
ירושלים מתחדשת
יעדים ומשימות לביצוע

תוכנית



 דיור
 המאבק בסיבה המרכזית

לעזיבת העיר

 היעד:
 20 אלף יח"ד עד 2025,
60 אלף יח"ד עד 2040
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 היעד:
 10,000 יח"ד עד 2025,
40 אלף יח"ד עד 2040
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רפורמה בשירותי התכנון הבניה 
והרישוי בעירייה - פישוט 

הליכים בירוקרטים

 היעד:
 הנגשת שירותי התכנון לתושב

וקיצור לוח הזמנים להוצאת היתר
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 קידום תכנית להעצמה
ולפיתוח של השכונות הגדולות

 היעד:
הפיכת השכונות הגדולות למוקדי 

פעילות במשך כל שעות היום
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 קידום במקביל
 של כל הפוטנציאל התכנוני בעיר,

תוך הקפדה על מזעור נזק סביבתי

 קידום אלפי תכניות התחדשות
 עירונית במקביל תוך התאמת

התשתיות לתכניות



תעסוקה

משיכת חברות עוגן, ליווי יזמים, 
הגדלה ופיתוח חמישה אזורי תעשיה: 

עטרות, גבעת שאול, הר חוצבים, תלפיות והכניסה לעיר

בציבור הרחב:

הקמת מנהלת עירוני לתעסוקה חרדית 
בתחומי ההייטק והביוטק

בשכונות החרדיות:

הקמת 140 דונם בחמישה מרכזי 
תעסוקה, מסחר ופנאי  בתוך השכונות

בשכונות מזרח העיר:



1
 שינוי תפיסת הניקיון והחזות העירונית 

 והצבת רף ניקיון חדש - חלוקת העיר למרחבים 
ובניית תוכנית ניקיון לכל מרחב

 אכיפת השלכת פסולת לא חוקית 2
על ידי שדרוג מערך אכיפת הניקיון

 שיתוף הציבור, הקמת מעגלי שיח 4
וסיורי פתע ופיקוח ראש העיר על הניקיון

 קביעת סטנדרט אחיד3
לטיפול בניקיון השטחים הפרטיים ושטחי מסחר 

והעברת האחריות על ניקיונם אל העירייה

 ניקיון 
וחזות העיר

בראש סדר העדיפויות



חינוך

 מערך פיקוח על ההזנה 
2במוסדות החינוך ואיכות המזון

1  תפיסה חינוכית הוליסטית 
מהלידה ועד גיל 6

4 צמצום הנוער הנושר בעיר על 
ידי חיבור בין הרווחה והחינוך

5  בניית 2000 כיתות 
לימוד חדשות

3 חוג לכל ילד בעיר



שיפור התחבורה 
העירונית
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 הנגשת השכונות הגדולות 1
למרכזי התעסוקה המסחר והפנאי

3
שדרוג מערך התחברה הציבורית-

 ארבעה חניוני חנה וסע - מודיעין, מבשרת, בנימין וגוש עציון
 מערך תחבורה תומך תעסוקה - מהשכונות אל מרכזי התעסוקה בשעות ייעודיות

 מסלולי תחבורה ציבורית שלמים
 שינוי תודעה

 הפחתת עומסי החניה בעיר - הגדלת אחוזי החניה בבניינים, 4
תמרוץ עובדי מדינה להגעה בתחבורה הציבורית, תווי חניה אזוריים

 הפחתת עומסי התנועה ביציאה מהשכונות - 
 פתרון לכביש עוקף פסגת זאב, מנהור ביציאה מהר חומה,  

 מנהור ביציאה מהגבעה הצרפתית, 
קידום חלופת המנהור בקו הרכבת הקלה בעמק רפאים



משפחות צעירות
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1  תרבות העצמה וחיזוק המנהלים הקהילתיים 
 כמוקדי פנאי העשרה ותרבות, הנגשת תרבות איכותית 

לשכונות וחיזוק מוסדות התרבות העירוניים

 ספורט הקמת 5 מרכזי ספורט קהילתיים בשכונות, 
 הקמת קאנטרי גדול ובריכה אולימפית, 

חיזוק קבוצות הספורט העירוניות

תרבות וספורט

1

3

2
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 חיזוק הקהילתיות 
 בשכונות - בתי ספר 
וחוגים במרחק הליכה

 שדרוג הגינות הציבוריות 
והקמת מרכזים להתפתחות הילד 

כולל הדרכות הורים

 סיוע ועידוד הקמת 
בית קפה/פאב שכונתי

 מפגשי אימהות, 
טיפת חלב ועוד



לתכנית המלאה סרקו את הקוד:

או היכנסו לאתר:

ירושלים תצליח 

 וירושלמים
למועצה

עם אלקין

www.elkin4jerusalem.org.il


