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           מהמשפחות הפלסטיניות
בירושלים חיות מתחת לקו העוני,
לעומת 22% מהמשפחות היהודיות.

   75%75%75%

             מהילדים הפלסטינים
בירושלים חיים מתחת לקו העוני,

לעומת 33% מהילדים היהודים. 
 

   86%86%86%

בירושלים מתגוררים כ-358,804 פלסטינים.ות,
המהווים כ-38% מכלל תושבי העיר.

 
רק כ-15% משטחי ירושלים המזרחית (שהם
8.5% משטחה של ירושלים כולה) מיועדים

למגורים עבור תושביה הפלסטינים.
 

רק 2.6% מכלל הקרקע בירושלים המזרחית
מיועדת למבני ציבור לאוכלוסייה הפלסטינית

של העיר.

222

בשל המחדל התכנוני,
כמעט ואין אפשרות
לקבל היתרי בנייה 

בירושלים המזרחית, 
ולכן חלק גדול מהבנייה

בה נעשית ללא היתר.
בשנים האחרונות חלה

עלייה חדה בהריסות
הבתים.

צפיפות המגורים בשכונות הפלסטיניותצפיפות המגורים בשכונות הפלסטיניותצפיפות המגורים בשכונות הפלסטיניות
בירושלים המזרחית גבוהה כמעט פיבירושלים המזרחית גבוהה כמעט פיבירושלים המזרחית גבוהה כמעט פי   
מהצפיפות בשכונות היהודיות במערבמהצפיפות בשכונות היהודיות במערבמהצפיפות בשכונות היהודיות במערב

העיר.העיר.העיר.   

נתוני 2017, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

נתוני 2017, עיר עמים ועמותת במקום

נתוני "בצלם"

נתוני 2018, מכון ירושלים למחקרי מדיניות 

עוני

תכנון, קרקעות ודיור

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_503_%D7%A2%D7%9C-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9A-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-2019_web.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-2017.pdf
https://statistics.btselem.org/he/demolitions/pretext-unlawful-construction?stateSensor=%22east-jerusalem%22&structureSensor=%5B%22true%22%2C%22residential%22%5D&demoScopeSensor=%22false%22&tab=overview
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2020/05/PUB-2020-%D7%A2%D7%9C-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9A-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C.pdf
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71% מהקטינים (בני 17-12)
שנעצרו ב-2021 בירושלים,

ו-82% מהקטינים הירושלמים
שנעצרו עד תום ההליכים
ב-2021, היו פלסטינים. 

86% מבני ה-13-12 שנעצרו
בירושלים ב-2021 היו פלסטינים.

כ- 30% מהילדים הפלסטינים
בירושלים המזרחית אינם רשומים

למסגרת לימודים מוסדרת, או
שלא ידוע מהי מסגרת הלימודים

שאליה הם משתייכים.

כ-                        כיתות לימוד
חסרות – רק 44 כיתות נבנו 

בשנת הלימודים 2020-2019. 

1,6701,6701,670

רק כ-44% מתושבי ירושלים
המזרחית מחוברים לרשת

המים באופן מוסדר וחוקי.

בירושלים המזרחית 
חסרים כ- 

מטרים של קווי ביוב. 
23,95023,95023,950

נתוני עיריית ירושלים 

נתוני 2018 ו-2021, חברת הגיחון

נתוני המשטרה

ובהיעדר שירותי רווחה וחינוך: 

נתוני 2022, עיריית ירושלים 

בירושלים המזרחית פועלות
רק 6 לשכות רווחה, לעומת

18 בשאר העיר.

מספר לקוחות ממוצע ללשכת
רווחה: ירושלים המזרחית -

5,664, שאר העיר - 3,079. 

בירושלים המזרחית, 1,369
משפחות ממתינות לקליטה

ולקבלת טיפול בשירותי
הרווחה, לעומת 805 משפחות

בממוצע בשאר המחוזות בעיר. 

תשתיות

שירותי רווחה

חינוך

מעצרים

http://www.acri.org.il/

