הנתונים

228,948ד הקיימות בעיר הוא "מספר יח
120,000-הוא כ2040ד הנדרשות לקראת "תוספת יח





ד בירושלים"תוספת יח
2015-2020

שועפט כפר עקב א טור
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שכונות מזרח העיר שכונות מערב העיר



חסמים למימוש  

קושי בקידום ואישור  
תכנון שכונתי כולל

מקרקעין לא מוסדרים  
ובעלות פרטית

חוקית על  -בנייה בלתי
קרקעות בייעוד ציבורי

הימשכות הליכי 
הפקעה

רים"תצקושי בביצוע 
קושי בביצוע תשתיות  

פי תכנון-על

מורכבות תהליך  
מיהו –שיתוף הציבור 

?הציבור המיוצג



מתכנון לייזום
אבבתכניתד "תוספת יחסטטוס תכניתמתאר שכונתית/תכנית אב

1,500אושרהארנונה
1,240אושרהבקעה

1,500אושרה(וקטמון הישנהטלביה, יוונית, מושבה גרמנית)מושבות 
2,500אושרהסוואחרהערב א 
700אושרה(184523ע "תב)נחלאות דרום 

2,500אושרהרוממה
6,600אושרהו-גוננים א

7,520אושרהגנים-יובלים
700אושרה(9988ע "תב)רחביה 

930אושרהגבעה צרפתית
850אושרהמלחה

2,000אושרה(תכנית שלד)' הר חומה שלב ה
3,700אושרהט -תכנית אב קטמון ח

4,000אושרה בועדה המקומיתאום ליסון-אום טובא -צור באהר 
5,400אושרה בועדה המקומיתבית צפאפא

5,500אושרה בועדה המקומיתראס אל עמוד
3,500אושרה בועדה המקומיתרסקו

אזור תעסוקה תלפיות
+  אושרה 

הליכי עדכון
;ד מאושרות"יח1,250

ד בהליכים"יח8,800תוספת 

כניסה לעיר 
+אושרה

בהפקדה
ד "יח1,000

בהליכי תכנון
1,400בהפקדה(16000ע "תב)בית הכרם 

200בהפקדה(465229ע "תב)ר מזרח "מע
5,000בועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית(387449ע "תב)רכס לבן 

3,000לקראת דיון בועדה המקומיתתלפיות מזרח
3,400בהכנהטור-א

11,000בהכנהשועפאט-בית חנינא 
2,300בהכנהעיסאוויה

4,000בהכנהקריית משה-גבעת שאול 
2,250בהכנהוז'ואדי ג

1,500בהכנהעין אל לוזה
10,000בהכנהעטרות



א טור

עיסאוויה

וז'גואדי 

ראס אל עמוד

חנינאבית 

ביוזמה עירוניתתכניות

תוכניות רבות נגזרות מאיתור ומשיקולים שנקבעו בתוכניות האב  
והמתאר



חנינאתכנית אב בית 
בהכנה: התכניתסטטוס 

:  ושועפטחנינאמספר תושבים בשכונות בית 
64,000-כ

תושבים100,000: 2035תחזית לשנת 
11,000: ד"צפי לתוספת יח

ל"רקמדיניות ציר -קו אדום

קומות18מוקד לבינוי גבוה עד 



תכנית מתאר עיסאוויה
בהכנה: התכניתסטטוס 

(2017)תושבים 17,000-כ: מספר תושבים
-25,000: 2035תחזית תושבים לשנת 

תושבים30,000
2,300: ד"צפי לתוספת יח



וז'גתכנית מתאר ואדי 
בהכנה: התכניתסטטוס 

תושבים11,000-כ: וז'גמספר תושבים בשכונת ואדי 
תושבים18,000-כ: 2040תחזית תושבים לשנת 

ד"יח2,250: ד"צפי לתוספת יח

שמה דגש על  תכנית המתאר 
תוספת תעסוקה ולכן

260,000לתוספת יעד קובעת 
ר שטחי תעסוקה ומסחר"מ



שייח-ואא סוואנה , טור-תכנית אב א

בהכנה: התכניתסטטוס 
-מספר תושבים בשכונות א

-כ: שייח-ואא סוואנה , טור
19,580
:  2040לשנת אוכלוסיהתחזית 

תושבים40,800-כ
3,400:ד"תחזית תוספת יח



תכנית אב ראס אל עמוד
המקומיתבועדהאושרה : התכניתסטטוס 

ואדי  , מספר תושבים בשכונת ראס אל עמוד
תושבים35,750-כ: אלוזהקדום ועין 

47,450-כ: 2040לשנת אוכלוסיהתחזית 
תושבים

ד"יח5,500-כ: ד"תחזית תוספת יח

עיצוב עירוניתשריט



ראס אל עמוד-ומתאראב בתכניותמדרג זכויות 

הגדרת זכויות בנייה  ▪
והפקעות לצורכי ציבור

בחלקי  צפיפויותהגדרת ▪
התכנית

הכוונת פיתוח למקומות  ▪
מועדפים כגון צירים  

בתכניתומוקדי 

:מטרות
תכניותעידוד הכנת 1.

מפורטות בשטחים 
גדולים יותר

עידוד פיתוח באזורי  2.
הצירים והמוקדים



14

הסדר מקרקעין


