


 

בזמן שבשכונות הישראליות בירושלים קודמו  35,436 יחידות

דיור, בשכונות הפלסטיניות בעיר קודמו 7,254 יחידות בלבד

 

דיור



דוח '2040' של עיר עמים מנתח החלטות חדשות של

הרשויות ומראה כי לא רק שדבר לא נעשה על מנת לתקן

מצב זה, אלא שמדיניות התכנון החדשה שעל פיה יקודמו

תכניות מתאר ב-20 השנים הבאות, תחריף עד מאוד את

האפליה התכנונית במזרח ירושלים.

 



המדינה מקדמת הקמת שלוש

שכונות חדשות מעבר לקו

הירוק



עיר עמים התנגדה וממשיכה להתנגד לבניה בגבעת

המטוס - בשל ההשלכות הגיאו-פוליטיות החמורות

של בניית התנחלות נוספת שתנתק את ירושלים

מהגדה המערבית



הרחבת התנחלויות בלב

שכונות פלסטיניות



 עיר עמים חשפה כי בסיוע האפוטרופוס הכללי

במשרד המשפטים, מתבצע הליך הסדר מקרקעין

בשייח ג'ראח על שם יהודים שהחזיקו לכאורה

בבעלות על הקרקעות לפני 1948. עיר עמים,

במקום ותושבי שייח ג'ראח הגישו עתירה דחופה,

אך בית המשפט סרב לדון בסוגיה העקרונית. עיר

עמים ממשיכה לפעול בעניין עם התושבים. 

 



בלב שכונת בטן אל הווא בסילוואן תכנן ארגון

המתנחלים עטרת כהנים להקים מרכז מבקרים בביתה

של משפחה פלסטינית שפונתה בכוח מהמקום. 

עתירת עיר עמים הביאה להקפאת המרכז 

 

 



מגמת העלייה המדאיגה במספר הריסות הבתים

ברחבי מזרח ירושלים המשיכה גם השנה,  והן

עומדות על 237 הריסות, מהן 134 יחידות דיור. באשר

למספר יחידות הדיור שנהרסו - מדובר בשיא שני רק

לשנת 2020 . העלייה המשמעותית בהריסות 2021

היא במחצית השניה של השנה, במשמרתה של

הממשלה החדשה. 

 



 במהלך התנגדותנו לבניית התנחלות חדשה בגבעת

המטוס הגשנו עתירה עם תושבי מזרח ירושלים:

בעקבותיה המדינה הודיעה לבית המשפט על ביטול

ההגבלה המפלה כנגד תושבי מזרח ירושלים והם יוכלו

מעתה לרכוש דירות מוזלות במסגרת תוכניות

ממשלתיות בגבעת המטוס ובכל מקום אחר. 

 



פינויים והריסות בתים מובילים לגירושן של ארבע

קהילות פלסטיניות מבתיהן במזרח ירושלים.

זו מדיניות מוכתבת של פינוי או הרס של מתחמים

שלמים, אשר בכל אחד מהם חיות עשרות משפחות

פלסטיניות - ומביאה לפגיעה במרקם החיים של

קהילות אלו



ביולי 2021 הוזמנה מנכ"לית עיר עמים, ד"ר יהודית

אופנהיימר, להופיע בפני מועצת הבטחון של האו"ם

והציגה בפניה את הנתונים הקשים אודות ארבע

הקהילות הפלסטיניות במזרח ירושלים המצויות

בסכנת גירוש על ידי ובסיוע רשויות ישראליות

 



אירועים אלימים בשייח

ג'ראח, שער שכם והר

הבית/חרם א-שריף תרמו

לפרוץ המלחמה בחודש מאי

 

 



במהלך חודש הרמדאן קיימה המשטרה פשיטות

חוזרות ונשנות על הר הבית/חרם א-שריף שבהן

שוטרים פיזרו אלפי מתפללים מוסלמים תוך שימוש

ברימוני הלם ומכות



המשטרה פעלה לדיכוי חופש המחאה בשייח ג'ראח:

היא הפעילה כוח רב מול התאספויות פלסטיניות לא

אלימות ופיזרה אותן בירי רימוני גז והלם ותוך שימוש

בירי מכת"זית בנוזל 'בואש' - המותיר צחנה בשכונה

במשך שבועות



המשטרה מנעה מהמוני המבקרים המוסלמים בעיר

העתיקה לשהות בשער שכם בזמן הרמדאן: היא

הציבה גדרות שמנעו התכנסות והשתמשה בכוח כדי

לפזר באלימות מאות עוברי אורח באזור  בעזרת

פרשים והתזת נוזל 'בואש' 



למרות המתיחות, המשטרה התירה למצעד הדגלים 

 לעבור שוב ברובע המוסלמי. רק בזמן התחלת

המצעד נסוגה המשטרה מאישור המעבר.

 כעבור חודש דרשו המארגנים לצעוד בשנית- הפעם

המשטרה עמדה בהתנגדותה למעבר ברובע

המוסלמי, אך אפשרה התרכזות והסתה ברחבת שער

שכם



לחץ של פעילי תנועות המקדש לשחוק את הסטטוס

קוו  בהר הבית/חרם א-שריף נמשך - לעיתים

ב'העלמת עין' של המשטרה.

זאת בזמן שפלסטינים בירושלים מופלים בכל אופן

אפשרי ותנועות המקדש קוראות בגלוי להצר את

זכויות הפלסטינים - גם על ההר

 



פעילי תנועות המקדש הגיעו גם לועדות הכנסת

בנסיון להכניס את נושא הר הבית מנקודת מבטם

ולקדם וביקורים בו, לתכנית הלימודים במערכת

החינוך.

 



החלטת הממשלה 3790
עיר עמים עוקבת אחרי יישום התכנית מאז הוחלט

עליה  במסגרת פרויקט מוניטורינג. בהחלטה

רכיבים טובים יותר ופחות

 



כחלק מהתכנית, מספר המשתתפות בתכניות

הכשרה ובהשמות במקומות עבודה גדל. נפתח

מעון יום חדש לגיל הרך ויש עוד עשרה מעונות יום

בשלבי תכנון שונים. כמו כן, נכנס הסדר הרב קו

במזרח ירושלים לתוקף.

 

 



למרות הנסיונות לקדם תעסוקת נשים במזרח

ירושלים - הנתונים מראים על השמה במשרות

בשכר נמוך:  על אף העלייה בשיעור תעסוקת

הנשים בשנים האחרונות, חלה עלייה בשיעור

העוני



חינוך

 

 

 
מחסור אדיר בכיתות לימוד: מעל 2840 כיתות חסרות

במזרח ירושלים



תקציבי החינוך בתכנית נוצלו כמעט במלואם

וסייעו גם במהלך משבר הקורונה. עם זאת,

הם מנוצלים להפעלת לחץ למעבר תלמידים

לתכנית הלימודים הישראלית - ובכך מונעים

בחירה חופשית מהורים - שרובם מעדיפים

שילדיהם  ילמדו את תכנית הלימודים

הפלסטינית (תוג'יהי), המקובלת בעיר מזה

שנים

 


