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איכות חיים במזרח ירושלים

רקע

נוסח החלטת הממשלה 3790 בתחום שיפור השירות לאזרח ושיפור איכות החיים )סעיף 4.ג(:

משרד התרבות והספורט יקצה סך של 30 מלש״ח בהרשאה להתחייב, בפריסה שווה על פני   .1
השנים 2023-2019, לטובת פיתוח מתקני ספורט במזרח ירושלים וזאת בהתאם לקריטריונים 
יוקצו  מלש״ח   7.5 התקציב,  סך  מתוך  המפורטת.  העבודה  בתכנית  ייקבעו  אשר  שוויוניים 
יועברו כתקציב תוספתי ממשרד האוצר.  ו־22.5 מלש״ח  והספורט  מתקציבי משרד התרבות 
יובהר, כי הוצאתם לפועל של הפרויקטים תתבצע בכפוף לכל דין ונוהל, ובכלל זאת בהתאם 
להוראות חוק הספורט, התשמ״ח-1988, לאחר השלמת התהליכים התכנוניים הנדרשים ע״י 
עיריית ירושלים, ויותנה בהקצאת סכום כולל של 10 מלש״ח עבור התכנית מתקציב עיריית 

ירושלים, בפריסה שווה על פני שנות התכנית. 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יקצה בשנים 2022-2019 סך של 20 מלש״ח בהרשאה   .2
להתחייב בפריסה שווה על פני השנים 2023-2019, לטובת פיתוח פארקים ומתחמי שעשועים 
וזאת בהתייעצות עם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אגף התקציבים ועיריית ירושלים. 
מתוך סך התקציב, 5 מלש״ח יוקצו מתקציבי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו־15 
והגליל. המשרד,  יועברו כתקציב תוספתי ממשרד האוצר למשרד הפריפריה, הנגב  מלש״ח 
בהסכמת  צוות המשנה, רשאי לייעד 75% מתקציב זה לפיתוח פארקים ומתחמי שעשועים, 
ורשאי לייעד עד 25% מהתקציב לפרויקטים שונים להעצמת הקהילה וצמצום פערים במזרח 
יתבצע לאחר השלמת התהליכים התכנוניים  כי תקצוב הפרויקטים בפועל  יובהר,  ירושלים. 
הנדרשים ע״י עיריית ירושלים, ויותנה בהקצאת סכום של 5 מלש״ח עבור התכנית, מתקציב 
עיריית ירושלים. תקציבים מכוח סעיף זה יותנו בהסכמה מראש של מנכ״ל המשרד לפיתוח 

הפריפריה, הנגב והגליל. 

לצורך הקמת מבני ציבור לטובת תושבי מזרח ירושלים בתחומי חברה, קהילה, פנאי ורווחה   .3
במזרח ירושלים, יעביר משרד האוצר למשרד ירושלים ומורשת תקציב תוספתי ייעודי בסך של 
32 מלש״ח בשנים 2023-2019 בהרשאה להתחייב, מימוש התקציב מותנה בהקצאת סכום של 
15 מלש״ח עבור התכנית, מתקציב עיריית ירושלים. הקמת מבני הציבור הללו תיעשה לאחר 
אישור התכנית על ידי צוות המשנה לתחום שיפור השירות לאזרח ושיפור איכות החיים ובכפוף 

לכל דין ]...[״
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שביעות הרצון של תושבי מזרח ירושלים בסוגיות של 
איכות חיים — ניתוח נתוני הסקר החברתי של הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה

עלייה קלה בשביעות הרצון ממצב הניקיון באזור המגורים  .1
בממוצע תלת שנתי, בין השנים 2020-2018, רק 25% מתושבי ירושלים הערבים הביעו שביעות   
רצון )מרוצים או מרוצים מאוד( ממצב הניקיון באזור המגורים שלהם. זאת בהשוואה ל־52% 
בשנים  הערבים.  ישראל  תושבי  בקרב  ו־46%  ואחרים(  )יהודים  היהודים  ירושלים  מתושבי 
2016-2014 שיעור שביעות הרצון של תושבי ירושלים הערבים ממצב הניקיון היה נמוך יותר 

ועמד על 21%.

ירידה קלה בשביעות הרצון ממצב הכבישים באזור המגורים  .2
בין השנים 2020-2018, 18% מתושבי ירושלים הערבים הביעו שביעות רצון ממצב הכבישים   
והמדרכות באזור המגורים שלהם. זאת בהשוואה ל־53% מתושבי ירושלים היהודים ו־31% בקרב 
2016-2014 שיעור שביעות הרצון  של תושבי ירושלים  תושבי ישראל הערבים. בין השנים 

הערבים ממצב הכבישים והמדרכות היה גבוה יותר ועמד על 21%.

שביעות רצון נמוכה מאוד מזמינות של שטחים ירוקים; עלייה קלה בהשוואה לשנים   .3
הקודמות

בין השנים 2020-2018, 6% בלבד מתושבי ירושלים הערבים הביעו שביעות רצון מהזמינות   
של שטחים ירוקים באזור המגורים שלהם. זאת בהשוואה ל־61% מתושבי ירושלים היהודים 
ו־17% בקרב תושבי ישראל הערבים. בין השנים 2016-2014 שיעור שביעות הרצון מזמינות 
של פארקים ושטחים ירוקים בקרב תושבי ירושלים הערבים היה נמוך יותר ועמד על 3% בלבד.

יש לציין כי בשכונות מזרח ירושלים ישנה זמינות נמוכה מאוד של שטחים ירוקים פתוחים.

זיהום האוויר מפריע פחות  .4
בין השנים 2020-2018, 22% מתושבי ירושלים הערבים השיבו כי זיהום האוויר באזור המגורים   
שלהם מפריע להם. זאת בהשוואה ל־26% מתושבי ירושלים היהודים ו־30% מתושבי ישראל 
הערבים. בין השנים 2016-2014 שיעור תושבי ירושלים הערבים שזיהום האוויר הפריע להם 

היה גבוה יותר ועמד על 36%.

עלייה בצפיפות המגורים   .5
בין השנים 2020-2018, 61% מתושבי ירושלים הערבים השיבו כי הם חיים בצפיפות גבוהה   
)יותר משתי נפשות לחדר(. זאת בהשוואה ל־12% בלבד מקרב יהודי ירושלים ו־22% מערביי 
יותר ועמד על  2016-2014 שיעור ערביי ירושלים שחיו בצפיפות היה נמוך  ישראל. בשנים 

 .53%
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שימוש נרחב באינטרנט  .6
בשנים 2020-2018 השיבו 86% מתושבי ירושלים הערבים כי הם משתמשים באינטרנט. זהו   
ונמוך   )81%( באינטרנט  שהשתמשו  הערבים  ישראל  תושבי  לשיעור  בהשוואה  גבוה  שיעור 
משיעור תושבי ירושלים היהודים שהשתמשו באינטרנט )92%(.  בין השנים 2016-2014 שיעור 

השימוש באינטרנט בקרב תושבי ירושלים הערבים היה נמוך יותר ועמד על 69%.

מערכות הבריאות והחינוך זוכות לאמון גבוה בקרב תושבי מזרח ירושלים   .7
מסוימת  )במידה  אמון  הביעו  הערבים  ירושלים  מתושבי   20% רק   2020-2018 השנים  בין   
אמון במערכת  הביעו  ו־91%  אמון במערכת המשפט  הביעו   46% רבה( בממשלה;  במידה  או 

הבריאות. 
זאת בהשוואה ל־45% מתושבי ירושלים היהודים ו־36% מערביי ישראל שהביעו אמון בממשלה;   
43% מתושבי ירושלים היהודים ו־63% מערביי ישראל שהביעו אמון במערכת המשפט; ו־75% 

מתושבי ירושלים היהודים ו־85% מערביי ישראל שהביעו אמון במערכת הבריאות.
״טובה  או  )״טובה״  לחיוב  ירושלים  כתושבי   24% ציינו  ירושלים  עיריית  של  תפקודה  את 
מאוד״(, לעומת 62% מתושבי ירושלים היהודים. 36% מערביי ירושלים ציינו לחיוב את תפקוד 
את  לחיוב  ציינו  ירושלים  מערביי   70% היהודים.  ירושלים  מתושבי   45% לעומת  המשטרה, 

תפקוד מערכת החינוך לעומת 54% מתושבי ירושלים היהודים.

שביעות רצון מתפקודם של מוסדות בקרב ערביי ירושלים, 2020-2018 )ממוצע תלת־
שנתי(
אחוזים

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הסקר החברתי של הלמ״ס
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