אוכלוסייה 41,000
שטח  5,237דונם
עטרות ומובלעות  3,391דונם

כפר עקב
כביש

45
ביש
כ

443

ש 60
כבי

כביש 404

כביש 20

ד

רך

ענאתא

ר
מא
ללה

דרך
רמאללה

כביש 1

כב

יש 1

הר
הצופים

מרכז
העיר

רח

יפו
וב
ביש 4
כ

הר
הזיתים
סילוואן
ובנותיה
דר
ברון
ךח

ג'בל
אל-מוכבר

מקרא

בית ספאפא
אל-וולג‘ה

סור באהר

ירושלים המזרחית
קרקע מופקעת

כב י ש

כ

ביש

) 60י

60

העיר העתיקה
הקו הירוק

ש ן(

ירושלים צפון

מכשול ההפרדה

ירושלים מרכז

כבישים

ירושלים דרום

ירושלים המערבית

ירושלים צפון • מרחב דרך רמאללה

כביש

) 60
ישן(

מפת אזורים

נתונים

סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

בית חנינא הינה הצפונית מבין שתי השכונות שלאורך
דרך רמאללה ,בצפון ירושלים המזרחית .אזורי המגורים
העיקריים ממוקמים משני צידי דרך רמאללה וגובלים בשכונת
שועפט מדרום ,בגבול המוניציפאלי ובכביש ירושלים-
מודיעין ממערב ,באזור התעשייה העירוני עטרות ובשדה
התעופה קלנדיה מצפון ,ובאר-ראם הפלסטינית והשכונות
הישראליות נווה יעקב ופסגת זאב ,שנבנו מעבר לקו הירוק
אחרי  ,1967ממזרח .בין אזור התעשייה ושדה התעופה ,על
אדמות קלנדיה שבגדה המערבית ובנפרד מרצף השכונה,
קיימת שכונה קטנה שאינה מוכרת על ידי הרשויות.
בעבר השתרעו אדמות הכפר על פני כ 15,000-דונם .אחרי
 ,1967הוקמו השכונות הישראליות נווה יעקוב ,פסגת
זאב ורמות על חלק ניכר מאדמות הכפר שנכללו בגבול
המוניציפאלי של ירושלים .גרעין הכפר ,בית חנינא אל-
בלד ,נותר ממערב ,מחוץ לגבולה המוניציפאלי של ירושלים.
רבים מתושבי בית חנינא שהו בגרעין הכפר עם סיום
המלחמה ,עת הוענקה תושבות הקבע בישראל לתושבי
ירושלים המזרחית .כשחזרו לקרקעותיהם שבתחום הגבול
המוניציפאלי החדש ,מצאו את עצמם מוגדרים כנפקדים-
נוכחים באדמתם.

 1.1בית חנינא

רקע על בית חנינא

בית חנינא אל-בלד נמצא בשטח  ,Bתחת אחריות מינהלית
של הרשות הפלסטינית ואחריות צבאית של מדינת ישראל.
הכפר כלוא ,יחד עם הכפרים ביר נבאללה ,אל-ג'דירה
ואל-ג'יב ,בתוך מובלעת ביר נבאללה ,המוקפת במכשול
ההפרדה.
בית חנינא הירושלמית החלה להתפתח כשכונה עירונית
בשנות ה 1980-ודרך רמאללה הפכה למרכזה החדש .בשנות
ה 1990-היגרו אליה בעיקר פלסטינים ישראלים שעברו
לירושלים .מאז בנייתו של מכשול ההפרדה ,היא הפכה
ליעד מבוקש גם בקרב תושבי ירושלים המזרחית שהעדיפו
להתגורר בצד הישראלי של המכשול .בשל הביקוש הרב
האמירו מחירי הדיור ,ופלסטינים רבים נאלצים כיום לחפש
פתרונות דיור בשכונות אחרות בעיר .למרות זאת ,מוסדות
התכנון סבורים כי בית חנינא (יחד עם שועפאט) אמורה
לספק את מירב פתרונות הדיור לפלסטינים בירושלים.
בשונה משכונות אחרות בירושלים המזרחית ,בבית חנינא
נבנו לאורך השנים גם פרויקטים יזמיים לאוכלוסיות ייעודיות
(מהנדסים ,עובדי חברת החשמל הפלסטינית וכד').

תוכנית המתאר ירושלים 2000
תוכנית המתאר החדשה ,הממתינה להפקדה,
מציעה תוספות בנייה בבית חנינא באמצעות
ציפוף משמעותי של השכונה אך בפועל,
מתממשות רק מקצת האפשרויות לציפוף ,כמו
גם בשועפאת השכנה .בנוסף ,התוכנית מקצה
לבית חנינא שני אזורי הרחבה .הראשון ,המבונה
ברובו ,הינו בשטח של כ 160-דונם (מתוכם כ40-
כלולים בשטחי שועפאט) באזור אל-אשקרייה
שבדרום מערב השכונה .בשטח ההרחבה ואף
מעט מעבר לה ,אושרו בעשור האחרון שתי
תוכניות ,ביוזמת בעלי הקרקעות ,ששטחן הכולל
קרוב ל 100-דונם .כתוצאה מכך ,בפועל ,חלקו
הגדול של שטח ההרחבה היה בהליך תכנון עוד
לפני אישורה של תוכנית המתאר להפקדה.
לא ידוע לנו על תכנון כולל לשטח הנותר.
המינהל הקהילתי מבקש לקדם במסגרת תכנון
ההרחבה את הקמתו של בית קברות חדש
לשימושם של תושבי השכונה ,כחלופה לבית
הקברות שבבית חנינא אל-בלד (ראו כביש .)20
שטח ההרחבה השני שהוקצה לבית חנינא נמצא
בתל עדסה שבצפון השכונה ,דרומית לאזור
התעשייה עטרות וצפונית לתת השכונה אל-
עקבה ,ושטחו כ 600-דונם .מזה מספר שנים
פועלים בעלי הקרקעות במקום למען קידום
תוכנית כוללת למתחם ,בסיוע ארגונים ובתאום
עם העירייה .התוכנית אמורה לכלול כ2500-
יחידות דיור ,וכן פארק רובעי הכולל אזורי נופש
ופנאי .בפועל מחולק האזור בין בעלי קרקע רבים,
וכן חיים באזור בדואים הגרים במבנים ארעיים.
התוכנית נמצאת בשלב ראשוני בלבד וטרם
הוגשה למוסדות התכנון.

כמעט כל הקרקעות בבית חנינא הינן במעמד
של 'קרקע בהסדר' (כלומר תהליך רישום הקרקע
בטאבו החל בתקופה הירדנית אך לא הושלם
אחרי  , )'67מעמד המקשה על אישורן של תוכניות
נקודתיות והיתרי בנייה .אישור בקשות אלו מותנה
בהוכחת הבעלות על הקרקע ,אשר תהליך רישומה
החל בשנות ה 50-וה ,60-על שם ראש המשפחה.
ואולם כעת מדובר בבעלות מפוצלת של יורשים
הנדרשים להסכמות בניהם ,או לחילופין באישורי
שכנים ומוכתארים .יתרה מכך ,עבור בעלי
קרקעות החיים בגרעין הכפר שמחוץ לירושלים,
כל ניסיון להסדיר את הקרקע מול מוסדות התכנון
כחלק מתהליך אישור הבנייה ,עלול להסתיים
בהכרזה על הקרקע או חלק ממנה כאדמת
נפקדים ,כלומר אדמה הנרשמת בבעלות מדינת
ישראל .מורכבות נוספת בנושא רישום הקרקע
נובעת מ 29-תוכניות האיחוד והחלוקה שאושרו
(חלקן עדיין נערכות) בשכונה במשך כ 15-שנה.
חוסר הוודאות של רישום הקרקע הביא לתופעה
נרחבת של גזילת קרקעות תוך זיוף מסמכי
בעלות ומכירה .על מנת להתמודד עם תופעה
זו ,הוקשחו הדרישות הנוגעות להוכחת בעלות
במסגרת בקשה להיתר בנייה ,דבר המקשה עוד
יותר על התושבים לקבל היתרי בנייה .בשנתיים
האחרונות ,על מנת לקצר את הליך הרישוי,
מפעילה עיריית ירושלים ,במינהל הקהילתי של
בית חנינא-שועפאט ,ועדת היתרים ניסיונית.
הוועדה מתמקדת בבדיקת הזיקה לקרקע של
תושבים המעוניינים להגיש בקשות להיתרי בנייה
לשם הסדרת בינוי קיים ו/או בנייה חדשה בהתאם
לתוכנית מאושרת.

דרך עירונית מספר  20מבוססת ברובה על הדרך
ההיסטורית שחיברה את בית חנינא אל-בלד
אל דרך רמאללה הנמצאת מזרחית לה .אחרי
 ,1967הדרך הישנה המשיכה לשרת את תושבי
בית חנינא הירושלמית ,בין היתר כגישה לבית
הקברות שבמרכז הכפר ההיסטורי .במהלך
השנים ,הדרך המקורית הורחבה והושלמה
על מנת לחבר את פסגת זאב ,שממזרח לבית
חנינא ,אל כביש ירושלים מודיעין ,שממערב לה.
החלק החדש של הכביש קוטע את רצף השכונה
ומותיר חיבורים להולכי רגל בלבד באמצעות
שני גשרים .בצד המערבי ,נבנה גשר מסיבי ,תוך
פגיעה בנוף וסטייה מהתוואי המקורי של הדרך.
זאת על מנת לקצר את החיבור לכביש ירושלים
מודיעין ולעקוף את מובלעת מכשול ההפרדה.
חסימת הדרך המקורית על ידי מכשול ההפרדה
גרמה לכך שנסיעתם של התושבים לכפר ,שבעבר
ארכה מספר דקות ,אורכת כיום כשעה וחצי
וכרוכה במעבר דרך מחסום קלנדיה .במכשול,
בנקודת המפגש עם הדרך ההיסטורית ,קבוע
שער הסגור כל שעות היום .בעקבות עתירה לבג"צ
של תושב הכפר המתגורר בסמוך למכשול ,בצד
הישראלי ,נפתח השער בתאום בלבד ,כדי לאפשר
לו לעבד את אדמותיו אשר מעבר למכשול.

מתנחלים בבית חנינא
תופעת השתלטות מתנחלים ישראלים על בתים
בלב שכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית
גלשה ב 2012-אל מעבר לשכונות הסמוכות
לעיר העתיקה ,כשמשפחה בת  13נפשות פונתה
בכח מביתה שבבית חנינא .באותו מתחם,
לאחר הטרדות חוזרות ונשנות מצד המתנחלים,
פונו שתי משפחות פלסטיניות נוספות .על פי
דיווחים בעיתונות ,מתכננים המתנחלים להגיש
תוכנית לבניית עשרות יחידות דיור במתחם.
פינוי המשפחות הפלסטיניות התאפשר לאחר
שבית המשפט קיבל את הוכחות הבעלות
היהודית על קרקעות אותן איבדו ב ,1948-זכות
אשר נמנעת מפלסטינים .בנוסף ,לאחרונה ניסו
ארגוני המתנחלים לבטל עסקה שנעשתה כחוק,
ובה האוניברסיטה העברית מכרה קרקעות שהיו
בבעלותה לעמותה הפלסטינית "מג'לס אל-
אסכאן" הפועלת כמעין משרד שיכון לפלסטינים
בירושלים המזרחית.

שכונה לא מוכרת (קלנדיה)
חלק מאדמותיו של הכפר קלנדיה ,הנמצא בגדה
המערבית ,נכלל אחרי  1967בתוך הגבול המוניציפאלי
של ירושלים .על אדמות אלו קיימת שכונה קטנה,
הכלואה בין אזור התעשייה עטרות מדרום לבין שדה
התעופה המושבת ,שהוקם במקום על ידי הבריטים,
מצפון .כרבע מהשטח מיועד לתעשייה ,ורובו לא
מתוכנן .במספר חלקות אושרו תוכניות נקודתיות
המתירות בנייה למגורים ולמלונאות .בפועל השטחים
משמשים למגורים ולחקלאות .מכשול ההפרדה חודר
לשטח בחלקו המערבי ,ומותיר מספר בתים בצדו
הפלסטיני .בחלקו המזרחי של השטח מקבץ בתים
סומן בתוכנית המתאר החדשה ירושלים  2000כאזור
מגורים עירוני (כלומר -קיים) ,אף על פי שאינו מיועד
למגורים בתכנית מאושרת ,אולם הסימון אינו כולל
את כל הבתים הקיימים בשטח.

ד'אחית אל-בריד
בצפון-מזרח בית חנינא ,ממזרח לכביש  60ומחוץ
לגבול המוניציפאלי של העיר ,קיימת שכונת ד'אחית
אל-בריד (פרוור הדואר) ,שהוותה חלק אינטגרלי
מהמרקם העירוני של אר-ראם ,עד שנותקה ממנה
בעקבות בניית מכשול ההפרדה .שכונה זו מהווה
המשך ישיר לחלק קטן של בית חנינא הנמצא אף
הוא ממזרח לכביש  .60כרבע מהשטח מסווג כשטח
 ,Bהאמור להיות בניהולה האזרחי של הרשות
הפלסטינית ,והשאר כשטח ( Cבשליטה מלאה
אזרחית וצבאית של ישראל) .בפועל ,השכונה
מנותקת פיזית מהרשות הפלסטינית ,שסיפקה לה
שירותים עד כה ,ופורמאלית מירושלים שאליה איננה
משתייכת .כתוצאה מכך ,אין מי שיספק לה שירותים,
ותושביה נותרים כלואים בין מחסומים וחומות.

אזור בית חנינא מהווה דוגמא מצוינת למקום בו תוכניות אלטרנטיביות
צמחו מהשטח ,מתוך יוזמות ושיתופי פעולה בין תושבים ,ונשענו
על תמיכה וארגון של המינהל הקהילתי בשכונה .התוכניות נועדו
לאפשר בנייה ולהכשיר בתים קיימים בשטחים שיועדו לשטחי נוף
פתוח ,ובכך לאפשר לתושבי השכונה להסדיר את מעמד בתיהם.
תוכנית מס'  6671לתת השכונה חוד אט-טאבל (ואדי אד-דאם ואל-עקבה),
נכנסה לתוקף בינואר  2002וחלה על שטח של  628דונמים ממערב לתוכנית
המתאר השכונתית הצפונית (3458א') .התוכנית מציעה מנגנון ייחודי לפיו ניתן
לאפשר בנייה מוגבלת למגורים בשטחים שבייעוד נוף פתוח .לפי התוכנית,
בעלי הקרקעות שנותרו בייעוד זה יכולים להקים מבנה מגורים אחד בכל
חלקה עד לנפח מסוים .מיקומם המדויק של המבנים לא נקבע באופן מחייב
בתשריט ,אלא נותר לשיקולו של בעל הקרקע בהתאם לצרכיו ולרצונותיו,
תחת מגבלות מסוימות .מנגנון זה מאפשר לכל בעלי הקרקע לממש את זכותם
לגור על אדמתם ומספק גמישות בכל הנוגע לפיתוח המדויק של השטח.
תוכנית מס'  9713לאזור אל-אשקרייה שבדרום מערב השכונה ,המתפרסת על
כ 83-דונם ,נכנסה לתוקף רק לאחרונה ( .)2012התוכנית מסדירה סטטוטורית
את מעמדה של שכונת מגורים שנבנתה באופן ספונטאני לאורך השנים,
בשטחי נוף פתוח .רק חלק מהאזור נכלל בשטח עירוני מוצע (כלומר – הרחבה)
בתוכנית המתאר ירושלים  ,2000למרות שהתכנון החל לפני שתוכנית המתאר
אושרה להפקדה .באמצעות שיתוף פעולה שנוצר בין התושבים ,התגבש
במסגרת התוכנית מנגנון ייחודי להקצאת שטחים לצרכי ציבור .על פי המנגנון
בעלי קרקע שברשותם הייתה קרקע פנויה הפרישו לצורכי ציבור שטחים
גדולים יותר מאשר שכניהם ובתמורה קיבלו אחוזי בנייה גבוהים .כמו כן,
התושבים קנו יחדיו שטח על מנת שיוכל לשמש כשטח ציבורי פתוח (שצ"פ).
שתי התוכניות לעיל מעידות כי תכנון הנעשה מתוך רגישות למצב הקיים,
תוך שיתוף פעולה מלא עם התושבים ויישום של רעיונות תכנוניים
יצירתיים ,יכול להניב תוצאות חיוביות הן להסדרה של בינוי קיים וקביעת
מסגרת לבנייה חדשה ,והן לחיזוק התשתית הציבורית והקהילתית.

התוכניות המאושרות בבית חנינא
חלק מתוכנית מתאר מקומית מס' 3000ב' לבית חנינא ושועפאת

 5,195.0דונם

סה"כ שטח מתוכנן

 5,195.0דונם

שטח לא מתוכנן

 42.0דונם

סה"כ שטח השכונה

 5,237.0דונם

שתי תוכניות מתאר מפורטות (3457א'3458 ,א') שינו כ 3,022-דונם משטח תוכנית המתאר המקומית
(3000ב') ובתחומן נקבעו  29מתחמי איחוד וחלוקה בשטח כולל של כ 1,237-דונם .במסגרת תוכניות מתאר
מפורטות נוספות ( )11448 ,9713 ,6671לחוד אל-טאבל ואל-אשקרייה שונו כ 733-דונם נוספים משטח
התוכנית המקורית.
בנוסף ,ייעודי קרקע ,על פני כ 115-דונם ,שונו במסגרת תוכניות תשתית מפורטות ( 13456ו9081 -א' לכביש
 ,20ו 8000-לרכבת הקלה) .כמו כן ,נערכו בשכונה עשרות תוכניות נקודתיות אשר הוסיפו זכויות בניה
באזורים מצומצמים.

Design lioradarom@gmail.com

התוכניות המאושרת בעטרות ובמובלעות

אל-עקבה

שטח המריבה

תוכניות מפורטות (1689א'+ב' )4572 ,3012 ,לאזור התעשייה עטרות

בסמוך לצומת של דרך רמאללה עם כביש 60
(צומת הכניסה לנווה יעקב) ,קיים שטח שיועד
במקור כשטח ציבורי לגני ילדים .בשל קרבתו
לתחנת דלק ,לא ניתן היה לפתחו על פי ייעוד
זה ,ולכן פעלו במינהל הקהילתי לפיתוח השטח
כגינה ציבורית לרווחת התושבים .כחלופה לשטח
החיוני ,בקשו במינהל הקהילתי לקבוע ייעוד קרקע
למבנה ציבור ,להקמת בית ספר תיכון ,בשטח

 1,563.0דונם

תוכניות נקודתיות (5357א' )3891 ,6330 ,בשכונה הלא מוכרת

 7.0דונם

סה"כ שטח מתוכנן

 1,570.0דונם

שטח לא מתוכנן ,כולל שטח מחוץ לגבולות ירושלים

 1,821.0דונם

סה"כ שטח השכונה

 3,391.0דונם

חלק מתוכניות המתאר המפורטות לאיזור התעשייה חלות גם על שטח השכונה הלא מוכרת .באזור התעשייה
נערכו  7תוכניות נקודתיות אשר הוסיפו זכויות בניה באזור מצומצם .השטח הלא מתוכנן כולל שטחים מחוץ
למכשול ההפרדה אך בתוך הגבול המוניציפאלי וכן שטחים מחוץ לגבול המוניציפאלי שאינם מעבר למכשול
ההפרדה.

 1.1בית חנינא

בעיות מרכזיות בבית חנינא

העדר רישום קרקעות מוסדר

כביש 20

המיועד היום לתכנון עתידי ,מעבר לכביש .השטח
שימש בעבר כבסיס צבאי אך כיום איננו בשימוש.
תושבי נווה יעקב ,התנגדו למהלך באופן נחרץ בטענה
שיש בכך סיכון בטחוני .התנגדותם נותרה בעינה גם
כאשר הוצע לייעד את המבנה לבית ספר לבנות ,לגני
ילדים ,ואפילו למוסד לנכים .לאחרונה הושגה פשרה
במסגרתה המתחם יתוכנן מחדש לטובת בית חנינא,
ויכלול מגרש למבני ציבור .בתמורה יתוכנן לטובת נווה
יעקב מגרש לצרכי ציבור (ככל הנראה ישיבה) ממזרח
לכביש  .60במסגרת התוכנית יוסדר קטע מדרך
רמאללה ,הקיים בפועל אך יועד בתוכנית השכונתית
לביטול ,ובכך ישמר התוואי ההיסטורי של הדרך.

תכנון מלמטה

ייעודי קרקע מול שימושים בתוכניות מאושרות
בית חנינא
ייעוד

תוכניות

שימוש בפועל

דונם

%

מגורים*

2,075

40

לפי התוכניות המאושרות בשכונה ,הבנייה ברוב אזורי המגורים בשכונה מוגבלת לשלוש קומות .באזורים המרכזיים מותרת בנייה
של עד חמש קומות .בפועל ,ממזרח לדרך רמאללה אזורי המגורים כבר בנויים כמעט במלואם ,ואולם ממערבה קיימים עדיין
שטחים בלתי מבונים המיועדים למגורים ,במיוחד באזורים בהן אושרו רק לאחרונה תוכניות איחוד וחלוקה .באזורי מגורים רבים
קיימת בניה גבוהה יותר מן המאושר בתוכניות ומספר איזורים המיועדים כשטחים פתוחים ,בנויים בפועל.

מגורים
ומסחר**

184

4

בחלקיה הדרומיים והמרכזיים של השכונה ניתן לשלב שימושים של מסחר ,מגורים ,משרדים ומלונאות משני צידיה של דרך
רמאללה .מצפון להתחברות דרך רמאללה עם כביש  ,60הציר המסחרי מתוכנן להמשיך לאורך רחוב המקביל לדרך רמאללה
ממערב .למרות הרצון ליצור ציר מסחרי רציף ואינטנסיבי ,הבנייה בפועל מקוטעת ,במיוחד באזור הצפוני.

שטחים
פתוחים

1,423

27

בשכונה מתוכננים כ 40-מגרשים כשטחים ציבוריים פתוחים ,בשטח כולל של כ 152-דונם (כ 3%-משטח השכונה) .רובם שטחים
קטנים שלא פותחו מעולם ומשמשים בפועל בעיקר ככבישים וכחניות ,ולעיתים גם לחקלאות .בפסגת תל-אל פול ,בסמוך לריכוז
מבני הציבור ,מיועדים כ 35-דונם לפארק ציבורי גדול .בפועל קיימים במקום שרידיו של ארמון המלך חוסיין ומצבורים של פסולת
בניין .בתוכנית המתאר ירושלים  2000סומן האזור כשטח פתוח בניגוד לייעוד כשצ"פ .יתרת השטחים הפתוחים הם שטחי נוף
פתוח בהם אסורה בנייה מכל סוג שהוא ,למעט בתת השכונה חוד אל-טאבל (ראו :סיפור מסגרת).

דרכים

1,046

20

באזורי המגורים המפותחים ,רוב הדרכים הקיימות הינן סטטוטוריות .באזורים שטרם פותחו ,או שפותחו חלקית ,קיים פער
משמעותי בין הדרכים הקיימות ובין המערך המתוכנן .דרכים צרות ודרכי עפר רבות ,המנגישות בתים מרוחקים ,הן חסרות מעמד.
מאידך דרכים מתוכננות שאינן קיימות בפועל אינן ישימות בשל בתים הבנויים לאורך התוואי .כמו כן ,מצב התחזוקה של הכבישים
במקומות רבים לוקה בחסר ודורש השקעה.

מבני ציבור
ומוסדות

437

8

בשכונה מתוכננים כ 85-מגרשים בייעוד למבני ציבור .על אף מספר המגרשים הרב ,מספר מבני הציבור הקיימים בפועל בשכונה
קטן .למעלה מ 65-מגרשים לא פותחו מעולם ועל כ 12-מתוכם קיימים מבני מגורים ,דרכים או מגרשי חנייה .במגרשים שפותחו
קיימים בעיקר בתי ספר וגני ילדים ,ותיקים ברובם ,וכן מתנ"ס אחד הפועל בבניין חדש .בנוסף ,מתוכננים כ 20-מגרשים בייעוד
למוסדות ,מרביתם קיימים בפועל ,ומשמשים לחינוך ,רפואה ולמסגד .על מגרש אשר מיועד למוסד ,במורדות תל אל-פול ,מקדם
המינהל הקהילתי הקמת בריכת שחייה ציבורית ,שתשרת את כלל ירושלים המזרחית .במרכז השכונה ישנו שטח גדול המיועד
בחלקו למוסד ובחלקו למבני ציבור .הקרקע בבעלות אגודה ציבורית שהוקמה בשנות ה 1940-במטרה לקנות ולפתח שטחים
לרווחת הציבור .בשטח למבני הציבור קיימים בית ספר ,מגרש ספורט ומסגד ,אך השטח למוסד נותר ללא בינוי היות ואין לו
עדיין תוכנית מפורטת.

אחר

72

1

כולל שטחים לתכנון בעתיד ,שטחים למתקנים הנדסיים ותחנות דלק ,ושטחים לא מתוכננים.

5,237

100

סה"כ
בית חנינא

* במרבית אזורי המגורים בשכונה ( )75%מותרים  50-75%בנייה בשתיים עד שלוש קומות .באזורים המרכזיים יותר ( 25%משטחי המגורים) מותרים עד  120%בנייה ב 4-קומות.
**באזורים אלו נקבעו  100-150%בנייה ב 4-5 -קומות ,ובקווי בניין קדמיים וצדדיים אפס ,על מנת ליצור חזיתות מסחריות רציפות.

איזור תעשייה עטרות והמובלעות
אזור
התעשיה
עטרות

1,462

43

עיקר השטח מיועד לתעשיה ולדרכים ,וכן לשטחים פתוחים פרטיים וציבוריים .מרבית השטח הופקע מתושבי בית חנינא על מנת
להקים את אזור התעשייה .בחלק הצפון מזרחי של אזור התעשייה ,קיים שטח פנוי של כ 25-דונם המיועד לתכנון עתידי ושייך
לתושבי בית חנינא ,המעוניינים לקדם בו תוכנית לפיתוח .שטח קטן לא מתוכנן של כ 17-דונם מאזור התעשיה נמצא בתוך הגבול
המוניציפאלי אך מעבר למכשול ההפרדה ,צמוד לשכונת אל-מואחל של ביר נבאללה.

שכונה
לא מוכרת
(קלנדיה)

526

16

מלבד מבני המגורים הקיימים בשטח ,קיימים שטחים מעובדים וכן שטחים פנויים מבינוי .יותר ממחצית מהשטח איננו מתוכנן.
מרבית השטח המתוכנן מיועד כשטח להתעשייה ולהרחבת הכביש הראשי (מזרח-מערב) המשמש כגבול הצפוני של איזור
התעשייה (ראו :שכונה לא מוכרת).

מובלעת
ד'אחית
אל-בריד

183

5

שכונה של אר-ראם ,הנמצאת ברובה המכריע מחוץ לגבול המוניציפאלי של ירושלים ,אך נותרה בצד הישראלי של מכשול
ההפרדה .האזור מבונה כולו (ראו :ד'אחית אל-בריד).

מובלעת
מרחב התפר

1,220

36

שטח במערב השכונה הכלוא בין הגבול המוניציפאלי לבין מכשול ההפרדה .מרבית השטח משמש לחקלאות והחלקות שייכות
בחלקן לתושבי בית חנינא אל-בלד שמעבר למכשול הפרדה ,ובחלקן לתושבי בית חנינא הירושלמית .בנוסף ,השטח כולל חלק
קטן משטחה של תת-השכונה חוט אט-טאבל ובית אחד הנמצא צמוד למכשול ההפרדה (ראו :כביש .)20

סה"כ עטרות
והמובלעות

3,391

100

