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   משרד החינו 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדק ) המנהלה לחינו  ירושלי (י "בעיריית ירושלי  ובמנח, במשרד החינו 

בדיקת השלמה נעשתה . הטיפול בנושא בינוי כיתות לימוד במזרח ירושלי 
הליכי התכנו  , מצב כיתות הלימוד: נבדקו הנושאי  האלה. במשרד המשפטי 

מבני חינו  , הפקעת קרקעות, ור  בה קביעת הצ, וההקמה של מבני חינו 
, יסודיי  בתי ספר על, בינוי מוסדות לחינו  מיוחד, בצפו  מזרח ירושלי 

 .מעורבות  של המשרד והנהלת העירייה בפתרו  מצוקת כיתות הלימוד
הביקורת . במשרד החינו ) ר"שח(נבדקו פעולות אג! שירותי חינו  ורווחה 

, "גילת"ו" מיכאל"וביניה  תכניות , ג!התמקדה בעיקר בהפעלת תכניות בא
. הבדיקה נעשתה במטה האג!. ובפעילות הג! לתרבות ולאמנות בשכונות

בחברה , במחוזות ירושלי  והמרכז, בדיקות השלמה נעשו במינהל הפדגוגי
ל הבכיר "בלשכת הסמנכ, באג! משאבי אנוש, בלשכת חשב המשרד, סי "למתנ

 .רזי  ובלשכה המשפטיתבוועדת המכ, למינהל ולמשאבי אנוש
גני ילדי  ומעונות יו  "ובעמותת " רשת גני ילדי  של אגודת ישראל"בעמותת 

בדיקות השלמה נעשו במשרד .  נבדקו ענייני מינהל ושכר"ירושלי ' בית יעקב'
הביקורת התמקדה בעיקר בנושאי  . במשרד האוצר ובעיריית ירושלי , החינו 
רשת גני ילדי  של "מינהל וכוח אד  בעמותת ענייני , תקצוב גני ילדי : האלה

הפעלת גני  בחינו  המוכר שאינו רשמי בירושלי  וענייני , "אגודת ישראל
 ".ירושלי ' בית יעקב'גני ילדי  ומעונות יו  "תקציב ושכר בעמותת 

הבדיקה נעשתה במטה . נבדק טיפול משרד החינו  בטיולי  של מוסדות החינו 
ת השלמה נעשו ברשות הטבע והגני  ובחברה להגנת בדיקו. המשרד ובמחוזות

לעקוב אחר יישו  המלצות מבקר המדינה , בי  היתר, הביקורת נועדה. הטבע
 .645' עמ, ב של מבקר המדינה55שפורסמו בדוח שנתי 

, הבדיקה נעשתה במשרד. נבדק פיקוח משרד החינו  על הוראת תחומי דעת
בי  . התבקשו למלא) רי "מפמ(  מרכזי בעיקר באמצעות שאלוני  שהמפקחי 

איוש , הגדרת המקצועות הנלמדי  במערכת החינו : נבדקו נושאי  אלה, היתר
תפקיד , רי "המסגרת הארגונית של המפמ, ר המזכירות הפדגוגית"תפקיד יו

יישו  , ועדות המקצוע, ר על המקצוע שבפיקוחו"המידע שבידי המפמ, ר"המפמ
  .ינו  בהוראת המקצועות ואכיפת ההנחיות הפדגוגיות של משרד הח
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 בינוי כיתות לימוד במזרח ירושלי 
 תקציר

החליטה ממשלת ישראל, לאחר מלחמת ששת הימי , 1967ביוני 
1

 לצר  את החלק 
והוא נעשה שטח משטחה של המדינה לכל דבר , המזרחי של ירושלי  למדינת ישראל

וה  זכאי  לכל הזכויות , "תושבי קבע"לתושבי מזרח ירושלי  מעמד של . ועניי 
 1949 ט"התש, ובכלל זאת לזכויות שמקנה לה  חוק לימוד חובה, המוקנות לכל אזרח

 ). חוק לימוד חובה להל  (
האחריות להפעלת מוסדות חינו# במזרח ירושלי  מוטלת על המדינה ועל עיריית 

ונית במזרח במערכת החינו# העיר, על פי נתוני העירייה).  העירייה להל  (ירושלי  
ירושלי 
2

ח" למדו בשנת הלימודי  התשס
3

 .  תלמידי 40,200 כ) 2008 2007 (
 תלמידי  נוספי  למדו באותה שנה במוסדות חינו# מוכר שאינו רשמי16,600 כ

4
 , 

 כיתות 1,000 במזרח ירושלי  חסרות כ.  תלמידי  במוסדות חינו# פרטיי 20,000 וכ
 .ומספר  עולה משנה לשנה, לימוד

, זאת. פר הילדי  הלומדי  במערכת החינו# העירונית במזרח ירושלי  גדל והול#מס
בשל המצב הכלכלי הקשה של תושבי מזרח ירושלי  והקושי שלה  לממ  , בי  השאר

שבעקבותיה , ובשל בניית גדר הביטחו  סביב ירושלי ; חינו# במוסדות חינו# פרטיי 
שעזבו את העיר במש# ,  כחולותחזרו לירושלי  תושבי קבע בעלי תעודות זהות

השני 
5

 . 
להל  (הוקמה לפי הסכ  בי  משרד החינו# ) י" מנח להל  (המינהלה לחינו# ירושלי  

המאגד , היא משמשת מחוז ייחודי במשרד. ט"ובי  העירייה בשנת התשמ)  המשרד 
י אחראית לתכנו  מערכת החינו# "מנח. את אג  החינו# בעירייה ואת מפקחי המשרד

, הפעלתה על סמ# צורכי האוכלוסייה ומוסדות החינו# בירושלי  בתחו  הפיזיול
 . התקציבי והחינוכי

+ עתירות בעניי  המחסור בכיתות לימוד במזרח " ואיל# הוגשו לבג2000משנת 
ירושלי 
6

באוגוסט , ובמועד סיו  הביקורת, + ד  בנושא והחליט החלטות בעניינו"בג. 
  .וני  בנושא מ  המשרד ומ  העירייההוא הוסי  לדרוש עדכ, 2008

__________________ 
 .577' החלטה מס  1
 .יסודיי  עירוניי  וכמו כ  מוסדות חינו  על, בתי ספר יסודיי  וחטיבות ביניי , במערכת זו גני חובה  2
 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  3
מוסדות לחינו  מוכר שאינו רשמי נתוני  בבעלות גופי  ציבוריי  או פרטיי  ומקבלי  מימו  ג    4

 .ממשרד החינו 
טוב  סימ  אורה אחימאיר ויעקב בר: בתו , "מערכת החינו  הייחודית של ירושלי ", מאיה חוש ר "ד  5

 . 65 55' עמ, )2008 (ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ ˘ 1967-2007 40, )עורכי (
 5185/01( "בג; תקדי ', Ó ‰ ÈË˜‰ 'Â Ô‡„ÓÁ „ÓÁÂÓ-27Á‡  ' ' Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ 3834/01( "בג  6

Ù ' ‰È¯„·)ÔÈË˜ (Â-911Á‡ '   'Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ' , תקדי. 
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול  של המשרד 2008אוגוסט  בחודשי  פברואר
, י"הבדיקה נעשתה במנח. ושל העירייה בנושא בינוי כיתות הלימוד במזרח ירושלי 

. בדיקת השלמה נעשתה במשרד המשפטי . ביחידות שונות בעירייה ובמשרד
הליכי ; מצב כיתות הלימוד): בעניי  מזרח ירושלי (ורת נבדקו הנושאי  האלה בביק

מבני ; הפקעת קרקעות; קביעת הצור% במבני חינו%; התכנו  וההקמה של מבני חינו%
; יסודיי  בתי ספר על; בינוי מוסדות לחינו% מיוחד; חינו% בצפו  מזרח ירושלי 

  .  של מצוקת כיתות הלימודומעורבות  של המשרד והנהלת העירייה בפתרו 
 עיקרי הממצאי 

 כיתות הלימוד במזרח ירושלי 
השתמשה העירייה , א& על פי שבמזרח העיר יש מחסור מתמיד בכיתות לימוד

מרבית . במש% שני  רבות" כיבוי שרפות"בחלופות זמניות שונות ונקטה פעולות ל
 מ  10% יותר מו, כיתות הלימוד במזרח העיר שוכנות בחדרי  שאינ  תקניי 

חלק מ  המבני  השכורי  אינ  מיועדי  לשמש מבני .  במבני  שכורי  הכיתות 
ולכ  , לעתי  גודל  מספיק כדי לאכלס רק חלק מכיתות הלימוד של בית הספר. חינו%

הדעת נותנת כי פיזור הכיתות וחדרי הספח . יש שבית ספר אחד מפוזר במבני  שוני 
פוגע פגיעה של ממש ,  המרוחקי  זה מזה מרחק נסיעה,של בית הספר במבני  שוני 

 . בפעילותו החינוכית והחברתית
. חלק מ  המבני  ששכרה העירייה במזרח ירושלי  אינ  מיועדי  לשמש מבני חינו%

יש שחדרי הלימוד באות  מבני  קטני  מאוד לעומת חדרי  תקניי  והצפיפות בה  
בחלק מבתי הספר אי  חדר מורי  וחדרי , מאחר שאי  די חדרי  לכיתות הלימוד; רבה

  .ספח אחרי 
 הליכי התכנו  וההקמה של מבני חינו 

י קובעת את מאפייניו של המוסד "בשלב הראשו  של הקמת מוסד חינו% מנח .1
היא נותנת לאג& , לאחר שקיבלה מהמשרד פרוגרמה מאושרת למוסד האמור. הנחו(

נמצא כי במש% . יה הוראה לתכנו  המוסדשבעירי) צ" האג& למ להל  (למבני ציבור 
. י הוראות תכנו " לא נתנה מנח  2008 עד אפריל 2004 מינואר  יותר מארבע שני  

אפשר להניח כי לאחר שיסתיימו פרויקטי  שכבר תוכננו על פי הוראות התכנו  
 לא יוקמו כמעט כיתות לימוד חדשות במש% שני    או לפני כ  2004 מינואר  הישנות 

 .חדותא
במש% ארבע שני  לא מונה עובד קבוע לתפקיד מנהל המחלקה לתכנו  חינוכי  .2

בשל המחסור החמור בכיתות לימוד במזרח ירושלי  היה על העירייה . י"פיזי במנח
, ("כפי שהודיעה לבג, העירייה שכרה. לאייש בדחיפות את תפקיד מנהל המחלקה

שנכנסה לתפקידה בלי , לקה האמורהאת שירותיו של מתכנ  כדי לסייע למנהלת המח
, אול  המתכנ  שנשכר עזב את תפקידו כעבור חודשי  אחדי . חפיפה מסודרת

 . והעירייה לא שכרה מתכנ  אחר
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 קביעת הצור  במבני חינו 
במידע , בי  השאר, כדי לקבוע א  יש לבנות כיתות לימוד ביישוב כלשהו יש צור%

' על פי מספר הילדי  הנרשמי  לכיתות א. המגוו  על אוכלוסיית היישוב ועל הרכב
אפשר לדעת א  היצע , ומספר התלמידי  המבקשי  לעבור ממוסד חינו% אחד לאחר

 .מקומות הלימוד בבתי הספר מספק את הדרישות
חובתה לרשו  , 2001( באוגוסט "על פי פרשנותה של העירייה לפסק די  שנת  בג .1

תלמידי  המבקשי  '; לגני חובה ולכיתות אילדי  בבתי הספר חלה רק על הנרשמי  
. לא חלה על העירייה החובה לספק לה  מקו  לימוד, ומעלה' להירש  לכיתות ב

י לברר ע  היוע( "על מנח, לדעת משרד מבקר המדינה. לפרשנות זו לא נמצאו תימוכי 
המשפטי של העירייה א  אפשר לפרש את פסק הדי  בדר% זו וא  אי  הוא מחייב את 

 .ומעלה' ירייה לרשו  לבתי ספר עירוניי  ג  ילדי  בכיתות בהע
ומעלה בבתי ספר ' י אינה יודעת כמה תלמידי  ביקשו להירש  לכיתות ב"מנח .2

וממילא היא אינה יודעת א  , ח ונענו בשלילה"רשמיי  בשנת הלימודי  התשס
ות לימוד הדבר מקשה עליה לתכנ  את בניית  של כית. תלמידי  אלה למדו בשנה זו

י במערכות ממוחשבות "את הרישו  לבתי הספר במערב העיר מנהלת מנח. חדשות
היא מקבלת נתוני  מלאי  מבתי הספר ומשבצת בעצמה את הילדי  . לניהול נתוני 

, לגבי בתי הספר במזרח העיר אי  לה מערכות לניהול נתוני , לעומת זאת. בבתי הספר
והאחריות למציאת , בל את הילד לבית ספר ומנהלי בתי הספר ה  המחליטי  א  לק

 . בית ספר מוטלת על הורי הילד
שהיא נחותה , בהנהגת שיטת רישו  שונה במזרח העיר, לדעת משרד מבקר המדינה

העירייה ; יש משו  פגיעה בילדי מזרח העיר, לעומת השיטה הנהוגה במערבה
, מוסדות חינו% רשמיי י אינ  ממלאות את חובת  כלפי הילדי  בנוגע ללימוד ב"ומנח

הטלת האחריות למציאת . שכ  אי  ה  מאפשרות לחלק מה  ללמוד באות  מוסדות
בתי ספר על כתפי ההורי  עלולה להוביל  למצב שבו ה  יעמדו חסרי אוני  מול בתי 

י להנהיג את שיטת הרישו  הנהוגה במערב "על מנח. ספר שאינ  מקבלי  את ילד 
  .תוני  מלאי  ואמיני  על הביקוש לבתי ספר עירוניי העיר ג  במזרחה ולאסו& נ

 הפקעת קרקעות 
ובה  הפקעה , זכויות במקרקעי  מוקנות לרשויות מקומיות בחמש דרכי  עיקריות

 בחוק התכנו  188ומכוח סעי& , 1943, )רכישה לצרכי ציבור(מכוח פקודת הקרקעות 
פעמי  .  בחוק זה128 120איחוד וחלוקה מכוח סעיפי  ; 1965 ה"התשכ, והבנייה

במהל% השני  הסבירה . רבות העירייה נדרשת לשל  פיצויי  בגי  קרקע שהפקיעה
העירייה כי במזרח ירושלי  אפשר לבנות מבני  המיועדי  לצורכי חינו% כמעט רק 

 . על קרקעות שהופקעו
במש% שני  טענה העירייה כי מאחר שאפשר לפתור את בעיית המחסור בכיתות  .1

ומאחר שלעירייה אי  תקציב , ד במזרח ירושלי  רק באמצעות הפקעת קרקעותלימו
. אפשר לפתור את בעיית המחסור בכיתות לימוד במזרח ירושלי   אי להפקעות 

המשרד סבר כי הפתרו  היחיד לבעיית המחסור בקרקעות למבני חינו% במזרח העיר 
עירייה כי פתרו  הבעיה עוד טענו המשרד וה. הוא הקצאת תקציבי  גדולי  להפקעות

והעירייה לבדה אינה יכולה לשאת בנטל פיצויי , דורש מעורבות של משרדי הממשלה
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שבו נדרשו להופיע עובדי  בכירי  במשרד , ("רק לקראת דיו  בבג. ההפקעה
וסוכ  כי הממשלה תקציב כספי  להפקעת , התקיימו דיוני  בנושא, ובעירייה
 . קרקעות

על פי החלטה שהתקבלה בדיו  , 2007קציב להפקעות בשנת ג  משהוקצה לעירייה ת
נדרשו . לא עשתה בו העירייה שימוש מידי, משתתפי  במשרד ראש הממשלה רב

י תשעה חודשי  ויותר כדי להעביר רשימה של חמישה מגרשי  המיועדי  "למנח
ל משרד ראש הממשלה התנה את קבלת יתרת "מנכ. לש  קבלת התקציב, להפקעה

וכדי לעמוד בתנאי הזה פעל , הפקעות במציאת חלופות זולות להפקעותהתקציב ל
ל משרד ראש "דרישתו של מנכ. אול  הצוות פעל זמ  קצר בלבד. בעירייה צוות מיוחד
ל העירייה את תקציב ההפקעות "וא& על פי כ  ביקש ממנו מנכ, הממשלה לא מולאה

 . 2008לשנת 
 מלמדי  שהעירייה אינה עושה די הממצאי  האמורי , לדעת משרד מבקר המדינה

אמנ  קיימי  קשיי  . לאיתור קרקעות לבינוי מוסדות חינו% במזרח ירושלי 
אול  אל לעירייה להיתלות בקשיי  אלה ולהימנע , אובייקטיביי  באיתור קרקעות

 .מלעשות כל שביכולתה בתחו  זה
קעתה של העירייה השלימה פעמיי  את שני השלבי  הראשוני  הנדרשי  להפ .2

מחלקת נכסי  בעירייה השלימה חלק משלבי . וז'חלקת קרקע בשכונת ואדי ג
בשני  שהייתה העירייה צריכה . ולאחר מכ  נשכח העניי  ולא טופל עוד, ההפקעה

א% , לפתור את בעיית המחסור במבני חינו% היה אפשר להשתמש בקרקע הזאת
 .  שנה20 י לא השתמשה בה יותר מ"מנח

קעה של קרקעות במזרח ירושלי  ה  מורכבי  וכרוכי  בהשקעת הליכי ההפ .3
אלא , אול  לא רק קשיי  אלה מונעי  מהעירייה להפקיע קרקעות. משאבי  רבי 

ג  משהשלימה מחלקת נכסי  . י למחלקת נכסי "ג  חוסר שיתו& הפעולה בי  מנח
 ,ההפקעה לא יצאה אל הפועל, שלבי  מסוימי  בהפקעה של קרקעות מסוימות

 . והקמת  של מבני החינו% לא קודמה
 הסכי  המשרד לאפשר לעירייה לבנות מבני חינו% על גבי קרקע 2007באוקטובר  .4

  .אול  נמצא כי העירייה לא דנה באפשרות זו, שהופקעה לצורכי שימוש בלבד
 מבני חינו  בצפו  מזרח ירושלי  

חלק ניכר . מודבשכונות שבצפו  מזרח ירושלי  יש מחסור ניכר בכיתות לי
העירייה . מהתלמידי  שלא התקבלו לחינו% הרשמי במזרח העיר גרי  בשכונות אלה

במש% שני  קידמה . י פעלו בעצלתיי  בעניי  הקצאת קרקע לצורכי חינו%"ומנח
מקצת התכניות כבר . העירייה עשרות תכניות לאיחוד וחלוקה בצפו  מזרח ירושלי 

א% העירייה עדיי  לא החלה לבנות ,  ואיל2005%אושרו מהמחצית השנייה של שנת 
כמה שני  לפני . מוסדות חינו% על שו  קרקע מהקרקעות הכלולות בתכניות אלה

6671שאושרו הראשונות שבתכניות אלה כבר אושרה תכנית 
7

י ידעו "העירייה ומנח. 
לדעת משרד . אול  בחרו שלא להשתמש בה, על האפשרויות הגלומות בתכנית זו

__________________ 
 בשכונת 6671'  החליטה הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה בירושלי  לאשר את תכנית מס2001ביולי   7

ובה  מגרשי  המיועדי  למבני , ")שטחי  חומי ("התכנית כוללת שטחי  לבנייני ציבור . בית חנינא
 . חינו 
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י בתכנית האמורה מעיד שה  לא היו "הטיפול של העירייה ושל מנח, דינהמבקר המ
  . נחושות למצוא קרקעות לצורכי חינו%

 בינוי מוסדות לחינו  מיוחד במזרח ירושלי 
הוא בית הספר היחיד במזרח ירושלי  המיועד לילדי  " בכריה אלוי "בית ספר 

פעל , מבנה של בית הספרבכל הנוגע לתוספת ל. סיעודיי  הסובלי  מפיגור קשה
א& על פי שעבר כעשור מאז . המשרד באטיות ולא היה נחוש דיו לקד  את הבנייה

עדיי  לא החלה העירייה לבנות את כיתות , העביר המשרד לעירייה פרוגרמה ראשונה
  .הלימוד הנוספות

 יסודיי  במזרח ירושלי  בתי ספר על
ורק שני ,  מחולקי  על פי מגדרפעמי  רבות מוסדות החינו% במזרח ירושלי  .1

בה  התיכו  , )ב"י 'כיתות י(בתי ספר עירוניי  שבה  פועלות חטיבות עליונות 
יסודיי  במזרח ירושלי  אינ   בתי הספר העל. מיועדי  לבנות בלבד, "מאמונייה"

ולכ  נאלצה , יכולי  לקבל את כל התלמידות המבקשות ללמוד בחטיבה העליונה
. בכל אחת מהשני  האחרונות" מאמונייה"נה נוס& לבית הספר העירייה לשכור מב

זמ  קצר , היא שכרה את המבני  רק בסו& אוגוסט, א& על פי שהבעיה ידועה לעירייה
 . ומשו  כ% החלו התלמידות את שנת הלימודי  באיחור, לפני פתיחת שנת הלימודי 

, סודיי  לתלמידותי בעת סיו  הביקורת לא עסקה העירייה בבנייה של בתי ספר על
 .והמחסור בכיתות לימוד לתלמידות החטיבה העליונה יל% ויחמיר בשני  הבאות

, יסודי מקי& לבני  הוא בית ספר עירוני על" עבדאללה אב  חוסיי "בית ספר  .2
בית הספר שוכ  על קרקע הנתונה בבעלות הנהלת . היחיד מסוגו במזרח ירושלי 

 ידעה העירייה שהנהלת הוואק& לא 1999בשנת עוד . הוואק& המוסלמי בירושלי 
ובעיקר האג& , גורמי  שוני  בעירייה. נתנה את הסכמתה לבנייה בבניי  בית הספר

בשני  אלה הועלתה . עבדו שני  רבות כדי לקד  את הבנייה בבית הספר, צ"למ
אול  הוא השיב תשובות , סוגיית הסכמת הבעלי  לפני הממונה על נכסי העירייה

א& שהפרוגרמה אושרה כבר לפני . מחייבות והעדי& שלא לעסוק בפתרו  הבעיהבלתי 
, מחלקת נכסי  לא עסקה כלל בסוגיית חתימת הבעלי  בשני  אלה, עשור

, לרבות השינוי הנדרש בתכנית, צ את הליכי התכנו  הארוכי "ומשהשלי  האג& למ
 .אפשר לבנות את תוספת הבנייה התברר שאי

י בעבודת  של היחידות השונות בעירייה כדי " התערבה מנח ואיל% לא2004משנת 
לא ביקשה , "עבדאללה אב  חוסיי "לקד  את הטיפול בתוספת הבנייה בבית הספר 

י "הפנייה היחידה של מנח. לברר מדוע הבנייה מתעכבת ולא ניסתה לפתור את הבעיה
י "הגה מנחלמעשה נ. לבירור הנושא נעשתה על פי בקשת ועד ההורי  של בית הספר

 .כאילו נושא תוספת הבנייה אינו מעניינה
י שיש מחסור חמור בכיתות לימוד בתיכו  "במש% כשלוש שני  ידעה מנח .3

ולמרות זאת לא פעלה בנחישות כדי להשלי  את ההליכי  הנדרשי  לש  , שועפאט
אפילו שאלת הבעלות על הקרקע עלתה רק כשלוש . מת  הוראה לתכנו  תוספת הבנייה

ובשל העיכוב עדיי  לא הושלמו הליכי , י  לאחר שנודע לה על המחסור בכיתותשנ
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כדי . מחלקת נכסי  פועלת רק לאחר שהליכי התכנו  מסתיימי . התכנו  של הבנייה

מ  הראוי שענייני הבעלות על , לקצר את הזמ  שאורכת ההקמה של מבני חינו%
  .הקרקע והליכי תכנו  הבנייה יטופלו בד בבד

 ה של הנהלת העירייה במחסור בכיתות לימודטיפול
דורש מעורבות של , כמו המחסור במזרח ירושלי , מחסור כה חמור בכיתות לימוד

 מעורבות פעילה של הנהלת  ובראש ובראשונה , דרגי  בכירי  בממשלה ובעירייה
ובכלל זאת לאסו& , את הפעולות שיעשו הגופי  האלה יש לתעד כראוי. העירייה
. שיטתיות ולהציג את הבעיות החמורות הכרוכות בנושא הצגה מלאה וממצהנתוני  ב

, מר אית  מאיר, ל העירייה לשעבר"מ  המסמכי  המעטי  שנמצאו בלשכת מנכ
עולה שהמעורבות , מר אורי לופוליאנסקי, בתקופת כהונתו של ראש העירייה לשעבר

ל " עומד מנכ2007מנובמבר . הפעילה של הנהלת העירייה בעניי  הייתה מעטה
בראש צוות שמטפל בנושא בינוי כיתות לימוד , מר יאיר מעיי , העירייה המכה 

מסיכומי הדיוני  עולה כי דנו בה  בעיקר במעקב אחר פרויקטי  שכבר . במזרח העיר
  . היו נתוני  בשלבי תכנו  וביצוע

 מעורבותו של משרד החינו  בהקמת כיתות לימוד במזרח ירושלי 
חינו% רשמיי   מוסדותות המקומית צריכי  לספק מקו  לימוד בהמשרד והרש

במזרח ירושלי  נשללה הזכות לחינו% על פי החוק .  המעונייני  בכ%לילדי  ולנערי 
העירייה טענה לא פע  שאי  ביכולתה לפתור את . האמור מילדי  ומנערי  רבי 

 וידע עד כמה והמשרד צידד בטענתה, סוגיית המחסור בכיתות לימוד במזרח העיר
ולכל היותר נענה , למרות זאת לא יז  המשרד פעולות לפתרו  הבעיה. חריפה הבעיה

 .לדרישות העירייה
א% לא יז  פעולות משלו ולא סייע , המשרד מצא לנכו  להיענות לדרישות העירייה

כ% נהג א& על פי שהאחריות להפעלת מוסדות חינו% במזרח . לעירייה בנושא זה
נראה כי המשרד ראה במחסור . מוטלת ג  עליו,  בכל מקו  אחר באר(כמו, ירושלי 

  .בכיתות לימוד בעיה שהעירייה צריכה לפתור
 סיכו  והמלצות

ועקב כ% נשללה מילדי  ומנערי  , במזרח ירושלי  יש מחסור חמור בכיתות לימוד
המחסור בכיתות נובע מקשיי  . רבי  הזכות לחינו% על פי חוק לימוד חובה

ומשרד החינו% ועיריית ירושלי  נדרשי  להתמודד את  , יקטיביי  לא מבוטלי אובי
ממצאי הביקורת העלו . ולעשות כל שאפשר כדי לספק מקו  לימוד ראוי לתלמידי 

שהמשרד והעירייה לא מילאו את תפקיד  ולא הצליחו להעמיד לרשות תושבי מזרח 
החינו% והעירייה לא פעלו ראשי משרד . העיר מספיק כיתות לימוד בחינו% הרשמי

כדי לאפשר לתלמידי מזרח העיר לממש זכות , כפי שהיה ראוי שיעשו, בנחישות
 . הנתונה לה  בהיות  תושבי קבע במדינת ישראל
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ולא אחת קרה שג  פתרונות שרבצו , הטיפול של העירייה בעניי  הזה היה אטי מאוד
י  במזרח ירושלי  מחו( כ% נותרו ילד. ולא מומשו" נפלו בי  הכיסאות"לפתחה 

והעירייה אינה יודעת מה מספר  וא  ה  לומדי  , למערכת החינו% העירונית
 .במוסדות חינו% כלשה 

והוא שות& של , האחריות להפעלת מוסדות חינו% רשמיי  חלה על משרד החינו%
אול  הנהלת משרד החינו% לא הייתה מעורבת , העירייה במינהלה לחינו% ירושלי 

המשרד לא . ספקת בכל הנוגע לפתרו  המחסור בכיתות לימוד במזרח העירבמידה מ
יודגש כי אי  מדובר . היה שות& לניסיו  של העירייה למצוא דרכי  לפתרו  הבעיות

 נתיב הלימודי  המרכזי  אלא בחינו% הרשמי , במסלול לימודי  ייחודי כזה או אחר
 .שמשרד החינו% מספק לילדי ישראל

, י להזדרז לתת הוראות תכנו  לאג& למבני ציבור"על מנח,  המדינהלדעת משרד מבקר
עליה להנהיג את שיטת . כדי שהוא יוכל להתחיל לבנות מבני חינו% במזרח העיר

הרישו  הנהוגה במערב העיר ג  במזרחה ולאסו& נתוני  מלאי  ואמיני  על הביקוש 
 הקמת צוות  ירייה ל המכה  של הע"דר% הפעולה שנקט המנכ. לבתי ספר עירוניי 

. היא צעד בכיוו  הנכו , מעקב אחר התקדמות בניית  של מבני חינו% במזרח ירושלי 
ל העירייה "על ראש העירייה ומנכ. אול  ממצאי הביקורת מלמדי  כי לא די בכ%

כמו כ  . לוודא שתיעשה עבודת מטה מקיפה לאיתור פתרונות אפשריי  לסוגיה זו
ובעת הצור% , י  את ביצוע  של פרויקטי  שכבר החלועליה  להסיר חסמי  שמעכב

 .עליה  לפנות ביזמת  למשרדי הממשלה כדי לקבל מה  סיוע
. על הנהלת משרד החינו% לפעול ביתר נמרצות להקמת מוסדות חינו% במזרח ירושלי 

תכנית לפתרו  , בשיתו& הנהלת העירייה וגורמי  נוספי  בממשלה, עליה ג  להתוות
עוד עליה לעקוב אחר הקמת מוסדות חינו% במזרח . ר בכיתות לימודהמחסור החמו

 . ירושלי  ולא להסתפק בפעולות הנעשות רק לאחר פניות של העירייה
עליו להביא את הנושא לפני , א  משרד החינו% סבור שאי  לו די כלי  לטפל בבעיה זו

לקד  להציג לה חלופות שיאפשרו שימוש בקרקעות לצורכי חינו% ו, הממשלה
  .פרויקטי  לבינוי כיתות לימוד במזרח העיר
♦  

 מבוא
 לצר  את החלק המזרחי של 8החליטה ממשלת ישראל, לאחר מלחמת ששת הימי , 1967ביוני 

אשר קבע את , )1' מס(והדבר נעשה באמצעות צו סדרי השלטו  והמשפט , ירושלי  למדינת ישראל
 דונמי  נוספו $70,000כ, במסגרת זו.  המדינהגבולות שטחה של ירושלי  המזרחית שנוספה לשטח

כ& נעשה החלק המזרחי של . לגבולותיה המוניציפליי  של העיר והוחל עליה  החוק הישראלי
 . ירושלי  שטח משטחה של מדינת ישראל לכל דבר ועניי 

ועל כ  ה  זכאי  לכל הזכויות המוקנות לכל , "תושבי קבע"לתושבי מזרח ירושלי  מעמד של 
).  חוק לימוד חובה$להל   ($1949ט"התש, ובכלל זאת לזכויות שמקנה לה  חוק לימוד חובה, חאזר

__________________ 
 .577' החלטה מס  8
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 החוק קובע כי האחריות להפעלת. ואי  זה משנה מהו מעמדו, חוק זה חל על כל ילד הגר בישראל

  הגרי  בתחו 9חינ  לילדי  ולנערי בחובה   חינו&שתפקיד  לספק ,חינו& רשמיי  מוסדות
 .חינו& מקומית  על המדינה ועל אותה רשותתמוטל, 10כלשהיחינו& מקומית  רשותשיפוטה של 

מכא  כי האחריות להפעלת מוסדות חינו& במזרח ירושלי  מוטלת על המדינה ועל עיריית ירושלי  
 ). העירייה$להל  (

 מה  ,  תלמידי $76,800למדו במזרח ירושלי  כ) 2007$2008 (11ח"בשנת הלימודי  התשס
במערכת החינו& העירונית , על פי נתוני העירייה. במערכת החינו& העירונית) 52% ($40,200כ

 . ומספר  עולה משנה לשנה,  כיתות לימוד$1,000חסרות כ) ראו להל (במזרח ירושלי  
)  המשרד$להל  (הוקמה לפי הסכ  בי  משרד החינו& ) י" מנח$להל  (המינהלה לחינו& ירושלי  

המאגד את אג  החינו& , י משמשת מחוז ייחודי במשרד"מנח. ט"שמובי  העירייה בשנת הת
י אחראית לתכנו  מערכת החינו& ולהפעלתה על סמ& צורכי "מנח. בעירייה ואת מפקחי המשרד

י אחראית למערכת "מנח. התקציבי והחינוכי, האוכלוסייה ומוסדות החינו& בירושלי  בתחו  הפיזי
ולחינו& הערבי הרשמי במזרח ) דתי$ממלכתי וממלכתי(החינו& הרשמי העברי במערב ירושלי  

, ציו  נמט$י הוא מר ב "מנהל מנח. מעסיקה העירייה, חו- מעובדי הפיקוח, י"את עובדי מנח. העיר
 $להל  (ר יצחק תומר "ד, לית המשרד"י מטע  המשרד הוא המשנה למנכ"והממונה על מנח

של העירייה על מערכת ) בפועל( ההוצאה  הסתכמה2007בשנת ). י מטע  המשרד"הממונה על מנח
 ).לא כולל תקציב בלתי רגיל(ח " מיליו  ש$123.5החינו& במזרח ירושלי  בכ

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול  של המשרד ושל העירייה 2008אוגוסט $בחודשי  פברואר
ת בעירייה ביחידות שונו, י"הבדיקה נעשתה במנח. בנושא בינוי כיתות הלימוד במזרח ירושלי 

בעניי  מזרח (בביקורת נבדקו הנושאי  האלה . בדיקת השלמה נעשתה במשרד המשפטי . ובמשרד
קביעת הצור& במבני ; הליכי התכנו  וההקמה של מבני חינו&; מצב כיתות הלימוד): ירושלי 

פר בתי ס; בינוי מוסדות לחינו& מיוחד; מבני חינו& בצפו  מזרח ירושלי ; הפקעת קרקעות; חינו&
   . ומעורבות  של המשרד והנהלת העירייה בפתרו  של מצוקת כיתות הלימוד; יסודיי $על

 מידע כללי על מזרח ירושלי 
 המעמד החוקי של תושבי מזרח ירושלי 

השיפוט והמינהל של המדינה , המשפט: "נקבע כי, $1948ח"התש, בפקודת סדרי השלטו  והמשפט
בתוספת לצו סדרי השלטו  והמשפט ". שלה קבעה בצויחולו בכל שטח של מדינת ישראל שהממ

וכמו כ  נקבע כי על השטח הזה , נקבעו גבולות השטח של מזרח ירושלי , $1967ז"התשכ, )1' מס(
ירושלי  בירת :   נחקק חוק יסוד"בשנת התש. השיפוט והמינהל של המדינה, יחולו המשפט

אר בתוספת להכרזה על הרחבת תחו  ובו נקבע כי שטחה של ירושלי  הוא השטח המתו, ישראל
כ& נעשה החלק המזרחי של ירושלי  שטח משטחה של מדינת ישראל לכל , כאמור. ירושלי  שבצו

שהיו  , וכמו כ  כמה כפרי , לירושלי  נוספו השטחי  שבה  שלטה ירד  במזרח העיר. דבר ועניי 

__________________ 
פירושו אד  שבראשית שנת " נער" ; שני 13 3 מלאו לושבראשית שנת הלימודי  פירושו אד  " ילד"  9

 . שני 17 14 מלאו לוהלימודי  
רשות , שיפוטה של רשות מקומית לגבי תחו . כהגדרתה בחוק לימוד חובה" חינו  מקומית רשות"  10

 . אותה רשות מקומיתהחינו  המקומית היא 
 .תיימת באוגוסטשנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומס  11
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לי  על גבי תרשי  כללי של במפה שלהל  מוצגות השכונות במזרח ירוש. ה  שכונות במזרח העיר
 . שמסרה העירייה למשרד מבקר המדינה, העיר

 
ניתנה לתושבי מזרח ירושלי  , לאחר שנוספו השטחי  האמורי  לגבולותיה המוניציפליי  של העיר

א& רוב  ככול  בחרו במעמד של תושבי קבע בעלי תעודות , האפשרות לקבל אזרחות ישראלית
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חו- מהאפשרות להצביע בבחירות לכנסת , ויות וחובות כלכל אזרחלתושב קבע זכ. זהות כחולות

   . ולשאת דרכו  ישראלי
 מערכת החינו  במזרח ירושלי 

בתי ספר יסודיי  ,  גני חובה$במערכת החינו& הציבורית בירושלי  מוסדות חינו& רשמיי   .1
 מוסדות חינו& $כונו להל  כל אלה י(יסודיי  עירוניי  $וכמו כ  מוסדות חינו& על, וחטיבות ביניי 

 ח "במערכת החינו& העירונית במזרח ירושלי  למדו בשנת הלימודי  התשס, כאמור). עירוניי 
 נוס  על כ& למדו . בחינו& הרגיל ובחינו& המיוחד,  בגני ילדי  ובבתי ספר$ תלמידי  $40,200כ
  .די  במוסדות חינו& פרטיי  תלמי$20,000 וכ12 תלמידי  במוסדות חינו& מוכר שאינו רשמי$16,600כ
שהכי  מכו  ירושלי  ,  פורסמה תכנית אב למוסדות חינו& במזרח ירושלי 2002בדצמבר  .2

מספר התלמידי  , על פי תכנית האב. 13) תכנית האב$להל  (י "לחקר ישראל על פי הזמנת מנח
פרסו  התכנית הערבי  הלומדי  בבתי ספר עירוניי  במזרח ירושלי  גדל בעשר השני  שקדמו ל

 .  בשנה$7%בכ
, בי  השאר, זאת. מספר הילדי  הלומדי  במערכת החינו& העירונית במזרח ירושלי  גדל והול&

בשל המצב ;  שבה ילדי  רבי  בכל משפחה$בשל המבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה הערבית 
בשל ;  פרטיי הכלכלי הקשה של תושבי מזרח ירושלי  והקושי שלה  לממ  חינו& במוסדות חינו&

בשל ; לעומת הרמה בחלק מבתי הספר הפרטיי , רמת הלימודי  הגבוהה במערכת החינו& העירונית
, המינהל, כמו בתחו  הפיזי ובתחו  הארגו , השיפור שחל בבתי ספר עירוניי  בכל מיני תחומי 

ניית גדר ובשל ב; בשל הרצו  להוכיח זיקה לירושלי ; שיטות ההוראה והיבטי  חינוכיי  אחרי 
 הגירה של תושבי קבע בעלי תעודות –שגררה גל הגירה גדול לירושלי  , הביטחו  סביב ירושלי 

 .14שעזבו את העיר במש& השני , זהות כחולות
 כיתות לימוד בשנת הלימודי  $1,000במזרח ירושלי  היה מחסור של כ, י"על פי נתוני מנח .3

י את כיתות הלימוד הקיימות שאינ  עומדות "ה מנחבנתוני  על כיתות לימוד חסרות כלל. ח"התשס
וכמו כ  כיתות לימוד שמטרת  לקלוט תלמידי  המעונייני  , 15בתקני  שקבע המשרד לכיתת לימוד

 . אול  לא נמצא לה  מקו  בה , לעבור ממוסדות לימוד פרטיי  למוסדות חינו& עירוניי 
‰Ë˜  ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÒÁÓ‰ ÔÈÈ Ú· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ " ÈÂ·ÈÎ

˙ÂÙ¯˘ "˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· .‰Ó‚Â„Ï , ÍÂ ÈÁ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì È‡˘ ÌÈ ·Ó ‰¯Î˘ ‡È‰
ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ˘Ó˘Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÂ È˘ Ì‰· ‰˙˘ÚÂ .ÏÚÂÙ· , ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ 

)53% ( ÌÈÈ ˜˙ Ì È‡˘ ÌÈ¯„Á· ˙ÂÏÚÂÙ ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· „ÂÓÈÏ‰ ˙Â˙ÈÎ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 
__________________ 

מוסדות לחינו  מוכר שאינו רשמי נתוני  בבעלות גופי  ציבוריי  או פרטיי  ומקבלי  מימו$ ג    12
 .ממשרד החינו 

 .ר בלהה פיאמנטה ומר ישראל קמחי"ד, מר מוחמד נכאל, ר מאיה חוש$"החברי  בצוות התכנו$ היו ד  13
טוב  סימ$ אורה אחימאיר ויעקב בר: בתו , "לי מערכת החינו  הייחודית של ירוש", ר מאיה חוש$"ד  14

 . 65 55' עמ, )2008 (ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ ˘ 1967-2007 40, )עורכי (
קבע , 1987שיצא בספטמבר , ל המשרד בעניי$ פרוגרמות לתכנו$ מוסדות ציבור"של מנכ' חוזר מיוחד א  15

די  המיועד לילדי  שמלאו שטחו של חדר תקני לכיתה בג$ יל, לדוגמה. תקני  לחדרי  במוסדות חינו 
 49ושטחו של חדר תקני לכיתת לימוד בבית ספר יסודי הוא , ר" מ52לה  שלוש עד חמש שני  הוא 

 .ר"מ
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 ית של מוסדות ציבורהתשתית הפיז
בכפרי  אלה . צורפו לשטח השיפוט שלה כפרי  שלמי , משנוספו השטחי  האמורי  לירושלי 

, מתרחשי  תהליכי עיור אינטנסיביי  המצריכי  פתרונות דיור ותשתית ומת  שירותי  עירוניי 
 לפי גושי בשטחי  נרחבי  במזרח ירושלי  הבעלות על הקרקע אינה רשומה. לרבות שירותי חינו 

 .וקרקעות רבות אינ  מוסדרות מבחינה זאת, רישו 
מתיר לרשויות להפריש חלק , ) חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"התשכ, חוק התכנו  והבניה

על פי דוח מבקרת . משטח הקרקע הכלולה בתכנית מפורטת לצורכי ציבור ושטחי  פתוחי 
, בי  השאר, בעבר בעיות קשות במגזר הערביהקצאת שטחי  לצורכי ציבור עוררה , 16העירייה

רבי  במגזר . משו  שלאוכלוסייה לא הייתה מודעות לצור  להפריש שטחי  לבניית מבני ציבור
. חלקה על שטחי  המיועדי  לצורכי ציבור, הערבי בירושלי  נוהגי  לבנות בנייה בלתי חוקית

מהקושי לקבל רישיונות בנייה , ציבוריתמהיעדר בנייה , ממצוקת דיור, בי  השאר, תופעה זו נובעת
   .ומהרצו  לממש את הבעלות על הקרקע או לקבוע עובדות בשטח

  "עתירות לבג
להל  . ' עתירות בעניי  המחסור בכיתות לימוד במזרח ירושלי " ואיל  הוגשו לבג2000משנת 

 :מידע שנאס) מהמסמכי  הקשורי  בעתירות
' וביקשו "עתירה לבג) ואחרי  את (  ממזרח ירושלי   קטיני26 הגישו 2001במאי  ) א( .1

מדוע לא יורו לרשו  , בי  השאר, ולפיו יוטל על העירייה והמשרד להסביר, 17להוציא צו על תנאי
לבתי ספר רשמיי  ) וכל תלמיד אחר הזכאי ללימוד חינ  והמבקש זאת( הקטיני  העותרי  26את 

ל "בתקנות שהותקנו על פיו ובחוזרי מנכ, מוד חובהכנדרש בחוק לי, במקו  מגוריה  או סמו  לו
 .המשרד בעניי 

נגד ,  קטיני  בגיל לימוד חובה ממזרח ירושלי 905ובה  ,  עותרי 912 עתרו 2001ביולי  )ב(
מדוע לא ירשמו את העותרי  : "וביקשו להוציא לה  צו על תנאי כדי שיסבירו, העירייה והמשרד

, ובה חינ  בבתי ספר רשמיי  במקו  או בסמו  למקו  מגוריה ילדי  בגיל לימוד ח, 905 1' מס
וזאת בהתא  להוראותיו של חוק לימוד , ל"ומדוע לא יקלטו בפועל את העותרי  לבתי הספר הנ

 . 18"והנחיותיה , והתקנות שהותקנו על פיו... חובה
 פסק  להל  (ות  בעניינ  של שתי העתירות האמור2001' באוגוסט "על פי פסק די  חלקי שהוציא בג

שנתית   שה  מאמצי  תכנית רב  כלומר המשרד והעירייה  הצהירו המשיבי  , )הדי  החלקי
. ' נת  להתחייבות זו תוק) של פסק די "בג.  כיתות לימוד חדשות בתו  ארבע שני 245לבניית 

י חוק לפ, בפסק הדי  נקבע כי העותרי  וילדי  אחרי  כמות  יוכלו להירש  בכל שנה בבתי ספר
פסק הדי  הזה מחייב אותה לרשו  ילדי  בבתי הספר , על פי פרשנותה של העירייה. לימוד חובה

 ). ראו להל (' רק כאשר מדובר בנרשמי  לגני חובה ולכיתות א
 הגישו עמותת מינהל קהילתי לפיתוח בית חנינא ועותרי  אחרי  בקשה לפי 2005בספטמבר  .2

ה  טענו שפסק . 5185/01' "כל המבקשי  היו עותרי  בבג. 19ט לפקודת ביזיו  בית המשפ6סעי) 
כי המשרד והעירייה לא עמדו במלוא , בי  השאר, '" קבע בג2005בנובמבר . הדי  החלקי לא קוי 

__________________ 
16  ¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ,  כר  ב, 2004 2003דוח שנתי של מבקרת עיריית ירושלי  לשני'. 
 .תקדי$',  Ó ‰ ÈË˜‰ 'Â Ô‡„ÓÁ „ÓÁÂÓ-27Á‡  ' ' ˙ÈÈ¯ÈÚÁ‡Â ÌÈÏ˘Â¯È 3834/01. "בג  17
  ).5185/01. " בג להל$ (תקדי$ , 'Â-911Á‡  '  'Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ) ˜Ù ' ‰È¯„·)ÔÈË 5185/01. "בג  18
 .3843/01. " ובג5185/01. "בעניי$ בג  19
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ובארבע השני  שחלפו מאז פסק הדי  החמיר המחסור , התחייבות  בעניי  תוספת כיתות הלימוד

 . תא) כי נוספו כמה כיתו, בכיתות הלימוד
ל " יתייצבו אישית מנכ5185/01' כי בדיו  שיתקיי  בעניי  עתירה " החליט בג2006בדצמבר  .3

ויציגו , י"ל עיריית ירושלי  ומנהל מנח"מנכ, ראש אג) התקציבי  במשרד האוצר, משרד החינו 
נתוני  ותכנית קונקרטית לפתרו  הבעיה שמעלי  העותרי  ושבית משפט זה במסגרת ההלי  "

 ".  שני 6 ו מנסה להתמודד עימה למעלה משבפני
' את תכניותיה  לטיפול במחסור בכיתות לימוד " הציגו המשרד והעירייה לבג2007במרס  .4

 כיתות לימוד שייבנו במזרח 400 בי  השאר עסקה התכנית ב).  התכנית להל  (במזרח ירושלי  
, )כולל עלות הפקעת מקרקעי (ח "ש מיליו  400ויעלו )  כיתות בשנה80(ירושלי  בתו  חמש שני  

 הכיתות האמורות 400 ' שב"העותרי  טענו לפני בג. ובתקצוב הפקעות מקרקעי  בידי המדינה
 . 200520 כיתות שהמשרד והעירייה הצהירו שיבנו עד 245כלולות ג  

' כי בניית הכיתות החדשות במזרח ירושלי  " הודיעו המשרד והעירייה לבג2007באוגוסט  .5
' שה  חוששי  שהתכנית האמורה לא "אול  כעבור כחודשיי  טענו העותרי  לפני בג, דמתמתק

' שביעות רצו  מ  התכנית וציי  כי נראה שאפשר לקוות " הביע בג2007באוקטובר . תיוש  כלשונה
הוא הורה למשיבי  להוסי) לעדכ  אותו בפעולותיה  לקידו  . שהמצב ישתפר בעתיד הנראה לעי 

 טענו העותרי  לפני בית המשפט שהתכנית אינה מיושמת כהלכה ובשל כ  2008פריל בא. התכנית
 ". מוחשי ומורגש"ניזוקה בניית כיתות הלימוד נזק 

ל "מנכ, שוב, ' כי לדיו  שיתקיי  בעניי  העתירות יתייצבו אישית" קבע בג2008באפריל  .6
 2008ביולי . י" החינו  ומנהל מנחנציג בכיר של משרד, ראש אג) תקציבי  במשרד האוצר, העירייה

' החליט כי המשיבי  "בג. ' כי הפרויקטי  לבינוי מבני חינו  מתקדמי "הודיעה העירייה לבג
   .יוסיפו לעדכ  אותו בדבר התקדמות התכנית

  כיתות הלימוד במזרח ירושלי 
ת האב סקרה תכני.  כיתות לימוד במזרח ירושלי 1,000 ח חסרו כ"בשנת הלימודי  התשס, כאמור

 2010את המחסור בכיתות הלימוד בחינו  הרשמי במזרח ירושלי  במש  השני  וצפתה שבשנת 
 . כיתות לימוד1,800 יחסרו כ

העירייה , וכמוהו המחסור בכיתות לימוד, מאחר שמספר התלמידי  במזרח ירושלי  גדל והול 
ועשתה בה  , למשל, נאותאלא למגורי  או למלו, שכרה מבני  שאינ  מיועדי  לצורכי חינו 

, כמו חדרי מורי , היא הפכה חדרי ספח: שינויי  מסוימי  כדי שיוכלו לשמש מוסדות חינו 
ראו " (משמרת שנייה"והפעילה ;  בשטח  של בתי ספר21הציבה מבני  יבילי ; לכיתות לימוד

וד במזרח של העירייה על שכירת כיתות לימ) בפועל( הסתכמה ההוצאה 2007 2002בשני  ). להל 
התקציב שהוקצה למבני  היבילי  שהציבה העירייה במזרח העיר . ח" מיליו  ש52.4 ירושלי  בכ
 . ח" מיליו  ש5 הסתכ  בכ

ח היו במזרח "י למשרד מבקר המדינה עולה כי בשנת הלימודי  התשס"מנתוני  שמסרה מנח
 כיתות במבני  20ה  וב, מה  פעלו בחדרי  תקניי ) 35% (459:  כיתות לימוד1,322ירושלי  

__________________ 
, 2011 2007 כיתות לימוד בשני  8,000באותו חודש החליטה הממשלה להכי$ תכנית חומש לבניית   20

 . ."על פי הודעת המדינה לבג,  במזרח ירושלי ובה$ ג  כיתות
 . מבנה שאפשר להובילו ממקו  למקו  מבנה יביל   21
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. כיתות פעלו בחדרי  שאינ  תקניי ) 53% (700 ו; מה  פעלו במבני  שכורי ) 12% (163; יבילי 
 ס   בכיתות הלימוד החסרות כלולות הכיתות הפועלות בחדרי  שאינ  תקניי  והכיתות השכורות 

כיו  לומדי  הכיתות האמורות לקלוט את התלמידי  ש, כאמור,  וכמו כ   כיתות 863הכול 
   . במוסדות חינו  שאינ  עירוניי  ומבקשי  לעבור למוסדות עירוניי 

 המרחק בי  המבני  של בית הספר
לעתי  גודל  : חלק מ  המבני  שהעירייה שכרה במזרח ירושלי  אינ  מיועדי  לשמש מבני חינו 

אחד מפוזר במבני  ולכ  יש שבית ספר , מספיק כדי לאכלס רק חלק מכיתות הלימוד של בית הספר
מאחר שאי  די ; חדרי הלימוד קטני  מאוד לעומת חדרי  תקניי  והצפיפות בה  רבה; שוני 

 .בחלק מבתי הספר אי  חדר מורי  וחדרי ספח אחרי , חדרי  לכיתות הלימוד
 . על גבי מפת השכונה  מבנה ראשי וסניפיו  במפות שלהל  מצויני  מבני  של בתי ספר  .1

 
 1' מפה מס

 בית ספר יסודי בשכונת או  טובא
, הנתו  בבעלות העירייה, ) סני) ראשי במפה (בבית הספר היסודי בשכונת או  טובא מבנה מרכזי 

י הערי  "מהנדס מוסדות חינו  במזרח ירושלי  במנח. ושני סניפי  הפועלי  במבני  שכורי 
 . קילומטרי 2.6 משני המבני  האחרי  הוא כשהמרחק בי  המבנה המרכזי לכל אחד 

 כי היא מתכננת להקי  מבנה נוס) לבית הספר 2008י השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מנח
 ).ראו ג  להל  בטבלה(והפרויקט נתו  בשלבי תכנו  ראשוניי  , היסודי בשכונת או  טובא
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 2' מפה מס

 ) ושני סניפי מבנה ראשי(לבנות " סילוא "בית הספר היסודי 
כל המבני  . שניי  מה  מסומני  במפה, יש מבנה מרכזי ושלושה סניפי " סילוא "בבית ספר 

י הערי  שהמרחק בי  המבנה המרכזי לכל "מהנדס מוסדות חינו  במזרח ירושלי  במנח. שכורי 
 .אחד משני הסניפי  המסומני  במפה הוא כקילומטר

בשלושה . ר המדינה בארבעה בתי ספר במזרח ירושלי  ביקרו נציגי משרד מבק2008ביוני  .2
לעתי  :  ניכרי  צפיפות רבה בכיתות ומחו' לה  ומחסור של ממש בחדרי ספח22בית ספר יסודיי 

א) על פי שהוא מיועד רק לשני , קרובות שלושה תלמידי  נאלצי  לשבת ליד שולח  אחד
למיד אינו יכול לגשת אל הלוח או ולכ  ת, לעתי  המעברי  שבי  השולחנות חסומי ; תלמידי 

בית הספר הרביעי הוא תיכו  לבני  בשכונת צור . לצאת מ  הכיתה בלי להזיז את השולחנות שסביבו
 :להל  הממצאי  הנוגעי  לשלושת בתי הספר היסודיי . ח"שנפתח בשנת הלימודי  התשס, באהר

__________________ 
ובית ספר יסודי לבנות ; בית ספר יסודי חדש מעורב בשכונת סילוא$; לבנות" סילוא$"בית הספר היסודי   22

 . בשכונת סוואחרה
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 18  תלמידות ב519ח "שסלבנות למדו בשנת הלימודי  הת" סילוא "בבית הספר היסודי  )א(
יש שהמורות נאלצות לעבור , ומשו  כ , כאמור, כיתות הלימוד פזורות בארבעה מבני . כיתות

המסדרו  משמש ג  ; במבנה הראשי יש שבע כיתות לימוד. ממבנה למבנה במהל  יו  הלימודי 
 . כמעט אי  חדרי ספח נוספי  ואי  חצר; חדר מורי 

 
 1' תמונה מס

כגו  לצורכי , המשמש לצרכי  שוני , לבנות" סילוא "ת הספר היסודי חדר ספח בבי

 .האחות ולצורכי הפסיכולוג
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 תלמידי  525ח "בבית ספר יסודי חדש מעורב בשכונת סילוא  למדו בשנת הלימודי  התשס )ב(
 במבנה הראשי השכור ובמקב' של מבני   כיתות הלימוד פזורות בשני מתחמי  .  כיתות16 ב

נסיעה מ  המבני  היבילי  אל המבנה . יש שהמורי  נאלצי  לעבור בי  המתחמי  השוני . יבילי 
 . בכביש צר ותלול, הראשי אורכת כמה דקות

  תלמידות ב730ח "בבית ספר יסודי לבנות בשכונת סוואחרה למדו בשנת הלימודי  התשס )ג(
וחדרי הלימוד , עלות העירייהאחד המבני  נתו  בב: כיתות הלימוד פעלו בארבעה מבני .  כיתות26

תמונות . והנסיעה מה  אל המבנה הראשו  אורכת כמה דקות, שני מבני  אחרי  שכורי . בו תקניי 
שהוא למעשה פינה ובה ספה של שני , יצוי  כי חדר המורי .  צולמו במבני  השכורי 5 2' מס

 .   רק באמצעות ארו  ועמדת המחשב פועלי  באותו חדר ומופרדי1' כיתה מס, מקומות ישיבה

 
 2' תמונה מס

בצד . בצד ימי  מבנה ובו כיתת לימוד אחת של בית ספר יסודי לבנות בשכונת סוואחרה

השביל שבי  שני המבני  מוביל למבנה נוס  של . שמאל מבנה המשמש תחנת מוניות

 .בית הספר
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 3' תמונה מס

חדר המורי  ועמדת , תההכי.  בבית ספר יסודי לבנות בשכונת סוואחרה1' כיתה מס

 .המחשב של בית הספר פועלי  כול  באותו חדר



 ב59דוח שנתי  632

 
 4' תמונה מס

 .חדר המורי  ועמדת המחשב בבית ספר יסודי לבנות בשכונת סוואחרה
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 5' תמונה מס

 . בבית ספר יסודי לבנות בשכונת סוואחרה2' כיתה מס
ובשנת הלימודי  , עמוד לבחטיבת ביניי  בשכונת ראס א" משמרת שנייה"העירייה מפעילה  .3

כלומר חלק מ  התלמידי  בבית הספר לומדי  .  תלמידי 293לומדי  בה ) 2009 2008(ט "התשס
 . והשאר החלו את לימודיה  רק בשעות הצהריי , משעות הבוקר עד שעות הצהריי 
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שלח ועד ההורי  של בית הספר האמור להנהלת ) 2007 2006(ז "באמצע שנת הלימודי  התשס

י מטע  המשרד מכתבי  בעניי  הבעיות הקשות של מערכת החינו  "רייה ולממונה על מנחהעי
התלמידי  ): המכתב הראשו  מוע  ג  לראש העירייה לשעבר מר אורי לופוליאנסקי(בשכונה 

חסרי  ") משמרת שנייה("בשל שיטת הלימוד ; לומדי  בכיתות צפופות ודחוסות ואפילו במקלטי 
ועל כ  אינ  יכולי  לקלוט את , תי הספר בשכונה אינ  רבי  וגדולי  דיי ב; מורי  בבית הספר

 . לבנות בתי ספר חדשי  בשכונה, בי  השאר, הוועד ביקש. תלמידיה
ר ועד ההורי  "השיב ליו, )ל העירייה לשעבר" מנכ להל  (מר אית  מאיר , ל העירייה לשעבר"מנכ

 בתי ספר חדשי  בשכונה ופועלת כדי להעמיד  כי העירייה עוסקת בבניית  של שלושה2007במאי 
בעניי  פעולות שעשתה העירייה לתכנו  ולבנייה של מוסדות חינו  (לרשות התושבי  בית ספר נוס) 

  ).  ראו להל  בפרק על הוראות לתכנו  מבני חינו  
✩  

¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· „ÈÓ˙Ó‰ ¯ÂÒÁÓ‰ Ï˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰˘Ó˙˘‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
ÏÁ·˙Â Â˘ ˙ÂÈ ÓÊ ˙ÂÙÂ . ‰ ˘· ¯Á‡ Â‡ ‰Ê ¯ÙÒ ˙È·· ÌÈÈ˜˙‰˘ È ÓÊ ¯„Ò‰· ¯·Â„Ó ‡Ï

˙ÓÈÂÒÓ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó ˘ ÚÂ·˜ ·ˆÓ· ‡Ï‡ . ¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· „ÂÓÈÏ‰ ˙Â˙ÈÎ ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ
ÌÈÈ ˜˙ Ì È‡˘ ÌÈ¯„Á· ˙Â ÎÂ˘ ,Ó ¯˙ÂÈÂ-10% ˙Â˙ÈÎ‰ ÔÓ -ÌÈ¯ÂÎ˘ ÌÈ ·Ó·  . ˙ ˙Â  ˙Ú„‰

ÌÈ Â˘ ÌÈ ·Ó· ¯ÙÒ‰ ˙È· ¯ÂÊÈÙ ÈÎ ,‰ÚÈÒ  ˜Á¯Ó ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜ÁÂ¯Ó‰ , ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚ÂÙ
˙È˙¯·Á‰Â ˙ÈÎÂ ÈÁ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ· .   

 הליכי התכנו  וההקמה של מבני חינו 
י קובעת "מנח: את השלבי  האלה, בי  השאר, תהלי  הקמת  של מוסדות חינו  בירושלי  כולל

י " על מנח במוסד חדש א  מדובר ; שיש צור  במוסד חינו  או בתוספת בנייה למוסד חינו  קיי 
י מגבשת את המידע הנוגע "מנח; לאתר קרקע המתאימה למוסד חינו  ולבדוק א  היא זמינה

; ומבקשת מהמשרד לאשר זאת, מטרת  ושטח , למשל בעניי  החדרי  המבוקשי , 23לפרוגרמה
  להל  (י נותנת הוראת תכנו  לאג) למבני ציבור בעירייה "מנח; המשרד מאשר את הפרוגרמה

המשרד ; האג) הזה הוא הבוחר אדריכל לפרויקט ומוסר תכניות אדריכליות למשרד; )צ"האג) למ
ועדת הכספי  ; צ מוודא שהפרויקט מקבל היתר בנייה"האג) למ; מאשר את התכניות האדריכליות

צ מפרס  מכרז לבנייה וועדת מכרזי  של "האג) למ; של העירייה מאשרת את התקציב לפרויקט
צ חות  על חוזה ע  "האג) למ; המשרד מאשר את תוצאות המכרז; רת את הזוכה בוהעירייה בוח

  .הקבל  האמור להוציא את הפרויקט אל הפועל
__________________ 

 אלה   לרבות פירוט החדרי  ושטח  ,פרוגרמה היא מסמ  המציג מידע על מוסד החינו  המתוכנ   23
 והערות של יחידת התכנו  במינהל הפיתוח  המיועדי  לכיתות הלימוד ואלה המיועדי  לחדרי ספח 

ה  לבנייה חדשה וה  לתוספת , המשרד מאשר פרוגרמה על סמ  בקשתה של רשות מקומית. במשרד
 .למבנה קיי 
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 הוראות לתכנו  מבני חינו  במזרח ירושלי  
את : י קובעת מה ה  מאפייניו של המוסד הנחו'"בשלב הראשו  של הקמת מוסד חינו  מנח

ואת ; חינו  רגיל או חינו  מיוחד,  בית ספר או ג  ילדי   המוסד את סוג; השכונה שבה יש להקימו
 . יסודי כמו בית ספר יסודי או על, שלב החינו 

 ואיל  2000י משנת "בטבלה שלהל  מוצגי  פרטי  על הוראות התכנו  שנתנה מנח .1
 .2008בפרויקטי  שוני  במזרח ירושלי  ועל השלב שבו היה הפרויקט נתו  בדצמבר 

 ·Ï˘‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰È‰ Â·˘
 ¯·Óˆ„· ÔÂ˙ 2008 Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Û˜È‰  Ô˙Ó ÍÈ¯‡˙ 

ÔÂ Î˙‰ ˙‡¯Â‰ ÍÂ ÈÁ‰ „ÒÂÓ Ì˘ 
 בית ספר יסודי באו  טובא 2008אפריל   כיתות24 נתו  בשלבי תכנו 

שלב (שש כיתות  הבנייה עדיי  לא החלה 
 לחינו  מיוחד" אלאמל"בית ספר  2004ינואר  )'ב

הפרויקט הסתיי  ואוכלס 
חטיבת ביניי  לבני  בשכונת או   2003ינואר   כיתות 13 2008 בשנת

 ליסו  
הפרויקט הסתיי  ואוכלס 

בית ספר מקי) לבנות בשכונת  2003ינואר   כיתות 19 2008בשנת 
 או  ליסו 

אפשר להוציא  התברר שאי
בית ספר יסודי לבנות בשכונת  2002דצמבר   כיתות 20 את הפרויקט אל הפועל

 סילוא 
. ייה עדיי  לא החלההבנ

סיו  משוער ואכלוס בשנת 
בית ספר מקי) לבנות בשכונת  2002אוקטובר   כיתות 25  לפחות 2010

 עמוד ראס אל
סיו  משוער ואכלוס בשנת 

בית ספר מקי) לבני  בשכונת  2002אוקטובר   כיתות25  לפחות2010
 עמוד ראס אל

ת ספר יסודי חדש בשכונת ואדי בי 2002אוקטובר   כיתות12 הבנייה עדיי  לא החלה
 וז'ג

הוחלט להקי  את האול  
הפרויקט . בבית ספר אחר

) חטיבת ביניי (בית ספר מכי   2002מאי  אול  ספורט הסתיי 
 טור לבני  בשכונת א

הפרויקט לא יצא אל הפועל 
בשל סוגיית בעלות על 

 "ראשידייה"בית ספר  2002מאי  אול  ספורט הקרקע
פרויקט  ה גני הילדי  

הסתיי  ואוכלס בשנת 
2004. 

 הפרויקט  בתי הספר 
הסתיי  ואוכלס בשנת 

2006 
 כיתות בבית 27

ספר וארבע 
חטיבת ביניי  וג  , בית ספר יסודי 2001מאי  כיתות ג 

 ילדי  בשכונת צור באהר
הפרויקט הסתיי  ואוכלס 

חטיבה עליונה לבני  בשכונת צור  2001אפריל   כיתות29 2007בשנת 
 הרבא

הפרויקט הסתיי  ואמור 
חטיבת ביניי  לבני  בשכונת  2000יולי   כיתות12 להתאכלס בתו  זמ  קצר 

  סילוא 
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2.  ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó2000Á Ó ‰˙¯Â‰ "ÓÏ Û‚‡Ï È" ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰· ÏÈÁ˙‰Ï ˆ

 ˙ÈÈ ·Ï12„ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ  ; ˙ ˘·2001 - 56Ô‚ ˙Â˙ÈÎ Ú·¯‡Â ˙Â˙ÈÎ  ; ˙ ˘·2002 - 82 
 ˘Â ˙Â˙ÈÎË¯ÂÙÒ ˙ÂÓÏÂ‡ È ; ˙ ˘·2003 - 32˙Â˙ÈÎ  ; ¯‡Â È·2004 -˙Â˙ÈÎ ˘˘  ; ˙ ˘·Â

2008 , ËÒÂ‚Â‡ ˘„ÂÁ „Ú- 24˙Â˙ÈÎ  .Á Ó˘ „ÚÂÓ‰ ÔÓ ÈÎ ‰Ï·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ „ÂÚ" ˙ ˙Â  È
 ÔÓÊ ˜¯Ù ·Â¯Ï ¯·ÂÚ ÌÈÒÏÎÂ‡Ó ‰Ï‡‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ „ÚÂ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ˙ÈÈ ·Ï ÔÂ Î˙ ˙‡¯Â‰

¯˙ÂÈ Â‡ ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Ï˘ . ¯‡Â ÈÓ2004„Ú  ÏÈ¯Ù‡ 2008 ,ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ¯ÓÂÏÎ ,
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Î È˜Ò ‡ÈÏÂÙÂÏ È¯Â‡ ¯Ó Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ¯˜ÈÚ· ,Á Ó ‰ ˙  ‡Ï" ÏÏÎ È

ÔÂ Î˙ ˙Â‡¯Â‰ . ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Â  ÎÂ˙ ¯·Î˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÂÓÈÈ˙ÒÈ˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ÁÈ ‰Ï ¯˘Ù‡
 ˙Â ˘È‰ ÔÂ Î˙‰- ¯‡Â ÈÓ 2004 ÔÎ È ÙÏ Â‡ -ÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ ËÚÓÎ ÂÓ˜ÂÈ ‡Ï  Í˘Ó· ˙Â˘„Á „Â

˙Â„Á‡ ÌÈ ˘. 

 מה  , ח על בינוי מוסדות חינו " מיליו  ש371  הוציאה העירייה כ2007 2002יצוי  כי בשני  
 .על מוסדות חינו  במזרח ירושלי ) 47%(ח " מיליו  ש176 כ
עובדי  בכירי  בעירייה , י לא נתנה הוראות תכנו  כאמור"הביקורת העלתה כי בשני  שמנח .3

ל העירייה לשעבר כי נוס) על "צ למנכ" כתב מנהל האג) למ2006באוקטובר : ל כ התריעו ע
פרויקטי  שבאותה עת היו נתוני  בשלבי  מתקדמי  של תכנו  או בנייה לא מתוכנני  עוד 

והמחסור בכיתות לימוד , ומשו  כ  ייעצרו לגמרי התכנו  והבינוי של מוסדות חינו , פרויקטי 
יש "י וגורמי  אחרי  כי "צ לפני מנהל מנח" טע  מנהל האג) למ2007לי ביו; במזרח העיר יחרי)

י לא נית  להגיש  " מגרשי  מוכני  לבניית בתי ספר וכיוו  שאי  פרוגראמות של מנח20לפחות 
,  כתב היוע' המשפטי לעירייה2007בדצמבר ; "לצור  תכנו  ובנייה, ולקבל תקציב ממשרד החינו 

בשני  "לראש העירייה ולבעלי עניי  אחרי  כי , )ש לעירייה" היועמ להל  (ד יוסי חביליו "עו
האחרונות כמעט ולא הוגשו פרוגרמות לבניה של בתי ספר במזרח העיר וזאת ג  במקומות שבה  

 ".נית  לאתר קרקעות מתאימות ללא צור  בהפקעה ולכ  הנושא לא קוד 
ÈÈ · ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙¯˘¯˘ ‰ÏÈÁ˙Ó ÍÂ ÈÁ È ·Ó Ï˘ Ì˙

Á Ó·"È . ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙ „Ú2004Á Ó ‰ ˙  "ÓÏ Û‚‡Ï ÔÂ Î˙ ˙Â‡¯Â‰ È"ˆ , ÂÏ ‰¯˘ÙÈ‡ ÍÎÂ
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ì„˜Ï . ¯‡Â È Ê‡Ó˘ ¯Á‡Ó2004Á Ó ‰˜ÈÒÙ‰ " ˙Â‡¯Â‰ Û‚‡Ï ˙˙Ï È¯Ó‚Ï ËÚÓÎ È

 ÌÈ ˘· ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÌÈ˘„Á ÍÂ ÈÁ È ·Ó ˙Â ·Ï È„Î ‰ˆÂÁ ‰ ˙È˙˘˙‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÔÈ‡ ÔÂ Î˙
˜‰˙Â·Â¯ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Á Ó ÏÚ"ÔÂ Î˙ ˙Â‡¯Â‰ ˙˙Ï Ê¯„Ê‰Ï È , Û‚‡‰˘ È„Î
ÓÏ"¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ È ·Ó ˙Â ·Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÏÎÂÈ ˆ .   

 י"תכנו  מבני חינו  במנח
הוא ליזו  )  מחלקת תכנו  להל  (י "תפקידו של מנהל המחלקה לתכנו  חינוכי ופיזי במנח .1

. על פי הצרכי  החינוכיי  והדמוגרפיי  בעיר, דות חינו  בירושלי ולהכי  פרוגרמות לבניית מוס
שנתיות הנוגעות ה  לאופיי  של אוכלוסיות  להכי  תחזיות שנתיות ורב, בי  השאר, המנהל צרי 

התלמידי  הצפויות ללמוד במוסדות החינו  בעיר וה  להתפתחויות הדמוגרפיות המתרחשות 
לאתר ולמפות עבור מערכת החינו  שטחי  ; ת שונות בעירייהבעזרת יחידו, בשכונות השונות בעיר

לשלב תכניות ; להכי  פרוגרמות למוסדות החינו  בעיר; המתאימי  לבניית מוסדות חינו  בעיר
בי  שה  , חינוכיות בתכנו  פיזי של המבני  ולתא  את הפעולות של כל הגורמי  הנוגעי  לעניי 

 .פנימיי  ובי  שה  חיצוניי 
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שתיי  מה  עובדות מקצועיות בתחו  :  היו במחלקת תכנו  שלוש עובדות2003שנת עד סו) 
ועובדת ששימשה )  מנהלת התכנו  לשעבר להל  ( מנהלת מחלקת תכנו  לשעבר  התכנו  והבנייה 

 .  ומזכירה מתאמת בנייה ועוזרת תכנונית 
מונה עובד קבוע במש  ארבע שני  לא .  פרשה לגמלאות מנהלת התכנו  לשעבר2003בדצמבר 

העובדת ששימשה מתאמת בנייה ועוזרת תכנונית מונתה לממלאת מקו  של מנהל . לתפקיד זה
א  לא מונה עובד מקצועי נוס) בתחו  , )מ מנהלת התכנו " מ להל   (2004המחלקה בינואר 

 .התכנו 
 :משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות שנקטה העירייה לאיוש תפקיד מנהל מחלקת תכנו 

)‡(  ¯‡Â¯·Ù·2005ÔÂ Î˙ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï ÈÓÈ Ù Ê¯ÎÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˙˘Ú  ,ÓÂ" Ó
„È˜Ù˙Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˙„ÓÚÂÓ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Ï‰ Ó . ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î ¯Â·ÚÎ ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ 

‰· ¯ÂÁ·Ï ‡Ï˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈÈ Ú· ÌÈÚ„ ˙ÂÓÈÓ˙ ‰¯¯˘ ‡Ï ‰È¯·Á ÔÈ· ÔÎ˘ .
 ¯·Óˆ„·2006Ó ‰ÓÈÈÒ "‡ ÔÂ Î˙‰ ˙Ï‰ Ó Ó‰ÈÈ¯ÈÚ· ‰˙„Â·Ú ˙ , Ô˜˙‰ ˙‡ ‰ÏËÈ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â

‰ÈÈ ·‰ Ì‡˙Ó Ï˘ . ÌÂÁ˙· ÈÚÂˆ˜Ó „·ÂÚ ÔÂ Î˙ ˙˜ÏÁÓ· „·Ú ‡Ï ‰ ˘ ËÚÓÎ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
ÔÂ Î˙‰. 

 רק כשנה אחרי מועד ההחלטה האמורה של ועדת המכרזי  פרסמה העירייה מכרז פנימי )ב(
כעבור כשמונה . כשירי  לתפקיד התברר שלא נמצאו מועמדי  2006אול  בסו) אוקטובר , חיצוני

וכעבור שלושה חודשי  בחרה ועדת , פרסמה העירייה מכרז פנימי נוס), 2007ביוני , חודשי 
 .2007היא נכנסה לתפקיד בדצמבר . המכרזי  במנהלת חדשה למחלקת התכנו 

Á Ó ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‡ˆÓ " È„Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Ï‰ ‰Ï Â‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˘Â ‡ È·‡˘Ó· ÌÈ˜ÒÂÚÏ ‰˙ Ù ‡Ï È
Ì„˜Ï‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ . 

 ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÁÓ‰ Ï˘·Â ÔÂ Î˙ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙Â·È˘Á Ï˘·˘ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰
‰˜ÏÁÓÏ ˘„Á Ï‰ Ó ˙ÂÙÈÁ„· ‡ÂˆÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· „ÂÓÈÏ , ÏÎÎ ÍÂÓÒ

˙‡ˆÂÈ‰ ˙Ï‰ Ó‰ Ï˘ ‰˙·ÈÊÚ „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,ÚÈ˙˘ ÈÂˆ¯ ‰È‰ ˙˜ÙÒÓ ‰ÙÈÙÁ ‰˘
Ì‰È È· .˙‡Ê Û‡ ÏÚ ,„È˜Ù˙Ï ÚÂ·˜ „·ÂÚ ‰ ÂÓ ‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ , ˙Ó˜‰Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï „Â‡Ó ˙È ÂÈÁ‰ ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡· ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ‰ÏÙÈË ‰ÈÈ¯ÈÚ‰

ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ È ·Ó . 

הודיעה , במזרח ירושלי בדיוני  בעתירות הנוגעות למחסור בכיתות לימוד , 2007באוקטובר  .2
היא הוסיפה . ' כי הליכי המכרז לבחירתו של מנהל מחלקת תכנו  עומדי  להסתיי "העירייה לבג

בכוונת העירייה לשכור את , לאור חשיבות המשימה וכתגבור לעובד שייבחר במסגרת המכרז"כי 
מהוות את ה, שירותיה של מתכננת נוספת על מנת שנית  יהיה לקד  את הכנת הפרוגראמות

עוד הודיעה העירייה ". התשתית שבהסתמ  עליה נית  תקצוב ממשרד החינו  לבניית כיתות לימוד
 . לתכנו  מבני חינו  בעירייה" פרויקטור"' כי מינתה "לבג

י ומנהלי יחידות בעירייה על הפרויקטור משימות הקשורות " הטילו מנהל מנח2007עוד ביולי 
 הוטל עליו ועל הממונה על נכסי 2007בדיו  שהתקיי  בדצמבר . ירבבינוי כיתות לימוד במזרח הע

להכי  רשימה של מגרשי  במזרח העיר שבה  , ) הממונה על הנכסי  להל  (מר קובי סד  , העירייה
י לקבוע א  מנהלת התכנו  תוכל לסייע "באותו דיו  הוטל על נציגי מנח. אפשר לבנות בתי ספר

והיא לא שכרה את שירותיה , י בדקה זאת"לא נמצא כי מנח. גרמותי בכל הנוגע לגיבוש פרו"למנח
 . של מנהלת התכנו 



 ב59דוח שנתי  638
הפרויקטור ייצג את העירייה בשני דיוני  שהתקיימו במשרד החינו  בנושא הקרקעות במזרח 

י כי הוא " כתב הפרויקטור למנהל מנח2008בינואר . 2007ירושלי  במחצית השנייה של שנת 
, ל העירייה לשעבר"הוא ציי  כי את התפקיד הזה הציע לו מנכ. עירייהמפסיק את עבודתו זו ב

עקב חוסר היכולת להגיע להבנות ע  הגורמי  הרלוונטיי  "והוסי) שהחליט להפסיק את עבודתו 
  .העירייה לא שכרה את שירותיו של מתכנ  אחר". בעירייה על דר  הפעולה הראויה

✩ 
 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Á Ó"¯ÈÚ‰Â ÈÈÂ‡¯Î ÂÏÚÙ ‡Ï ‰ÈÈ , ‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· ÔÎ˘
ÔÂ Î˙Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Â˘¯Ï ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ Â„ÈÓÚ‰ , ÔÂ Î˙ ˙‡ Ì„˜Ï ÂÊ ‰ÏÎÈ ‡Ï ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ

¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· „ÂÓÈÏ‰ ˙Â˙ÈÎ.   
 קביעת הצור  במבני חינו 

כדי לקבוע א  יש לבנות כיתות לימוד ביישוב כלשהו יש צור  במידע מגוו  על אוכלוסיית היישוב 
על מצאי הכיתות הקיי  ועל אפשרויות התכנו  , על השינויי  הצפויי  להתחולל בה, ועל הרכבה

בחודש , רישו  תלמידי  למוסדות חינו  נעשה בעירייה מדי שנה בשנה. של כיתות לימוד נוספות
ומספר התלמידי  העוברי  ממוסד חינו  אחד ' על פי מספר הילדי  הנרשמי  לכיתות א. ינואר

יצוי  כי מדובר . פשר לדעת א  היצע מקומות הלימוד בבתי הספר מספק את הדרישותלאחר א
ברישו  של תלמיד שלא למד בשנת הלימודי  הקודמת בבית ספר ', ברישו  של ילדי  לכיתה א

 .רשמי בירושלי  ובהעברה של תלמיד מבית ספר אחד לאחר
לרבות בתי (יי  במערב ירושלי  הביקורת העלתה כי הלי  הרישו  של תלמידי  לבתי ספר יסוד

שונה מהלי  רישומ  לבתי ספר יסודיי  במזרח ) ספר שבה  לומדי  תלמידי  יהודי  במזרח העיר
י מנהלת את הרישו  לבתי ספר במערב העיר באופ  נפרד מהרישו  לבתי "כי מנח, יצוי . העיר

 .הספר במזרחה
1. Î Ï Ó Ó  Â ‡  Ì È È ˙ Î Ï Ó Ó  Ì È È „ Â Ò È  ¯ Ù Ò  È ˙ · Ï  Ì È „ Ï È  Ì Â ˘ È ¯Ì È È ˙-

Ì È Ï ˘ Â ¯ È  · ¯ Ú Ó ·  Ì È È ˙ ח רשמו "עד מועד רישו  הילדי  לשנת הלימודי  התשס: „
דתיי  בירושלי  בבית הספר או  ההורי  את ילדיה  לבתי ספר ממלכתיי  או לבתי ספר ממלכתיי 

ט נעשה "הרישו  לשנת הלימודי  התשס).  שיטת הרישו  הישנה להל  (במשרדי העירייה 
 שיטת  להל  (בית התלמיד או בבית ספר כלשהו או במשרדי העירייה  ב באמצעות אתר אינטרנט 

י "ולעירייה ולמנח, י היא ששיבצה את הילדי  בבתי הספר"בשתי השיטות מנח). הרישו  החדשה
 . היה מידע מלא לכאורה על הילדי  שנרשמו לבתי הספר

מערכת רישו  : י שתי מערכות ממוחשבות"לש  רישו  הילדי  ושיבוצ  עומדות לרשות מנח
ובעניי  ) עוד בימי הרישו (במערכת הרישו  מידע מעודכ  בעניי  היק) הרישו  . ומערכת שיבו'
במערכת השיבו' מרוכז מידע החיוני לש  . כמו כתובתו ומספרי הטלפו  של הוריו, פרטי התלמיד

קבע הילד את ההעדפות (כמו ארבע העדפות של הילד בעניי  בתי ספר שבה  ילמד , שיבו' התלמיד
השיבו' של תלמיד בבית הספר נקבע על פי אזור הרישו  של מקו  מגוריו ועל פי ). בעת הרישו 

 .י היא המשבצת את הילד בבית הספר"מנח, כאמור. ובה  העדפותיו של הילד, שיקולי  נוספי 
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2 . Ì È Ï ˘ Â ¯ È  Á ¯ Ê Ó ·  Ì È È ˙ Î Ï Ó Ó  Ì È È „ Â Ò È  ¯ Ù Ò  È ˙ · Ï  Ì È „ Ï È  Ì Â ˘ È ¯ :
אי  מערכת ממוחשבת . לבית ספר במשרדי העירייה או בבית הספרהורה יכול לרשו  את ילדו 

והעירייה אינה משתמשת במערכות הרישו  הממוחשבות הקיימות , לרישו  תלמידי  במזרח העיר
י "א  עובדי מנח, בימי הרישו . במערב ירושלי  כדי לרשו  את הילדי  הלומדי  במזרח העיר

בבית ספר כלשהו במזרח ירושלי  בשנת הלימודי  הבאה מעונייני  לדעת א  יהיו מקומות פנויי  
ה  צריכי  לברר זאת ע  מנהל ) עקב פניית הורי  המעונייני  לרשו  את ילד  בבית הספר הזה(

מפני שאי  לה  נתוני  זמיני  על הרישו  ועל מספר התלמידי  הצפוי בשנת הלימודי  , בית הספר
 . הבאה

י  נשאלי  א  פנו בעצמ  לבית ספר כלשהו וא  מצאו בו ההור, בעת ההרשמה במשרדי העירייה
י מתקשרת אל מנהל בית "עובדת של מנח, א  ההורי  לא איתרו מקו  פנוי. מקו  פנוי עבור הילד

העובדת מתקשרת אל , א  תשובתו של המנהל שלילית. הספר ושואלת א  יש מקו  פנוי לילד זה
י "ובזה מסתיי  טיפולה של מנח, ובו מקו  פנויהורי הילד ומציעה לה  לחפש בעצמ  בית ספר 

 .ברישו  הילד למוסד חינו  רשמי
3. )‡ ( ¯ÂÓ‡Î ,‚· Ô˙ ˘ ÔÈ„ ˜ÒÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙Â ˘¯Ù ÈÙ ÏÚ" ËÒÂ‚Â‡· ı2001 
)ÏÈÚÏ Â‡¯( , ˙Â˙ÈÎÏÂ ‰·ÂÁ È ‚Ï ÌÈÓ˘¯ ‰ ÏÚ ˜¯ ‰ÏÁ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÏÈ ÌÂ˘¯Ï ‰˙·ÂÁ
‡ ;'· ˙Â˙ÈÎÏ Ì˘¯È‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ '‰ÏÚÓÂ , ˜ÙÒÏ ‰·ÂÁ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï

„ÂÓÈÏ ÌÂ˜Ó Ì‰Ï .ÔÈÎÂÓÈ˙ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÂÊ ˙Â ˘¯ÙÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Á Ó ÏÚ" È
 Â˙Â‡ ‰˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ ˙‡ ˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡ Ì‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ¯¯·Ï

Î· ÌÈ„ÏÈ Ì‚ ÌÈÈ Â¯ÈÚ ¯ÙÒ È˙·Ï ÌÂ˘¯Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ‡Â‰ Ì‡Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰· ˙Â˙È '
‰ÏÚÓÂ. 

' י על רישו  התלמידי  לכיתות ב"משרד מבקר המדינה בדק אילו נתוני  היו בידי מנח )ב(
 תלמידי  570י היו נתוני  על "הביקורת העלתה כי בידי מנח. ח"ומעלה בשנת הלימודי  התשס

י "נחעוד היו בידי מ. לא נקלטו) 61% (345 מה  נקלטו בבתי ספר ו) 39% (225: שפנו לעירייה
דיווחו כי יש תלמידי  שפנו אליה  וביקשו ) 54%( מה  25:  בתי ספר46 נתוני  שקיבלה מ
על פי רשימה זו נענו . ח א  נענו בשלילה"ומעלה בשנת הלימודי  התשס' להירש  לכיתות ב

 .  תלמידי  ס  הכול1,055בשלילה 
¯ ¯ÙÒ È˙·Ï Ì˘¯È‰Ï Â˘˜È·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙ ˘· ÌÈÈÓ˘

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰"¯ÙÒ È˙· Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÚ Â¯˜ÈÚ· ÔÚ˘  Á , Â Ú ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙È·¯Ó ÔÎ˘
‰ÈÈ¯ÈÚÏ Â Ù ‡Ï ‰ÏÈÏ˘·. 

י לא הנחתה בכתב את מנהלי בתי הספר לדווח על תלמידי  "הביקורת העלתה שמנח )ג(
שלילה אפשר לדעת א  כל התלמידי  שנענו ב על כ  אי. שנרשמו בבתי הספר ונענו בשלילה

 בתי 21 וא  כל התלמידי  שפנו ל,  בתי הספר האמורי 25מופיעי  בנתוני  שמסרו המנהלי  של 
י "למנח, יתר על כ . אכ  התקבלו אליה ) י לא דחו שו  תלמיד"שעל פי נתוני מנח(הספר האחרי  

שבתי  התלמידי  1,055 התלמידי  שפנו אליה ונענו בשלילה מופיעי  ג  ברשימת 345לא ידוע א  
  .הספר מסרו לה

✩ 
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Á Ó˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"· ˙Â˙ÈÎÏ Ì˘¯È‰Ï Â˘˜È· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰ÓÎ ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ È ' ‰ÏÚÓÂ

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ÌÈÈÓ˘¯ ¯ÙÒ È˙··"‰ÏÈÏ˘· Â Ú Â Á . Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ ‡È‰ ‡ÏÈÓÓ
ÂÊ ‰ ˘· Â„ÓÏ ‰Ï‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙ .Á Ó ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ" ÌÂ˘È¯‰ ‡˘Â  ˙‡ ˙Ï‰ Ó È

ÂÚˆÓ‡·ÌÈ Â˙  ÏÂ‰È Ï ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ , ˙ˆ·˘ÓÂ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  ˙Ï·˜Ó
¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ‰ÓˆÚ· , ÈÏ· ÌÂ˘È¯‰ ‡˘Â  ˙‡ ˙Ï‰ Ó ‡È‰ ¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· ÂÏÈ‡Â
ÌÈ Â˙  ÏÂ‰È Ï ˙ÂÎ¯ÚÓ· ¯ÊÚÈ‰Ï . Ì‡ ÌÈËÈÏÁÓ‰ Ì‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰ Ó ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ·

Ì¯ÙÒ ˙È·Ï „ÏÈ‰ ˙‡ Ï·˜Ï , ˙‡ÈˆÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â„ÏÈ‰ È¯Â‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ¯ÙÒ ˙È· .Á Ó" È
¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· ¯ÙÒ È˙·· „ÂÓÏÏ ÌÈ˘˜·Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰ÓÎ ¯Â¯È·· ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ , ‰˘˜Ó ¯·„‰Â

˙Â˘„Á „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ Ï˘ Ô˙ÈÈ · ˙‡ Ô Î˙Ï ‰ÈÏÚ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· ‰ Â˘ ÌÂ˘È¯ ˙ËÈ˘ ˙‚‰ ‰· , ˙ÓÂÚÏ ‰˙ÂÁ  ‡È‰˘
‰·¯ÚÓ· ‰‚Â‰ ‰ ‰ËÈ˘‰ ,ÌÂ˘Ó ˘È¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ È„ÏÈ· ‰ÚÈ‚Ù  ;Á ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰" Ô È‡ È

ÌÈÈÓ˘¯ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· „ÂÓÈÏÏ Ú‚Â · ÌÈ„ÏÈ‰ ÈÙÏÎ Ô˙·ÂÁ ˙‡ ˙Â‡ÏÓÓ , Ô‰ ÔÈ‡ ÔÎ˘
˙Â„ÒÂÓ Ì˙Â‡· „ÂÓÏÏ Ì‰Ó ˜ÏÁÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó . ÈÙ˙Î ÏÚ ¯ÙÒ È˙· ˙‡ÈˆÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏË‰

ÌÈ¯Â‰‰ ,‡˘ ¯ÙÒ È˙· ÏÂÓ ÌÈ Â‡ È¯ÒÁ Â„ÓÚÈ Ì‰ Â·˘ ·ˆÓÏ ÌÏÈ·Â‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈÏ·˜Ó Ì È
Ì„ÏÈ ˙‡ .Á Ó ÏÚ" ÛÂÒ‡ÏÂ ‰Á¯ÊÓ· Ì‚ ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓ· ‰‚Â‰ ‰ ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ‚È‰ ‰Ï È

ÌÈÈ Â¯ÈÚ ¯ÙÒ È˙·Ï ˘Â˜È·‰ ÏÚ ÌÈ ÈÓ‡Â ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙ .   
 הפקעת קרקעות

הפקעה בידי שר : זכויות במקרקעי  יכולות להיות מוקנות לרשויות מקומיות בחמש דרכי  עיקריות
ובידי ועדת , ) פקודת הקרקעות להל   (1943, )רכישה לצרכי ציבור(קעות אוצר מכוח פקודת הקר

בחלוקה ;  בחוק התכנו  והבנייה188מכוח סעי) ,  של מקרקעי  שנועדו לצורכי ציבור מקומית 
 בחוק זה אפשר להפריש קרקע לטובת 128 120הנעשית מכוח סעיפי  ) איחוד וחלוקה(מחודשת 
; חכירת מקרקעי  ממינהל מקרקעי ישראל; ) ראו להל   וחלוקה בעניי  תכניות לאיחוד(הרשות 

הזכויות של הרשות המקומית במקרקעי  מאפשרות לה לעשות . תרומה; רכישה בשוק החופשי
כגו  הקמה והחזקה של מוסדות לתועלת , פעולות שונות על פי סמכויותיה וחובותיה כלפי תושביה

 .הציבור
, הוא רשאי, 24אוצר נוכח כי הדבר דרוש לצור  ציבורי כלשהופקודת הקרקעות קובעת כי א  שר ה

לרכוש את החזקה על כל קרקע או את הזכות ; לרכוש את הבעלות על כל קרקע, בי  השאר
זאת . ולרכוש כל זכות שימוש בכל קרקע או כל זכות אחרת בה או עליה; להשתמש בה זמ  מה

ההפקעה מתבצעת לפי . הוראות הפקודהעל פי , באמצעות תשלו  פיצויי  או תמורה מוסכמי 
 .הלי  המפורט בפקודה

מותר חוק התכנו  והבנייה קובע כי . אפשר להפקיע קרקעות ג  על פי דיני התכנו  והבנייה, כאמור
בתכנית להפקיע מקרקעי  שנועדו )  הוועדה המקומית להל  (לתכנו  ולבנייה עדה המקומית ולו
הוועדה המקומית ,  נכנסה לתוק)מקומית או תכנית מפורטתתכנית מתאר שלאחר  .25רכי ציבורולצ

  להל  ( לתכנו  ולבנייה עדה המחוזיתוהולדעת  א , להפקיע מקרקעי  בתחו  התכניתרשאית 

__________________ 
 .צור  ציבורי כל צור  ששר האוצר אישר שהוא  צור  ציבורי   24
, דת ותרבות, רכי חינו ומבני  לצ, שטחי נופש או ספורט, גני ,  דרכי ,בי  השאר,  ה רכי ציבורוצ  25

 . מתקני  להספקת מי  וקהילתיי  מוסדות
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הוועדה  .ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורההלמטרה הפקעת  דרושה  )הוועדה המחוזית
בחוק התכנו  ) א(190סעי) .  ממנהועדה המחוזית דרשה זאתו א  הלהפקיע  חייבת המקומית

, על פי פקודת הקרקעותתיעשה ההפקעה ,  לא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק זהוהבנייה קובע כי א 
עדה המקומית בהודעה ברשומות להשתמש בסמכויות של הממשלה או של וכאילו הורשתה הו

בשינויי  , עה העומדי  להפק י  המקרקעייענבהיוע' המשפטי לממשלה ולמלא את תפקיד  
 .שנקבעו בחוק התכנו  והבנייה

או להטיל כל (פקודת הקרקעות מקנה לשר האוצר זכות להטיל כל זכות שימוש על כל קרקע , א  כ 
באמצעות תשלו  פיצויי  ) הגבלה אחרת על השימוש בכל זכות הקשורה בבעלות על אותה קרקע

חוק התכנו  והבנייה מקנה ; )עת שר אוצר הפק להל  (א  הדבר דרוש לו לצור  ציבורי , או תמורה
על פי הכללי  , לוועדה המקומית זכות להפקיע מקרקעי  ולמלא בכ  תפקידי  של הממשלה

מנוסחי הפקודה והחוק עולה כי שלא ).  הפקעה תכנונית להל  (שנקבעו לכ  בפקודת הקרקעות 
נה ייעוד הקרקע בתכנית את ההפקעה התכנונית אפשר לעשות רק לאחר ששו, כמו הפקעת שר אוצר

   . לצורכי ציבור 
 תקצוב הפקעת קרקעות

ועל כ  אפשר , במהל  השני  הסבירה העירייה כי במזרח ירושלי  אי  קרקעות פנויות לבנייה
א  שיעור הקרקעות . לבנות מבני  המיועדי  לצורכי חינו  כמעט רק על קרקעות שהופקעו

 פיצויי  להל  ( יש לשל  פיצויי  לבעל הקרקע  שהופקעו גבוה משיעור מסוי  הקבוע בדי  
 ).הפקעה

הפקעת קרקעות לש  הקמת מבני חינו  כרוכה בעלות , על פי טענות העירייה והמשרד .1
עלות זו אינה חלק מהתקציב השוט) לבינוי כיתות ברחבי האר' או מתקציבי  ; תקציבית גבוהה

י במכתבו ללשכת שרת החינו  כי העירייה " ציי  מנהל מנח2006עוד בפברואר . ממשלתיי  אחרי 
ל "ג  מנכ. אינה יכולה להתמודד ע  בעיה מורכבת וקשה זו ללא סיוע ממוקד של ממשלת ישראל

 כי הפתרו  היחיד 2006כתב ללשכת ראש הממשלה באוקטובר , מר שמואל אבואב, המשרד לשעבר
להפקעת קרקעות ולבניית בתי ) עשרות מיליוני שקלי (לבעיה זו הוא הקצאת תקציבי  גדולי  

 .הוא הדגיש כי למשרד ולעירייה אי  תקציבי  למימו  פיצויי הפקעה. ספר
הקצתה הממשלה לעירייה תקציב ייעודי למימו  הפקעת מגרשי  ) 2007עד שנת (בשני  האחרונות 
העירייה עצמה לא הקצתה . ח" מיליו  ש4 התקציב הזה הסתכ  ב. 2001בשנת , פע  אחת בלבד

 .ספי  להפקעת קרקעות לש  בניית מבני חינו כ
י למגזר הערבי מהממונה על הנכסי  לקבל רשימות של " ביקשה סגנית מנהל מנח2006במרס  .2

ולציי  בה  את , מגרשי  שאפשר לקבל ללא תמורה ומגרשי  שאפשר להפקיע, מגרשי  שהופקעו
 רשימה של מגרשי  ובה אומד  כעבור חודשיי  העביר לה הממונה. העלות המשוערת של ההפקעה

מ מנהלת התכנו  כתבה לממונה על הנכסי  שלא ברור א  "מ. של עלות ההפקעה של כל אחד מה 
י " מסר מנהל מנח2006באוקטובר . יש להפקיע את כל המגרשי  שברשימה כדי להשתמש בה 

ו נכונות לסייע ל העירייה לשעבר את הרשימה האמורה וציי  כי משרדי החינו  והאוצר הביע"למנכ
 .ג  במימו  עלויות ההפקעה של המגרשי 

 יתייצבו 2007' שבדיו  שיתקיי  לקראת סו) פברואר " החליט בג2006בדצמבר , כאמור .3
ויציגו , י"ל העירייה ומנהל מנח"מנכ, ראש אג) תקציבי  במשרד האוצר, ל המשרד"אישית מנכ

בינואר ובפברואר ,  דיוני  רבי משתתפי משו  כ  התקיימו שני. תכנית ממשית לפתרו  הבעיה
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, והשתתפו בה , ) "ל רה" מנכ להל  (מר רענ  דינור , ל משרד ראש הממשלה"בלשכת מנכ, 2007

 .ל העירייה ונציגי משרד המשפטי "מנכ, ל המשרד לשעבר"מנכ, בי  השאר
קי  מבני   כי אפשר לה"ל רה"ל העירייה למנכ"קוד  לדיו  הראשו  כתבה המשנה לשעבר למנכ
והעירייה אינה יכולה ואינה צריכה לשאת במימו  , חינו  במזרח העיר רק באמצעות הפקעת קרקעות

 . פיצויי ההפקעה
 כיתות לימוד במש  חמש 400להקצות כספי  לבניית , בי  השאר,   הוחלט"בדיוני  במשרד רה

ת  של הכיתות תהיה הממוני  על העניי  העריכו שעלות הקמ. 26 כיתות בשנה80 כלומר כ, שני 
להקצות תקציב לעירייה לש  מימו  ; )מחצית הסכו  הזה יועד לפיצויי הפקעה(ח " מיליו  ש400

להקצות חלק ; לבחו  בהמש  את סוגיית היק) התקציב המיועד לפיצויי ההפקעה; פיצויי ההפקעה
בודת בע"להתנות את אישור התקציב הזה ; 2008ואת השאר בשנת , 2007מ  התקציב בשנת 

כדוגמת מת  תוספת , העירייה לגבי מציאת פתרונות זולי  יותר ממת  פיצוי כספי עבור ההפקעה
עוד הוחלט שאת העבודה הזו תעשה העירייה בשיתו) ; "ב"אחוזי בנייה כחלופה לפיצוי כספי וכיוצ

 ).  " סיכו  דיו  במשרד רה להל  (לרבות המשרד , ע  גורמי  אחרי 
 הודיעו המשרד והעירייה שהמדינה 2007לקראת דיו  שהתקיי  במרס ' "בהודעה שמסרו לבג

עוד הודיעו . ח כדי שתוכל להתחיל להפקיע מקרקעי  במזרח ירושלי " מיליו  ש15תקצה לעירייה 
 כיתות 80 תתקצב הממשלה את עלות ההפקעה של מקרקעי  שנועדו לבניית  של 2008כי בשנת 

 .לימוד
ÂÈ„‰ ıÁÏ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ‚·· ÈÂÙˆ‰ Ô" È ÙÏ „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ· ‰˙ÏÚÂ‰ ı

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ·Á¯ ÌÂ¯ÂÙ ,Î ÓÂ"‰¯ „¯˘Ó Ï" ËÈÏÁ‰ Ì
 ˙È˙¯‚˘ ‡Ï ‰ËÏÁ‰-‰Ú˜Ù‰‰ ÈÈÂˆÈÙ ÔÂÓÈÓÏ „ÁÂÈÓ ·Èˆ˜˙ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙Âˆ˜‰Ï . 

ת סיכו  הדיו  משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות שעשו משרד החינו  והעירייה בעקבו .4
 :ואלה ממצאיו.  "במשרד רה

התברר שהעירייה עדיי  לא ,  "כחמישה חודשי  לאחר הדיו  במשרד רה, 2007באוגוסט  )א(
ח " מיליו  ש15הגישה למשרדי החינו  והאוצר מסמכי  ובה  מידע חיוני לש  קבלת תקציב של 

 . העלות הצפויה של הפקעת כמו רשימת מגרשי  המיועדי  להפקעה ו, למימו  פיצויי ההפקעה
רשימה של קרקעות שעלות , יולי תמיר' פרופ, י לשרת החינו " העביר מנהל מנח2007באוקטובר 

לאפשר גמישות בביצוע "הוא הסביר שהדבר נועד . ח" מיליו  ש15 הפקעת  גדולה הרבה יותר מ
יי  אחרי  כי ש לעירייה אל ראש העירייה ולבעלי ענ" כתב היועמ2007בדצמבר ". ההפקעות

על העירייה לנקוט בכל ... מחייבת את העירייה לית  עדיפות עליונה לפעולה... חומרת המצב"
וכי לאחר קבלת התקציב על , "הפעולות הדרושות על מנת לקבל תקציבי  מהמדינה ולנצל 

ח " מיליו  ש15נמצא שהעירייה אכ  קיבלה תקציב של . העירייה להתחיל להפקיע קרקעות מיד
 .  החלה בהליכי ההפקעה של חמישה מגרשי 2008ובתחילת שנת , 2007נת בש

  הוחלט כי העירייה תקבל את תקציב ההפקעות בתנאי "בסיכו  הדיו  בלשכת רה, כאמור )ב(
 . כמו מת  תוספת אחוזי בנייה, שתנסה למצוא חלופות זולות ממת  פיצוי כספי עבור ההפקעה

ל העירייה " סוכ  כי המשנה לשעבר למנכ2007יה באפריל ל העירי"בדיו  שהתקיי  בלשכת מנכ
ממסמכי העירייה עולה כי הצוות הזה . תקי  צוות שיחפש דרכי  להוזלת העלויות של ההפקעות

  "ל רה"למנכ, מר יאיר מעיי , ל העירייה" הגיש מנכ2008ביוני . 2007ביולי , קיי  דיו  אחד בלבד

__________________ 
' שקיבלה הממשלה בהחלטה מס, 2011 2007פתרו  זה נקבע בתכנית לבניית כיתות לימוד בשני    26

 .2007 במרס 1410
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ל העירייה לא הזכיר במכתבו "מנכ. 2008ההפקעות לשנת את בקשתה של העירייה לקבל את תקציב 
 .כאמור, את המשימה שהוטלה על העירייה

 החליטו נציגי העירייה והמשרד כי היות שהעירייה אינה יודעת בדיוק כמה יעלו 2008ביולי  )ג(
לא נדרשת ", פיצויי ההפקעה והיות שעובדיה עדיי  לא סיימו את עבודת התכנו  הקודמת להפקעות

 באוגוסט  עד מועד סיו  הביקורת ". בשלב זה הקצאת תקציב לעיריית ירושלי  לנושא הפקעות
  .2008 לא קיבלה העירייה את תקציב ההפקעות לשנת   2008

✩ 
 

 „ÂÓÈÏ‰ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙ÙÏ Ô˙È ˘ „¯˘Ó‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Â ÚË ÌÈ ˘ Í˘Ó·
Ù‰Ï ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ·˙ÂÚ˜ .‚·· ÔÂÈ„ ˙‡¯˜Ï ˜¯"ı , Â·˘

‰ÈÈ¯ÈÚ·Â „¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ ÚÈÙÂ‰Ï Â˘¯„  , ÌÈ¯ÈÎ· ÂÙ˙˙˘‰ Ì‰·˘ ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰
ÌÈ·¯ ,˙ÂÚ˜¯˜ ˙Ú˜Ù‰Ï ÌÈÙÒÎ ·Èˆ˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ Ì‰· ÌÎÂÒÂ . 

 ˙ ˘· ˙ÂÚ˜Ù‰Ï ·Èˆ˜˙ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙˙Ï ËÏÁÂ‰˘Ó Ì‚2007 ,È„ÈÓ ˘ÂÓÈ˘ Â· ‰˘Ú  ‡Ï .
Á ÓÏ Â˘¯„ "È˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ È ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ˘ÓÁ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ¯È·Ú‰Ï È„Î ¯˙ÂÈÂ Ì

‰Ú˜Ù‰Ï ,·Èˆ˜˙‰ ˙Ï·˜ Ì˘Ï .Î Ó"‰¯ Ï" ˙ÂÚ˜Ù‰Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙¯˙È ˙Ï·˜ ˙‡ ‰ ˙‰ Ì
˙ÂÚ˜Ù‰Ï ˙ÂÏÂÊ ˙ÂÙÂÏÁ ˙‡ÈˆÓ· ,„ÁÂÈÓ ˙ÂÂˆ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÏÚÙ ‰Ê‰ È‡ ˙· „ÂÓÚÏ È„ÎÂ . ÌÏÂ‡

„·Ï· ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÏÚÙ ˙ÂÂˆ‰ .Î Ó Ï˘ Â˙˘È¯„"‰¯ Ï"‰‡ÏÂÓ ‡Ï Ì ,Ú Û‡Â ˘˜È· ÔÎ ÈÙ Ï
Î Ó Â ÓÓ" ˙ ˘Ï ˙ÂÚ˜Ù‰‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï2008 . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ï˜˙  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
 ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ÈÂ È·Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ¯˙‡Ï ‰Ò Ó ‡È‰ ¯˘‡Î ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈÈ˘˜·

ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ,Î ˙‡ Ïˆ ÏÂ Ô¯˙‡Ï ˙ÂÒ Ï ÛÈÒÂ‰Ï ‰ÈÏÚ‰È ÙÏ ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ Ï .
‰Ê ÌÂÁ˙· ‰˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ˙Â˘ÚÏÓ Ú ÓÈ‰ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÈ˘˜· ˙ÂÏ˙È‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ï‡.   

 וז'הפקעת קרקע בשכונת ואדי ג
על הכוונה " רשומות"פרסו  הודעה ב: הפקעת קרקע נעשית בכמה שלבי , על פי פקודת הקרקעות

 להודיע למי שיש לו אחיזה בקרקע כי לאחר מכ  אפשר; לרכוש קרקע כלשהי לצור  ציבורי כלשהו
לאחר מועד זה שר האוצר רשאי להיכנס לקרקע ולקנות בה . עליו למסור את האחיזה במועד שייקבע

 .לפי העניי , או להכריז על מועד שהקרקע תהיה מוקנית לו או לרשות המקומית, אחיזה
ת חלקת קרקע בשכונת  השלימה העירייה שניי  מ  השלבי  הנדרשי  לש  הפקע1980בשנת  .1

ועל פיה קרקע מסוימת ,  פרסמה הוועדה המקומית בירושלי  הודעה1980בנובמבר : וז'ואדי ג
כל התובע לעצמו זכות או ; והיא מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע, דרושה לה לצורכי ציבור

עה על טובת הנאה כלשה  בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כ  נדרש לשלוח לוועדה הוד
וכמו כ  , עליו לצר) ראיות לכ . זכותו או על טובת ההנאה אשר יש לו בקרקע זו בתו  חודשיי 

על פי פקודת הקרקעות בתו  , כאמור. הודעה המפרטת את הפיצויי  שהוא דורש תמורת הקרקע
. הזמ  הנקוב בהודעה תהיה העירייה זכאית להיכנס אל הקרקע או לעלות עליה וכ  לקנות בה אחיזה

 . אול  שלב זה לא יצא אל הפועל
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Ú˜¯˜‰ Ï‡ Ò ÎÈ‰Ï ‰˙ÂÎÊ ˙‡ ‰ÏˆÈ  ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‡ˆÓ  . ˙ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ1988 

‰ÓÂ„ ‰Ú„Â‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÒ¯Ù ,Ú˜¯˜ ‰˙Â‡Ï Ú‚Â · ¯‡˘‰ ÔÈ· . ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ Ô‡ÎÓ
 È„‡Â ˙ ÂÎ˘· Ú˜¯˜‰ ˙˜ÏÁ Ï˘ ‰˙Ú˜Ù‰· ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ·Ï˘‰ ˙‡ ÌÈÈÓÚÙ ÏÚÂÙÏ ‰‡ÈˆÂ‰

‚'ÊÂ ,‰Ú˜Ù‰‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï Í‡. 

בראש המחלקה . לטיפול בהפקעות מקרקעי , בי  השאר, מחלקת נכסי  בעירייה אחראית .2
שבו ) במחלקת נכסי (מעיו  בתיק הנכס . והיא כפופה לגזבר העירייה, עומד הממונה על הנכסי 

) 1988  וב1980 בשנעשו (וז 'מרוכזי  כל המסמכי  בדבר הליכי ההפקעה של הקרקע בוואדי ג
וממילא לא ניסתה , עולה שמחלקת נכסי  לא הכינה אומד  של עלות פיצויי ההפקעה של הקרקע

 .למצוא תקציב למימו  ההפקעה
י " ביקשה מנח2008 כי בפברואר 2008הממונה על הנכסי  מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

בעקבות זאת מצאה . וז'אדי גממחלקת נכסי  לפעול להפקעת חלקת הקרקע האמורה בשכונת ו
וכל שנותר לעשות הוא לאשר את , מחלקת נכסי  שהעירייה כבר הפקיעה שטח זה בעבר

, הממונה על הנכסי  השיב למשרד מבקר המדינה. להתחיל בתכנו  ולבנות את הבניי , הפרוגרמה
 שיש י מצאה"וכאשר מנח, י"כי המידע על הפקעת השטח בעבר היה בידי מנח, 2008בנובמבר 

 . להקי  על חלקה זו מבנה ציבור היא החלה לקד  את הליכי התכנו 
 È„‡Â ˙ ÂÎ˘· Ú˜¯˜‰ ˙˜ÏÁ Ï˘ ‰Ú˜Ù‰‰ È·Ï˘Ó ˜ÏÁ ˜¯ ‰ÓÈÏ˘‰ ÌÈÒÎ  ˙˜ÏÁÓ ÈÎ ‡ˆÓ 

‚'ÊÂ ,„ÂÚ ÏÙÂË ‡ÏÂ ÔÈÈ Ú‰ ÁÎ˘  ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ . ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈ ˘·
˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ÍÂ ÈÁ È ·Ó· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ·˙‡Ê‰ Ú˜¯˜·  ,Á Ó Í‡" ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï È

Ó ¯˙ÂÈ ‰·-20‰ ˘ .   
 י לממונה על הנכסי "פניות של מנח

" מגרש לבנייה"י אל הממונה על הנכסי  על " כתב המשנה למנהל מנח2007בפברואר  .1
י נדרשת לטפל "מנח; מהמכתב עולה כי בשכונה זו יש מחסור בחדרי לימוד. בשכונת בית צפאפא
המינהל הקהילתי של ; ל של תלמידי  המבקשי  ללמוד במוסד רשמי באזורבמספר ההול  וגד
י ביקש "המשנה למנהל מנח. י מגרש מסוי  שאפשר להעמיד לרשות העירייה"השכונה הציע למנח

 .י להשתמש בו"ומתי יוכל מנח, לדעת א  המגרש פנוי
Á Ó ÈÎÓÒÓÓ"Á Ó Ï‰ ÓÏ ‰ ˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ È"‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Ó ‰·Â˘˙ Ï·È˜ ‡Ï ÈÌÈÒÎ  . 

י כבר פנתה אל מחלקת " כי מנח2008הממונה על הנכסי  מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
 30 והמחלקה עסקה בחישוב אומדני  של עלות ההפקעה של כ, 2006הנכסי  בעניי  זה באוגוסט 

ולכ  מכתבו האמור של , י"האומדני  נמסרו למנח; בה  המגרש האמור בבית צפאפא, מגרשי 
היה לא רלוונטי כאשר למעשה כל המידע היה בפניו ורק היה צרי  להחליט "י "נהל מנחהמשנה למ

הממונה על הנכסי  ". הנכסי  איזה שטחי  ממליצי  להפקעה' על סדרי עדיפויות ולהודיע למח
ומחלקת , י היא הקובעת את סדרי העדיפויות בניצול הכספי  המיועדי  להפקעה"הוסי) כי מנח

ממנהלת " פנייה אופרטיבית"רק כאשר קיבלה מחלקת נכסי  . פי החלטותיההנכסי  פועלת על 
 . היא החלה בהליכי ההפקעה, 2008י ביולי "התכנו  במנח
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ÍÂ ÈÁ ÈÎ¯ÂˆÏ Ú˜¯˜ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏÎÂ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ È„Î ,Á Ó ÏÚ" Û˙˘Ï ÌÈÒÎ ‰ ˙˜ÏÁÓÂ È
‰ÏÂÚÙ .‰ÈÂ˜Ï ‰˙ÈÈ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ È˙˘ ÔÈ· ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ÌÏÂ‡ , ÔÎ ÏÚÂ

‡Ù‡Ùˆ ˙È·· ÔÈÓÊ ˘¯‚Ó Ï˘ Â˙Ú˜Ù‰ ‰·ÎÚ˙‰. 

מ מנהלת התכנו  לממונה על הנכסי  בעניי  מגרש בשכונת בית " פנתה מ2004באוקטובר  .2
 תכניות איחוד וחלוקה ותכנית  ראו להל  (הנמצא על קרקע הכלולה בתכנית איחוד וחלוקה , חנינא

מבני ציבור בתכנית זו אמורי  לעבור לרשות היא ציינה כי השטחי  המיועדי  ל). 6671מספר 
, מאחר שהממונה על הנכסי  חשש שהעירייה תידרש לשל  פיצויי הפקעה. העירייה ללא תמורה

להחליט כיצד להמשי  בהלי  העברת הבעלות " ובהתא  לתגובות בשטח", הוחלט לגדר את השטח
ובדצמבר , ה להפקיע את השטח השיבה מחלקת נכסי  כי היא מציע2004בנובמבר . לידי העירייה

 ביקש הממונה על הנכסי  משמאי חיצוני להכי  שומה פרטנית ואומד  פיצויי הפקעה למגרש 2004
י שהשלבי  "הודיעה מחלקת נכסי  למשנה למנהל מנח, 2006במרס , רק כעבור יותר משנה. האמור

 . הראשוני  בהלי  ההפקעה עומדי  להסתיי 
י מוטל כעת לגבש " כי על מנח2008רד מבקר המדינה בספטמבר הממונה על הנכסי  מסר למש

הוא ציי  כי מחלקת . פרוגרמה ולתכנ  ולתקצב את בנייתו של מוסד חינו  על המגרש האמור
אבל א  יהיו , הנכסי  אינה בטוחה שלא יוגשו תביעות לפיצויי הפקעה או התנגדויות להפקעה

  .פל בתביעות אלה או לתת פיצויי  כדי  המחלקה תפעל בכל דר  משפטית כדי לט כאלה 
✩ 

 

 ÌÈ·‡˘Ó ˙Ú˜˘‰· ÍÂ¯Î‰ ·Î¯ÂÓ ‡˘Â  Ô‰ ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ ÈÎ¯ÂˆÏ Ú˜¯˜‰ ˙ÂÚ˜Ù‰
ÌÈ·¯ .ÔÎ‡Â ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ ÓÓ ˘¯„ ‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ‰˘˜˙Ó ‡È‰ ÈÎ ˙ ÚÂË ‰ÈÈ¯ÈÚ‰. 

 ·Èˆ˜˙· ¯ÂÒÁÓ‰Â ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ‰Ú˜Ù‰‰ ÈÎÈÏ‰ ˜¯ ‡Ï ÈÎ ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÏÂ‡
Ó˙ÂÚ˜¯˜ ÚÈ˜Ù‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ÌÈÚ Â ,Á Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ Ì‚ ‡Ï‡" ˙˜ÏÁÓÏ È

ÌÈÒÎ  .ÔÎÏ , Á¯ÊÓ· ˙ÂÚ˜¯˜ Ï˘ ‰Ú˜Ù‰· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ·Ï˘ ÌÈÒÎ  ˙˜ÏÁÓ ‰ÓÈÏ˘‰˘Ó Ì‚
ÍÂ ÈÁ ÈÎ¯ÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ,ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰‡ˆÈ ‡Ï ‰Ú˜Ù‰‰ ,‰Ó„Â˜ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ È ·Ó Ï˘ Ì˙Ó˜‰Â . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰ÈÈ¯È
Á Ó˘ ‡„ÂÂÏÂ ‰· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â„ÈÁÈÏ" ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ˘¯„ Î ˙ÂÏÚÂÙ ÌÈÒÎ  ˙˜ÏÁÓÂ È

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙ÂÏÈÚÈ·Â ˙Â¯È‰Ó· ˙ÂÚ˜¯˜· ÏÂÙÈË‰ .   
 הפקעה לצורכי שימוש

המותני  בהוכחת בעלות של , המשרד מקצה לרשויות המקומיות תקציבי  לבינוי כיתות לימוד
בהפקעה הנעשית על פי פקודת הקרקעות או על פי . רשות המקומית על הקרקע המיועדת לבנייהה

 ה או את השימוש ב על הקרקעלרכוש את החזקההוועדה המקומית רשאית , חוק התכנו  והבנייה
כלומר אפשר להפקיע קרקע לש  שימוש בה או לזיקת . קרקעבשימוש  לרכוש זכותאו , לזמ  מסוי 

קל להפקיע קרקע לצורכי , מטבע הדברי . להפקיע את הבעלות על הקרקע דווקאולא , הנאה
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שכ  כ  בעלי הקרקע , יותר מאשר להפקיע את הבעלות על הקרקע, בהסכמת בעליה, שימוש בלבד

 .מוסיפי  להחזיק בבעלות עליה
מינהל י ועל הפרויקטור לדו  ע  מנהל " הוטל על מנהל מנח2007בדיו  שהתקיי  בעירייה ביולי 

הפיתוח במשרד על האפשרות להקי  מבני חינו  על קרקע שאינה נתונה בבעלות העירייה והוועדה 
בדיו  נאמר כי הדבר יוכל לקד  את ההקמה של מבני . המקומית הפקיעה את זכות השימוש בה

 .חינו  על קרקעות מסוימות
ÔÂÈ„‰ ˙Â·˜Ú· , ¯·Ó·Â ·Â ¯·ÂË˜Â‡·2007 È‚Èˆ  ÌÚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ˘‚Ù  „¯˘Ó‰ , Ï‰ Ó Ì‰·Â

˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙‚Èˆ Â ÁÂ˙ÈÙ‰ Ï‰ ÈÓ . ÈÎ ÂÓÈÎÒ‰ Ì‰" ‰˘Ú  Ì¯Ë Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡·
'ÔÂ˘‡¯ ÌÂ˘È¯ 'Â/ ˘È Í‡ ˘„ÁÓ ‰˜ÂÏÁÂ „ÂÁÈ‡Ï ÌÂ˘È¯ ÈÎ¯ˆÏ ˙ÂÈ ÎÂ˙ Â ÎÂ‰ Ì¯Ë Â‡

˙Â¯˘Â‡ÓÂ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ , ˙ÂÚˆÓ‡· ‰È‰˙ Ú˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰'˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÎÊ ˙Ú˜Ù‰' ...
)Ú˜¯˜‰ ÈÏÚ· ÌÚ ÌÂ‡˙·"( . ˙ÂÎÊ ˙‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ˙Â¯˘Ù‡· ‰ „ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ 

Ú˜¯˜· ˘ÂÓÈ˘‰ ,¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ ˙Â¯ÓÏ. 

אי  " עולה שהממונה על הנכסי  סבור ש2008מתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 ".כל ממש והיא ריקה מתוכ ... בהסכמת משרד החינו  להסתפק בהפקעה לצורכי שימוש בלבד

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÈÂ È·Ï ·Èˆ˜˙ ˙Ï·˜Ï ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ Ï˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÌÈÎÒ‰˘Ó
„·Ï· ˘ÂÓÈ˘ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰Ú˜ÙÂ‰˘ Ú˜¯˜· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯˘Ù‡ÏÂ „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ , ÏÚ ‰È‰

˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚ˜¯˜ ‡ÂˆÓÏ ‰ÈÏÚ Ï˜Ó ÔÎ‡ ¯·„‰ Ì‡ ˜Â„·ÏÂ ÍÎ· ÔÂ„Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .   
 כיתות לימוד בצפו  מזרח ירושלי  

בשנת .  בית חנינא ושועפאט שתי שכונות גדולות , בי  השאר, שוכנותבצפו  מזרח ירושלי  
 כיתות בשמונה בתי ספר 209  תלמידי  ב7,044ח למדו בשתי השכונות האלה "הלימודי  התשס
   . יסודיי  עירוניי  חטיבות ביניי  רשמיות ובתי ספר על, יסודיי  רשמיי 

 הצור  בכיתות לימוד בצפו  מזרח ירושלי 
 מה  בחינו  72   כיתות לימוד בשכונת בית חנינא 108 חסרו 2006בשנת ,  נתוני העירייהלפי .1

 80  מה  בחינו  היסודי ו65   כיתות בשכונת שועפאט 145  ו יסודי   בחינו  העל36 היסודי ו
שה  כרבע מס  כל כיתות ,  כיתות253ס  הכול חסרו בשתי השכונות האלה . יסודי בחינו  העל
 . סרו במזרח העיר באותה שנההלימוד שח

שבעת ההיא שכ  , בית ספר יסודי לבנות:  היה צור  בכמה מבני חינו  בבית חנינא2008בינואר 
אשכול של ;  אשכולות של שלושה עד ארבעה גני  בכל מתח  גני ילדי  ; במבני  שכורי  אחדי 

שבעת ההיא שכ  במבנה , ) כיתות24ובו (בית ספר יסודי לבני  ; גני  ובית ספר לחינו  מיוחד



 647 משרד החינו 

שכ  באותה עת לא היה בית ספר כזה בכל , )ב"י ' כיתות ז36(יסודי לבנות  ובית ספר על; שכור
 . אזור צפו  מזרח העיר

 תלמידי  משכונת בית 61ח עולה כי "י על רישו  לבתי ספר בשנת הלימודי  התשס"מנתוני מנח
ומעלה בבתי ספר בשכונת  א  '  בכיתה ב תלמידי  משכונת שועפאט ביקשו ללמוד310 חנינא ו

 מס  כל 35% שה  כ,  תלמידי  לפחות משתי השכונות371 ס  הכול מדובר ב. נענו בשלילה
י אינה "מנח, כאמור. י לא התקבלו לבתי הספר במזרח העיר בשנה זו"התלמידי  שעל פי נתוני מנח

 .יודעת א  הנתוני  שבידיה מלאי 
רק שני בתי ספר עירוניי  שבה  . שלי  מחולקת ברובה על פי מגדרמערכת החינו  במזרח ירו .2

בל מוכבר 'אחד מה  פועל בשכונת ג. מיועדי  לבנות בלבד) ב"י 'כיתות י(פועלות חטיבות עליונות 
בשנת , י"על פי נתוני מנח.  פועל במרכז מזרח העיר " מאמונייה" תיכו   שבדרו  העיר והשני 

בית ספר התיכו  בשכונת בית .  תלמידות2,447י בתי ספר אלה ח למדו בשנ"הלימודי  התשס
 .צפאפא בדרו  העיר מיועד לבני  ולבנות

ג  בתיכו  , יתר על כ . ב"י 'מכא  שבצפו  העיר אי  מוסד חינו  המיועד לבנות הלומדות בכיתות י
מוד בו הפועל במרכז מזרח העיר אי  די כיתות לימוד עבור תלמידות המבקשות לל" מאמונייה"
  ). ראו להל (

✩ 
 

„ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÎÈ  ¯ÂÒÁÓ ˘È ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ ÔÂÙˆ·˘ ˙Â ÂÎ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó .
‰Ï‡ ˙Â ÂÎ˘· ÌÈ¯‚ ¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· ÈÓ˘¯‰ ÍÂ ÈÁÏ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ .

È ˙Â˙ÈÎ· ˙Â„ÓÂÏ‰ ˙Â ·· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓÁ ‰ÈÚ·‰'-È"· , ÔÈ‡ ÔÎ˘
ÈÏÚ ‰·ÈËÁ‰Ê ¯ÂÊ‡· ˙Â ·Ï ‰ Â , ¯ÙÒÓ ¯ÈÚ‰ ÊÎ¯Ó· ˙Â ·Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ·Â

˜ÈÙÒÓ Â È‡ „ÂÓÈÏ‰ ˙Â˙ÈÎ .   
 תכניות בצפו  מזרח ירושלי 

, מערכת התכניות הסטטוטוריות של מדינת ישראל היא מערכת היררכית, לפי חוק התכנו  והבנייה
ומה  נגזרות תכניות , ) תכניות מתאר להל  (מחוזיות ומקומיות , המורכבת מתכניות מתאר ארציות

של בעלי הקרקע ושל מי שיש לו , חוק זה מגדיר ג  את סמכויותיה  של מוסדות התכנו . מפורטות
לפי ייעודה , בי  היתר, ערכה הכלכלי של הקרקע נקבע. עניי  בקרקע בכל הנוגע לייזו  תכניות

ובי  היתר על הכנת תכניות , לחוק זהמשרד הפני  ממונה על הטיפול בכל הקשור . ומצבה התכנוני
הרשויות המקומיות שותפות להכנת תכנית המתאר המקומית והתכניות . המתאר במוסדות התכנו 

 . סמכות לקבוע את היק) השימוש בקרקע, בי  היתר, וחוק זה מקנה לה , המפורטות
 רישו  של דהיינו אי , בשטחי  נרחבי  במזרח ירושלי  יש גושי קרקע שאינ  רשומי  .1

. בי  השאר משו  שאי  מידע מלא בדבר בעלי הקרקעות, הבעלות על הקרקע לפי גושי רישו 
 .רישו  זה חיוני לצור  תכנו  מודרני והבטחת שטחי  לצורכי ציבור

, ) פקודת ההסדר להל   (1969 ט" התשכ,]נוסח חדש[פקודת הסדר זכויות במקרקעי  על פי  .2
יפרס  ,  הסדר ורישו  של הזכויות במקרקעי  באזור פלוניאוי להכי א  ראה שר המשפטי  שמ  הר
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באזור הצו  ובו יקבע את מקומו וגבולותיו של אזור ההסדר ואת היו  שבו יוחל ,הסדר ברשומות צו

רשות מקומית יכולה להגיש , על פי חוק התכנו  והבנייה. ההסדר בתחימת חלקות והגשת תביעות
 . רות או בנוגע לקרקעות הנתונות בהליכי הסדרתכניות בנוגע לקרקעות מוסד

על פי הייעודי  , תכנית איחוד וחלוקה מאפשרת לתכנ  חטיבת קרקע תכנו  מיטבי .3
באמצעות איחוד מגרשי  וחלוקת  מחדש ונטילת חלק מהקרקע לטובת , והשימושי  הנדרשי 

  היא מעניקה לה  תוספת שכ, התכנית מקנה יתרו  לבעלי הקרקע. לצורכי ציבור, הרשות המקומית
 .ועל כ  שווי הקרקע אינו נפגע א) א  שטח הקרקע קט , זכויות בנייה

אי  רואי  בה תכנית המפקיעה , א) על פי שבתכנית איחוד וחלוקה מופרשת קרקע לצורכי ציבור
שהיא חוליה ראשונה בשרשרת הפעולות , שלא כמו תכנית שמטרתה הפקעת זכויות. את הקרקע
בתכנית איחוד וחלוקה יש , י לרשו  את הקרקע המופקעת על ש  הרשות המקומיתהנעשות כד
לאחר האיחוד והחלוקה נעשה רישו  .  שאפשר להשיג ג  בלי הוראת הפקעה27תוצר קנייני

 . הקרקעות לפי המנגנו  הקבוע בחוק התכנו  והבנייה
תאר מקומית ובתכנית בתכנית מ: חוק התכנו  והבנייה קובע כללי  לאיחוד וחלוקה של מגרשי 

, ה  בהסכמת בעליה  וה  שלא בהסכמת , מפורטת מותר לקבוע ג  הוראות בדבר איחוד מגרשי 
בבעלות משותפת וה  הנתוני  ה  מגרשי  , בדבר חלוקת  של מגרשי  בי  בעליה וכ  הוראות 

).  חדשה חלוקה להל   (ה  בהסכמת הבעלי  וה  שלא בהסכמת , בבעלות נפרדתהנתוני  מגרשי  
שבתחומה , עדה המקומיתו הור" יועל,  לתוק) החלוקה החדשהשנכנסהתו  שמונה חודשי  מיו  ב

למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות תכנית לצורכי רישו  להגיש , אושרה תכנית החלוקה החדשה
יו  שהועברה התכנית מבתו  חודשיי  ; התואמת את התכנית של החלוקה החדשה שאושרה

 ט"התשכ, פקודת המדידות וחוק המקרקעי לקבוע א  אפשר לרשו  אותה על פי עליו , למנהל
1969 . 

וה  ,  החלה העירייה לטפל בשלוש תכניות לאיחוד וחלוקה בצפו  מזרח העיר1992בשנת  )א(
 תכניות לאיחוד וחלוקה 50מכוח  של תכניות אלה יזמה העירייה . 1999 1996אושרו בשני  

עולה כי א) שעברו כעשר ) 2003שנכתבו במאי (כי  שנמצאו בעירייה ממסמ. בשכונת בית חנינא
ומשו  כ  התעכבו התכנו  , שני  מאז החלה העירייה לטפל בתכניות האמורות ה  עדיי  לא אושרו

 . והבנייה של מוסדות חינו  בשכונת בית חנינא
אחרי  עתירה מ ובעלי עניי  " הגישו החברה לפיתוח בית חנינא ושועפאט בע2005בשנת  )ב(

העותרי  ביקשו . 28לבית המשפט לענייני  מינהליי  בירושלי  נגד העירייה ובעלי עניי  אחרי 
לחייב את המשיבי  להשלי  מיד את הלי  האיחוד והחלוקה של כל , בי  השאר, מבית המשפט

 לקצוב למשיבי  פרקי זמ  קצובי  וברורי  להשלמת כל; השטחי  שעל פי התכנית מיועדי  לכ 
 החליט בית 2006בספטמבר . וכ  לאפשר לעותרי  לקבל היתרי בנייה, הליכי האיחוד והחלוקה

ובה יפרטו כיצד , ימסרו הודעה בכתב עד סו) השנה, ובה  העירייה, המשפט שחלק מהמשיבי 
העירייה נדרשה להוסי) לדווח לבית המשפט על . מתקדמי  הליכי האיחוד והחלוקה האמורי 

 . התקדמות ההליכי 
שלוש אושרו :  מ  התכניות האמורות לאיחוד וחלוקה18עד מועד סיו  הביקורת אושרו  )ג(

. 2008 ואחת ב; 2007תשע אושרו בשנת ; 2006חמש אושרו בשנת ; 2005ספטמבר  בחודשי  יוני
 ואיל  אושרו תכניות לאיחוד וחלוקה שיזמה העירייה בשכונת בית 2005מכא  שרק מאמצע שנת 

ועד סיו  הביקורת עדיי  לא החלה העירייה לבנות מבני חינו  על הקרקעות שבתכניות עד מ. חנינא
 ראו להל  בפרק על מעורבותו של משרד החינו  בהקמת  עוד בעניי  תכניות לאיחוד וחלוקה (אלה 

 ).כיתות לימוד במזרח ירושלי 
__________________ 

 .ייני מושג באמצעות רישו  במרש  המקרקעי  על פי טבלאות הקצאה ואיזו התוצר הקנ  27
 .' ואחÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ'  נ' ‡Ú· ËÙÚÂ˘Â ‡ È Á ˙È· ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰"Â Ó-56Á 521/05מ "עת  28
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 בשכונת בית 6671'  החליטה הוועדה המחוזית בירושלי  לאשר את תכנית מס2001ביולי  .4
התכנית .  פרסמה העירייה הודעה בדבר אישור התכנית2001ובנובמבר , )6671 תכנית  להל  (חנינא 

  להל  (המיועד לבית ספר , 1' ובה  מגרש מס, ")שטחי  חומי ("כוללת שטחי  לבנייני ציבור 
שה שטחי  וחמי; )7 מגרש  להל  (ס "המיועד לבית ספר ולשלוחת מתנ, 7' מגרש מס; )1מגרש 

 נוגעת בי  היתר לשני גושי  המוסדרי  6671יצוי  כי תכנית . המיועדי  לגני ילדי  ולמעונות יו 
 .מכא  יתרונה. ויש רישו  מסודר של בעלי הקרקע, הסדרהפקודת על פי 

 ˙È Î˙ ‰¯˘Â‡ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰6671 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ - 
 ÌÈ ˘ ˘˘Ó ¯˙ÂÈ Â ÈÈ‰„-  È ·Ó ˙ÈÈ · Ì˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó„È˜ ‡Ï

ÂÊ ˙È Î˙· Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÚ ÍÂ ÈÁ .˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ‰Ï‡Â : 

ממכתב .  נקבע שהמגרשי  האמורי  יועברו לעירייה ללא תמורה6671בתקנו  של תכנית  )א(
נהלת התכנו  למ)  מינהל בית חנינא להל  (ששלח מנהל המינהל הקהילתי לפיתוח בית חנינא 

;  יז  המינהל בעזרת תושבי בית חנינא ובמימונ 6671 עולה שאת תכנית 2002לשעבר בינואר 
אפשר להתחיל מיד בתהלי  ההפקעה ובתכנו  , מאחר שבתכנית זו אי  צור  לעשות איחוד וחלוקה

ל הציג מנהל המינה". באזור שכל כ  זקוק לכתות לימוד לבני  ולבנות מכל הגילאי "מבני החינו  
את שבעת השטחי  שבה  אמורי  להיבנות מוסדות חינו  וביקש שהעירייה תגדר את השטחי  

 . י בעניי  זה כעבור שנה"המנהל שב ופנה אל מנח. האלה כדי למנוע בנייה בלתי חוקית בה 
 כתבה מתכננת מחוז ירושלי  דאז במשרד הפני  למהנדס העיר דאז על מגרש המיועד 2003במרס 
ממכתבה עולה כי באחד השלבי  הסופיי  בטיפול בתכנית . 6671המוזכר בתכנית , בית ספרלבניית 

היא ביקשה שהעירייה תגדר את השטח ותפקיע אותו . הרסה העירייה בתי  שנבנו על המגרש הזה
 ".למנוע השתלטות נוספת"מהר ככל האפשר כדי 

י הוחלט "שנה למנהל מנח בהשתתפותו של המ2004בפגישה שהתקיימה בעירייה בינואר  )ב(
לטפל בפינוי המבני  הבלתי חוקיי  ;  בשל מיקומו בקצה השכונה7להקפיא את הטיפול במגרש 

לקד  ; לגדר את השטח ואז להחליט כיצד להמשי  בהלי  העברת הבעלות לידי העירייה, 1ממגרש 
 ".תשריט ההפקעה"את העבודה על 

שהמגרשי  האמורי  יועברו , כאמור,  נקבע6671נמצא כי א) על פי שבתקנו  של תכנית  )ג(
משו  . הממונה על הנכסי  סבר שהיא תידרש לשל  פיצויי  בגי  ההפקעה, לעירייה ללא תמורה
,  החלה העירייה בהלי  ההפקעה שלו2005בתחילת שנת ". פיילוט" ישמש 1כ  הוחלט שמגרש 

הנעשה על פי , הלי  ההפקעהי ש" הודיע הממונה על הנכסי  למשנה למנהל מנח2006ורק במרס 
 . עומד להסתיי ,  בפקודת הקרקעות7  ו5סעיפי  

י לא "והתברר כי מנח,  נדו  בעירייה ג  נושא הקמת בתי ספר בשכונת בית חנינא2005ביולי  )ד(
הוחלט ;  ולא הביאה אותה לאישור במשרד6671הכינה פרוגרמה לקרקעות הכלולות בתכנית 

י " החליטו מנהל מנח2005באוגוסט . רוגרמה היא תתחיל מיד בתכנו שכאשר תקבל העירייה את הפ
י תקד  את הכנתה של "ואחרי  שהעירייה תתחיל להפקיע את חלקות הקרקע האמורות ומנח

 . 1פרוגרמה עבור בית ספר תיכו  לבנות שייבנה במגרש 
 יכול 7גרש י למגזר הערבי לממונה על הנכסי  שמ" כתבה סגנית מנהל מנח2007בספטמבר  )ה(

והטיפול בו עומד בראש סדר העדיפויות של , יסודי לבנות לשמש בסיס למבנה של בית ספר על
המשנה למנהל , בי  השאר, שבו השתתפו, 2008אול  בסיכו  של דיו  שהתקיי  בינואר . י"מנח
 י בבינוי מבני חינו "הוצג סדר העדיפויות של מנח, י למגזר הערבי"י וסגנית מנהל מנח"מנח

לעומת זאת . 6671ושו  מגרש מהמגרשי  המיועדי  לכ  לא נכלל בתכנית , בשכונת בית חנינא
נרש  בסיכו  הדיו  שבית ספר יסודי לבני  עתיד להיבנות על קרקע הנכללת בתכנית שעדיי  לא 
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 כדי לבחו  2008צ במזרח העיר במאי "י והאג) למ"יצוי  כי ג  בסיורי  שעשו נציגי מנח. אושרה
 .ולכ  הומל' להפקיעו, "גדול ונוח טופוגרפית" הוא 7י  המיועדי  להפקעה נמצא שמגרש מגרש

 

✩ 
 

Á ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ" ÈÎ¯ÂˆÏ Ú˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ÂÏÚÙ È
ÍÂ ÈÁ .ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ ÔÂÙˆ· ‰˜ÂÏÁÂ „ÂÁÈ‡Ï ˙ÂÈ Î˙ ˙Â¯˘Ú ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó„È˜ ÌÈ ˘ Í˘Ó· .

¯˘Â‡ ¯·Î ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ˆ˜Ó ˙ ˘ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓ‰Ó Â2005ÍÏÈ‡Â  , ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Í‡
‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰Ó Ú˜¯˜ ÌÂ˘ ÏÚ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ˙Â ·Ï ‰ÏÁ‰ . ÌÈ ˘ ‰ÓÎ

 ˙È Î˙ ‰¯˘Â‡ ¯·Î ‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙·˘ ˙Â Â˘‡¯‰ Â¯˘Â‡˘ È ÙÏ6671 .Á ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰" ÂÚ„È È
ÂÊ ˙È Î˙· ˙ÂÓÂÏ‚‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ÏÚ ,˘‰Ï ‡Ï˘ Â¯Á· ÌÏÂ‡‰· ˘Ó˙. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Á Ó Ï˘Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰" Ô‰˘ „ÈÚÓ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È Î˙· È
ÍÂ ÈÁ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÚ˜¯˜ ‡ÂˆÓÏ ˙Â˘ÂÁ  ÂÈ‰ ‡Ï .   

 בינוי מוסדות לחינו  מיוחד במזרח ירושלי 
ובה  שני אשכולות , ח היו במזרח ירושלי  תשעה מוסדות לחינו  מיוחד"בשנת הלימודי  התשס

. המחסור בכיתות לימוד במוסדות לחינו  מיוחד במזרח העיר חמור במיוחד. עה בתי ספרגני  ושב
   . 29 כיתות240 יחסרו ש  2010בשנת , על פי תכנית האב

 ההמלצות בתכנית האב וביצוע 
בתכנית האב נסקרו כל התכניות במזרח ירושלי  ונמצא כי רק בשתי תכניות בשכונת בית חנינא 

הקצאות אלה יכולות לספק רק חלק קט  מצורכי החינו  . ת לחינו  מיוחדהוקצתה קרקע למוסדו
" שטחי  פתוחי  ציבוריי "ולכ  הומל' בתכנית לשנות את ייעוד  של הקרקעות מ, המיוחד

באזור השכונות בית חנינא : בשלושה אזורי , לשטחי  המיועדי  למוסדות לחינו  מיוחד
בל 'ובאזור שכונת ג) סמו  לכביש מעלה אדומי (טור  במורדות המזרחיי  של שכונת א, ושועפאט

ולכ  המיקו  , בתכנית הודגש כי התלמידי  במוסדות לחינו  מיוחד מגיעי  אליה  בהסעות. מוכבר
אול  רצוי לרכז בתי ספר נוספי  , של המוסדות האלה חשוב פחות מהמיקו  של בתי ספר רגילי 

 ". מקו העיר העתיקה ודרומה"לחינו  מיוחד 
__________________ 

 בכיתה ואילו,  בממוצע תלמידי תשעה לומדי שבכיתה לחינו  מיוחד הסתמכה על ההנחה התכנית   29
 .מוצע תלמידי  במ35  רגילה 
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 ÌÈ¯ÂÊ‡‰ ˙˘ÂÏ˘· ˙ÂÚ˜¯˜‰ Ï˘ Ô„ÂÚÈÈ ÈÂ È˘· ÏÙËÏ ‰ÏÁ‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ,·‡‰ ˙È Î˙· ıÏÓÂÓÎ , ˙ ˘· „ÂÚ ‰·˙Î  ÂÊ˘ Û‡2002.   

 "בכריה אלוי "בניית תוספת כיתות בבית ספר 
 הוא היחיד, )א"ס ב" בי להל  (וז 'הפועל בשכונת ואדי ג, לחינו  מיוחד" בכריה אלוי "בית הספר 

 הסתיימה בנייתו של 1999בשנת . במזרח ירושלי  המיועד לילדי  סיעודיי  הסובלי  מפיגור קשה
, א"ס ב" העביר מינהל הפיתוח במשרד לעירייה פרוגרמה להרחבת בי1998באוגוסט . א"ס ב"בי

ובה אישור לבניית , שהייתה אמורה לצאת אל הפועל לאחר שתסתיי  בניית החלק הראשו  שלו
הנדסה ותחבורה ,  העבירה מנהלת התכנו  לשעבר למינהל לתכנו 2000בספטמבר ). נטו (ר" מ1,380

בהוראת התכנו  צוי  . א"ס ב"ובה תוספת של ארבע כיתות ומעו  יו  בבי, בעירייה הוראה לתכנו 
 ). 2003 2002(ג "שיש לאכלס את המוסד בשנת הלימודי  התשס

 ·· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÁ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÈ·Ï ˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÈÈ"· Ò"‡. 

ס " שוב העביר מינהל הפיתוח במשרד לעירייה פרוגרמה מאושרת לש  הרחבת בי2002במאי  .1
. ממסמכי העירייה עולה שהמשרד הציג שאלות עקרוניות לעירייה ג  לאחר אישור הפרוגרמה. א"ב

 .הדבר דרש בירורי  נוספי  ביניה  ועיכב את תחילת הבנייה בחצי שנה ויותר
לעשות , הממונה על שירותי חינו  מיוחדי ,  ביקשה מפקחת ארצית במשרד2006בספטמבר  .2

 הציגו נציגי 2006בדצמבר . לדוגמה לאחד כמה כיתות לימוד לכיתה גדולה אחת, שינויי  בתכנית
, צ לאדריכל יוע' למשרד החינו  תכנית מתוקנת לפי הערותיה של המפקחת הארצית"האג) למ

ובה  המפקחת ,  קבעו נציגי המשרד2007באפריל . בקש לאשרר את התכניתוהוחלט שהיא תת
] ה [החדרי  הקיימי  , ס אינה מתאימה"הפרוגרמה שלפיה נבנה ביה"ונציגי העירייה כי , הארצית

יצוי  כי בשתי הפרוגרמות שאישר ". ר" מ60החדרי  שייבנו יהיו בגודל של , ר" מ42בגודל של 
 .ר" מ42 היה שטח  של כל כיתות הא  אמור להיות   2002  ובשנת1998 בשנת  המשרד 

כי מספר הילדי  הסיעודיי  בבית , 2008בנובמבר , המפקחת הארצית השיבה למשרד מבקר המדינה
הצור  בכיתות כאלה לא היה ; ר" מ60הספר גדל ולכ  היא ביקשה לבנות ג  כיתות לימוד ששטח  

 .א"ס ב"פרוגרמה להרחבת ביחיוני באותה מידה כשנת  המשרד לעירייה 
È· Ï˘ ‰ ·ÓÏ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ÔÂ Î˙· Â˜ÒÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ"· Ò"‡ , ÍÂ˙Ó

 ‡Â‰ Ì‡ ˙˙ÈÎ Ï˘ ‰ÁË˘˘ ‰Á ‰42Ó "¯ . ¯˘È‡˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘ ˜¯
„ÁÂÈÓ ÍÂ ÈÁÏ Û‚‡‰ ˙‚Èˆ  ˙‡ ÌÈ ÂÈ„· Û˙˘Ï ÏÁ‰ ‡Â‰ ‰ Â˘‡¯‰ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ .

Ó ‰˘¯„ ÂÊ ‰È‰È Ì‡ ˙˙ÈÎ Ï˘ ‰ÁË˘˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È‚Èˆ 60Ó "¯ , ˘„ÂÁÓ ÔÂ Î˙ ÍÈ¯ˆ‰ ¯·„‰Â
‰ ·Ó‰ Ï˘ . 

צ למנהל אג) פיתוח ותקצוב במינהל הפיתוח במשרד כי " כתב מנהל האג) למ2007ביוני  .3
הוא ציי  שהדבר . והמשרד משנה אותה פע  אחר פע , א אינה מסוכמת"ס ב"הפרוגרמה של בי

י פרוגרמה מאושרת " העביר המשרד למנח2007באוקטובר  .  המבנהמקשה על השלמת תכנו 
  . בפע  השלישית א "ס ב"לבי
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✩  

„ÁÂÈÓ ÍÂ ÈÁÏ ˙Â„ÒÂÓ· „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÓÁ ¯ÂÒÁÓ ˘È ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· . ‡ˆÓ  ÌÏÂ‡
È·Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ·˘"· Ò"‡ ,‡Â‰˘ ,¯ÂÓ‡Î , ÌÈ„ÏÈÏ „ÚÂÈÓ‰ ¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· „ÈÁÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·

‚ÈÙÓ ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰˘˜ ¯Â , ˙‡ Ì„˜Ï ÂÈ„ ˘ÂÁ  ‰È‰ ‡ÏÂ ˙ÂÈË‡· ÏÚÙ „¯˘Ó‰
‰ÈÈ ·‰ .‰ Â˘‡¯ ‰Ó¯‚Â¯Ù ‰ÈÈ¯ÈÚÏ „¯˘Ó‰ ¯È·Ú‰ Ê‡Ó ¯Â˘ÚÎ ¯·Ú˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ‡Ï ÔÈÈ„Ú

˙ÂÙÒÂ ‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙Â˙ÈÎ ˙‡ ˙Â ·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÁ‰.   
 יסודיי  במזרח ירושלי  בתי ספר על

 יסודי לבנות חינו  על
בייחוד , מוד לתלמידות החטיבה העליונה במזרח ירושלי למרות המחסור הרב בכיתות לי .1

עד מועד סיו  הביקורת לא עסקה העירייה בבנייה של מוסד חינוכי כזה באזור , בצפו  מזרח העיר
 .הזה

ומבירורי  בעירייה התברר כי באותה עת , 2008בנובמבר , י למשרד מבקר המדינה"מתשובת מנח
 לש  התחלת בנייתו של בית ספר מקי) לבנות בשכונת השלימה העירייה את ההליכי  הנדרשי 

 י עסקה בשלבי תכנו  ראשוניי  של שני בתי ספר על"ומנח, )כמפורט בטבלה לעיל(עמוד  ראס אל
התברר כי עד סו) ). בצפו  מזרח העיר( בשכונת עיסאוויה ובשכונת בית חנינא  יסודיי  לבנות 

 .העירייה ממילא לא החלה לבנות את בתי הספרו,  עדיי  לא אישר המשרד את הפרוגרמות2008
 2005(ו "כשלושה שבועות לפני פתיחתה של שנת הלימודי  התשס, 2005באוגוסט  ) א( .2

כדי שהתיכו  , "מאמונייה"י שיש לשפ' מבנה של מוסד חינו  ולצרפו לתיכו  "החליטה מנח, )2006
 .   לימוד בו תלמידות שנרשמו אליו א  לא נמצא לה  מקו500יוכל לקבל 

י שלא נמצא "התברר למנח, 2007בספטמבר , ח"לקראת פתיחתה של שנת הלימודי  התשס )ב(
בבתי ספר ' ז בכיתות ט" תלמידות שסיימו את לימודיה  בשנת הלימודי  התשס250 מקו  לימוד לכ

רו   לא נמצא פת2007עד תחילת אוגוסט . רשמיי  וה  מעוניינות ללמוד בחטיבה עליונה עירונית
ל העירייה הוחלט כי הממונה על הנכסי  יסדיר שכירת מבנה "ובדיו  שהתקיי  בלשכת מנכ, לבעיה

בתחילת ספטמבר שכרה העירייה מבנה של בית מלו  ". עד לאחר החגי " "מאמונייה"לתיכו  
 .והסבה אותו למבנה חינו  כדי שישמש את בית הספר לצורכי לימוד

בבתי ספר רשמיי  במזרח ' דות שסיימו ללמוד בכיתות ט תלמי1,165 2008עד אוגוסט  )ג(
.  מה  לא נמצא בו מקו 565 ול, ט"לשנת הלימודי  התשס" מאמונייה"ירושלי  נרשמו לתיכו  

י פתרו  " עדיי  לא מצאה מנח  פחות מחודש לפני מועד פתיחתה של שנת הלימודי   באותה עת 
. 10.9.08 והוא החל לשמש את בית הספר ב, ס)בסו) אוגוסט שכרה העירייה מבנה נו. לבעיה זו
 התלמידות האמורות החלו ללמוד במבנה זה רק כעשרה ימי  לאחר תחילת שנת 565כלומר 

  . הלימודי 
✩ 
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ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó- ÏÎ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÌÈÈ„ÂÒÈ
‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ· „ÂÓÏÏ ˙Â˘˜·Ó‰ ˙Â„ÈÓÏ˙‰ ,Ï‡  ÔÎÏÂ ÛÒÂ  ‰ ·Ó ¯ÂÎ˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ˆ

 ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï"‰ÈÈ ÂÓ‡Ó "˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· . 

‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ÚÂ„È ‰ÈÚ·‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,„ÚÂÓ „ÂÚ· ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ‰¯˙Ù ‡Ï ‡È‰ , ˙‡ ‰¯Î˘Â
ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ· ˜¯ ÌÈ ·Ó‰ ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ˙ÁÈ˙Ù È ÙÏ ¯ˆ˜ ÔÓÊ . ˙Â„ÈÓÏ˙‰ ÂÏÁ‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó

¯ÂÁÈ‡· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ˙‡ . 

ÈÒ ˙Ú·ÏÚ ¯ÙÒ È˙· Ï˘ ‰ÈÈ ·· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˜ÒÚ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂ-˙Â„ÈÓÏ˙Ï ÌÈÈ„ÂÒÈ ,
˙Â‡·‰ ÌÈ ˘· ¯ÈÓÁ‰Ï ÈÂÙˆ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ‰ ˙Â„ÈÓÏ˙Ï „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÒÁÓ‰Â.   

 "עבדאללה אב  חוסיי "בית ספר 
, יסודי מקי) לבני  הוא בית ספר עירוני על) ח"ס עא" בי להל  " (עבדאללה אב  חוסיי "בית ספר 

ח שוכ  על קרקע הנתונה בבעלות הנהלת הוואק) המוסלמי "ס עא"בי. יחיד מסוגו במזרח ירושלי ה
. ב"י ' כיתות ז23  תלמידי  ב704ח למדו בו "בשנת הלימודי  התשס).  הוואק) להל  (בירושלי  
ובה תוספת של אג) סדנאות וחדרי ,  אישר המשרד פרוגרמה להרחבת בית הספר1996בנובמבר 

 . ספח
 בירושלי  שונתה התכנית המקורית 1' י כי כאשר תוכנ  כביש מס" התברר למנח1998בשנת  .1

כדי לבנות את תוספת ; ")שטח ירוק("וחלק ממנו יועד לפיתוח נופי , שבה נכלל שטח בית הספר
כדי שיוכל לשמש לצורכי , ח יש לשנות את הייעוד של חלק מהשטח הזה בתכנית"ס עא"הבנייה בבי

 .ציבור
וביקש ממנו ,  פנה הממונה דאז על תכנו  מבני  בעירייה למנהל הוואק) דאז1999בנובמבר  .2
באותו . ח"ס עא"כדי שיהיה אפשר להרחיב את בי, "לחתו  כבעלי הקרקע על תכנית בניי  העיר"

חודש השיב בא כוח הוואק) שמרשיו לא יחתמו על תכנית הנוגעת לנכס בטר  יומצאו לה  תכניות 
 . לתוספת הבנייה שהעירייה מתכוונת לבנותמפורטות 

ס " העביר יוע' ראש העירייה דאז לבא כוח הוואק) את התכניות לתוספת בנייה בבי2000במרס 
ובו ציי  , 2000כתב מכתב נוס) באוגוסט , משלא נענה. ח ופירט את מטרת השינוי בתכנית"עא
בכוונת העירייה , כ  פע  נוספת כיומודיעי  ל] תוספת הבנייה[אנו רואי  בכ  את הסכמתכ  ל"ש

 .הוואק) לא השיב ג  על מכתב זה". 2001לגשת לבניית התוספות בראשית שנת 
מנהלת התכנו  . ח"ס עא"העירייה הוסיפה לקד  את ההליכי  הדרושי  לבניית התוספת לבי .3

רוגרמה  אישר המשרד את הפ2003וביולי , ח"ס עא"לשעבר פעלה לקידו  התכנו  של התוספת לבי
 2003בפברואר . צ כדי להכניס את השינוי האמור לתכנית"בד בבד פעל האג) למ. לבית הספר

הממונה על .  הוואק) או העירייה התעוררה השאלה מי יירש  במסמכי התכנית כבעל זכות בנכס 
אודה על קידו  התוכנית : "וכעבור כעשרה חודשי  כתב כ , הנכסי  קבע שיחתו  על התכנית

כעבור ". אני מקווה שעד להפקדה נמצא פתרו  יצירתי לבעייה. ה ללא חתימת בעלי בשלב ז
 התקיימו מגעי  ע  בא כח בעלי הקרקע 2000כבר באוגוסט : "כחודשיי  שב וכתב הממונה כי

ומשלא נתקבלה התנגדות  בכתב אנו רואי  בכ  הסכמה ולדעתי אי  כל מניעה לקד  )... הוואק)(
 ". ונמצא פתרו  לעניי  על היתר הבנייה'   הכ ירח"אח... התוכנית
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 2006ובדצמבר ,  פרסמה העירייה הודעה בדבר אישור השינוי האמור בתכנית2006ביולי  .4

צ למנהל " העביר מנהל האג) למ2007במאי . אישר המשרד את התכנית האדריכלית של העירייה
 . לקראת קבלת היתר בנייהי את הרשאת המשרד לבניית התוספת למבנה והמשי  בהליכי "מנח

מרבית  משמשי  מוסדות . העירייה היא דיירת מוגנת בשבעה נכסי  של הוואק) במזרח ירושלי 
העירייה והוואק) חלוקי  בעניי  שיעור דמי הארנונה שעל . ח"ס עא"ואחד מה  הוא בי, חינו 

 2007באוגוסט . הוואק) לשל  לעירייה ובעניי  שיעור שכר הדירה שעל העירייה לשל  לוואק)
וביקש ) 8760/07   י. א.ת(הגיש הוואק) תביעה לבית המשפט השלו  בירושלי  נגד העירייה 

 .לפנות אותה ממבנה הנתו  בבעלותו
ציר) את , ח"ס עא"צ לוואק) על תוספת הבנייה בבי" כתב נציג האג) למ2007בנובמבר  .5

אק) יחתו  על התכניות כבעל הזכות התכניות המצורפות לבקשה להיתר בנייה וביקש שמנהל הוו
והזכיר את התביעה ,  השיב בא כוח הוואק) שהוואק) מתנגד בתוק) לכל בנייה2008בינואר . בנכס

 . האמורה הנוגעת לפינוי העירייה מ  המבנה הנתו  בבעלותו
כתב מנהל , ח"ס עא"משהועלתה בעירייה האפשרות לגנוז את תכניות הבנייה בבי, 2008בפברואר 

משו  שהושקעו זמ  וכס) , צ ללשכה המשפטית בעירייה כי ביטול הפרויקט אינו סביר"ג) למהא
צ להמשי  בתכנו  "ל העירייה לאג) למ"בינתיי  הורה מנכ. בשינוי התכנית כאמור ובתכנו  הבנייה

 . של תוספת הבנייה
 בווק) בשלב זה מסרבי : " כי2008הממונה על הנכסי  מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

לא אחת שיקולי  שאינ  ענייניי  משפיעי  "; "לאשר את הבניה ולמעשה התנגדו בתוק) לכל בניה
מתשובתו של הממונה ". וגורמי  לכ  שנושאי  שקשורי  בשרות לציבור במזרח ירושלי  נפגעי 

ג  עולה כי בעבר הנפיקה העירייה היתרי בנייה , 2008בנובמבר , על הנכסי  למשרד מבקר המדינה
וכעת , אול  בשני  האחרונות השתנתה מדיניותה, ללא אישור  של בעלי הקרקע לבנות בנכס

 . אפשר לקבל היתר בנייה רק א  בעלי הקרקע מאשרי  לבנות בנכס
והסב את , ח"ס עא" הקצה המשרד תקציב לבינוי תוספת הבנייה בבי2006 2005בשני   .6

צ להסב " ביקש מנהל האג) למ2008ג  במאי .  התקציב הזה להשלמת בניית  של בתי ספר אחרי
אול  נציגת מינהל הפיתוח במשרד הסבירה , את התקציב האמור לשיפו' של מבנה חינו  אחר

שכ  אי  שו  פרוגרמה , אפשר לעשות זאת  כי אי2008לנציגי משרד מבקר המדינה בספטמבר 
 .מאושרת למבנה חינו  במזרח ירושלי 

 2006במאי . ח"ס עא"י בקידו  הבינוי בבי" לא התערבה מנח2006  עד מאי2003מאוקטובר  .7
צ כי בעקבות בקשתו של ועד ההורי  "י למגזר הערבי למנהל האג) למ"כתבה סגנית מנהל מנח

י הניחה "מנח, למעשה. היא מבקשת לדעת מתי יתחילו עבודות הבנייה בבית הספר, ח"ס עא"בבי
  .ט ולא עסקה עוד בכ ליחידות אחרות בעירייה לקד  את הפרויק

✩ 
 

 ˙ ˘· „ÂÚ1999È· ÔÈÈ ·· ‰ÈÈ ·Ï Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ô˙  ‡Ï Û˜‡ÂÂ‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ú„È "‡Ú Ò"Á .
‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ ,ÓÏ Û‚‡‰ ¯˜ÈÚ·Â"ˆ , ˙È·· ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Â„·Ú

¯ÙÒ‰ .ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ È ÙÏ ÌÈÏÚ·‰ ˙ÓÎÒ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰˙ÏÚÂ‰ ‰Ï‡ ÌÈ ˘· , ‡Â‰ ÌÏÂ‡
‰‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù· ˜ÂÒÚÏ ‡Ï˘ ÛÈ„Ú‰Â ˙Â·ÈÈÁÓ È˙Ï· ˙Â·Â˘˙ ·È˘ . ‰¯˘Â‡ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰˘ Û‡

¯Â˘Ú È ÙÏ ¯·Î ,‰Ê‰ ÔÓÊ· ÌÈÏÚ·‰ ˙ÓÈ˙Á ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÏÏÎ ‰˜ÒÚ ‡Ï ÌÈÒÎ  ˙˜ÏÁÓ ,
ÓÏ Û‚‡‰ ÌÈÏ˘‰˘ÓÂ"ÌÈÎÂ¯‡‰ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˆ ,˙È Î˙· ˘¯„ ‰ ÈÂ È˘‰ ˙Â·¯Ï , ¯¯·˙‰

È‡˘-‰ÈÈ ·‰ ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ ˙Â ·Ï ¯˘Ù‡. 
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 ˘Ó ˙2004Á Ó ‰·¯Ú˙‰ ‡Ï ÍÏÈ‡Â " Ì„˜Ï È„Î ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ Ô˙„Â·Ú· È
È·· ‰ÈÈ ·‰ ˙ÙÒÂ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡"‡Ú Ò"Á , ‡ÏÂ ˙·ÎÚ˙Ó ‰ÈÈ ·‰ ÚÂ„Ó ¯¯·Ï ‰˘˜È· ‡Ï

‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ‰˙ÒÈ  .Á Ó Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÈÈ Ù‰" ˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ‰˙˘Ú  ‡˘Â ‰ ¯Â¯È·Ï È
¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ÌÈ¯Â‰‰ „ÚÂ .Ó ‰‚‰  ‰˘ÚÓÏÁ "‰ ÈÈ ÚÓ Â È‡ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÙÒÂ˙ ‡˘Â  ÂÏÈ‡Î È.   

 בית ספר תיכו  שועפאט לבני 
. ב"י ' תלמידי  בכיתות ז1,157ח "בבית ספר תיכו  שועפאט לבני  למדו בשנת הלימודי  התשס

יסודי בצפו  מזרח  בתכנית האב נקבע שבחינו  העל. בבית הספר מחסור חמור בכיתות לימוד
קביעה . 2010 כיתות בשנת 177 יחסרו  בית חנינא וכפר עקב , נות שועפאט דהיינו בשכו ירושלי  

") אב  חלדו "תיכו  (יסודי חדש  על מצאי הכיתות בבית ספר על, בי  השאר, זאת הסתמכה
לקראת שנת , י"על פי רישומי מנח. 2004שאוכלס בספטמבר , שהקימה העירייה בשכונת בית חנינא

ידי  לתיכו  שועפאט וביקשו להירש  ללימודי  בו אול  נענו  תלמ100ח פנו "הלימודי  התשס
 .נתוני  אלה ה  חלקיי  בלבד, כאמור. בשלילה
.  החלה העירייה לשקול לבנות תוספת כיתות לימוד בתיכו  שועפאט על הבניי  הקיי 2005בינואר 

 . שכ  אי  צור  לאתר עבורה קרקע חדשה, לבנייה כזאת יתרו 
י למגזר הערבי בעניי  " פנה מנהל תיכו  שועפאט לסגנית מנהל מנח2005כבר בינואר  .1

 פנה ג  ועד ההורי  של בית הספר 2006באוגוסט . המחסור החמור בכיתות לימוד בבית הספר
וחלק מ  ; אי  חדר לימוד'  מתלמידי כיתה י36 ל; י וטע  כי בתיכו  אי  חדר מורי "למנח

והוחלט ,  ביקרו בבית הספר נציגי העירייה2006קטובר יצוי  כי באו. התלמידי  לומדי  במקלט
 . שמחלקת בדק בית של העירייה תתכנ  כמה וכמה שינויי  במבנה בית הספר ותוציא אות  לפועל

 השיב המשרד לבקשת העירייה לקבל תקציב לבניית  של מוסדות חינו  בשנת 2007באוגוסט  .2
 כיתות א) על פי שהוא 33ה הקיי  לומדות בעניי  תיכו  שועפאט השיב המשרד שבמבנ. 2008

 . ועל העירייה להגיש לו טפסי  לש  הכנת פרוגרמה להרחבת המבנה הקיי ,  כיתות24 מתאי  רק ל
המשרד מאשר את הפרוגרמה ואת התקציב לבינוי רק בתנאי שהרשות המקומית יכולה להוכיח 

.   לה טיוטת פרוגרמה בלבדועד אז הוא נות, שהיא הבעלי  של המגרשי  המיועדי  לבנייה
 השיב המשרד כי 2007בדצמבר . למשרד" טופס קרקע" העבירה מחלקת נכסי  2007בספטמבר 

 העביר 2008ולכ  בפברואר , הטופס האמור אינו מוכיח שהקרקע המדוברת נתונה בבעלות העירייה
 .  כיתות לימוד בתיכו  שועפאט12לעירייה טיוטת פרוגרמה בלבד לתוספת של 

, י לנסות לפתור את בעיית הבעלות על הקרקע של תיכו  שועפאט" החלה מנח2008בפברואר  .3
במרס . י ביקשה מהממונה על הנכסי  לטפל בהפקעתו של המגרש"ומנהלת מחלקת תכנו  במנח

י על עיכוב הטיפול "ובמאי התריעה מנח,  החליטה הוועדה המקומית להפקיע את הקרקע2008
ובו ,  חת  הממונה על הנכסי  על תצהיר2008ביולי . קע במחלקת נכסי בהסדרת הבעלות על הקר

והיא נוהגת בה  מנהג , 1967העירייה מחזיקה בקרקע ובמבנה מאז שנת , נאמר שלמיטב ידיעתו
התצהיר סיפק למשרד את ההוכחה הנדרשת לבעלות של העירייה על . בעלי  לכל דבר ועניי 

יגת מינהל הפיתוח במשרד למשרד מבקר המדינה כי היא  מסרה נצ2008באוגוסט . המגרש האמור
  .ממתינה שהעירייה תעביר לה נתוני  שיאפשרו לה לתת פרוגרמה מאושרת

✩ 
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 ¯‡Â ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó2005 ¯·Óˆ„ „Ú 2007 ,ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ¯ÓÂÏÎ ,Á Ó" ‰Ú„È È

Ë‡ÙÚÂ˘ ÔÂÎÈ˙· „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÓÁ ¯ÂÒÁÓ ˘È˘ ,ÈÁ · ‰ÏÚÙ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ È„Î ˙Â˘
‰ÈÈ ·‰ ˙ÙÒÂ˙ ÔÂ Î˙Ï ‰‡¯Â‰ Ô˙Ó Ì˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï . ˙ÂÏÚ·‰ ˙Ï‡˘

ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ¯Á‡Ï ˜¯ ‰˙ÏÚ Ú˜¯˜‰ ÏÚ , ÈÎÈÏ‰ ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯ÂÓ‡‰ ·ÂÎÈÚ‰ Ï˘·Â
‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ .˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â ˙Ú· ÌÈÏÚÂÙ Ì È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ , ÔÎÏÂ

˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙ÏÚÂÙ ÌÈÒÎ  ˙˜ÏÁÓÌÈÓÈÈ˙ÒÓ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ . ˙Î¯Â‡˘ ÔÓÊ‰ ˙‡ ¯ˆ˜Ï È„Î
ÍÂ ÈÁ È ·Ó Ï˘ ‰Ó˜‰‰ , ‰ÈÈ ·‰ ÔÂ Î˙ ÈÎÈÏ‰Â Ú˜¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ È ÈÈ Ú˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

„·· „· ÂÏÙÂËÈ.   
 טיפולה של הנהלת העירייה במחסור בכיתות לימוד

  בכירי  דורש מעורבות של דרגי, כמו המחסור במזרח ירושלי , מחסור כה חמור בכיתות לימוד
את הפעולות שיעשו .  מעורבות פעילה של הנהלת העירייה ובראש ובראשונה , בממשלה ובעירייה

ובכלל זאת לאסו) נתוני  בשיטתיות ולהציג את הבעיות החמורות , הגופי  האלה יש לתעד כראוי
, האפשר היה לצפות שהנושא יובא תדיר לפני הנהלת העיריי. הכרוכות בנושא הצגה מלאה וממצה

 .ושהיא תורה ליחידותיה לעשות את כל הפעולות הנדרשות כדי לפתור את העניי 
ל העירייה שנכתבו מתחילת שנת "משרד מבקר המדינה סקר את המסמכי  של לשכת מנכ .1

מר , בזמ  כהונתו של ראש העירייה לשעבר, 2007 2005התברר כי בשני  . 2008 עד אפריל 2005
ל מסמכי  מעטי  בנושא בינוי "היו בלשכת המנכ, ל העירייה לשעבר"ומנכ, מר אורי לופוליאנסקי

מסמכי  הנוגעי  לשני הדיוני  האמורי  : ובעיקר המסמכי  האלה, כיתות הלימוד במזרח העיר
ל המשרד לשעבר ולממונה לשעבר על "ל העירייה למנכ"פנייה של מנכ;  "ל רה"בלשכת מנכ

ובה ביקש שהממשלה תקצה לעירייה תקציב , 2006שנכתבה בנובמבר , התקציבי  במשרד האוצר
 .ומסמכי  אחדי  המתעדי  התכתבויות של עובדי העירייה; למימו  פיצויי הפקעה

כי בימי כהונתו נעשתה , 2008בנובמבר , ל העירייה לשעבר השיב למשרד מבקר המדינה"מנכ
 בכירי  בממשלה לש  לרבות ישיבות תקופתיות וקשר ישיר ע  גורמי , עבודת מטה מקיפה בנושא

ל העירייה מונתה לפקח על טיפול  של "והמשנה לשעבר למנכ, קידו  הבניית של כיתות הלימוד
 .היחידות השונות בעירייה בבינוי כיתות הלימוד

ל העירייה המכה  בראש צוות שמטפל בנושא בינוי כיתות לימוד " עומד מנכ2007מנובמבר  .2
מסיכומי הדיוני  . הצוות מתכנס מדי כמה שבועות. ת בעירייהיחד ע  מנהלי יחידו, במזרח העיר

   . עולה כי דנו בה  בעיקר במעקב אחר פרויקטי  שכבר היו נתוני  בשלבי תכנו  וביצוע
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 מעורבותו של משרד החינו  
 בהקמת כיתות לימוד במזרח ירושלי 

 ללמוד במוסדות המחסור בכיתות לימוד במזרח ירושלי  מונע מתלמידי  רבי  את הזכות .1
העירייה טענה לא פע  שאי  ביכולתה לפתור את . הקבועה בחוק לימוד חובה, חינו  רשמיי 

 .והמשרד צידד בטענתה, סוגיית המחסור בכיתות לימוד במזרח העיר
ולכ  נענה , מ  המסמכי  הרבי  שנאספו בביקורת עולה שהמשרד ידע עד כמה חריפה בעיה זו

בנוגע לאפשרות לבנות : מ  לזמ  ושינה כמה כללי  הנוגעי  לעבודתולבקשותיה של העירייה מז
בנוגע לניפוק טיוטות פרוגרמה ; כאשר עתודות הקרקע למבני חינו  מעטות" רבי קומות"בתי ספר 

למבני חינו  במזרח ירושלי  לפני שהעירייה הוכיחה את בעלותה על השטח כדי לזרז את הליכי 
מבני חינו  שייבנו על קרקע שהעירייה הפקיעה לצורכי שימוש ובנוגע לתקצוב ; תכנו  המבנה

 . בלבד ולא לצורכי בעלות
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˘È¯„Ï ˙Â ÚÈ‰Ï ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ „¯˘Ó‰ , ÚÈÈÒ ‡ÏÂ ÂÏ˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ÌÊÈ ‡Ï Í‡

‰Ê ‡˘Â · ‰ÈÈ¯ÈÚÏ .ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‚‰  ÍÎ ,
ı¯‡· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÂÓÎ ,ÏËÂÓÂÈÏÚ Ì‚ ˙ . „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÒÁÓ· ‰‡¯ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰‡¯ 

¯Â˙ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰ÈÚ·. 

א  מבקשי  להכי  תכנית איחוד וחלוקה בקרקע שאינה , על פי עמדת משרד המשפטי  .2
לא יהיה אפשר לרשו  את הקרקע על ש  הבעלי  ג  , מוסדרת ואשר זהות בעליה אינה ידועה

בתכנית זו התכנו  ". מעי  תכנית איחוד וחלוקה"ה אפשר לעשות במצב כז. לאחר השלמת התכנית
ובמקו  לרשו  את הקרקעות על ש  , יעיל ומתחשב בצורכי הציבור, של חטיבת הקרקע מיטבי

יהיה הבעלי  על מגרש " במצב הנכנס"אפשר לציי  שמי שהיה הבעלי  של מגרש מסוי  , בעליה 
 ).המפורשת של בעל הקרקעכלומר לא נרשמת הזהות " (במצב היוצא"זה 

מאחר שהמשרד . במזרח ירושלי  יש קרקעות רבות שהליכי ההסדר שלה  לא הושלמו, כאמור
לא , דורש מהרשות המקומית לספק לו הוכחה לבעלות שלה על הקרקע לפני שיאשר את הפרוגרמה

 מוצדקת שהיא, דרישה זו. יהיה אפשר לקבל תקציב ממשלתי לבניית מבני חינו  על קרקעות אלה
עלולה למנוע את הקמת  של מבני חינו  על חלק מ  הקרקעות שתקבל העירייה , לעתי  קרובות
שכ  לכאורה העירייה לא ,  התכניות האמורות לאיחוד וחלוקה בצפו  מזרח העיר50 לצורכי ציבור ב

 . תהיה הבעלי  של הקרקעות הלא מוסדרות
‰È‚ÂÒ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˙ÏÚ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú„¯˘Ó‰ È ÙÏ ÂÊ  . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ , ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙¯ÊÚ· ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î „ÁÈ ÏÂÚÙÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
Ì‰Ï˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ . 

‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì‚ ,· ¯ÙÒ ˙È· ÔÈÈ Ú· ÂÓÎ"‡Ú ¯ÙÒ ˙È·Â ‡"Á , ˙Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â „¯˘Ó‰ ÂÏÚÙ ‡Ï
 ˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â– ‰„Â·Ú‰ ˙Ú· ˙ÂÏÚ·‰ ‡˘Â  ˙‡ Â¯È„Ò‰ ‡Ï ¯ÓÂÏÎ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ . ˘È

 ÌÈ ˘ ¯Â·ÚÎ ˜¯˘ ˘˘Á-‰˜ÂÏÁ‰Â „ÂÁÈ‡‰ ˙ÂÈ Î˙ Â¯˘Â‡È ¯˘‡Î  , ÌÂ˘È¯‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÓÏ˘ÂÈ
 ÌÈ ·Ó‰ Â  ÎÂ˙ÈÂ ÌÈ˘¯„ ‰- ÍÂ ÈÁ È ·Ó ·ˆ˜˙Ï ˙Â¯˘Ù‡· Â Â„È ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â „¯˘Ó‰ 

‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÚ·· ˙Â Â˙  Ô È‡˘ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ÌÈÓ˜ÂÓ‰ . ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÂ ˙·ÁÒ ˙¯ˆÂ  ‰Ê ·ˆÓ·
 ·Ó ÈÂ È· Ï˘ÌÈÓÏ˘ÂÓ Ì È‡ ÍÂ ÈÁ È. 
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3. Î ÓÏ ‰¯·ÚÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÂ„ ˙ËÂÈË"„¯˘Ó‰ ˙ÈÏ ,·‚ 'ÈÁÈÓÚ ˙ÈÓÂÏ˘ , È„Î

‰È˙Â¯Ú‰ ˙‡ Ï·˜Ï .Î Ó‰" Ï‰ Ó Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯È·Ú‰ ˙ÈÏ
ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙‚Èˆ  Ï˘Â ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ Ï‰ ÈÓ‰ , ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈË·È‰· ˜¯ Â˜ÒÚ˘

‡˘Â ‰ Ï˘ .˘˙· È‡ˆÓÓ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰·Â‚˙ ÌÂ˘Ó ‰È‰ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÈ Ë¯Ù ˙Â·Â
˙¯Â˜È·‰ . „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· Í˘Ó˙Ó‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Â˙Ú„· „ˆÈÎ ¯È‰·‰ ‡Ï „¯˘Ó‰

¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ·.  
✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ· ˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ· ˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰
Ó· „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÒÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Ú‚Â ‰ÌÈÏ˘Â¯È Á¯Ê . ˙Â„ÒÂÓ ˙Ó˜‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰ÈÏÚ

ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ Ù ¯Á‡Ï ˜¯ ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ . Ì‡
ÂÊ ‰ÈÚ·· ÏÙËÏ ÌÈÏÎ È„ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¯Â·Ò ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó , È ÙÏ ‡˘Â ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ

‰Ï˘ÓÓ‰ ,¯Ù Ì„˜ÏÂ ÍÂ ÈÁ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÚ˜¯˜· ˘ÂÓÈ˘ Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂÙÂÏÁ ‰Ï ‚Èˆ‰Ï ÌÈË˜ÈÂ
¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ ÈÂ È·Ï.   

 סיכו 
„ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÓÁ ¯ÂÒÁÓ ˘È ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· , ÌÈ·¯ ÌÈ¯Ú ÓÂ ÌÈ„ÏÈÓ ‰ÏÏ˘  ÍÎ ·˜ÚÂ

‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÍÂ ÈÁÏ ˙ÂÎÊ‰ . ‡Ï ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈÈ˘˜Ó Ú·Â  ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÒÁÓ‰
ÌÈÏËÂ·Ó , Ì˙‡ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈ˘¯„  ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ¯˘Ù‡˘ ÏÎ ˙Â˘ÚÏÂ

ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÈÂ‡¯ „ÂÓÈÏ ÌÂ˜Ó ˜ÙÒÏ È„Î . ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â „¯˘Ó‰˘ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
 „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ ˜ÈÙÒÓ ¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ È·˘Â˙ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓ

ÈÓ˘¯‰ ÍÂ ÈÁ· .˙Â˘ÈÁ · ÂÏÚÙ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È˘‡¯ ,Â˘ÚÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰˘ ÈÙÎ ,
ÈÓÏ˙Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙ È„Ó· Ú·˜ È·˘Â˙ Ì˙ÂÈ‰· Ì‰Ï ‰ Â˙ ‰ ˙ÂÎÊ ˘ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ È„

Ï‡¯˘È . 

„Â‡Ó ÈË‡ ‰È‰ ‰Ê‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ , Âˆ·¯˘ ˙Â Â¯˙Ù Ì‚˘ ‰¯˜ ˙Á‡ ‡ÏÂ
 ‰Á˙ÙÏ"˙Â‡ÒÈÎ‰ ÔÈ· ÂÏÙ  "Â˘ÓÂÓ ‡ÏÂ . ˙Î¯ÚÓÏ ıÂÁÓ ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÌÈ„ÏÈ Â¯˙Â  ÍÎ

˙È Â¯ÈÚ‰ ÍÂ ÈÁ‰ , ‰Ó ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÓÂÏ Ì‰ Ì‡Â Ì¯ÙÒÓ
Ì‰˘ÏÎ. 

ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ÏÁ ÌÈÈÓ˘¯ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ , ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ Û˙Â˘ ‡Â‰Â
ÌÈÏ˘Â¯È ÍÂ ÈÁÏ ‰Ï‰ ÈÓ· , ˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ· ˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÌÏÂ‡

ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÒÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· .‰È‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÔÂÈÒÈ Ï Û˙Â˘ 
˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ . È„ÂÁÈÈ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÏÂÏÒÓ· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ ˘‚„ÂÈ

¯Á‡ Â‡ ‰ÊÎ , ÈÓ˘¯‰ ÍÂ ÈÁ· ‡Ï‡- È„ÏÈÏ ˜ÙÒÓ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ·È˙  
Ï‡¯˘È. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Á Ó ÏÚ"¯Â·Èˆ È ·ÓÏ Û‚‡Ï ÔÂ Î˙ ˙Â‡¯Â‰ ˙˙Ï Ê¯„Ê‰Ï È , È„Î
‰˘¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ È ·Ó ˙Â ·Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÏÎÂÈ ‡Â . ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ‚È‰ ‰Ï ‰ÈÏÚ

 ¯ÙÒ È˙·Ï ˘Â˜È·‰ ÏÚ ÌÈ ÈÓ‡Â ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  ÛÂÒ‡ÏÂ ‰Á¯ÊÓ· Ì‚ ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓ· ‰‚Â‰ ‰
ÌÈÈ Â¯ÈÚ .Î Ó‰ Ë˜ ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„" ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ Ô‰ÎÓ‰ Ï- ¯Á‡ ·˜ÚÓ ˙ÂÂˆ ˙Ó˜‰ 

˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ È ·Ó Ï˘ Ì˙ÈÈ · ˙ÂÓ„˜˙‰ÌÈÏ ,ÔÂÎ ‰ ÔÂÂÈÎ· „Úˆ ‡È‰ . È‡ˆÓÓ ÌÏÂ‡
ÍÎ· È„ ‡Ï ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ .Î ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ" ˙„Â·Ú ‰˘ÚÈ˙˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï

ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙Â Â¯˙Ù ¯Â˙È‡Ï ‰ÙÈ˜Ó ‰ËÓ . ÌÈ·ÎÚÓ˘ ÌÈÓÒÁ ¯ÈÒ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÂÏÁ‰ ¯·Î˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ˙‡ , Ì˙ÓÊÈ· ˙Â ÙÏ Ì‰ÈÏÚ Í¯Âˆ‰ ˙Ú·Â È„¯˘ÓÏ

ÚÂÈÒ Ì‰Ó Ï·˜Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰. 
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ˙Ó˜‰Ï ˙Âˆ¯Ó  ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÏÚ .

˙ÂÂ˙‰Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ ,‰Ï˘ÓÓ· ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓ¯Â‚Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Ï‰ ‰ ÛÂ˙È˘· , ÔÂ¯˙ÙÏ ˙È Î˙
„ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÁÓ‰ . Á¯ÊÓ· ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ˙Ó˜‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰ÈÏÚ „ÂÚ

ÌÈÏ˘Â¯È‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ Ù ¯Á‡Ï ˜¯ ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ  . 

ÂÊ ‰ÈÚ·· ÏÙËÏ ÌÈÏÎ È„ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¯Â·Ò ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ì‡ , È ÙÏ ‡˘Â ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ
‰Ï˘ÓÓ‰ , ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ì„˜ÏÂ ÍÂ ÈÁ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÚ˜¯˜· ˘ÂÓÈ˘ Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂÙÂÏÁ ‰Ï ‚Èˆ‰Ï

¯ÈÚ‰ Á¯ÊÓ· „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ ÈÂ È·Ï.  



  


