
אתגרים בפיתוח מזרח ירושלים

360מנהיגות במסגרת תכנית 

סילואן

עיסאוויה

צפאפאבית 

צפאפאקהילתי בית מינהל

עיריית ירושלים, מנהל האגף לתכנון העיר–עפר גרידינגר 

צפאפאקהילתי בית מינהל

טובאואום באהרצור 

מוכאברבל 'ג



ירושלים נתוני גידול  

ר"קמ125.7שטח העיר 



ירושלים במספרים

אוכלוסיה יהודית
62%

אוכלוסיה ערבית
38%

2016, אוכלוסייה יהודית וערבית בירושלים

874,000

תושבים

ומכון ירושלים למחקרי מדיניותתכנית אב לתחבורה* 

ערבים328,000

=

מוסלמים315,500

+

נוצרים12,500

ואחריםיהודים 546,000

=

יהודים533,000

+

נוצרים שאינם 3,000

ערבים

אוכלוסיה יהודית
56%

אוכלוסיה ערבית
44%

2040תחזית אוכלוסיית ירושלים לשנת 

1,350,000

תושבים

ערבים596,660

=

ערבים430,380

בתחומי גדר  

ההפרדה

+

ערבים  166,280

מחוץ לגדר 

ההפרדה

יהודים756,631

=

יהודים כללי469,693

+

חרדים286,938

בעריכת מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 2017מתוך שנתון סטטיסטי לירושלים 
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2018-2011בשנים 38תוספת יחידות דיור בהיתרים המאושרות לפי תמא 

מעודכן  * 

לאוקטובר

2018

*



סטטיסטיקה-38א"תמ

כ  "סהד "תוספת יחד קיימות"יחתכנוניסטטוס

ד"יח

הוצא היתר בניה-הופק
7195491,268

היתר בניה אושר בוועדת רישוי

1,1349872,121

נפתח תיק היתר בניה
321282

603

טרם כניסה לרישוי–תכנון 
1,9282,181

4,109

כ"סה
4,1023,999

8,101

2017–38בתמאיחידות דיור 
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תחזית מימוש יחידות דיור  
בהתחדשות עירונית  

פינוי בינוי 38א "תמ כ"סה



ירושלים נתוני גידול  

ר"אלף קמ51.3:  שטח

תושבים432,900

ירושלים נתוני גידול  

שטח של כ  צורף 1967עם סיום המלחמה ביוני 

שטח . לתחום המוניציפלי של ירושליםדונם -71,000

דונם לפני  -38,000גדל מ ישראל שתחת שלטון העיר 

.  דונם-109,000ל 1967

.באוכלוסיהרובם אזורים כפריים ודלילים 

ירושלים מתרחבת ומשלשת את שטחה  -1967



ירושלים נתוני גידול  

ר"אלף קמ51.3:  שטח

תושבים432,900

הזכות לגור ולעבוד בישראל בלי להזדקק לאישורים1.

זכויות סוציאליות לפי חוק ביטוח לאומי וביטוח בריאות2.

זכאים להצביע לבחירות המוניציפאליות אך לא לבחירות לכנסת3.

שנים עלול לאבד את התושבות  7תושב היוצא את הארץ ליותר מ4.

שלו

לעתים עשוי התושב להידרש להוכיח כי מרכז חייו הוא אכן  5.

בירושלים

"תושב קבע"תושבים ערבים מקבלים מעמד של 70,000



ר"אלף קמ51.3:  שטח

תושבים432,900

תכנון כולל שכונות הערביות במזרח העיר  70-שנות ה

ללא תכנון מפורט
לא ניתן להוציא היתרי בניהמכוחה -9/עמתכנית 



ר"אלף קמ51.3:  שטח

תושבים432,900

תהליך איטי של אישור תכניות מפורטות לשכונות הערביות  

במזרח העיר



בניית גדר ההפרדה2008

גדר ההפרדה יצרה ניתוק  בין ערביי  , תושבי העיר גרים מעבר לגדר ההפרדה100,000-כ

.  ש והעצימה את התלות לחלקה היהודי של העיר"ירושלים לרמאללה ויו





תכנית המתאר לירושלים

דברי ההסבר לתכנית המתאר ירושלים  
:לשתי סוגיות, בין היתר, התייחסו

עיגון סטטוטורי של שלד השטחים הפתוחים  
ומערך התנועה העירונית אשר יהוו את  

התשתית המבנית לעיר בעשרות השנים  
.הקרובות

הגדלה  האוכלוסיהמתן מענה לצרכי 
בירושלים על ידי יצירת מלאי זמין של  

עתודות של יחידות דיור ומערך תומך של  
אזורי תעסוקה שונים ושטחים למוסדות  

.ובנייני ציבור

זמני הכנת התכנית
2000-דיונים מקדמיים ✓
2004-דיון ראשן בוועדה המקומית ✓
2009-דיון אחרון בוועדה המחוזית ✓



פארק צפון  

יער )העיר 

ונחל  מיר

(זימרי

פארק 

הקדרון





:מערך הכניסות לירושלים

כניסה המרכזית1כביש מספר •

(443)כניסה צפונית •

כניסה מזרחית•

60כביש מספר •

דרך עין כרם•

16כביש •

39כביש •

כביש הטבע המזרחית  •

הכביש האמריקאי•



.150,000כ נוסעים בקו האדום "סה•
כ נוסעים בקווים הכחול והירוק "סה•

.300,000-צפי ל



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

,  לתחבורהצוות תכנית אב .BRTבשיטת 

אייל קראוס הנדסת כבישים



כיתות 5,000תוספת 
לימוד ומרכזי חינוך  

השלמת מערך רשת  
רכבות קלות  

מ מסילות "ק100
ברזל

ירושלים

מרכז העיר

N O G C

השלמת פיתוח 
הפארקים 

המטרופולינים
והרובעיים

1,500,000–יעדי תושבים 

ד"אלף יח150-תוספת של עוד כ

ר"מ8,000,000-תוספת שטחי תעסוקה ומסחר של כ





תכניות אב ומתאר שכונתיות

25

ד חדשות"מספר יחתכנית

5,400תכנית אב בית צפאפא

10,500שועפאט-תכנית אב בית חנינא

2,500סוואחרה-תכנית אב ערב א

4,000תכנית אב צור באהר

3,500מוכברבל 'תכנית אב ג

3,600טור-תכנית אב א

1,700תכנית מתאר לעיסאוויה

5,500עמוד-תכנית אב ראס אל

2,000אל לוזהתכנית שלד לעין

2,400וז'תכנית אב לואדי ג

41,100כ"סה



שועפטחנינאבית אב תכנית 

26

:נתונים כלליים

דונם6,600-כ: שטח התכנית•

–2035לשנת אוכלוסיהצפי : מצב מוצע
נפש100,000

ד"יח10,500–ד "תוספת יח•



צפפהתכנית אב בית 

27

:מצב מוצע

נפש24,800: עתידיתאוכלוסייה צפי 

ד"יח5,500: ד"תוספת יח

:נתונים כלליים

2100מהם , דונם2600:  שטח התכנית

בתחום ההתייחסות500, בתכנית האב

.  שראפתצפאפאשכונת בית : גבולות התכנית

,  כאשר הגבול הצפון מערבי שכונת מלחה
רמת רחל  –מזרח , שכונת גילה–דרום 

פתצומת –וצפון מזרחי , ותלפיות



קונברצומת 

28

הסדרת מגרש כדורגל ובסמוך אליו כדורסל, הסדרת דרכים

:מגרשים למבני ציבור

(חניון אוטובוסים ונפות עירוניות, תחנת כיבוי)מוסד ציבורי לחרום והצלה –1מגרש 

(כיתות12)גני ילדים ומעונות יום –2מגרש 

(כיתות18)בית ספר יסודי –3מגרש 

(כיתות24)בית ספר יסודי או תיכון –4מגרש 

(כיתות60)או יסודי /בתי ספר תיכון ו2–5מגרש 

אולם ספורט ובריכת שחיה, הכולל מגרש ספורט, ספורט ונופש–6מגרש 



קונברצומת 

29

קונברצומת 

114מאפשרת בינוי של 

.כיתות לימוד במתחם

הכביש האמריקאי  

נידונה להפקדה בוועדה  

21.2.2018-המחוזית ב

:התכנית כוללת

703יחידות דיור

ר"מ95,000שטח למגורים

ר"מ90,500שטח למסחר

ר"מ45,800שטח לתיירות

900חדרי מלון

שטח עיקרי  

לתעסוקה

ר"מ260,000

מבני ציבור

מגוונים

כיתות60-כ



ר"אלף קמ51.3:  שטח

תושבים432,900

כל הפוליגונים להרחבת שכונות במערב העיר תוכננו ובהליכי  

אישור שונים

,  רק פוליגון אחד אושר להרחבת שכונות במזרח העיר

מסיבות שונות שרובן ככולן קשורות בקשיים בתכנון  

בשטחים אלו

חסמים ודילמות



ריבוי שטחים בבעלות פרטית| חסמים ודילמות 



העדר הסדר מקרקעין
ברוב שטחי מזרח העיר

סטטוס הסדרת המקרקעין| חסמים ודילמות 



הסדר מקרקעין בירושלים
ססטוס  

השטח
שטח  

שטח  

(דונם)
מצב נדרשהמצב כיוםמעמד משפטי

א
גושים  

מוסדרים
58%89,820

יש נסח טאבו עם  , יש בעלות

הוכחה חותכת לבעלות
לא נדרשתקין

ב
-שומה גושי 

מרכז העיר
.  אין הוכחה חותכת לבעלות7-8%9,870

אין תהליך להסדר  

,  גושים

מלבד 

עין כרםשכונת 

הסדר לכול גושי  

השומה

ג

גושים  

ירדניים 

בהסדר

7%8,791

י  "התחלת הסדר גושים ע

אין  , אין נסח טאבו-הירדנים 

גבולות ושטח  , בעלות חותכת

קיימות תביעות , מדויקיםלא 

לבעלות בשטח אצל פקיד 

ההסדר באמצעות לוח תביעות

אין תהליך לסיום 

הסדר הגושים  

הירדניים

סיום הליך ההסדר  

הירדני

ד

גושים ירדנים 

-מוסדרים 

מלבד 

הדרכים 

7-8%9,930

אין בעלות ונסחי טאבו על  

יש בעלות ונסחי  , הדרכים

טאבו לחלקות המגורים  

החל הליך לרישום  

הדרכים

הסדר רישום הדרכים  

צפי -על שם העירייה 

שנים3לסיום 

ה
שטח לא 

מוסדר
21%30,795

אין נסח  , בכללאין בעלות 

טאבו  

אין תהליך להסדר  

השטח
הסדר לכול השטח



סטטוס מקרקעין בירושלים

34

השלכותהמצב כיוםמעמד משפטיהשטחסטטוס 

שומהגושי 

.  אין הוכחה חותכת לבעלות

אין נסחי טאבו ולא ידועה  מהשטח 50%-בכ

לא מעודכנת והגבולות  בעלות או בעלות

.תואמיםוהשטחים לא 

ללא יכולת  ( מושעא)בעלויות משותפות קיימות 

.הפרדת נכסים בין הבעלויות

,  אין תהליך להסדר גושים

מלבד  

עין כרםשכונת 

.  קושי בתכנון. 1

.חסם ברישום מקרקעין.  2

.קושי בקבלת היתרי בניה.  3

.סחירות נמוכה, ערך קרקע נמוך.  4

,  קושי ליזמים בקבלת אשראי פיננסי.  5

.לרבות משכנתאות

בפיתוח לא מייצר הכנסות מתשלומי  קושי .  6

.  מ"מס שבח ומע, רכישהמס 

סכסוכי בעלויות וגבולות ובניה  .  7

.ללא רישום זכויות

היטלי השבחה, פגיעה בגביית ארנונה.  8

ומיסי עירייה

קושי במימון ופיתוח שטחים ציבורים.9

גושים ירדניים  

בהסדר

אין נסח  -י הירדנים "התחלת הסדר גושים ע

גבולות ושטח לא  , אין בעלות חותכת, טאבו

קיימות תביעות לבעלות בשטח אצל  , מדויקים

פקיד ההסדר באמצעות לוח תביעות

אין תהליך לסיום הסדר  

הגושים הירדניים

גושים ירדנים  

מלבד  -מוסדרים 

הדרכים  

,  אין בעלות ונסחי טאבו על הדרכים

בעלות ונסחי טאבו לחלקות המגורים  יש 

הדרכים  החל הליך לרישום 

.ש העירייה"ע

.שנים3צפי לסיום 

אין תהליך להסדר השטחאין נסח טאבו  , אין בעלות בכלל שטח לא מוסדר

(.  משטח העיר42%)דונם 60,000-כ השטח הלא מוסדר לסוגיו בתחום שיפוט העיר ירושלים כ"סה: סיכום

.  דונם64,680השוואה שטח שיפוט חיפה הוא לצורך 

.  התושבים והעירייה, על המדינה, פיתוח ובניה, תכנונית, משפטית, קניינית, למצב זה השלכות חמורות מבחינה כלכלית



נסח טאבו–קידום תכנית על קרקע מוסדרת 

נוהל מוכתר–קרקע לא מוסדרת 

אין נסחי טאבו< -קרקע לא מוסדרת 

'בעל ענין בקרקע'בעיה בהוכחת | חסמים ודילמות 



פ תכנית"בנייה לא ע| חסמים ודילמות 



תשתיות| חסמים ודילמות 

פי תכנון-קושי בביצוע תשתיות על



התנגדות תושבים

להפקעת קרקע לצרכי ציבור

בקרקע פרטית

הפקעות| חסמים ודילמות 



–מורכבות תהליך שיתוף הציבור 

?מיהו הציבור המיוצג

שיתופי ציבור| חסמים ודילמות 



הגדר אינה חופפת את גבול שיפוט העיר

הגדר| חסמים ודילמות 

20.12.15, רויטרס, עוואדעמאר 



צורך בכיתות לימוד להשלמת הפערים

42

מגזר כללי

כיתות505

מגזר חרדי

כיתות1,419

מגזר ערבי

כיתות1,938

כ  "סה

מחסור קיים

כיתות3,862

מחסור קיים



2018-2022, תכנית חומש לבינוי כיתות לימוד

כ"סהמגזר חרדימגזר ערבימגזר כלליתכנית לבינוי כיתות לימוד

107485353946גני ילדים

4432,0001,4563,899בתי ספר

5502,4861,8094,845כ כיתות"סה

.כיתות185-תוספת שנתית של כ= תלמידים 5,920-מידי שנה גדלה מערכת החינוך בירושלים בכ

מחסור קיים
כ"סהמגזר חרדימגזר ערבימגזר כללי

5051,9381,4193,862

: תלמידים261,000-במערכת החינוך בירושלים למדו כ2018בשנת 

תלמידים בחינוך החרדי105,000-כ•

תלמידים בחינוך הערבי  91,000-כ•

תלמידים בחינוך הכללי65,000-כ•
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חינוך מזרח ירושליםלמינהלתכנית חומש 

שנתית  -תכנית רב

לתוספת כיתות לימוד  

:במזרח העיר

בינוי חדש•

עיבוי וציפוף הבינוי הקיים •

תכליתי-בינוי רב•

כיתות  40-תוספת של כ

בשכונה בחומש



45

שותפים לתהליך: 3790החלטת ממשלה 

משרד האוצר

המשרד לענייני ירושלים

משרד  

הפריפריה

משרד  

לעבודה  

והרווחה

משרד  

התחבורה

משרד  

החינוך

עיריית ירושלים

מינהל

התכנון

מינהל

החינוך

מינהל

קהילה ורווחה
מינהל

חברה ופנאי
מינהל

הפיתוח

מינהל

תפעול

משרד  

המשפטים
משרד  

הכלכלה
י"מפ

משרד  

התרבות  

והספורט
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מרכז הכוון תעסוקתי

ועידוד תעסוקת נשים

קידום עסקים קטנים

ופיתוח מרכזים מסחריים

רווחה והורות

לימודי

השפה העברית

החינוך הטכנולוגי

תכנית הלימודים הישראלית  

ניקיון המרחב הציבורי

החינוך הבלתי פורמלי

הגדלת שיעור המועסקים תושבי מזרח העיר ושילובם בשוק העבודה הישראלי–מטרת העל 

תשתיות ניקוז וביוב

מבני ציבור ושטחי ציבור

מטרות התוכנית ומדדים לפי ההחלטה

הסדר מקרקעין  

ותכניות סטטוטוריות

צ"ותחתשתיות תחבורה 

תכנית עידוד מצטיינים 

להשכלה גבוהה

הרחבת חינוך מוכוון  

תעסוקה

העלאת שיעור  

התעסוקה

שדרוג המרחב 

הציבורי



גיבוש תכנית משולבת  •

.ניקוז/ביוב

סיום גיבוש רשימת  •

הכבישים לביצוע 

.בחומש

יסתיים  2019במהלך •

תכנון סופי לתוואי  

הכביש האמריקאי  

.המקטע הצפוני

פיתוח ושרוג המרחב הציבורי, תכנון

מבני ציבור  

תכליתיים-רב

פארקים

וגינות משחקים

תשתיות  

ספורט ופנאי

,  תשתיות תחבורה

ניקוז וביוב, צ"תח

מגרשי קט רגל5•

1מגרש כדורגל •

1ספורטקמיני •

אולמות ספורט2•

עם מתקני  1מתחם •

כושר

1פארק שכונתי •

1פארק רובעי •

גינות משחקים4•

מפרדה בתחום הדרך•

פיתוח נופי בכניסה  •

לשכונה

תכליתיים-מבנים רב6•

1פארק רובעי •

כיתות גני ילדים16•

מעונות יום  4•

(כיתות12כ "סה)

כיתות בית ספר  60•

סים"מתנ3•

תחנות טיפת חלב2•

לשכות רווחה3•
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היבטים פיזיים–GISאפליקציית 
תכליתיים-מבני ציבור רב

תחנה לבריאות המשפחה ולשכת רווחה, מעון יום, ס"מתנ, גני ילדיםtc16–עיסאוויה 

מעון יום ותחנה לבריאות המשפחה, ס"מתנסוואנה-טור א-א

ס ומעון יום  "מתנ, גני ילדיםהוואבטן אל –סילואן 

רווחה רב תכליתימתחם מאמוניה–וז'גואדי 

בית ספר על יסודי בנות ובנים, מ"לחינס "בי, ס"מתנ:מרכז חינוך וחברהקונברצומת –מוקאברבל 'ג

טיפת חלב ולשכת רווחה, מעון יום, גני ילדים: מרכז חינוך ורווחהקונברצומת –מוקאברבל 'ג

שטחי ספורט ופנאי

מגרש קט רגלחנינאבית 

מגרש קט רגלחנינאבית 

מגרש כדורסל ומתקני כושר, מגרשי קט רגל2הכולל , ספורטקמיני טור-א

פיתוח שטח והצבת מתקני כושרראס אל עמוד

מגרש כדורגלמוקברבל 'ג

אולם ספורטליסוןאום 

אולם ספורטבאהרצור 

מגרש קט רגלטובאאום 

מגרש כדורסל כיס,גן משחקים ומתקני כושראום ליסון

וגינות משחקיםפארקים

בירוניאל -גן שכונת המורים חנינאבית 

מפרדה בסולטן סולימאןמזרחר"מע

פארק רובעי–אומייהבני וז'גואדי 

טור  -דרך א, שמואל בן עדיהסוואנה  -א

חילווהואדי אל סילואן

צוואנהדרך אל טור-א

הוואבטן אל סילואן

כניסה לעיסאוויהעיסאוויה

http://jerusalemmuni.maps.arcgis.com/
apps/webappviewer/index.html?id=6bb

d20f2a73044dcaeda567d344c7f01

http://jerusalemmuni.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6bbd20f2a73044dcaeda567d344c7f01
http://jerusalemmuni.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6bbd20f2a73044dcaeda567d344c7f01
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מתחמי תעסוקה בתכנון מפורט



מתחמי תעסוקה
שם התוכנית'מס

ר תעסוקה  "מ

מוצע
הערותשלב נוכחי

200,000מתחם תעסוקה שער מזרח.1
הומלצה בוועדה המקומית 

להפקדה

ממתינה לדיון בוועדה 

המחוזית

הכנת מסמכי תכנית לדיון בוועדות460,000מזרחר"מע.2

3.

מפורטת  תוכנית

סוואחרה-אערב 

"כביש האמריקאי"לאורך ה

300,000
הומלצה להפקדה בוועדה 

המקומית

ממתינה לדיון בוועדה 

המחוזית

4.
מתחם  –משולש עטרות 

תעסוקה
200,000

הושלמה תקופת ההפקדה ממתין  

להתנגדויות בוועדה המחוזית

ממתינה לדיון בוועדה 

המחוזית

טרום תכנון75,000מתחם תעסוקה עיסאוויה  .5

–אומדן ראשוני 

י משרד  "מתוקצב ע

לענייני ירושלים

6.
באהרמתחם תעסוקה צור 

מערב
טרום תכנון75,000

–אומדן ראשוני 
י משרד  "מתוקצב ע

לענייני ירושלים

7.
באהרמתחם תעסוקה צור 

מזרח
טרום תכנון75,000

–אומדן ראשוני 
י משרד  "מתוקצב ע

לענייני ירושלים

טרום תכנון70,000טור-מתחם תעסוקה בא.8

ניתנה הרשאה  

תקציבית חלקית 

למשרד לענייני ירושלים

החלטת הפקדה בוועדה המחוזית40,000צומת הגבעה הצרפתית.9

1,495,000כ"סה



הסדר מקרקעין בירושלים
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תודה על ההקשבה


