
תשתיות ציבוריות 

לפיתוח שכונות מגורים  

במזרח ירושלים

קליין-מריאנה סיגלוב

עיריית ירושלים, מנהלת תחום מדיניות התכנון
2.09.2020



כפר עקב

חנינאבית תושבים32,310/ ד "יח4,965

/ ד "יח8,895

תושבים42,000

שועפאט

תושבים23,100/ ד "יח3,964

החדשהוענאתהשועפאט. פ.מ

תושבים32,080/ ד "יח1,810

ליסוןאום טובאאום , באהרצור 

תושבים23,150/ ד "יח4,773

מוכאבראבל'וגסוואחרה-ערב א

תושבים24,500/ ד "יח5,900

עיסאוויה

תושבים18,960/ ד "יח2,300

עמוד וסילואן-ראס אל

תושבים41,160/ ד "יח7,521

מסעודיה, זהרה-באב א

תושבים6,070/ ד "יח1,286

ראח'גשייח , וז'גואדי 

תושבים14,030/ ד "יח2,242

צפאפאבית 

תושבים13,760/ ד "יח3,463

טור-א

תושבים28,770/ ד "יח5,459

אבו תור

תושבים12,500/ ד "יח1,361

העיר העתיקה 
(הרובע המוסלמי)

תושבים23,390/ ד "יח3,795

נתוני רקע 

מזרח ירושלים

מצב קיים
תחזית 

תכנית אב לתחבורה  

2040מימוש עד שנת 

345,170597,400כ תושבים"סה

60,341123,700ד"כ יח"סה



הימשכות הליכי הפקעה

חוקית על קרקעות בייעוד ציבורי-בנייה בלתי

מקרקעין לא מוסדרים בבעלות פרטית

פי תכנון-קושי בביצוע תשתיות על

קושי לקדם ולאשר תכנון שכונתי כולל

?מיהו הציבור המיוצג–מורכבות תהליך שיתוף הציבור 

נקודתיות שינן מאפשרות הפרשה ראויה לצרכי ציבורתכניותריבוי 

רים"תצקושי בביצוע 

חסמים במימוש תשתיות ציבוריות



ניהול תכנון ופיתוח איכות חיים במזרח ירושלים  

תכנון וביצוע פארקים וגינות משחקים•

תכנון סטטוטורי של מתחמי תעסוקה•

תכנון וביצוע דרכים•

תכנון וביצוע תשתיות ספורט ופנאי•

תכליתיים-תכנון וביצוע מבנים רב•

שדרוג בתי ספר•

פיתוח רחובות מסחריים•



קווי רכבת קלה
ל"רקצפי אישור וביצוע קווי 

קו ירוק  מאושר2016•
קו כחול מאושר2017•
2018-2020–תחילת עבודות מוקדמות •
2020הנחת פסים   •
2023סיום קו ירוק •
2026סיום קו כחול •
הקו החום•
המשך תכנון וביצוע הרשת השלמה  •
.נוסעים150,000כ נוסעים בקו האדום "סה•

ממשתמשי  10%-כ, ל"ברקי נתוני סקר משתמשים "עפ
.הקו האדום הינם תושבי מזרח ירושלים

כ נוסעים בקווים הכחול והירוק  "סה•
.300,000-צפי ל

.  הקו החום המתוכנן מיועד לשרת את תושבי מזרח ירושלים•
.  ביצוע הפרויקט בשלבים

29כולל , תכנון לטווח ארוך. בשלב ראשון המקטע הצפוני•
(.קרקעי-חלקו תת)מ "ק16-באורך של כ, תחנות

ל"רקביצוע הפרויקט יחייב תכנון קווים מזינים לתחנות •
הפעלת הקטע הדרומי בתוואי הקו החום  . ורכבת ישראל

,  צוות תכנית אב לתחבורה.BRTבשיטת 

אייל קראוס הנדסת כבישים



תכליתיים-תכנון ובינוי מבנים רב

קרקעי-טיפת חלב וחניון תת, מעון יום, חדר כושר, ס"מתנ: טור-תכליתי בא-מבנה רב לשכת רווחה וטיפת חלב, ס"מתנ, מעון יום, כיתות גן3: תכליתי בעיסאוויה-מבנה רב

כיתותסטטוס מסירת פרויקטיםשנת מסירה

27נמסר2018

44נמסר2019

124בבינוי2020

58בתכנון ובמכרז, בבינוי2021

271בתכנון2022

800בתכנון2023

84בתכנון2024

כיתות 1,408כ "סה
ושימושים ציבוריים נלווים 

2018-2024נמצאים בהליכי תכנון להיתר ובינוי בין השנים 



:מוקאברבל 'ג–תכליתי -מתחם רב

טיפת חלב ולשכת רווחה, מעון יום, גני ילדים10

:ראס אל עמוד–קריית חינוך 

', כ24בית ספר ', כ3מעון יום , גני ילדים4

ס"אולם ספורט ומתנ

:טור-א–קריית חינוך 

ואולם ספורט' כ24בית ספר ', כ5מעון יום , גני ילדים4

כיתות16גני ילדים ובית ספר 4: קומברצומת –מוקאברבל 'ג

:קומברצומת –213306ע"תב

הסדרת מגרש כדורגל  , הסדרת דרכים

:ובסמוך אליו כדורסל ומגרשים למבני ציבור

תחנת כיבוי אש-חירום . 1

כיתות12י"גנ. 2

כיתות18ס יסודי "בי.3

כיתות24ס יסודי "בי. 4

כיתות60ס תיכון "בי. 5




