
 

 2021ירושלים המזרחית: עובדות ונתונים 

 2021מאי 

 אוכלוסייה

 מכלל  38%-המהווים כ ,פלסטינים 358,804מתגוררים  ,העיר הגדולה בישראל ,בירושלים

לרוב הפלסטינים המתגוררים בירושלים המזרחית יש מעמד של תושבי קבע.  1תושבי ירושלים.

 רובם המוחלט מתגוררים בשכונות הנמצאות במזרח ודרום העיר. 

 מתגוררים בשכונות שנותרו מעבר לגדר  תמתושבי ירושלים המזרחי 140,000-120,000 בין

משתייכים למחנה הפליטים שועאפט ושלוש  80,0003-ל 60,0002בין ההפרדה. מתוכם, 

מתגוררים  61,500-כ 4.סלאם-ודאחיית אראס ח'מיס, ראס שחאדה  –השכונות הסמוכות לו 

  5בשכונת כפר עקב, הממוקמת צפונית למחסום קלנדיה.

 שונות שיצרה גדר ההפרדה סמוך לקו הגבול  "מובלעות"כמה אלפי פלסטינים מתגוררים ב

מפרידה הגדר בין תושבי ירושלים לבין שאר חלקי  מסוימיםבאזורים  .העירוני של ירושלים

סעד וסוואחרה(. במקומות אחרים מפרידה  'בל מוכבר )אזור שייח'כגון בקצה שכונת ג ,העיר

של  "ירושלמי"הגדר פלסטינים תושבי הגדה המערבית משאר חלקי הגדה וכולאת אותם בצד ה

 .ואדי חומוס למשל באזור ,הגדר

  מהזנחה מתמשכת מצד רשויות העיר התושבות והתושבים בירושלים המזרחית סובלים

דו"ח מבקר  .ים בכל תחומי החייםעדר תשתיות ושירותים בסיסייההמובילה ל ,והמדינה

המדינה שעסק בשירותים החברתיים הניתנים לאוכלוסייה הפלסטינית בירושלים המזרחית 

במזרח ירושלים לעומת מערבה: בין היתר, פערים "פערים ברוב התשתיות והשירותים מצא 

בחינוך ובהשכלה גבוהה ואי ידיעת עברית, וכן פערים בתחבורה, בכמות מבני הציבור ושטחי 

  6."הציבור, בתברואה ובשירותים העירוניים

 עדר יולצד ה ,בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה ובמובלעות שנוצרו על ידה המצב גרוע אף יותר

עדרם יוה ,במחסומים המעבר תים מתווספות הגבלות על חופש התנועה עקבתשתיות ושירו

 7.רותי חירוםישל ש

  

                                                             
 .()באתר האינטרנט של הלמ"ס 2019נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  1
 .2019מכון ירושלים למחקרי מדיניות,  ,השכונות הערביות במזרח ירושלים: מחנה הפליטים שועפאטמוראד נתשה,  2
 .11.1.2015מיום  2235/14הודעה מעדכנת מטעם חברת הגיחון במסגרת בג"ץ  3
קשה מאוד להעריך את היקף גודלה של האוכלוסיה במחנה פליטים שועפאט והשכונות הסמוכות לו, על כן  4

השכונות  נו בטווח המתבסס על נתונים ממקורות שונים. להרחבה על הקושי בהערכת היקף האוכלוסיה ראההשתמש
 .2019 ,מכון ירושלים למחקרי מדיניות, הערביות במזרח ירושלים: מחנה הפליטים שועפאט

 .2018 מכון ירושלים למחקרי מדיניות,, השכונות הערביות במזרח ירושלים: כפר עקב ,אחמד אסמר 5
 .338, עמ' 2019, יוני פיתוח וחיזוק מעמדה של ירושלים: חלק שני –דוח ביקורת מיוחד מבקר המדינה,  6
 ,מפורטים ממצאי מחקר היבפני .9.8.2017פניית האגודה לזכויות האזרח לראש הממשלה בנימין נתניהו מתאריך  7

 שקבעה היערכות מיוחדת למתן שירותים בשכונות הירושלמיות 3783 'שהראה שעשור לאחר החלטת הממשלה מס
 .מרבית ההחלטות לא בוצעו ,שמעבר לחומה

https://jerusaleminstitute.org.il/publications/m_p_shoafat/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/m_p_shoafat/
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/06/hit2235meshiva3-0115.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/06/hit2235meshiva3-0115.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/m_p_shoafat/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/m_p_shoafat/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/m_p_shoafat/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%a7%d7%91/
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%a7%d7%91/
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/special/2019-Jerusalem/31-services.pdf
http://www.acri.org.il/he/35428
http://www.acri.org.il/he/35428
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 מעמד משפטי

  של ירושלים תושבי ירושלים המזרחית קיבלו מעמד של תושבי קבע בישראל לאחר סיפוחה

מעמד זה מקנה להם זכאות לכל השירותים והזכויות  1967.לשטח ישראל בשנת המזרחית 

 שמהם נהנים אזרחי המדינה, למעט הזכות להצביע בבחירות לכנסת. 

לשלול  אפשרבין היתר, בניגוד לאזרחות, מעמדו של תושב קבע יכול להישלל מסיבות שונות. 

דה עקב כך, חרף העובמעמד עקב שהייה ממושכת בחו"ל או מטעמים של הפרת אמונים. 

הם ילידי העיר ורבים מהם מתגוררים בה דורות שפלסטינים המתגוררים בירושלים המזרחית 

 הופך את תושבותם למותנית. לאחר כיבוש העיררבים, המעמד שנכפה עליהם על ידי ישראל 

  פלסטינים תושבי 14,701שללה ישראל את מעמד התושבות של  2020-1967בין השנים 

 פלסטינים מירושלים 18הפקיע משרד הפנים את תושבות הקבע של  2020ירושלים. בשנת 

 8.נשים 10מתוכם המזרחית, 

  לאורך השנים חלה עליה במספר תושבי ירושלים המזרחית המבקשים לקבל אזרחות

-ב .בקשות 934ואושרו  בקשות התאזרחות, 1,633הוגשו  2020למשל, בשנת  ישראלית. כך

 9בקשות התאזרחות. 1,200אושר מספר שיא של  2019

יכלים להגיש את המבקשים להתאזרח  תושבים .ארוך וסבוך ואה בקשת ההתאזרחותהליך 

המתנה ארוכים  זמניב המתאפיינת ,די ג'וזאות רשות האוכלוסין וההגירה בוכבקשתם רק בלש

 .שעשויים להגיע לשלוש שנים ויותר ,עד לקבלת טיפול בבקשותיהם

 עוני ורווחה

  לנתון זה השפעה עקב משבר הקורונה ה רמת החיים הכללית בישראלירד 2020בשנת .

מכלל  %75 7201,10כבר בשנת  .הגבוהים ביותרוא משיעור העוני הבה שעמוקה על ירושלים, 

מהמשפחות היהודיות;  22%המשפחות הפלסטיניות בירושלים חיו מתחת לקו העוני, לעומת 

מהילדים  33%מהילדים הפלסטינים בירושלים חיו מתחת לקו העוני, לעומת  86%-ו

  11היהודים.

 גרמה לעלייה חדה במספר המובטלים בקרב תושבי ירושלים התפרצות מגפת הקורונה 

מהנשים הפלסטיניות תושבי  23%-ומהגברים הפלסטינים  79%-כ 2019-. בהמזרחית

מהמועסקים בקרב תושבי כשליש  2020במהלך  12השתתפו בכוח העבודה. המזרחית ירושלים

 איבדו את עבודתם, ויותר ממחצית מדורשי העבודה החדשים היו בגילאי המזרחית ירושלים

                                                             
 .לבקשת חופש מידע שהוגשה על ידי המוקד להגנת הפרט 7.3.2021על פי תשובת משרד הפנים מיום  8
, חדשות זינוק בבקשות לקבלת אזרחות של תושבי מזרח ירושלים, ירידה במספר האישוריםהורודניצ'אנו, מאיה  9

 .6.1.2021וואלה, 
דגימה חסרה ועל כן הנתונים על תחולת העוני בקרב האוכלוסייה  היתה 2018בדו"ח המוסד לביטוח לאומי משנת  10

וככל הנראה לא שיקפו את המציאות בשטח. על כן,  ,הערבית היו נמוכים באופן ניכר בהשוואה לשנים קודמות
 כפי שפורסמו על ידי מכון ירושלים למחקרי מדיניות. ,2017השתמשנו בנתונים שהתבססו על דו"ח העוני משנת 

ירושלים למחקרי מדיניות,  , מכוןמצב קיים ומגמות שינוי – 2019על נתונייך ירושלים חושן, מיכל קורח,  מאיה 11
2019. 

 .שם 12

https://news.walla.co.il/item/3409631
https://news.walla.co.il/item/3409631
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
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18-25.13 

  חלקם של תושבי ירושלים 26%שיעור המובטלים בירושלים עמד על  ,2020נכון ליוני .

עמד על  בעוד ששיעורם מתוך כלל המועסקים, 39%מתוך כלל המובטלים היה המזרחית 

 14בלבד. %30

 חינוך

  תלמידים  96,328, אך רק 18-3ילדים פלסטינים בגילאי  137,250בירושלים המזרחית חיים

מהילדים הפלסטינים בירושלים המזרחית  30%-כ 15.בעיר למסגרות החינוך השונות רשומים

או שלא ידוע מהי מסגרת הלימודים  ,רשומים למסגרת לימודים מוסדרת( אינם 43,760)

  16.הם משתייכים אליהש

וסביר להניח  ,(14%עמד המספר על  2019-נתון זה גבוה באופן משמעותי משנים קודמות )ב

 .במהלך משבר הקורונהבישראל שהוא משקף את הטלטלה שעברה על מערכת החינוך 

עמדה בסטנדרטים המקובלים בהם מערכת החינוך לא ש ,מזרחיתהירושלים  במקומות כמו

, המשבר החינוכי בעקבותיה הוא קשה עוד לפני התפרצות המגפה של תשתיות למידה

 .במיוחד

  כיתות הקיימות בפועל  765כיתות לימוד. נתון זה כולל  1,670 -כבירושלים המזרחית חסרות

  17אך הן לא תקניות או שכורות.

  טי ואינו מספק. יהניכר בכיתות לימוד, קצב בנייתן של כיתות חדשות הוא אעל אף המחסור

בחמישה מוסדות  ,בלבדכיתות לימוד  44הושלמה בנייתן של  2020-2019בשנת הלימודים 

 18לימוד.

 מעצרי קטינים והגשת כתבי אישום

 73%  נעצרו בעיר  2020מסך הקטינים שנעצרו אשתקד בירושלים הם פלסטינים: במהלך שנת

המכריע פלסטינים תושבי ירושלים  רובםש קטינים לא יהודיםהיו  443קטינים, מתוכם  606

קטינים  178 בירושלים באותה תקופה נעצרו. 15מתחת לגיל ו הי מתוכם 146 .המזרחית

  15.19מתחת לגיל  70יהודים, מהם 

  הרוב המכריע , עד תום ההליכים בעניינם 2020בשנת שנעצרו  קטינים ירושלמים 148מתוך

 ,קטינים פלסטינים 120 עד תום ההליכים נעצרו בירושלים 2020. בשנת פלסטינים היו

                                                             
, עיר עמים וארגון 2020רבעון יוני  –להשקעה בירושלים המזרחית  3790מוניטור ליישום החלטת ממשלה  13

 .העובדים מען
 .שם 14
לבקשת חופש מידע שהגישה עמותת עיר עמים בנוגע למערכת החינוך  19.8.2020תשובת עיריית ירושלים מיום  15

 .בירושלים המזרחית
 .שם 16
 .שם 17
 .שם 18
 .8.4.2021תשובת משטרת ישראל לבקשת חופש מידע של האגודה לזכויות האזרח מיום  19

https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2006-2020_0.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2006-2020_0.pdf
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עד תום מהקטינים שנעצרו  58 .שנעצרו עד תום ההליכים הקטינים למכל 81% המהווים

 20היו פלסטינים. 49, מתוכם 15מתחת לגיל  היו ההליכים

  מהם  50קטינים פלסטינים בירושלים המזרחית,  143הוגשו כתבי אישום נגד  2020בשנת

מהם מתחת  17כתבי אישום שהוגשו נגד קטינים יהודים בירושלים,  50, לעומת 15מתחת לגיל 

 15.21לגיל 

 בתים בנייה והריסות ,תכנון

 נפשות  1.15ועומדת על  ,בישראל צפיפות הדיור בירושלים היא הגדולה מבין הערים הגדולות

צפיפות המגורים  22נפשות לחדר. 0.86העומד על  ,מהממוצע הארצי לחדר. נתון זה גבוה

כמעט  –נפשות לחדר  1.8-כ על בממוצע תמדועבשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית 

  23לחדר. נפש אחתעל  תמדושעמהצפיפות בשכונות היהודיות במערב העיר,  פי שניים

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

אחוזי הבנייה המותרים לפלסטינים בעיר נמוכים  24עבור תושביה הפלסטינים. למגורים

מכלל הקרקע בירושלים המזרחית מיועדת למבני ציבור לאוכלוסייה  2.6% במיוחד. רק

 25.הפלסטינית של העיר

 

 אפשרות הפיתוח של תשתיות ציבוריות בשכונות ירושלים המזרחית  ,עקב חסמים תכנוניים

  26.ומרבית התכניות הן נקודתיות ואינן מייצרות עתודות בנייה משמעותיות ,מוגבלת מאוד

 ולכן  ,בשל המחדל התכנוני כמעט ואין לתושבי ירושלים המזרחית אפשרות לקבל היתרי בנייה

נהרסו מדי שנה בירושלים  2018-2004 בשנים .ללא היתר הנעשחלק גדול מהבנייה בה 

חלה עלייה חדה  המזרחית עשרות בתי מגורים בגין בנייה בלי רישיון, ובשנים האחרונות

 : בתיםהבהריסות 

o  אנשים 328איבדו את ביתם כתוצאה מכך  .בתי מגורים 169נהרסו  2019בשנת, 

 27.ות/קטינים 182מתוכם 

o  אנשים 379איבדו את ביתם כתוצאה מכך  .בתי מגורים 121נהרסו  2020בשנת ,

  28.תו/קטינים 194מתוכם 

o  50איבדו את ביתם כתוצאה מכך  .בתי מגורים 20 נהרסו 2021עד לסוף אפריל 

                                                             
 שם. 20
 .שם 21
 .19.5.2020 ,כלכליסט ,הגדולותהערים  8הלמ"ס: צפיפות הדיור בירושלים היא הגדולה ביותר מבין בילי פרנקל,  22
, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מגמות שינוימצב קיים ו -2020על נתונייך ירושלים מאיה חושן, מיכל קורח,  23

2020. 
 .2017 ,תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושליםעל מדיניות של הכשלת  –הכל מתוכנן  ,עיר עמים ובמקום 24
 .שם 25
לחוק התכנון והבנייה והשכונות הפלסטיניות בירושלים  116תיקון , בר-כהן אפרתואדר' כהן-קרני שרון עו"ד 26

 .2019, במקום ועיר עמים, יולי המזרחית
 .3.5.2021, נתונים על הריסת בתים: הריסה בתואנה של בנייה ללא רישיוןבצלם,  27
 .שם 28

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3824558,00.html
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-2020/
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
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://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-116-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-3.7.19.pdf
https://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-116-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-3.7.19.pdf
https://statistics.btselem.org/he/demolitions/pretext-unlawful-construction?stateSensor=%22east-jerusalem%22&structureSensor=%22true%22&demoScopeSensor=%22false%22
https://statistics.btselem.org/he/demolitions/pretext-unlawful-construction?stateSensor=%22east-jerusalem%22&structureSensor=%22true%22&demoScopeSensor=%22false%22
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 29.ות/קטינים 25תוכם מ ,אנשים

  מבנים שאינם למגורים,  155 בירושלים המזרחיתנהרסו  2021ועד סוף אפריל  2019משנת

  30כגון מחסנים ובתי עסק.

 שונה חוק התכנון והבנייה, והוקצו תקציבים להגברת הפעילות של היחידה  2017 בשנת

הפך את עברות התכנון  התיקון לחוק 31ביישובים ערביים בתחומי ישראל. הארצית לאכיפה

העניק לעיריות סמכויות להטיל קנסות  כך ועל ידי ,והבנייה מעברה פלילית לעברה מנהלית

כבדים הקשורים בעברות אלו. כתוצאה מכך עלה בחדות מספר הבתים הנהרסים על ידי 

בשנים  21%לעומת ממוצע של  ,47%-כשיעור ההריסות העצמיות היה  2020שנת בבעליהם, 

 32קודמות.

 תחבורה ותשתיות

  ,ובשנת בעשור האחרון ניכרת עליה משמעותית בפיתוח תכניות תחבורה בירושלים המזרחית

הוקצו כחצי מיליארד שקלים  במסגרתהש 33אושרה תכנית החומש לירושלים המזרחית, 2018

אינן מספיקות לסגירת אולם השקעות אלה  34.לשיפור תשתיות התחבורה בירושלים המזרחית

המזרחית עדיין מלאים  ירושליםשכונות בורים. כבישים רבים פערים שנוצרו במשך חמישה עש

בבורות ובמהמורות, נעדרים מעקות בטיחות ומדרכות, ואינם מצליחים להכיל את היקף 

צרים מאד, בנויים בשיפועים תלולים, ואינם עומדים  הםכבישים רבים  .התעבורה בהם

ע בכל הנוגע לסלילת דרכים לצד זאת, יש פער בין התכנון לביצו .בסטנדרטים המקובלים

בשכונות אלו. במקרים רבים אין אפשרות לסלול את הדרכים המתוכננות כיוון שהן עוברות 

  35.המקורי בתוואי אשר בפועל הפך לשטח בנוי, או בגלל טופוגרפיה שאינה מתאימה לתכנון

  קו בירושלים המזרחית.-, לאחר המתנה ממושכת, נכנס לשימוש כרטיס הרב2021במאי 

שעד כה שירתו את רבבות נוסעיהן  ,באזור זה פועלות שבע חברות אוטובוסים פרטיות

באמצעות רכישת כרטיס במזומן בתחנת האוטובוס או מהנהג בעת העלייה לאוטובוס. הכנסת 

קו תאפשר לתושבי ירושלים האזרחית מעבר בין קווים וסוגים שונים של תחבורה -הסדר הרב

 36והטבות שעד כה נמנעו מהם.תוך קבלת הנחות  ,ציבורית

  

                                                             
 .שם 29
 .שם 30
 .2019נואר י ,ירושלים המזרחית תחת מדיניות ישראל :2018סיכום  ,עיר עמים 31
שיא בהריסות ובתפיסת מבנים ושלילה גוברת והולכת המשרד לתיאום עניינים הומניטריים,  - האומות המאוחדות 32

 .0208.12.2, של הזכות לצדק
 .13.05.2018מיום  3790החלטת ממשלה  33
 .13.5.2018 , גלובס,ם-לצמצום פערים במזרח י ₪מיליארד  2-כ :אישרההממשלה  ,ועמירם ברקת 'עומרי זרחוביץ 34
שהוצגו במסגרת  ,מתוך סיכום דבריו של האדריכל אסלאם דאיס מהקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית 35

 .28.2.2019-שנערך ב לתכנון במזרח ירושלים" פלטפורמהה" המפגש השלישי של
 .NEWS1 ,28.4.2021, ם משתדרגת-נורמליזציה: התחבורה הציבורית במזרח יעידן יוסף,  36

http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/2018%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%A8.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/2018%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%A8.pdf
https://www.ochaopt.org/he/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice
https://www.ochaopt.org/he/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice
https://www.ochaopt.org/he/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3790_2018#fileForDownloads
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3790_2018#fileForDownloads
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001235680
https://urbanclinic.huji.ac.il/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
https://www.news1.co.il/Archive/001-D-439633-00.html
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 ם וביובמי

 מחוברים לרשת המים באופן מוסדר  ירושלים המזרחית היומתושבי  44%-כרק , 2018-נכון ל

הבעיה של היעדר חיבורים מוסדרים למים ולביוב נוצרה בגין הכשל המתמשך של  37.וחוקי

רכי האוכלוסייה וצהקמת תשתיות המתאימות לבהרשויות בתכנון השכונות הפלסטיניות בעיר ו

 גדילתה. קצבלו

  של קווי ביוב בירושלים המזרחית,  מטרים4,203.89  ןחברת הגיחוהחליפה  2020בשנת

 38חדשים של קווי ביוב. מטרים 6,760.86והניחה 

  23,950-כ חסרים בשכונות ירושלים המזרחית, 2021מאפריל לפי הערכת חברת הגיחון 

  39היתר לצורך ביטול בורות ספיגה.ביוב חדשים, בין  של קווי מטרים

 צווי הרחקה וצמצום

  בגירים פלסטינים  4בעניינם של  40צווי הגבלה 5חתם מפקד פיקוד העורף על  2020בשנת

בנוסף, במהלך בעלי תושבות קבע בירושלים המזרחית )חלקם כוללים יותר מהגבלה אחת(. 

אסרו על יצירת  צוויםמה 9 בגירים פלסטינים וקטין אחד. 16כלפי  41צווי צמצום 19הוטלו  2020

 42צווים הורו על מעצר בית לילי.מה 13-ו קשר עם גורמים שונים,

                                                             
 מיום מידע בנושא מים וביוב בירושלים המזרחיתתשובת הגיחון לבקשת חופש  ,האגודה לזכויות האזרח 37

2.201825.. 
 .5.4.2021תשובת חברת הגיחון לבקשת חופש מידע של האגודה לזכויות האזרח מיום  38
 .שם 39
 ואוסר על אדם להיכנס או לשהות בשטח מסוים. ,צו הגבלה הוא צו הניתן מכוח תקנות ההגנה 40
זכותו להתקשר עם על , ויכול להטיל הגבלות על תנועותיו של אדם ,צו צמצום הוא צו הניתן מכוח תקנות ההגנה 41

 או לחייב אותו להודיע על תנועותיו לרשות הרלבנטית.  ,גורמים שונים
 .13.4.2021תשובת דובר צה"ל לבקשת חופש מידע של האגודה לזכויות האזרח מיום  42

http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_52b2b2087df44cb3ac916c92d632d373.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_52b2b2087df44cb3ac916c92d632d373.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_52b2b2087df44cb3ac916c92d632d373.pdf

