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 ירושלים של מעמדה וחיזוק פיתוח

ר ב ד ח  ת  פ

 

בַּק לְׁשֹונִי -"ִאם  ְִׁמינִי. ִתדְׁ כַּח י לָּיִם ִתשְׁ ְׁרּושָּ כֵָּחְך י ֶאשְׁ

ְׁכְֵׁרכִי-לְִׁחכִי ִאם לַּיִם -ֹלא ַאֲעלֶה ֶאת-, ִאםֹלא ֶאז ְׁרּושָּ י

ִתי"  ל רֹאש ִשמְׁחָּ  עַּ

 ו'-תהילים קל"ז ה'

עיר רבת גוונים ופנים, עיר הבירה של מדינת ישראל, עיר בעלת היסטוריה  - ירושלים

עיני  .איסטיותילשלוש הדתות המונות עולמית חשיבות בעל דתי ומרכזשל אלפי שנים 

 באים המוני אנשים מכל הזרמים, העדות והדתות., ובשעריה עולם נשואות אליהה

מעמדה המיוחד של ירושלים קיבל ביטוי חוקתי בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, 

הקובע כי "הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים על ידי הקצאת 

 משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים )מענק הבירה(". 

בקר המדינה ביצע בשנתיים האחרונות שורה של ביקורות בנושא ירושלים משרד מ

בירת ישראל. החלק הראשון בסדרה, שכלל שני פרקי ביקורת, פורסם ביום ירושלים 

אשתקד, והחלק השני הרי הוא מונח לפניכם. הנושאים שנבדקו יוצגו בארבעה שערים: 

ירושלים ובחזות העיר; השער  השער הראשון יעסוק בעיקרו בחוסן הכלכלי של עיריית

 -השני יעסוק במרחב התפר והמעברים בגזרת "עוטף ירושלים"; השער השלישי 

בתלונות שהוגשו לי על ידי תושבי ירושלים  -בשירותים לתושבי מזרח ירושלים, והרביעי 

 בכובעי כנציב תלונות הציבור. 

 השער הראשון 

וסנה הכלכלי של עיריית ירושלים ח החוסן הכספי של העירייה וניהולה הפיננסי:

הוא נושא בעל חשיבות לאומית המחייב טיפול משולב של העירייה והשלטון המרכזי 

כאחד. הביקורת העלתה כי יש סיכונים לחוסן הכספי של עיריית ירושלים, וכי הולכת 

וגדלה תלותה בממשלה לשם שמירה על איזון תקציבי. העירייה נדרשת לאמץ כלים 

ה לשפר את ניהולה הפיננסי ולמצות את היתרונות הגלומים בשינויים שחלו שיאפשרו ל

 בסביבה הפיננסית בישראל. 



 ביקורת מיוחד דוח

הביקורת העלתה כי עיריית ירושלים  פעולות עיריית ירושלים לשיפור ניקיון העיר:

רחוקה עד מאוד מלממש את מדיניותה המוצהרת, ולפיה ירושלים בירת ישראל תהיה 

ף על פי שהעירייה משקיעה בניקיון העיר מאות מיליוני ש"ח, עיר נקייה ומטופחת. א

נמצאו ליקויים בתחומים שונים שנבדקו: טיאוט רחובות, הסרת מפגעי גרפיטי, הסרת 

מודעות וקופות צדקה שהוצבו באורח לא חוקי, חינוך והסברה ופעולות אכיפה וגביית 

 קנסות.

היא משאב חשוב לשיפור מצבה  התיירות ניהול אזורי תיירות בירושלים ותחזוקתם:

לאומי. רוב התיירים -הכלכלי של העירייה ורווחת תושבי העיר ולחיזוק מעמדה הבין

( מבקרים גם בירושלים. נמצאו ליקויים רבים בניהולם 74%שבאים לבקר בישראל )

ובתחזוקתם של אזורי התיירות בירושלים, העלולים לפגוע בענף התיירות וכן בתדמיתה 

-ושל המדינה כולה, והם אינם הולמים את מעמדה של ירושלים כעיר ביןשל העיר 

 לאומית.

בירושלים קיימים אלפי אתרים ומבנים הראויים  שימור מבנים ואתרים בירושלים:

לשימור. הועלו ליקויים רבים הנוגעים לשימורם של מבנים ואתרים בעיר, וממצאי 

יריית ירושלים ולפיה עקרון הביקורת מלמדים שלמרות מדיניותה המוצהרת של ע

השימור הוא נדבך יסוד בפיתוח העיר, ועל אף הערך הכלכלי המגולם בשימורם של 

אתרים היסטוריים ברחבי העיר, נדרשים מאמצים רבים של גורמי המקצוע האמונים על 

התחום כדי לקדם החלטות במוסדות התכנון בדבר שימורם של אתרים העומדים 

 בסכנת הרס או שינוי.

 השער השני 

להיערכות נאותה בגזרת עוטף ירושלים  המענה הביטחוני בגזרת "עוטף ירושלים":

נודעת חשיבות ביטחונית ומדינית מהמעלה הראשונה. נמצאו ליקויים משמעותיים בנוגע 

לעמידה בנוהלי האבטחה והבידוק הביטחוני ובנוגע להכשרה הנדרשת למפקדים 

ח חשיבותם של גדר ההפרדה והמעברים לביטחון ולכשירות המאבטחים במעברים. נוכ

תושבי מדינת ישראל ולהבטחת מרקם חיים תקין של קבוצות האוכלוסייה השונות משני 

צדי הגדר, על ממשלת ישראל לממש את החלטותיה בנוגע להשלמת תוואי הגדר 

 ולקבל החלטה בנוגע לאזרוח המעברים בגזרת עוטף ירושלים. 
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 השער השלישי 

 2018-וב 2014-ב החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים: השירותים

כלכלי של -שנתיות לשיפור המצב החברתי-החליטה הממשלה לאמץ תוכניות רב

כלוסייה הערבית במזרח ירושלים. אולם המענה של רשויות המדינה בתחום החינוך והא

מממשות את אחריותן ובתחום הרווחה עודנו חלקי ביותר, ובמקרים מסוימים הן אף אינן 

על פי דין. שיפור מצבם של תושבי מזרח ירושלים ייטיב הן עם התושבים והן עם המשק 

 והחברה הישראלית ואף יגביר את ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.

נמצא כי השירות  טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים:

שלים נחות בהרבה מזה המוענק לתושבים שרשות האוכלוסין נותנת לתושבי מזרח ירו

ולאזרחים ביתר חלקי הארץ, ועולה חשש כי הרשות אינה פועלת בנחרצות מספקת כדי 

להעניק לתושבי מזרח ירושלים שירות יעיל ותכליתי. כדי לחולל שינוי מהותי נדרשת 

 תוכנית מקיפה ויסודית, ואין להסתפק בפתרונות זמניים או מקומיים לבעיות השבות

ועולות. עוד נמצא כי הליך קביעת מעמד התושבות על ידי המוסד לביטוח לאומי אינו 

מתבצע בשקיפות המחויבת ובמהירות הראויה, והדבר פוגע ביכולתם של תושבי מזרח 

 ירושלים למצות את זכויותיהם.

בביקורת עלתה תמונה  ניקיון ותברואה בשכונות הערביות במזרח ירושלים:

חד לגבי טיפול העירייה בתברואה, בפינוי הפסולת, בהצבת כלי עגומה וקשה במיו

אצירה ובניקיון הרחובות בשכונות הערביות במזרח העיר ובעיקר בשכונות שמעבר 

 לגדר ההפרדה.

 השער הרביעי 

בשער זה יובא פרק שייחדתי לבירור תלונות של  סיפורה של ירושלים בתלונות:

הציבור, ובו יוצגו נתונים לגבי התלונות ותוצאות תושבי ירושלים בכובעי כנציב תלונות 

ויובא תיאור של מבחר מצומצם מן התלונות. פרק זה  2018עד  2016בירורן בשנים 

מספר את סיפורה של ירושלים מנקודת ראותם של תושבי העיר בכל הנוגע לקשיים 

 ולבעיות שהם נתקלים בהם במגעיהם עם הרשויות. 

נולדתי בבית החולים הדסה הר הצופים, וירושלים עבורי  1945בשנת ובנימה אישית: 

-יהודיהיא ערש ילדותי והמקום שבו גדלתי, ובה נולדו ילדיי ונכדיי. אני מגדיר את עצמי 
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לחיזוק אופייה  -במסגרת תפקידים מגוונים  -שפעל ופועל  ירושלמי-ישראלי

 הדמוקרטי והשוויוני של מדינת ישראל ובירתה ירושלים. 

 אני ישראלי , נצר למשפחה גדולה שאבדה בשואת העם היהודי באירופה;דיאני יהו

שמאמין שמדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, אשר יכולה להמשיך 

אני  להתקיים ככזאת רק אם יישמרו בה יסודות הדמוקרטיה וערכי מגילת העצמאות;

רושלים החדשה ובסמטאות מיום היוולדי. מילדות אני צועד ברחובותיה של י ירושלמי

העיר העתיקה ומרגיש חלק בלתי נפרד מהווייתה של העיר. ככל הצועד בעיר דוד, 

המקום שבו דרכו אבות העם היהודי לפני אלפי שנים, אני חש את החיבור בין הישן 

לחדש ובין השמרנות לחדשנות. ההולך בירושלים איננו יכול שלא לחוש את משק כנפי 

ת לחזות בפלאי האדריכלות המודרנית ביותר ובפירות הקדמה ההיסטוריה ובה בע

 הטכנולוגית הפורחת בעיר. ירושלים נצורה בלבו של כל יהודי ובליבה של ארץ ישראל.

ירושלים מתאפיינת גם בחיבור בין מזרח למערב ומשמשת דוגמה לחייהם המשותפים 

רבות במעין פסיפס של בני אדם מכל הזרמים ומכל הדתות אשר חיים יחדיו זה שנים 

אנושי, לעיתים בשלווה ובנחת ולעיתים למרבה הצער מתוך עימות. כירושלמי אני 

מאמין באפשרות להקים גשרים; ואני מאמין שתמימות דרך, הגינות, חמלה ויושרה אינן 

תכונות שפסו מן העולם. כמו בכל תפקידיי עד כה, אני מנסה ליישם ערכים אלה גם 

דינה ונציב תלונות הציבור. כך אמשיך עד תום כהונתי בעבודת משרד מבקר המ

 בתפקיד זה וגם בהמשך הדרך. 

 

  

 יוסף חיים שפירא, שופט )בדימ'( 

 מבקר המדינה 

 ונציב תלונות הציבור 

 התשע"ט אייר ירושלים, 

 2019 יוני 
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 المقّدمة

 

 "إِْن نَِسيُتِك يَا ُأوُرَشلِيُم، تَْنَسى يَِمينِي! لِيَْلتَِصقْ  

ْل ُأوُرَشلِيَم  لَِسانِي بَِحَنكِي إِْن لَْم أَْذُكْرِك، إِْن لَْم ُأَفض ِ

 َعلَى أَْعظَِم َفَرِحي!" 

  6 - 5اآليتان , 137مزامير داوود، المزمور 

األلوان والوجوه، عاصمة دولة إسرائيل، مدينة ذات تاريخ يمتد  أورشليم القدس مدينة متعد دة

آالف السنين ومركز ديني  ذو أهم ي ة عالمي ة للديانات التوحيدي ة الثالث. عيون العالم موج هة 

 إليها، ويحج  إليها الكثيرون من جميع التي ارات الطوائف والديانات. 

وري ًّا في قانون أساس: أورشليم القدس انعكست المكانة الخاص ة ألورشليم القدس دست

عاصمة دولة إسرائيل، الذي ينص  على أن  "الحكومة تحرص على تطوير وازدهار أورشليم 

القدس من خالل تخصيص الموارد الخاص ة، بما في ذلك هبة سنوي ة خاص ة لبلدي ة أورشليم 

 القدس )هبة العاصمة(". 

اضيين سلسلة من سيرورات الرقابة في موضوع أجرى ديوان مراقب الدولة في العامين الم

أورشليم القدس عاصمة إسرائيل. صدر القسم األو ل في السلسلة والذي ضم  فصلي رقابة 

في يوم أورشليم القدس في العام الماضي، أم ا القسم الثاني فها هو بين يديكم. سُتعرض 

ل الباب األو ل في مجمله القو ة المواضيع التي نُف ذت الرقابة بشأنها في أربعة أبواب: يتناو

االقتصادي ة لبلدي ة أورشليم القدس وواجهة المدينة؛ الباب الثاني فيتناول حي ز التماس والمعابر 

في منطقة "غالف القدس"؛ الباب الثالث يتناول الخدمات لسك ان أورشليم القدس والباب الرابع 

من قبل سك ان القدس في إطار دوري يتناول الشكاوى التي ُقد مت لديوان مراقب الدولة 

 كمندوب شكاوى الجمهور. 

 الباب األو ل

تعتبر مسألة القو ة االقتصادي ة : الماليّة وإدارتها القدس أورشليم لبلديّة االقتصاديّة القوّة

ا ذا أهم ي ة وطني ة يتطل ب معالجة مدمجة من جانب البلدي ة  لبلدي ة أورشليم القدس موضوعًّ

كزي ة على حد  سواء. بي نت الرقابة أن  هناك مخاطر تهد د القو ة المالي ة لبلدي ة والسلطة المر

أورشليم القدس، وأن  تعل قها بالحكومة بهدف المحافظة على توازن مالي  آخذ في االزدياد. 

على البلدي ة أن تتبن ى أدوات تتيح لها تحسين إدارتها المالي ة واستنفاد كاف ة الميزات التي 

 ي عليها التغي رات التي طرأت في البيئة المالي ة في إسرائيل. تنطو
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بي نت الرقابة أن   :المدينة نظافة لتحسين القدس أورشليم بلديّة تتّخذها التي الخطوات

بلدي ة أورشليم القدس بعيدة كل  البعد عن تطبيق سياستها المعلنة التي تنص  على أن 

أورشليم القدس عاصمة إسرائيل يجب أن تكون مدينة نظيفة ومعتنًّى بها. على الرغم من أن  

اك نواقص في البلدي ة تستثمر في نظافة المدينة مئات ماليين الشواكل، إال  أن ه تبي ن أن  هن

مجاالت مختلفة تم  فحصها: تكنيس الشوارع، إزالة الجداري ات غير القانوني ة والضارة، إزالة 

اإلعالنان وصناديق الصدقات التي وضعت بصورة غير قانوني ة، التعليم واإلرشاد ونشاطات إنفاذ 

 القانون وجباية الغرامات. 

ا  :انتهاإدارة المناطق السياحيّة في أورشليم القدس وصي ا هام ًّ تعتبر السياحة موردًّ

لتحسين الوضع االقتصادي  للبلدية، زيادة رفاه سك ان المدينة وتعزيز مكانتها الدولي ة. يزور معظم 

ا. تبي نت نواقص كثيرة في إدارة وصيانة  (%74)السي اح الذين يفدون على إسرائيل  القدس أيضًّ

ن شأنها أن تُلحق الضرر بفرع السياحة المناطق السياحي ة في أورشليم القدس والتي م

باإلضافة إلى صورة الدولة كل ها. كما أن  هذه النواقص ال تليق بمكانة أورشليم القدس كمدينة 

 عالمي ة. 

تضم  أورشليم القدس آالف المواقع  :حفظ المباني والمواقع في أورشليم القدس

ق بحفظ مباٍن ومواقع في المدينة. كما والمباني التي تستحق  الحفظ. تبي نت نواقص كثيرة تتعل  

تدل نتائج الرقابة على أن ه على الرغم من السياسات الُمعلنة لبلدي ة أورشليم القدس التي 

تنص  على أن  مبدأ الحفظ هو ركن أساسي  في تطوير المدينة، وعلى الرغم من القيمة 

جاء المدينة، إال  أن  هناك حاجة إلى االقتصادي ة التي ينطوي عليها حفظ المواقع التاريخي ة في أر

جهود جم ة من جانب األطراف المهني ة المسؤولة عن هذا المجال، بهدف النهوض بالقرارات في 

سات التخطيط بشأن حفظ مواقع يهد دها خطر الهدم أو التغيير.   مؤس 

 الباب الثاني 

إن  لالستعداد الالئق في منطقة غالف القدس  ":غالف القدس"الردّ األمنّي في منطقة 

أهم ي ة أمني ة وسياسي ة من الدرجة األولى. تبي نت نواقص كبيرة في ما يتعل ق بالتقي د بُنظُم 

الحراسة والفحوصات األمني ة وفي ما يتعل ق بالتأهيل المطلوب للقادة وأهلي ة رجال الحراسة في 

اصل والمعابر ألمن سك ان دولة إسرائيل ولضمان نسيج حياة المعابر. على ضوء أهم ي ة الجدار الف

سليم للمجموعات السك اني ة المختلفة على جانبي الجدار، يتعي ن على حكومة إسرائيل تنفيذ 

المتعل قة بإكمال مسار الجدار، وات خاذ قرار بشأن تحويل المعابر في منطقة غالف  قراراتها

 القدس إلى معابر مدني ة. 
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 ثالثالباب ال

 2018-و 2014في عامي : الخدمات االجتماعي ة للسك ان العرب في شرقي  أورشليم القدس

االقتصادي  للسك ان  -قر رت الحكومة تبن ي برامج متعد دة السنوات لتحسين الوضع االجتماعي  

العرب في شرقي  أورشليم القدس. لكن  ما تقد مه سلطات الدولة في مجالي التربية والتعليم 

رفاه مازال غير كاٍف بقدر كبير، عالوة على أن ه في بعض الحاالت ال تطب ق هذه السلطات وال

المسؤولي ات الملقاة على عاتقها وفق القانون. من شأن تحسن وضع شك ان شرقي  أورشليم 

، كما أن ه سيعز ز  القدس أن سعود بالفائدة على السك ان وعلى االقتصاد والمجتمع اإلسرائيلي 

 لقومي  لدولة إسرائيل. األمن ا

تبي ن أن  :معالجة الدولة لقضيّة المكانة المدنيّة لسكّان شرقّي أورشليم القدس

الخدمة التي تقد مها سلطة السك ان للمقيمين في شرقي  أورشليم القدس أدنى بكثير من 

الخدمة التي تقد مها للمقيمين والمواطنين في بقي ة أنحاء الدولة. كم أن ه ُيخشى من أن ها ال 

ث تعمل بالحزم الكافي لتقد م لسك ان شرقي  أورشليم القدس خدمات ناجعة وهادفة. إلحدا

، وال يمكن االكتفاء بحلول مؤق تة أو  ، هناك حاجة إلى برنامج شامل وجوهري  التغيير الجوهري 

محل ي ة لمشاكل تُطرح في كل  مر ة من جديد. كما تبي ن أن  سيرورة تحديد مكانة المقيم من 

ة التأمين الوطني  ال تجري بالشفافي ة المطلوبة وال بالسرعة الالئقة، وأن    س  ذا األمر جانب مؤس 

 يمس  بقدرة سك ان شرقي  القدس على نيل حقوقهم. 

بي نت الرقابة  :النظافة والصّحة العاّمة في األحياء العربيّة في شرقّي أورشليم القدس

صورة قاتمة وقاسية خاص ة فيما يتعل ق بمعالجة البلدي ة لشؤون الصح ة العام ة، نقل النفايات، 

ظيف الشوارع في األحياء العربي ة في شرقي  المدينة وخاصة وضع حاويات مكابس للنفايات وتن

 في األحياء التي تقع خلف الجدار الفاصل. 

 الباب الرابع

يضم  هذا الباب فصالًّ خص صته لفحص شكاوى  :قصّة أورشليم القدس من خالل الشكاوى

ل سك ان أورشليم القدس في إطار دوري كمندوب لشكاوى الجمهور. تُعرض في هذا الفص

. كما سيرد فيه وصف 2018 حت ى 2016معطيات حول الشكاوى ونتائج فحصها في السنوات 

لعدد قليل من الشكاوى. يروي هذا الفصل قص ة أورشليم القدس من وجهة نظر سك ان المدينة 

 بالنسبة إلى الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها خالل تواصلهم مع السلطات. 
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ُولدت في مستشفى هداسا هار هتسوفيم، وأورشليم  1945في سنة  :وبنظرة شخصيّ 

القدس بالنسبة إلي  هي مهد طفولتي والمكان الذي نشأت فيه، وفيها ُولد أبنائي وأحفادي. أنا 

في إطار مناصب  –عمل وما زال يعمل  مقدسيّ  -إسرائيليّ  -كيهوديّ أعر ف نفسي 

اواة لدولة إسرائيل وعاصماها على تعزيز الطابع الديمقراطي  والقائم على المس -مختلفة

 أورشليم القدس. 

، سليل عائلة كبيرة ُأبيدت في المحرقة النازي ة التي حل ت بالشعب اليهودي  في أنا يهوديّ 

، وال يمكن  أنا إسرائيليّ أوروب ا؛  أؤمن بأن  دولة إسرائيل هي الوطن القومي  للشعب اليهودي 

حافظ على أسس الديمقراطي ة وقيم وثيقة االستقالل؛ أن يستمر  وجوده على هذا النحو إال  إذا 

منذ يوم ميالدي. منذ طفولتي، أمشي في شوارع أورشليم القدس الجديدة  أنا مقدسيّ 

وأزق ة المدينة القديمة وأشعر بأن ني جزء ال يتجز أ من المدينة. أورشليم القدس محفوظة في 

في مدينة داود، المكان الذي ولد فيه قلب كل  يهودي  وفي قلب أرض إسرائيل. مثل كل  من 

أجداد الشعب اليهودي  منذ آالف السنين، أشعر بالصلة بين القديم والجديد وبين المحافظة 

واالبتكار. من يسير في أورشليم القدس ال يسعه إال  أن يشعر برفرفة أجنحة التاريخ وفي الوقت 

 التكنولوجي  المزدهر في المدينة. نفسه يشاهد عجائب أحدث أساليب العمارة وثمار التقد م

ا بالربط بين الشرق والغرب، وتشك ل مثاالًّ على الحياة المشتركة بين  تتميز أورشليم القدس أيضًّ

ا سنوات عديدة في نوع من الفسيفساء  الناس من جميع الطوائف واألديان الذين عاشوا معًّ

كمقدسي، أؤمن بإمكاني ة بناء  البشرية، أحيانًّا بهدوء وراحة وأحيانًّا لألسف في مواجهة.

الجسور. وأعتقد أن  صفاء النوايا، النزاهة، الرحمة واالستقامة ليست صفات انتهت. كما هي 

ا في عمل  الحال في جميع المناصب التي شغلتها حت ى اآلن، أحاول تطبيق هذه القيم أيضًّ

تى نهاية واليتي في ديوان مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور. سأستمر  بهذه الطريقة ح

ا.  هذا المنصب وفي المستقبل أيضًّ

 

  

 )متقاعد(يوسف حاييم شفيرا, قاض  

 مراقب الدولة 

 ومندوب شكاوى الجمهور 

 2019 حزيرانأورشليم القدس، 
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 3|    נורמטיבית הקדמה

 הקדמה נורמטיבית 

מעמדה של ירושלים בחקיקה הוא ייחודי. בשל רגישותה ומעמדה המיוחד של 

העיר ירושלים, סוגיות הנוגעות אליה הוסדרו בחקיקה ראשית כבר בשנות 

נחקקה פקודת זיכיון  1930השלושים של המאה העשרים. כך למשל, בשנת 

לים החשמל )ירושלים(,כדי להתאים את הסכם הזכיינות שנחתם בין עיריית ירוש

לבין זכיין יווני לתנאים הכלכליים החדשים שנוצרו עקב החתימה על הפרוטוקול 

בעניין הזיכיונות המצורף לאמנת השלום בין טורקייה ובין הקיסרות הבריטית, 

סלובנים, שנחתמה -קרואטים-צרפת, איטליה, יפן, יון, רומניה ומדינת הסרבים

חקיקתו של חוק משק החשמל, )פקודה זו הייתה בתוקף עד ל 24.7.24-בלוזן ב

 שנים(.  66, דהיינו במשך 1996-התשנ"ו

עם כינונה של מדינת ישראל בוצר מעמדה של ירושלים באמצעות שתי פקודות 

אשר השלימו זו את זו. בראשונה ניתן תוקף חוקי לכל ההחלטות של המושל 

רייה , ובשנייה עוגן הרכבה של מועצת העי1הצבאי שניתנו לפני חקיקת הפקודה

 .2הראשונה של ירושלים, לרבות שמות חברי המועצה

קיבלה כנסת ישראל שלוש החלטות מרכזיות  1950-ו 1949נוסף על כך, בשנים 

. החלטות אלה היו הבסיס 3שבהן חזרה והצהירה כי ירושלים היא בירת ישראל

 לעיגון מעמדה של ירושלים כבירת ישראל בחקיקה ראשית בשנים שלאחר מכן.

 27.6.67מרכזי במעמדה של ירושלים חל לאחר מלחמת ששת הימים. ביום שינוי 

קיבלה הכנסת שלושה חוקים: חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט )מס' 

, וחוק 1967-(, התשכ"ז7; חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 1967-(, התשכ"ז11

 . 1967-השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז

ב, אשר הקנה 11סדרי השלטון והמשפט הוסף סעיף לפקודת  11בתיקון 

לממשלה את הזכות להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי בצו על כל 

שטח בארץ ישראל. מכוח הסמכה זו הוציאה הממשלה את צו סדרי השלטון 

, שבו נקבעו גבולותיה של ירושלים המאוחדת 1967-(, התשכ"ז1והמשפט )מס' 

 הישראלי.והוחל בשטח זה הדין 

לפקודת העיריות השלים את החלת הדין הישראלי, ובו נקבע כי שר  7תיקון 

הפנים מוסמך להרחיב את תחום השיפוט של עירייה אשר לגביה הוצא צו לפי 

החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט. שר הפנים דאז מימש סמכות זו, 

, הרחיב את 1967-זובמסגרת אכרזת ירושלים )הרחבת תחום העירייה(, התשכ"

שטח שיפוטה של עיריית ירושלים למלוא השטח שעליו הוחל הדין הישראלי 

 לפי הצו. 

 
 .1949-פקודת הממשל הצבאי בירושלים )אישור פעולות(, התש"ט  1

 .1949-פקודת עירית ירושלים )הקניית תקוף(, תש"ט  2

(; דברי 13.12.1949) 287, עמ' 3(; דברי הכנסת, כרך 5.12.1949) 221, עמ' 3דברי הכנסת, כרך   3

חוק יסוד: ירושלים (. להרחבה ראו: רות לפידות 23.1.1950) 615 -ו 603, עמ' 4הכנסת, כרך 

 לפידות(. -( )להלן 1999) 49 בירת ישראל
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חוק השמירה על המקומות הקדושים היווה מימוש התחייבותו של ראש 

לראשי הדתות בירושלים, כי ישראל תמנע כל  7.6.67הממשלה לוי אשכול מיום 

הסדרים הקשורים למקומות פגיעה במקומות הקדושים לכל הדתות, וכי ה

הקדושים לאסלאם ולנצרות ייקבעו על ידי אנשי הדת הנוגעים בדבר. ניתן 

קוו בנוגע לניהול המקומות -לראות בחוק זה גם המשך להסדר הסטטוס

, המשכו באמנת 1852הקדושים, שראשיתו בצו של הסולטאן העותומאני משנת 

יחסות אליו קיימת גם בכתב , והתי1878ובאמנת ברלין משנת  1856פריס משנת 

 .23.7.22המנדט הבריטי על ארץ ישראל מיום 

ההכרה החוקית בהחלת הדין הישראלי על ירושלים המאוחדת חלחלה אל 

הכיר בית המשפט העליון בהחלת הדין  4רוידיפסיקת בית המשפט. בפרשת 

 . 5הישראלי בעל הטח האמור, וכך היה בפסקי דין נוספים לאחר מכן

ת השבעים של המאה העשרים שבה ועלתה סוגיית עיגון מעמדה של בסוף שנו

ירושלים המאוחדת כבירתה של מדינת ישראל בחקיקה, בין היתר לאור 

. בסופו של דיון 6לאומיים ששללו מעמד זה-החלטות שהתקבלו במוסדות בין

יסוד: ירושלים בירת ישראל, ובו נקבע כי -חוק 30.7.80נוקב התקבל ביום 

מאוחדת היא בירת ישראל; נקבע ירושלים היא מקום מושבם של ירושלים ה

נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון; נקבעה התחייבות 

הממשלה תשקוד על לשמור על המקומות הקדושים בירושלים; וכן נקבע ש

ידי הקצאת משאבים  פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה על

 .נק שנתי מיוחד לעיריית ירושליםמיוחדים, לרבות מע

הוסיף לחוק היסוד את סעיפים שבהם נקבע  20007תיקון מהותי בחוק היסוד משנת 

. 8תחום שיפוטה של העיר, נקבע האיסור על העברת סמכויות ונקבע סעיף נוקשות

תיקון זה השלים את העיגון החוקתי של מעמדה של ירושלים כעיר מאוחדת. כך גם 

החלת המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל : "רבאחקבע בג"ץ בפרשת 

על ירושלים המזרחית נקבעה בחקיקה ראשית ישראלית ובצו ואכרזה שיצאו מכוחה 

 . 9זו" הובחוק יסוד ובתיקון לו שסגרו את מעגל החקיקה בסוגי

החל משנות השמונים של המאה העשרים בחר המחוקק להסדיר סוגיות נוספות 

בנוגע לירושלים ופיתוחה, והוקמו על פי חקיקה ראשית הן הרשות לפיתוח 

ם והן הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של  10ירושלי

שיום זה יהיה יום  , ונקבע12. כמו כן עוגן בחקיקה ראשית יום ירושלים11ירושלים

 
 (.1970) 419( 2), פ"ד כדרוידי נ' בית המשפט הצבאי נפת חברון 283/69בג"ץ   4

, פ"ד גוירצמן נ' המוסד לביטוח לאומי 10771/07; בג"ץ 33, ה"ש 47להרחבה: לפידות, עמ'   5

 (.2010) 466 - 465, 418( 3סג)

 .57לפידות, עמוד   6

 .7.12.00, 28, עמ' 1760, ספר החוקים 2000-יסוד: ירושלים בירת ישראל )תיקון(, התשס"א-חוק  7

 לחוק היסוד.  7עד  5סעיפים   8

 934, 930( 2, פ''ד נו)המשפט לעניינים מקומיים בירושלים-רבאח נ' בית  256/01בג"ץ   9

(2002.) 

 .1988-חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח  10

 .2005-חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו  11

 .-חוק יום ירושלים, התשנ"ח  12
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בחירה לעניין הזכות להיעדר מעבודה, וכן עוגנה סמכותם של ראש הממשלה 

 ושר החינוך לקבוע את תכניו וסמליו של יום זה. 

שנה למלחמת ששת הימים חוקקה הכנסת את חוק המרכז למורשת  50במלאת 

-מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה בגבעת התחמושת, התשע"ז

המרכז שהוקם מכוח חוק זה כולל מכון מחקר, מוזיאון וארכיון, ומטרתו  .2017

הנצחת מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה והנחלתה של 

 מורשת זו לציבור. 

 



 כלכליות, דמוגרפיות מגמות של מצב תמונת

 ירושלים אוכלוסיית של וחברתיות
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תמונת מצב של מגמות דמוגרפיות, 

כלכליות וחברתיות של אוכלוסיית 

 ירושלים

 רקע - דמוגרפיות מותמג
גודלה וגיוונה של האוכלוסייה בירושלים נתפסים בעיני רבים כגורמים 

המשמעותיים ביותר לעיצוב דמותה של העיר בהווה ובעתיד ולשימור מעמדה 

. ולא בכדי, שכן המגמות הדמוגרפיות המאפיינות את 1ודימויה בישראל ובעולם

תרבותי, מגלמות בתוכן סיכויים -ירושלים, ובפרט אלה הנוגעות לאופייה הרב

ים להביא ליצירה, וסיכונים. מגוון האוכלוסיות ומכלול האיזונים ביניהן יכול

לחדשנות ולשינוי חיובי, או לעודד ולהעמיק מחלוקות ותחרות בין הקבוצות על 

. בשיח העכשווי לעיתים נקשר מגוון האוכלוסיות 2משאבים ועל אורחות חיים

יכולתה של דהיינו,  - 3חברתי, גם למושג חוסן עירוני-בעיר, ובפרט מצבן הכלכלי

ן המערכת העירונית לחזור לתפקודה  4הקודם לאחר התרחשות אירועי קיצו

ובפיזור הנזקים וההפסדים  5תלויה בין היתר במידת הפגיעּות של האוכלוסייה

 . 6בה

 בירושלים הדמוגרפיות המגמות של שונים היבטים בחן המדינה מבקר משרד

 הסקירה. 7(, לפי נתוני הלמ"סשנבדקו השנים - להלן) 2016עד  2007 בשנים

 להיות שעשויהמשום  הדעת את עליהן לתת שיש תופעות מציגה להלן המובאת

 בכללמשל, , העירייה של הכספי ולחוסנה העיר של הכלכלי לחוסן זיקה ןלה

 ולהנחות מארנונה שלה ההכנסה למקורות, העירייה בהוצאות לגידול הנוגע

שעומדים בפני  תגריםאת הא להציג נועדה הסקירה. לתת מחויבת שהיא

רווחת  בשיפורפיתוחה ושגשוגה של ירושלים ו בקידוםהעירייה והממשלה 

 תושביה. 

 

 
שנה בירושלים  40, בתוך: 42 - 15תהליכי שינוי", עמ'  -מאיה חושן, "אוכלוסיית ירושלים   1

 .15(, עמ' 2008) 1967-2007

 שם.  2

3 Lawrence J. Vale, Shomon Shamsuddin, Annemarie Gray & Kassie Bertumen, "What 

Affordable Housing Should Afford: Housing for Resilient Cities", in: Cityscape: A Journal of 

Policy Development and Research, vol. 16, pp. 21-49 (2014). 

ים הנדרשים, שינויי אקלים או למשל שינויים מהירים בהרכב האוכלוסייה ובאופי הצרכים הציבורי  4

 שינויים ואיומים כלכליים, דמוגרפיים או חברתיים אחרים.

( של האוכלוסייה נגזרת, בין היתר, מההכנסות של משקי הבית Vulnerabilityמידת הפגיעות )  5

 וממקורות ההכנסה שלהם ערב קרות אירוע הקיצון.

 .225(, עמ' 2016) לאומימדדי איכות חיים, קיימות וחוסן ממשלת ישראל,   6

 תוצאות החישובים בפרק זה מוצגות כשהמספרים מעוגלים לספרה אחת לאחר הנקודה.  7
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 אוכלוסיית העיר 
מספר התושבים בעיר משפיע על היקף השירותים שיש להעניק להם, על 

הוצאותיה השוטפות של העירייה ועל הוצאותיה בתחום הפיתוח העירוני. על פי 

. לשם 9תושבים 882,700בירושלים  התגוררו 20168נכון לסוף אומדני הלמ"ס, 

 -תושבים  438,800השוואה, בתל אביב, העיר השנייה בגודלה, התגוררו 

כמחצית ממספר התושבים בירושלים; בחיפה, העיר השלישית בגודלה, 

)בתל  218,000-תושבים. מספר משקי הבית בירושלים היה כ 279,600התגוררו 

 (.118,000-כ - ובחיפה 189,000-כ -אביב 

 

 שיעור אוכלוסיית ירושלים מכלל האוכלוסייה

-היה שיעורה של אוכלוסיית ירושלים מכלל האוכלוסייה במדינה כ 2016בשנת 

גבוה במידה ניכרת משיעורם היחסי באוכלוסייה של תושבי תל אביב  - 10%

, (. שיעור זה נותר יציב בשנים שנבדקו2.5%( ובאר שבע )3.4%(, חיפה )5.2%)

לעומת שיעורן היחסי של אוכלוסיות ערי המטרופולין האחרות, שהתאפיין 

 0.4%בתל אביב,  0.3%במגמת ירידה מתונה מתמדת )ירידה מצטברת של 

 בבאר שבע(.  0.2%-בחיפה ו

 

 הרכב האוכלוסייה בירושלים

 536,680היו  2016תושבי ירושלים בסוף שנת  882,700לפי נתוני הלמ"ס, מבין 

( נוצרים ובני דתות 3%) 26,490-( מוסלמים ו36.2%) 319,530יהודים, ( 60.8%)

. לשם השוואה, שיעור היהודים מכלל האוכלוסייה במדינה בשנה זו 10אחרות

 17.7%איש(, שיעור המוסלמים עמד על  6,446,100) 74.7%עמד על 

 656,900) 7.6%על  -איש( ושיעור הנוצרים ובני הדתות האחרות  1,524,000)

 ש(. אי

 

 

 
 .2016במועד הביקורת היו נתונים עד שנת   8

מתבססים על נתוני המפקד ועל הנתונים המופיעים במרשם  נתוני האוכלוסייה של הלמ"ס  9

התושבים של משרד הפנים. עם זאת, יש לציין כי מסיבות שונות יש בירושלים תנועה של 

תושבים )אל העיר וממנה החוצה( שאינה מקבלת ביטוי במרשם התושבים. למשל, שוהים בלתי 

את העיר אך לא שינו את כתובתם  חוקיים בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה, או תושבים שעזבו

 החברתיות. םכדי לשמור על זכויותיה

 האוכלוסין.  לפי הרישום במרשם דת סיווג לרבות חסרי  10
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 הגידול השנתי באוכלוסיית העיר

 קצב הגידול השנתי 

איש נוספו במצטבר לאוכלוסיית ירושלים בשנים שנבדקו, גידול  154,000-כ

, שהוא 1.9%-. בכל שנה גדלה אוכלוסיית העיר בממוצע בכ21%11מצטבר של 

ארצי. ביתר ערי המטרופולין היה -גם ממוצע שיעור הגידול השנתי הכלל

בבאר שבע(. פילוח  0.7%-בחיפה ו 0.6%בתל אביב,  1%וך יותר )הממוצע נמ

מקורות הגידול והגריעה העיקריים של האוכלוסייה בירושלים מוצג בתרשים 

 שלהלן.

עד  2007שיעור השינוי השנתי הממוצע באוכלוסיית ירושלים, : 1תרשים 

 )באחוזים( 2016

 

 על פי נתוני הלמ"ס בעיבוד משרד מבקר המדינה.

 ,ירושלים מקורו בריבוי טבעי תבאוכלוסיי הגידול עיקר כי עולה מנתוני הלמ"ס

 הגירהשלילי של מאזן  נוספת היאעקבית  מגמה. אינו משתנהושיעורו כמעט 

 :פירוט להלן. מהעיר

 

 ריבוי טבעי

 השנתי הגידול שיעורהעיר.  תריבוי טבעי הוא המקור העיקרי לגידול באוכלוסיי

( היה גבוה משמעותית 2.4%באוכלוסיית ירושלים עקב ריבוי טבעי ) הממוצע

בבאר  1%-בחיפה ו 0.5%בתל אביב,  1.1%משיעור זה ביתר ערי המטרופולין )

 (.1.6%שבע( ובכלל האוכלוסייה )

 
הנתון המצטבר באחוזים חושב על ידי חלוקת הנתון המצטבר באלפים בגודל האוכלוסייה   11

 .2007בתחילת שנת 
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שיעור ילודה גבוה  ביןנובע משילוב  הדברמניתוח נתוני הלמ"ס עולה כי 

עשויה להיות בטווח הזמן הקצר  מעותםשיעור תמותה נמוך, אשר משל

 ניתן לכן .העיר באוכלוסיית והקשישיםגידול בשיעור היחסי של הילדים 

, ועליה ורווחה חינוך שירותי על העירייה הוצאות יגדלו בעתיד כי לשער

 להיערך לכך.

 

 מאזן הגירה פנימית

 

בשנים שנבדקו התאפיינה ירושלים במאזן שלילי של הגירה פנימית, כלומר 

ספר העוזבים אותה היה גדול ממספר המהגרים אליה. מגמה זו אפיינה גם את מ

יתר ערי המטרופולין שנבדקו, אולם שיעור הגריעה בירושלים היה גבוה יותר. 

 להלן.  1ראו לוח 

 2007שיעור הגריעה של תושבים בירושלים ובערי המטרופולין, : 1לוח 

 2016עד 

 הגריעה המצטברשיעור  שיעור הגריעה הממוצע לשנה 

 9.7% 0.9% ירושלים

 4.8% 0.5% תל אביב

 4.7% 0.5% חיפה

 7.7% 0.7% באר שבע

 על פי נתוני הלמ"ס בעיבוד משרד מבקר המדינה.

תושבים, מתל  72,600-נמצא כי בסך הכול נגרעו מירושלים בשנים שנבדקו כ

. מנתוני הלמ"ס 14,300-כ -ומבאר שבע  12,500-כ -, מחיפה 18,800-כ -אביב 

עולה כי מאזן ההגירה הפנימית בכלל ערי המטרופולין בשנים שנבדקו התאפיין 

 יציב ביותר. בתנודתיות, אך בירושלים היה מאזן זה )השלילי, כאמור( ה

היה כמעט כפול ממספר  2016-עוד נמצא כי מספר העוזבים את ירושלים ב

 המהגרים אליה מיישובים אחרים. 

שיעורו הגבוה של מאזן ההגירה השלילי בירושלים ביחס לערים אחרות אינו 

דבר  -נובע רק מריבוי ההגירה אל מחוץ לעיר, כי אם גם ממיעוט ההגירה אליה 

שיזמה  2015-משיכה נמוך יותר ביחס לערים אחרות. מחקר מהמצביע על כוח 

היו  2013עד  2008העלה כי כמחצית העוזבים את העיר בשנים  12עיריית ירושלים

 
, מכון ירושלים לחקר מסמך מסכם - הגירה לירושלים וממנהמיכל קורח ומאיה חושן,   12

היהודית, ושילב ניתוח של נתונים סטטיסטיים  ה. המחקר נעשה רק על האוכלוסיי2015ישראל, 

 ושאלון שנשלח למדגם מייצג.
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 2016 עד 2007 בשנים
 ירושלים מהעיר נגרעו

, מאוכלוסייתה 10%-כ
 מגמה והסתמנה

 מאזן של עקבית
 שלילי הגירה

 

חילונים, כרבע מהם דתיים וכרבע מהם חרדים. יעדי ההגירה העיקריים היו 

. 13מהעוזבים( 31%מהעוזבים( ומטרופולין ירושלים ) 48%מטרופולין תל אביב )

ובהשכלה  (34עד  20 מהם בני יםכשני שליש) העוזבים מתאפיינים בגיל צעיר

מהעוזבים ציינו כי הסיבה  47%. (בעלי השכלה אקדמיתמהם  61%) גבוהה

העיקרית לעזיבתם היא מחירי הדיור הגבוהים. סיבות נוספות שצוינו היו רצון 

בוצות להתקרב למשפחה ולחברים, תעסוקה, איכות חיים ומתחים בין ק

 אוכלוסייה.

והסתמנה  ,מאוכלוסייתה 10%-נגרעו מירושלים כ 2016 עד 2007 בשנים

 של מאזן הגירה שלילי.  עקביתמגמה 

 

 השתקעות ראשונה של עולים 

כמו שיעור הגידול השנתי באוכלוסיית ירושלים עקב ריבוי טבעי, כך גם שיעור 

הגידול השנתי עקב השתקעות ראשונה של עולים התאפיין ביציבות: השיעור 

(, וגדול 0.5%הממוצע היה זהה בשנים שנבדקו בכל שלושת ערי המטרופולין )

 (. 0.3%במקצת מבירושלים ובכלל הארץ )

 

 

 14יחסי תלות

 15הקשישים של תלותה יחס

יחס התלות של הקשישים בירושלים היה הנמוך ביותר לעומת שאר ערי 

נפשות בגיל העבודה,  100לכל  17המטרופולין בכל אחת מהשנים שנבדקו: 

, 100-ל 22 -, בתל אביב 100-ל 18בממוצע. בכלל האוכלוסייה היה יחס התלות 

 . 100-ל 22 -ובבאר שבע  100-ל 32 -בחיפה 

עוד עולה מהנתונים כי בכל ערי המטרופולין ובכלל האוכלוסייה היה יחס 

תה עלייה יבשנים שנבדקו. בירושלים הי עלייהבמגמת התלות של הקשישים 

של  -ובבאר שבע  16%של  -, בחיפה 9%של  -אביב  , בתל6%מצטברת של 

 . 16.5%. בכלל האוכלוסייה הייתה עלייה מצטברת של 19%

 
 בשנים שנבדקו היגרו תושבים מירושלים בעיקר לתל אביב ולבית שמש.  13

 100ומעלה( ביחס לכל  65ישים )בני ( או הקש19עד  0יחס התלות מוגדר כמספר הילדים )בני   14

 (.64עד  20נפשות המשתתפות בכוח העבודה )בני 

 נפשות בגיל העבודה. 100היחס בין מספר הקשישים לכל   15
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 16הילדים של התלות יחס

היה גבוה במידה ניכרת בכל אחת מהשנים יחס התלות של הילדים בירושלים 

 100לכל  90שנבדקו מזה שאפיין את ערי המטרופולין ואת כלל האוכלוסייה: 

בכלל האוכלוסייה. בשאר ערי  100-ל 66נפשות בגיל העבודה, בממוצע, לעומת 

 -, בחיפה 100-ל 33 -המטרופולין היחס הממוצע היה נמוך בהרבה: בתל אביב 

 . 100-ל 49 -ובבאר שבע  100-ל 42

עוד עולה מהנתונים כי בירושלים ירד יחס התלות בשנים שנבדקו בשיעור 

(, בתל אביב 1.5%, בעוד שהוא עלה בכלל האוכלוסייה )3%-מצטבר של כ

 (. 2%( ובבאר שבע )7%(, בחיפה )6%)

והקשישים בירושלים, שיעור השינוי ביחסי התלות של הילדים : 2תרשים 

 2016עד  2007בערי המטרופולין ובכלל האוכלוסייה, 

 

 על פי נתוני הלמ"ס בעיבוד משרד מבקר המדינה.

 

 17הכולל התלות יחס

בכל השנים שנבדקו היה יחס התלות הכולל בירושלים גבוה מזה שבכלל 

: בירושלים 2016-האוכלוסייה ובשאר ערי המטרופולין, ובייחוד בלט הפער ב

, 100-ל 89 -נפשות בגיל העבודה, ולעומת זאת בכלל האוכלוסייה  100לכל  108

  77 -שבע ובבאר  100-ל 82 -, בחיפה 100-ל 60 -בתל אביב )הנמוך ביותר( 

(, 2%בירושלים ירד )בשיעור מצטבר של עם זאת יחס התלות הכולל . 100-ל

(, 7%(, בתל אביב )5%לעומת עלייה בכלל האוכלוסייה )בשיעור מצטבר של 

 (. 7%( ובבאר שבע )11%בחיפה )

 
 נפשות בגיל העבודה. 100היחס בין מספר הילדים לכל   16

 יחס התלות הכולל הוא צירוף של יחס התלות של הילדים ויחס התלות של הקשישים.  17
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בירושלים היה הנמוך ביותר באופן עקבי בשנים  הקשישים של התלות שיחס אף

 הכולל התלות יחס היה בעיר הילדים שלשנבדקו, בשל יחס התלות הגבוה 

 ולכלל המטרופולין ערי ליתר ביחס עקבי באופן ביותר הגבוה בירושלים

 .האוכלוסייה

, בשל חיובית מגמה היאהמתונה ביחס התלות הכולל בירושלים  הירידה

 עםיות על צמצום הנטל הכלכלי על האוכלוסייה העובדת. השלכותיה האפשר

בפני העירייה,  אתגרים המציבהבמידה  גבוה עודנו בעירזאת יחס התלות 

 שירותים עירוניים לאוכלוסייה נרחבת של ילדים וקשישים.  לספק הנדרשת

 

 כי 2019 מפברואר המדינה מבקר למשרד בתשובתה מסרה ירושלים עיריית

ומחקריה מצביעים על כך שיוקר  ,עירה לקברניטי חשוב ההגירה מאזן נושא

וכי יש ביקוש גבוה למגורים  ,הדיור הוא הסיבה המרכזית לעזיבת העיר

ציינה כי רבים מהעוזבים הם משפחות  העירייהבירושלים אך ההיצע נמוך. 

 להרחיב יש שלדעתה גם מסרה העירייהצעירות, ושליש מהעוזבים הם ילדים. 

  .תעסוקה מקומות לפתח זאת ולצד בעיר הדיור היצע את

היא מחויבת לתת  גבוה התלות יחס שבה כרשות אכן כיעוד ציינה העירייה 

כי ו לקשישים ולמשפחות ברוכות ילדים -הנחות גבוהות בארנונה למגורים 

כשמצבה הכלכלי של האוכלוסייה אינו טוב יש קושי למשוך עסקים לעיר 

  העירייה מארנונה עסקית.ולשפר את הכנסות 

 ועל העירייה הכנסות על בירושלים התלות יחס של ההשפעות נוכח

 שלה ההכנסה מקורות את להגדיל דרכים לבחון העירייה על, הוצאותיה

 .העירונית הכלכלה את ולחזק

 

 

 מצבה הכלכלי של אוכלוסיית ירושלים 
המשמשים בין השאר עיר היא צורת התיישבות הכוללת מגוון פעילויות ומבנים 

-למגורים, לשירותים ציבוריים, למסחר, לתעשייה ולמלאכה. מצבם החברתי

 -כלכלי של משקי בית, פעילות בתי העסק בעיר והתכנון של שימושי הקרקע 

כל אלה עשויים להשפיע על פיתוחה הכלכלי של העיר, על חוסנה הכלכלי ועל 

 רווחת תושביה.

עשוי להשפיע לטובה גם על חוסנה הכספי  החוסן הכלכלי של העיר ותושביה

של העירייה. למשל, ככל שאוכלוסיית העיר איתנה יותר מהבחינה הכלכלית, 

היא נזקקת לשירותי רווחה מעטים יותר ובכוחה לשלם ארנונה גבוהה יותר. כוח 

הקנייה של אוכלוסייה כזו רב יותר, מה שעשוי לתרום לשגשוגם של העסקים 

 להגדיל את הכנסות העירייה מארנונה.  -מכך  בעיר, וכפועל יוצא
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משרד מבקר המדינה בדק מדדים שונים שיש להם זיקה לחוסנה הכלכלי של 

כלכלי -ירושלים, בהשוואה למצבן של ערים אחרות. נבדקו המדד החברתי

שמפרסמת הלמ"ס, שיעורי העוני לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, ונתונים על 

ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה, לפני נתוני  שכר השכירים והעצמאים

הלמ"ס. כמו כן נבדקו תמהיל שימושי הקרקע בעיר ומצב העסקים בה. 

הסקירה שלהלן, בדומה לתיאור המגמות הדמוגרפיות בפרק הקודם, נועדה 

פיתוחה להציג את האתגרים שעומדים בפני הממשלה והעירייה בקידום 

  .תושביה רווחתבשיפור ושגשוגה של ירושלים ו

 

 כלכלי-המדד החברתי

הרשויות המקומיות הוא מדד רשמי  תכלכלי של אוכלוסיי-המדד החברתי

 .18שמפרסמת הלמ"ס מדי כמה שנים, והוא משמש את הממשלה בקבלת החלטות

 כלכלי העדכני ביותר של הרשויות המקומיות בישראל פורסם -המדד החברתי

והביא בחשבון מגוון תבחינים , 2015והוא מבוסס על נתוני שנת  2018-ב

של  22רמת חייםו 21תעסוקה וגמלאות ,20השכלה וחינוך, 19בתחומים דמוגרפיה

 האוכלוסייה בכל רשות.

 
-הלמ"ס מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות )אשכולות( לפי המצב החברתי  18

 הוא הגבוה ביותר.  10כלכלי של תושביהן. אשכול 

 שיעור המשפחות עם ארבעה ילדים ויותר.חציון גיל, יחס תלות,   19

 .54 עד 25בני בקרב בעלי תואר אקדמי  שיעור, 54עד  25ממוצע שנות לימוד של בני   20

שאין להן הכנסה  54עד  25 נשים בנות , שיעורמעלהו 15בעלי הכנסה מעבודה בני  שיעור  21

בעלי  שיעור ,השכר הממוצעמ ששוויה יותר מפי שנייםבעלי הכנסה מעבודה  , שיעורמעבודה

מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה  שיעור ם,שכר המינימוששוויה נמוך מהכנסה מעבודה 

 .בזקנה ושאירים

סכום ממוצע  )מספר המכוניות לאלף תושבים(, רמת מינוע ,הכנסה חודשית ממוצעת לנפש  22

 .ל"ממוצע מספר ימי שהייה בחו ,אגרה בעד רישיון רכב



 17|    ירושלים אוכלוסיית של וחברתיות כלכליות, דמוגרפיות מגמות של מצב תמונת

 
 חלה 2002 משנת

 חמורה הידרדרות
 חברתי-הכלכלי במצב
 תושבי של היחסי

 ירושלים

 

 2015עד  1995חברתי של ירושלים, -הדירוג הכלכלי: 3תרשים 

 

 .המדינה מבקר משרד עיבודב על פי נתוני הלמ"ס

חמורה במצב חלה הידרדרות  2002מהתרשים עולה כי החל משנת 

  חברתי היחסי של תושביה.-הכלכלי

, חיפה 8באשכול  2015-אשר לערי המטרופולין האחרות, תל אביב דורגה ב

כלכלי של תושביהן -, ומכאן שמצבם החברתי5ובאר שבע באשכול  7באשכול 

, 5, שתי ערים דורגו באשכול 15-טוב משל תושבי ירושלים. מבין ערי פורום ה

לומר כולן , כ8ושש ערים דורגו באשכול  7באשכול  -, חמש 6באשכול  -שתיים 

דורגו באשכול גבוה מזה של ירושלים. מניתוח נתוני הלמ"ס על הרשויות 

 מכלל העיריות מדורגות גבוה מירושלים. 93%המקומיות עלה כי 
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כלכלי -מההשוואה עולה כי רוב הערים בישראל מדורגות באשכול חברתי

גבוה משל ירושלים, ובייחוד בולט הפער בינה לבין ערי המטרופולין תל 

 אביב וחיפה.

 

 מדדי איכות חיים

לאמץ שורה של מדדים בנושאי איכות חיים,  23קיבלה הממשלה החלטה 2015-ב

חברתית ולעצב -קיימות וחוסן, כדי לשפר את יכולתה לגבש אסטרטגיה כלכלית

, והטילה על הלמ"ס לפרסמם בציבור. המדדים שאומצו הם 24האת מדיניות

אישי, בריאות, דיור ותשתיות, רווחה  בתחומים כמו איכות התעסוקה, ביטחון

על חלק מהמדדים  25פרסמה הלמ"ס נתונים 2018-אישית ורמת חיים חומרית. ב

 . 26בערים הגדולות

הערים  14בדירוג  13-הירושלים נמצאת במקום על פי נתוני הלמ"ס, 

רצון הבמדד שביעות , ובמקום האחרון חייםההגדולות לפי מדדי איכות 

במקום הראשון במדד מידת עומת זאת היא נמצאת ל מאזור המגורים.

 ציפיות ביחס לעתיד. ההאמון במערכת הבריאות ובמקום השני במדד 

 המדדים הזמינים עבור ירושלים,  31 ביןמבפרסום הלמ"ס בנושא גם צוין כי 

מדדים מצבה טוב יותר.  9-מהממוצע הארצי, ובפחות מדדים מצבה טוב  22-ב

גבוהה מאוד בהשוואה  התושבים שלבירושלים תחושת האפליה למשל, 

ושביעות הרצון מהניקיון ומהשטחים הפתוחים בעיר נמוכה  ,לממוצע הארצי

כלל התאונות  ביןהתאונות הקטלניות מביחס לממוצע הארצי. לעומת זאת, מדד 

  נמוך מהממוצע הארצי. בירושלים בדרכים עירוניות

 

 שיעורי העוני

למד על חוסנה הכלכלי של אוכלוסיית עיר ומשפיע על חוסנה מדד נוסף המ

הכספי של רשות מקומית הוא ממדי העוני בקרב תושביה. העוני הוא תופעה 

חברתית בלתי רצויה, הפוגעת בשוויון החברתי ובחוסנה הכספי של הרשות 

המקומית ומציבה אתגרים בניהולה. שיטת חישוב ממדי העוני שפיתח המוסד 

ומי ושנהוגה בישראל מתייחסת לנתוני ההכנסות של כלל משקי לביטוח לא

 
 (. 19.4.15, "מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן" )33-של הממשלה ה 2494החלטה   23

, "מדדי איכות 32-משלה השל המ 5255החלטה  - 2494ראו את ההחלטה שקדמה להחלטה   24

 (.2.12.12חיים" )

 .2016, מדדי איכות חיים בערים הגדולותהלמ"ס,   25

 תושבים. 100,000-ערים שאוכלוסייתן מונה יותר מ  26
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 החציונית 27מההכנסה הפנויה 50%-הבית. קו העוני מחושב כרמת הכנסה השווה ל

 . 28לנפש תקנית

בתרשים שלהלן מובאים נתונים על שיעורי המשפחות שמתחת לקו העוני 

בהתאם , 2016עד  2013בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובכל הארץ בשנים 

 .29לנתוני המוסד לביטוח לאומי

 בשלוש הערים הגדולותמתחת לקו העוני שהמשפחות  שיעורי: 4תרשים 

 2016 עד 2013ובכל הארץ, 

 

, 2016 - 2013 בשנים לאומי לביטוח המוסד של החברתיים והפערים העוני ממדי דוחות נתוניעל פי 

 בעיבוד משרד מבקר המדינה.

בין שיעור המשפחות העניות בירושלים לבין  התרשים מציג פערים גדולים

יותר משליש מהמשפחות  2013-שיעורן בתל אביב, בחיפה ובכלל הארץ. ב

 .38%-שיעורן אף גדל ל 2016-(, וב35%בירושלים הוגדרו עניות )

המוסד לביטוח לאומי מפרסם נתונים גם על שיעורי העוני בקרב ילדים. לפי 

( עניים. באותה 55%-חצית הילדים בירושלים )כהוגדרו יותר ממ 2016-פרסומיו ב

ובכלל  23%-כ -, בחיפה 10%-שנה היה שיעור הילדים העניים בתל אביב כ

 . 31%-כ -הארץ 

 
 הכנסה בניכוי תשלומי חובה כמו מיסים.  27

מספר הנפשות במשק הבית אינו משפיע באופן אחיד על רמת החיים מהכנסה נתונה, משום   28

יתרון לגודל. נפש תקנית היא יחידת חישוב הממירה את מספר הנפשות במשק בית לבסיס  שיש

 אחיד, המאפשר השוואה בין משקי בית בעלי מספר נפשות שונה.

נמצאו נתוני השוואה לערים נבחרות. הנתונים לא כללו את  2016עד  2013רק בדוחות לשנים   29

 באר שבע.
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, הן ביחס ד בירושליםומא התחולת עוני גבוה על מלמדים אלו נתונים

וכן , חיפה ותל אביב -לכלל הארץ והן ביחס לשתי ערי מטרופולין אחרות 

התרחבות העוני בעיר מציבה  .בממדי העוני בירושלים ידולמגמת געל 

אתגרים בפני העירייה והממשלה בכל הנוגע לפיתוח הכלכלה העירונית 

 ולחיזוק חוסנה הכספי של העירייה.

שנתית לצמצום פערים -כנית רבולאשר ת 30ההחליטה הממשל 2018במאי 

 ,2023עד  2018 עבור השנים ,פיתוח כלכלי במזרח ירושליםלכלכליים ו-חברתיים

: חינוך והשכלה גבוהה, כלכלה ומסחר, תעסוקה ורווחה, האלהבתחומים 

 - שיפור איכות החיים ותכנון ורישום מקרקעין ,תחבורה, שיפור השירות לאזרח

כלכלי של חלק -תוכנית שאפשר שיישומה יביא לשיפור המצב החברתי

 מאוכלוסיית העיר. 

חתן של משפחות רבות, ביכולתן להתקיים העוני המתרחב פוגע ברוו

בכבוד ובאפשרות של ילדים לקבל שוויון הזדמנויות. הגידול במצוקת 

העוני בירושלים גם עלול להביא לגידול בהוצאות של העירייה בתחום 

 הרווחה ולפגוע ביכולתה לגבות את מלוא מיסי הארנונה.

 

 

 31שיעורי השתתפות בכוח העבודה

העבודה משפיעה על רמת החיים ועל ממדי העוני. ככל ההשתתפות בכוח 

שמספר המועסקים רב יותר, עשויה להצטמצם ההסתמכות על מערכות 

הרווחה. בתרשים שלהלן מובאים נתונים על שיעורי השתתפות בכוח העבודה 

 בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובכלל הארץ.

 
צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח , "34-של הממשלה ה 3790החלטה   30

 (.13.5.18ירושלים" )

 15-שיעור המועסקים והבלתי מועסקים המחפשים עבודה באופן פעיל, מכלל אוכלוסיית בני ה  31

 ומעלה.
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 גדולותבשלוש הערים הבכוח העבודה  השתתפותה שיעור: 5 תרשים

 2016 עד 2012, הארץ כללבו

 

 על פי נתוני הלמ"ס בעיבוד משרד מבקר המדינה.

התרשים מראה את שיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה בקרב תושבי 

ירושלים, לעומת המצב בתל אביב, בחיפה ובכלל הארץ. ניכרת גם מגמת שיפור 

 2012בשנת  50%-שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים עלה מכ -מסוים 

, ואולם הפערים בין ירושלים לערים האחרות עודם 2016בשנת  54%-לכ

 עותיים. משמ

 

 נתונים על שכר

פערי שכר מביאים לפערים כלכליים, לפערים בכוח הקנייה ולפערים ברמת 

מהמועסקים הם שכירים והשאר  90%-החיים. בכלל הערים בישראל יותר מ

מוגדרים עצמאים. נתונים על שכר חודשי ממוצע, הן של שכירים והן של 

ם ללמד על הפערים עצמאים, בירושלים בהשוואה לערים נבחרות יכולי

הכלכליים בין תושבי ירושלים לתושבי שאר הערים. להלן נתונים על פערי 

 בין ירושלים לבין קבוצות ההשוואה שלה. 2016עד  2007השכר בשנים 

 

 שכר שכירים חודשי ממוצע

התרשים שלהלן מציג נתונים ומגמות של שכר השכירים החודשי הממוצע 

 בירושלים ובערים נוספות.
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 בעריהמטרופולין,  בערי, בירושליםשכירים חודשי ממוצע  שכר: 6 תרשים

 )בש"ח( 2016 עד 2007, הערים ובכלל 15-ה פורום

 

 על פי נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

התרשים מלמד כי שכר השכירים החודשי הממוצע בירושלים נמוך לעומת שכר 

זה בכל אחת מקבוצות ההשוואה, ומלמד כי פערים אלו התרחבו במהלך 

 השנים. 

 

 32שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום

הנתונים על שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום מספקים היבט נוסף 

ליים בין תושבי ירושלים לתושבים בערים אחרות. מספר להבנת הפערים הכלכ

רב של מועסקים שאינם חוצים את סף שכר המינימום מצביע על סיכוי גבוה 

יותר להיקלע למצוקה כלכלית ומלמד על מבנה שוק התעסוקה בעיר ועל 

הכלכלה העירונית. לפי דוח בנק ישראל, שיעור גבוה של המשתכרים שכר 

לחי יד שאינם דורשים השכלה גבוהה ומועסקים בענפים מינימום עוסקים במש

; כמו כן, עבודה בענפי החינוך והשירותים מגדילה 33עתירי עבודה בלתי מיומנת

את הסיכוי להשתכר שכר מינימום. בירושלים רוב העובדים מועסקים בענף 

 החינוך, בשירותי בריאות ורווחה ובמינהל מקומי וציבורי.

 

 
 סכום שהוגדר בדין ושלכל עובד ישולם לא פחות ממנו.  32

 . 122 - 121, עמ' 2014דוח לשנת בנק ישראל,   33
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 עריבים המשתכרים עד שכר מינימום בירושלים, השכיר שיעור: 7 תרשים

 2016 עד 2007, העיריות כללבו 15-ה פורום עריבהמטרופולין, 

 

 על פי נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

התרשים לעיל מראה כי כמחצית המועסקים בירושלים אינם משתכרים יותר 

משכר המינימום, וכי יש פער ניכר בין ירושלים לשאר הערים בעניין זה. 

התרשים גם מראה את התרחבות הפערים הכלכליים בין תושבי ירושלים 

 לתושבים בקבוצות ההשוואה שלה. 

 

 הכנסת עצמאים חודשית ממוצעת

לן מציג את ההכנסה החודשית הממוצעת של עצמאים בירושלים התרשים שלה

 ובערים נוספות. 
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 עריבעצמאים בירושלים,  שלחודשית ממוצעת  הכנסה: 8 תרשים

 )בש"ח( 2016 עד 2007, הערים כללבו 15-ה פורום עריבהמטרופולין, 

 

 .המדינה מבקר משרד עיבודעל פי נתוני הלמ"ס ב

בירושלים הייתה לאורך השנים שנבדקו הכנסה מהתרשים עולה כי לעצמאים 

ובכלל  15-ממוצעת נמוכה מזו של עצמאים בערי המטרופולין, בערי פורום ה

העיריות. בעיקר בולטים ההבדלים בין ירושלים לערי המטרופולין ולערי פורום 

. יוצא אפוא שהפערים הכלכליים בין אוכלוסיית ירושלים לאוכלוסייה 15-ה

ה גדלו גם בהיבט זה, בדומה להתרחבות הפערים בשכר בקבוצות ההשווא

 השכירים, אם כי בשיעורים מתונים יותר.

המידע המקובץ לעיל מצביע ברורות על קיומם של פערי שכר והכנסה 

בכל ההיבטים, בין הממוצע בירושלים לבין הממוצע בכל אחת מקבוצות 

בים. רמות ההשוואה הרלוונטיות, ועל כך שהפערים הללו הולכים ומתרח

הכנסה נמוכות הן אחד המבחנים למתן הנחות בארנונה, כך שמצבם 

הכלכלי של תושבי העיר עלול להביא גם לפגיעה בחוסנה הכספי של 

העירייה. כושר השתכרות נמוך של תושבים נובע לעיתים מסיבות 

אובייקטיביות ועלול להביא לעוני ולהגדלת ההוצאות של העירייה 

ותי הרווחה. נתונים אלו מצטרפים אפוא לממצאים והממשלה בתחום שיר

אחרים שהוצגו לעיל ומלמדים על האתגר בשמירה על החוסן הכספי של 

העירייה, ועל החשיבות שיש לגיוון מקורות ההכנסה של העירייה ולהמשך 

 הפיתוח של הכלכלה המקומית בענפים שבהם כושר ההשתכרות גבוה.
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 תמהיל שימושי קרקע 
את שטח העיר ניתן לסווג לפי השימוש בו. בתרשים להלן מובאים נתונים על 

תמהיל שימושי הקרקע למגורים, למסחר ומשרדים ולתעשייה בירושלים, בערי 

 . תמהיל שימושי34ובכלל הערים לפי נתוני הלמ"ס 15-המטרופולין, בערי פורום ה

טנציאל הקרקע משקף את אופי הפעילות הכלכלית בעיר ומצביע על פו

 ההכנסות מארנונה.

 תעשייהלו ומשרדים מסחרלשימושי קרקע למגורים, : 9תרשים 

 2013 ,הערים כללבו 15-ה פורום עריבהמטרופולין,  עריבבירושלים, 

 )באחוזים(

 

 על פי נתוני הלמ"ס בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מהתרשים עולה כי בירושלים שיעור השטחים המיועדים למגורים גדול מבערי 

ובכלל הערים, ואילו שיעור השטחים המיועדים  15-המטרופולין, בערי פורום ה

 לפעילות עסקית קטן יותר. 

משימושי הקרקע בירושלים הם למגורים, ואילו בערי  33%-מהנתונים עולה כי כ

 - 15-, בערי פורום ה24%-עדת למגורים הוא כהמטרופולין שיעור הקרקע המיו

משימושי הקרקע בירושלים  2.7%-. רק כ21%-כ -ובכלל הערים  27%-כ

שיעורם  15-מיועדים למסחר ולמשרדים, ואילו בערי המטרופולין ובערי פורום ה

בהתאמה; בכלל הערים השיעור של שטחים אלו  5.2%-ו 5.5% -כמעט כפול 

 . 2.7% -דומה לזה של ירושלים 

, ואילו בערי 1.2%בירושלים שיעור שטחי הקרקע המיועדת לתעשייה הוא 

 בהתאמה.  2.5%-ו 2.3% -שיעורם כפול  15-המטרופולין ובערי פורום ה

 
מסך הקטגוריות שלפיהן סיווגה וקיבצה הלמ"ס את שימושי הקרקע נבחרו שימושי קרקע   34

 בשטחים עירוניים שיש להם זיקה לפיתוח כלכלי ולהגדלת הכנסות העירייה מארנונה. 
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הגלום בייעודי הקרקע  הפוטנציאל בירושליםהאמור לעיל עולה כי  מכלל

הקיימים לפיתוח מקומות תעסוקה ומסחר קטן מזה שבשאר ערי 

שמניבים שימושי קרקע  שהארנונה מאחר. 15-לין ובערי פורום ההמטרופו

הקרקע למגורים, פיתוחם  שימושישמניבים  זומ הגבוה ולתעשייה למסחר

 גם לחיזוק החוסן הכספי של העירייה. לתרום עשוי

 

 

 מצב העסקים בירושלים 
 99.5%-, ומהם כ520,000היה מספר העסקים הכולל בישראל  2015בסוף שנת 

עסקים קטנים ובינוניים, הנחשבים למנוע צמיחה משמעותי למשק. לפי נתוני היו 

מהתוצר  53%-משרד הכלכלה והתעשייה, עסקים קטנים ובינוניים אחראים ל

מכלל המועסקים מהמגזר העסקי. עסקים אלו  61%-העסקי והם מעסיקים כ

 . 35נחשבים כתורמים העיקריים לתוספת משרות במשק

מכלל  7%עסקים פעילים ושיעורם היה  38,300-שלים כהיו בירו 2015בשנת 

(, 13%-עסקים )כ 70,200-העסקים בישראל. בתל אביב פעלו באותה שנה כ

 .36(4%-עסקים )כ 21,200-כ -ובחיפה 

אף שירושלים היא העיר הגדולה בישראל מבחינת שטחה ואף מבחינת מספר 

בתל אביב כפול  תושביה, הכפול מזה של תל אביב, שיעור הפעילות העסקית

משלה. בחיפה יש שליש ממספר התושבים בירושלים, אבל שיעור העסקים בה 

הוא כמחצית שיעורם בירושלים. נתונים אלו מעידים גם הם על היקף נמוך 

 יחסית של פעילות עסקית בירושלים.

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי מאפייני האוכלוסייה 

יות התחבורה אל העיר מקשים את פיתוח העסקים בה. עם ומצבן של תשת

 17%-חל גידול של כ 2016-ל 2006זאת, מצב העסקים בעיר במגמת צמיחה ובין 

גידול ממוצע הגבוה יותר מהממוצע הארצי. עוד ציינה  -בשטח הבנוי של עסקים 

העירייה כי גיבשה תוכניות אסטרטגיות להרחבתם של העסקים וכי היא פועלת 

 יזוק העסקים הקיימים בעיר.לח

 

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי יש הבדלים ברמת 

העוני בין המגזרים השונים בעיר )יהודים שאינם חרדים, חרדים וערבים(, וכי יש 

קשר בין מספר המפרנסים במשפחה לעוני שלה. העירייה ציינה כי תחולת 

הה יותר מתחולת העוני בקרב ערביי ישראל. עוד העוני בקרב ערביי ירושלים גבו

 
 העסקים מצב - תקופתי דוחמשרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,   35

  .7, 3, עמ' 2017 ,בישראל בינונייםהו הקטנים

 .2016 - 2015ירושלים  ,159 סטטיסטיקלנתוני הלמ"ס,   36
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מסרה העירייה כי פיתחה מודל כוללני ששמו "אפיקי הצלחה" לחילוץ 

אוכלוסייה מעוני, וכי בעקבות פיתוח מודל זה היא מיישמת תוכנית המניבה 

תוצאות מרשימות. העירייה הוסיפה כי צמצום הפערים הוא אחד מהיעדים 

 ירייה. המרכזיים של כל גורמי הע

ודה, הרווחה והשירותים החברתיים פירט בתשובתו למשרד מבקר העב משרד

שורה של תוכניות פרטניות שהוא מיישם בשיתוף עיריית  2019המדינה מינואר 

ירושלים, כמו תוכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה" להתמודדות עם עוני של 

המשרד כי הוא  משפחות. עם זאת ציין 200-משפחות, שבמסגרתה טופלו כ

פועל במסגרת המשאבים שברשותו, במגבלות הקיימות ובהתאם למאפייני 

העיר. עוד פירט המשרד תוכניות שהוא מפעיל לעידוד התעסוקה בקרב 

האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית בעיר וכן תוכניות המיועדות 

 לאוכלוסייה הסובלת ממצוקה כלכלית. 

בכוח  תי יש הבדלים בשיעור ההשתתפוכר זה עיריית ירושלים מסרה בהקש

העבודה בין מגזרי האוכלוסייה השונים בעיר. העירייה ציינה כי מדובר באתגר 

לאומי הרלוונטי גם לערים אחרות שיש בהן אוכלוסייה ערבית ואוכלוסייה 

חרדית, וכי היא פועלת להגדלת ההשתתפות של המגזרים השונים באמצעות 

 ם ובשיתוף משרדי ממשלה וארגוני המגזר השלישי.תוכניות המותאמות לה

יש מגמת אשר להיקף השטחים המיועדים לתעסוקה ולמסחר ציינה העירייה כי 

כנית להקמת מרכז תעסוקה והיא גיבשה תכי ו ,גידול בהיקף השטחים העסקיים

 . העירייה הוסיפה כי היא פועלת לחיזוק העסקים הקיימים בעיר.בכניסה לעיר

המדינה מציין כי למרות התוכניות האמורות תחולת העוני משרד מבקר 

בירושלים הולכת ומתרחבת, והפערים בשורה ארוכה של מדדים בינה ובין 

רשויות אחרות אינם מצטמצמים. על כן על העירייה ועל משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים להמשיך ולפעול בתחום זה ולבחון דרכים 

פול בעוני, ובמידת הצורך אף להביא את הדברים נוספות ומקיפות לטי

לפעול לקידום תוכניות לעידוד  להמשיךלדיון בממשלה. כמו כן, יש 

התעסוקה בירושלים ולעודד פעילות של עסקים כמנוע לצמיחה כלכלית 

 בה.

 



 ראשוןשער 
 



  ירושלים עיריית של הכספי החוסן

 הפיננסי וניהולה
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 תקציר

 כללי רקע

מעמד מיוחד מתוקף היותה בירת ישראל. מעמד זה קיבל ביטוי  ירושליםעיר ל

כי הממשלה תשקוד , בין היתר, נקבעשבו  ,יסוד: ירושלים בירת ישראל בחוק

ידי הקצאת  רווחת תושביה עלעל פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל 

משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים )מענק הבירה( 

לירושלים יינתנו עדיפויות  כי נקבע עודבאישור ועדת הכספים של הכנסת. 

מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה 

 -ממשלתי העוסק בענייניה  הממשלה אף הקימה משרד ובנושאים אחרים.

החוסן הכספי של עירייה הוא אבן בוחן לניהולה  משרד ירושלים ומורשת.

  התקין, לעצמאותה וליכולתה לתת שירותים הולמים לתושביה.

, חלה עליה חובה משכך .ציבור כספי של נאמן משמשת המקומית הרשות

המופקדים בידה  הציבור כספי בניהוללפעול בזהירות, בחיסכון וביעילות 

התמורות שחלו בעשור האחרון בסביבה הפיננסית  וענייניה הפיננסיים.

לרבות הגברת התחרותיות, צמצום הריכוזיות, הגדלת השקיפות  -בישראל 

מחייבות את הרשויות המקומיות לבחון מחדש  -וחיזוק כוח המיקוח של הצרכן 

כדי לחסוך כספי  את הסביבה הפיננסית ולמצות את היתרונות הגלומים בה

 ציבור.

 זהמ ,מיליארד ש"ח 7.4-כעמד תקציבה של עיריית ירושלים על  2017בשנת 

מיליארד ש"ח בתקציב הבלתי  1.8-כמיליארד ש"ח בתקציב רגיל ו 5.6-קרוב ל

 3.2-עיקרו מהכנסות עצמיות בהיקף של כרגיל. התקציב הרגיל מורכב ב

שירותים ממלכתיים בהיקף השתתפות משרדי ממשלה במתן ממיליארד ש"ח, 

מיליון  700-מקבלת מהממשלה )כ עירמענק שהמיליארד ש"ח ומ 1.6-של כ

בדירוג  10מבין  5דורגה ירושלים באשכול  2002עד  1995בשנים  .1ש"ח(

. בשנים הלמ"ס( -)להלן  חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-הכלכלי

. 22באשכול  - 2015-, וב3 באשכול - 2013-, ב4 באשכול דורגה 2008עד  2003

 היחסי של תושביה.חברתי -הכלכליחלה הידרדרות במצב  2003-מ כלומר

 ,חייםהמדדי איכות בהערים הגדולות  14בדירוג  13-ה ירושלים נמצאת במקום

כמו כן ישנם מדדים  רצון מאזור המגורים.הבמדד שביעות אחרון הבמקום ו

המצביעים על גידול ניכר בתחולת העוני של אוכלוסיית העיר ועל בעיות 

 מבניות בכלכלה העירונית. 

מעמדה של ירושלים כעיר בירה וכמרכז דתי עולמי, הגיוון של אוכלוסייתה 

כלכלי, לצד פריסתה הגיאוגרפית וגודלה, מציבים בפני -ומצבה החברתי

 
 .2017על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנת   1

-עשר דרגות )אשכולות( לפי המצב החברתיהלמ"ס מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של   2

הוא הגבוה ביותר. הלמ"ס מפרסמת את הדירוג אחת לכמה  10כלכלי של תושביהן. אשכול 

 שנים.
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חברתית נמוכה של -בניהולה של העיר. רמה כלכליתהעירייה אתגרים רבים 

האוכלוסייה עלולה להקטין את הכנסותיה של העירייה ממיסי ארנונה, 

להגדיל את הוצאותיה על שירותי רווחה ולהקשות את פיתוחה הכלכלי של 

 העיר. 

 

 הביקורת פעולות

 הנוגעים נושאים המדינה מבקר משרד בדק 2018נובמבר עד  יוני בחודשים

כדי  הבדיקה נעשתה .הפיננסי הולניהול ירושליםעיריית  שלהכספי  לחוסן

לנסות לעמוד על מצב העיר והעירייה בתחומים שעשויים להשפיע על החוסן 

 ועל רווחתםעל ו לתושבים השירותים איכות עלהעירוני במובנו הרחב, 

 השיפור כלכלת העיר וחיזוק חוסננוגע לפני העירייה בלהאתגרים העומדים 

בין ירושלים לשאר ערי המטרופולין  השוואההצורך נעשתה  במידת הכספי.

 ,ירושלים בעיריית נעשתה הבדיקה. 5ולכלל העיריות 154-ה פורום לערי, 3בישראל

-אביב תלבאר שבע, חיפה ו ובעיריות הפנים במשרד נעשו השלמה ובדיקות

 של המבוקרים הכספיים הדוחות נתוני על בעיקרה מתבססת הבדיקה .יפו

 הלמ"ס. נתוני ועל המקומיות הרשויות

 

 הליקויים העיקריים

 סיכון לחוסנה הכספי של עיריית ירושלים

על פי פקודת העיריות ]נוסח חדש[ עיריית ירושלים אינה יכולה להיחשב 

עירייה איתנה, משום שתפקודה השוטף תלוי במענק הבירה שהיא מקבלת 

מהממשלה. תקציבה של העירייה אומנם מאוזן, אולם ללא מענק הבירה היא 

 6%-היה שיעור המענק כ 2007הייתה נקלעת לגירעונות כבדים: בשנת 

  13%-היה שיעורו כ 2017מיליון ש"ח(, ובשנת  197-העירייה )כמתקציב 

הולכת ממשלה מענקי התלותה של עיריית ירושלים במיליון ש"ח(.  700-)כ

 לסיכונים כלכליים ועלול להביא לפגיעה ביציבותה התוהדבר חושף א, גוברתו

  .אם יקוצץ הסיוע

 
מטרופולין הוא מרחב גיאוגרפי תפקודי שבו מספר רב של יישובים עירוניים )עיריות ומועצות   3

ה לזה ויוצרים ישות תפקודית אחת. מקומיות( ויישובים כפריים )במועצות אזוריות( הסמוכים ז

היישובים מקיימים ביניהם קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים. ערי המטרופולין בישראל הן 

 ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. 

הערים מאגד את "העיריות העצמאיות" בישראל. עיריות אלו אינן מקבלות מענקי איזון  15פורום   4

תיים, והן מנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים או מענקי פיתוח ממשל

העצמאיים. הפורום כולל את העיריות: אשדוד, באר שבע, גבעתיים, הרצלייה, חדרה, חולון, 

 יפו.-חיפה, כפר סבא, נתניה, פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות, רמת גן, רעננה ותל אביב

 ת ירושלים.בנתונים על כלל העיריות כלולה עיריי  5
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לממשלה, ולא  סכום מענק הבירה נקבע מדי שנה במשא ומתן בין העירייה

על יסוד אמות מידה ברורות. הדבר עורר בשנים האחרונות מחלוקות בין 

מבקר  .העירייה לבין משרד האוצר והביא לחוסר ודאות בתכנון הכספי

, אך הליקוי טרם תוקן. הדיונים בין נציגי משרד 6המדינה העיר על כך בעבר

כאמור נקלעו הפנים, משרד האוצר ועיריית ירושלים לקביעת אמות מידה 

 למבוי סתום.

לצד תבחינים כספיים חיוביים, כמו איזון תקציבי, צמצום ניכר בשיעור הגירעון 

המסכנים את חוסנה  המצטבר ושיפור בשיעור גביית הארנונה, ישנם גורמים

ירידה עקבית בשיעור ההכנסות העצמיות  של מגמה , כמוהכספי של העירייה

עיריית אם יימשך עלולה ש בשנה, 1.3%-קצב ירידה ממוצע של כ -שלה 

 המגדיר רשות מקומיתמתחת לסף  אלכארבע שנים בתוך לרדת ירושלים 

 איתנה.כ

בין משרדי האוצר והפנים הקובע כי  2018על אף הסיכום התקציבי ממרץ 

יוקם צוות לבחינת דרכים להגדלת ההכנסות העצמיות של עיריית ירושלים, 

 טרם הוקם הצוות כנדרש. 2018לספטמבר נכון  -החשובות לחוסנה הכספי 

חוסנה הכספי של ירושלים מושפע לרעה מהעיכוב ביישום החלטות 

הממשלה על העברת היחידות הממשלתיות לעיר, נושא שנכלל בדוח של 

למרות זאת לא יישמה הממשלה את ; 2018-משרד מבקר המדינה מ

בירושלים  רוחחדרי אי 6,000ההחלטות בעניין זה. כמו כן מתעכבת בניית 

בהתאם להחלטת הממשלה. יישומן המלא של החלטות הממשלה היה צפוי 

להגדיל את הכנסות העירייה בעשרות מיליוני ש"ח. נוסף על כך, על שטחים 

והדבר מסב לקופת  ירושלים לא חל זה שנים הסדר מקרקעין,מזרח רבים ב

קיבלה  2018העירייה נזק שנאמד במאות מיליוני ש"ח. ואולם רק במאי 

 .2025הממשלה החלטה להסדיר את המקרקעין במזרח ירושלים עד שנת 

 

 ליקויים בניהול הפיננסי של העירייה

נמצאו ליקויים בניהולה הפיננסי ובתפקודה של עיריית ירושלים שאינם עולים 

בקנה אחד עם עקרונות של מינהל תקין, יעילות, חיסכון ושימוש זהיר בכספי 

 ות:הציבור. להלן דוגמא

עיריית ירושלים ניהלה  2017נכון לסוף שנת  זקיפת ריבית רעיונית:-אי

 ןמיליו 469.5-כש"ח, מהם מיליארד  1.3-עודפי מזומנים ממקורות שונים בסך כ

קרנות לעבודות בעודפים הזמניים בתקציבים הבלתי רגילים וב ש"ח מקורם

 אלו,עודפים זמניים ל 7לא זקפה ריבית רעיונית העירייהבמשך כעשור  פיתוח.

והשתמשה בהכנסות המימון שהניבו לתקציבה הרגיל ללא אישורו הנדרש 

מיליון ש"ח נגרעו למעשה מהמטרות שלשמן  41.3-של שר הפנים, כך שכ

 
 . 28(, עמ' 2018) דוח מיוחד: פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושליםמבקר המדינה,   6

ריבית שלא התקבלה בפועל אך מחושבת לצורך שמירה על ערכם של כספים,  -ריבית רעיונית  7

 בהתאם להנחיות משרד הפנים.
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יועדו. משרד הפנים לא אכף את ההוראות בנושא זה, אף שהליקוי קיבל ביטוי 

 שויות אחרות.בדוחות הכספיים המבוקרים של עיריית ירושלים ושל ר

מועצת עיריית ירושלים  היעדר בדיקת חלופות בהליך גיוס קו אשראי:

לאחר  ,מאחד הבנקים בישראל בשווי מיליארד ש"חלגייס קו אשראי אישרה 

פנייה אליו ולבנק נוסף לקבלת הצעה. העירייה לא בחנה חלופות נוספות 

קלים מכספי לגיוס קו האשראי שהיו עשויות להביא לחיסכון של מיליוני ש

 הציבור.

לא עקבה עיריית  2009-מ היעדר מעקב אחר תשואות קופות גמל:

המרכזיות להשתתפות בפנסייה  הגמלירושלים אחרי התשואה של שתי קופות 

תקציבית שבחרה ביחס לתשואות של שאר קופות הגמל בשוק, ולא קיימה 

עד  2012בשנים  את מכלול שיקולי בחירת קופת הגמל.אף דיון כדי לבחון 

הייתה תשואת אחת הקופות שבה נוהלו כספי העירייה התשואה  2015

הקופה בעלת  .10%הנמוכה ביותר, בשיאו היה הפער, בהשוואה לרובן, 

. נכון לסוף שנת 2015התשואה הנמוכה ביותר הוחלפה בקופה אחרת בשנת 

 בין שווה כמעט בחלוקה שנוהלומיליון ש"ח  80-כלעיריית ירושלים  היו 2017

, קרי המשמעות הכספית של אחוז אחד בתשואה שמשיאה קופת הקופות שתי

  ש"ח. 400,000-הגמל הוא כ

העירייה לא קבעה מדיניות  ליקויים בגבייה באמצעות כרטיסי אשראי:

מושכלת לשימוש בכרטיסי אשראי כאמצעי גבייה, ובתוך כך לא בחנה את 

 האפשרות לחסוך בעמלות הסליקה שהיא משלמת. 

עיריית ירושלים לא נקטה פעולות כגון מכרז או  שלום עמלות מסחר:ת

 הליך תחרותי כדי להוזיל את עמלות המסחר בפעילות ההשקעה שלה.

 

 ליקויים בהתקשרות לביצוע עבודת ייעוץ כלכלי

 נמצאו ליקויים חמורים בהליך התחרותי שקדם להתקשרות עיריית ירושלים 

ח, עם חברת ייעוץ לביצוע עבודה בנושא מיליון ש" 2.3, בסכום של 2017-ב

"אתגר התקציב השוטף של עיריית ירושלים". לשני מציעים ניתן פרק זמן של 

כיומיים להגיש הצעה, לעומת כשבועיים שהיו למציע שזכה, ולכן אחד משני 

יימה התק שזכהעם המציע המציעים נמנע מלהגיש הצעת מחיר; כמו כן, 

ואילו  ,עובדיהמ כמהו מנכ"ל העירייה ,עירייהבנוכחות ראש המקדימה פגישה 

ביקש זאת; אף שאחד מהם  לא התקיימה פגישה, המציעים האחריםעם 

העירייה לא ציינה בפנייתה לשני המציעים שלא זכו מהן אמות המידה 

שישמשו אותה בבחירת הזוכה ומה משקלן בציון שיינתן להצעות. הפנייה 

למציע שזכה לא תועדה, לכן לא ניתן לדעת אם ידע על אמות המידה 

וויון כך פגעה העירייה בעקרונות יסוד של הליכים תחרותיים כמו שהאמורות. 

הוגנות כלפי כל אחד מהמתמודדים בהליך וחיסכון  שקיפות, הזדמנויות,

 .בכספי ציבור
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 ההמלצות העיקריות

על עיריית ירושלים ועל משרדי הפנים והאוצר לבחון דרכים להגדלת 

ההכנסות העצמיות של העירייה, לגוון את מקורות ההכנסה שלה מארנונה, 

לצמצם ככל הניתן את תלותה הגוברת במענק הבירה וכן לחזק את כלכלת 

 העיר, דבר שיתרום לשיפור חוסנה הכספי. 

מוסכמות לקביעת גובה  ברורות מידה אמותעל משרד הפנים לפעול לגיבוש 

 מענק הבירה, כדי למנוע מחלוקות ולהבטיח ודאות בתכנון הכספי.

על משרדי הפנים והאוצר לבחון את הפערים במשאבים בין התקציב הרגיל 

של עיריית ירושלים, שנועד למתן שירותים לתושבים, לבין התקציב שיש 

ים לצמצום הפערים בין לרשויות מקומיות אחרות שנבדקו, ולבחון דרכ

 הרשויות. 

בנוגע להעברת יחידות  על הממשלה לפעול ליישום המלא של החלטותיה

לממש את מחויבותה בכך ו ממשלתיות לירושלים ולתוספת חדרי אירוח בעיר,

 : ירושלים בירת ישראל.יסודבהתאם לחוק 

 ולזקוףמשרד הפנים "ל מנכ חוזר להוראות בהתאם לפעול ירושלים עיריית על

 בלתי בתקציבים זמניים ולעודפים פיתוח לעבודות לקרנות רעיונית ריבית

 של מןיישוכדי לאכוף את  פעולות לנקוט הפנים משרד על .נטו רגילים

  .אלה הוראות

עיריית ירושלים לבחון מפעם לפעם את קופות הגמל שבחרה ואת על 

 כדי שתוכל לקבל החלטות מושכלות בנושא. תשואותיהן

לגבש נהלים שיבטיחו קיום הליכים תחרותיים ובחינה של ירושלים  עיריית על

 לקיים . כמו כן עליההמימון עלויות את להוזיל כדי חלופות לגיוס קו אשראי,

גובה עמלות בהתאם להוראות הדין, בנוגע ל או כל הליך תחרותי אחר ,מכרז

 הציבור כדי להביא לחיסכון בניהול כספי בפעילות ההשקעה שלה, המסחר

 .ולהבטיח את עקרון השוויון

צורך בגיבוש מדיניות ועקרונות ה לעירושלים לתת את הדעת על עיריית 

 .לחסוך בעלויות כדי ,כאמצעי גבייהלשימוש בכרטיסי אשראי מנחים 

שהיא תקיים יהיו  התחרותיים ההליכיםלהקפיד על כך ש ירושלים עיריית על

מהבחינה  בסופו של דבר התקשרויות מיטביותושהם יבטיחו , והוגנים שוויוניים

 . הכלכלית

 

 סיכום

 וצמצום התקציב של מאוזן ניהול על הקפדה לצדממכלול הממצאים עולה כי 

המצטברים, עיריית ירושלים אינה איתנה מהבחינה  תניכר של הגירעונו

הכספית ותלותה בממשלה הולכת וגדלה. המשאבים שברשותה למתן 
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וכים בהרבה מאלו שיש בממוצע לערי המטרופולין שירותים לתושביה נמ

כלכליים של העיר עלולים -האחרות. המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים

 להביא להכבדה נוספת על תקציב העירייה ולהיחלשותה הכלכלית. 

בביקורת נמצאו בחלק מהנושאים שנבדקו ליקויים שאינם עולים בקנה אחד 

ם נובעים מהיעדר מדיניות התואמת את עם עקרון החיסכון. חלק מהליקויי

הסביבה הפיננסית שהתפתחה בישראל בעשור האחרון, המתאפיינת בקידום 

התחרות, צמצום הריכוזיות והגדלת כוח המיקוח של הצרכן. על כן, על עיריית 

ירושלים לאמץ כלים שיאפשרו לה לשפר את ניהולה הפיננסי ולמצות את 

 בישראל. השינויים שחלו בסביבה הפיננסית

לעיר ירושלים מעמד מיוחד מתוקף היותה בירת ישראל. מעמד זה קיבל ביטוי 

משרד  -בחוק יסוד ואף הביא להקמתו של משרד ממשלתי העוסק בענייניה 

ירושלים ומורשת. חוסנה הכלכלי של העיר ירושלים הוא נושא בעל חשיבות 

כאחד. יש לאחד לאומית המחייב טיפול משולב של העירייה והשלטון המרכזי 

כוחות ומוחות כדי לשפר את מצבה הכלכלי של העיר ואת החוסן הכספי של 

 העירייה, ולתרום בכך לשגשוגה של העיר ולרווחת תושביה.
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 מבוא
בשנים האחרונות הופיעו בשיח של מומחים וקובעי מדיניות בתחום העירוניות מונחים 

המונח  (.Urban Resilience( וחוסן עירוני )Urban Sustainabilityכמו קיימות עירונית )

קיימות עירונית משקף גישה הוליסטית ואינטגרטיבית לניהול עירוני ולפיתוח 

השוויון, חלוקה -העיר, המבוססת בין היתר על ראייה ארוכת טווח, צמצום אי

צודקת של משאבי העיר, הגברת שיתופי הפעולה בין תושבי העיר ובין מגזרים 

י מתייחס ליכולתם של תושבי . המונח חוסן עירונ8וארגונים וטיפוח הקהילתיות

העיר ושל המערכות העירוניות להתמודד עם מצבי משבר מתמשכים או 

 נקודתיים, כגון משבר כלכלי, אסון טבע ופיגוע טרור, ולהתגבר עליהם.

החוסן העירוני מושפע ממגוון גורמים: מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית העיר, 

תושבים וכן מחוסנה הכספי של חוזקה של הכלכלה העירונית, הכנסות ה

 . 9הרשות המקומית ומניהולה הפיננסי

חוק יסוד: ירושלים( נקבע כי  -בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל )להלן 

ידי  הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה על

ק הקצאת משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים )מענ

לירושלים יינתנו עוד נקבע כי הבירה( באישור ועדת הכספים של הכנסת. 

עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק 

 וכלכלה ובנושאים אחרים.

מעמדה של ירושלים כעיר בירה וכמרכז דתי עולמי, הגיוון של אוכלוסייתה 

פית וגודלה, מציבים בפני העירייה כלכלי, לצד פריסתה הגיאוגר-ומצבה החברתי

חברתית נמוכה של האוכלוסייה -אתגרים רבים בניהולה של העיר. רמה כלכלית

עלולה להקטין את הכנסותיה של העירייה ממיסי ארנונה, להגדיל את 

 הוצאותיה על שירותי רווחה ולהקשות את פיתוחה הכלכלי של העיר. 

 

 

 פעולות הביקורת
 לחוסן הנוגעים נושאים המדינה מבקר משרד בדק 2018נובמבר עד  יוני בחודשים

כדי לנסות לעמוד  הבדיקה נעשתה .הפיננסי הולניהול ירושליםעיריית  שלהכספי 

על מצב העיר והעירייה בתחומים שעשויים להשפיע על החוסן העירוני במובנו 

פני להאתגרים העומדים  ועל רווחתםעל ו לתושבים השירותים איכות עלהרחב, 

הצורך נעשתה  במידתשיפור כלכלת העיר וחיזוק חוסנה הכספי. נוגע להעירייה ב

 
ירושלים לחקר ישראל , מכון איך אפשר? -קיימות עירונית ראו למשל גבריאלי תמי ואח',   8

(2016.) 

-Cities Resilience Profiling Tool, UNראו למשל מדריך שפרסם ארגון האומות המאוחדות:   9

Habitat for a Better Urban Future, 2018 . 
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ולכלל  1511-ה פורום לערי, 10בין ירושלים לשאר ערי המטרופולין בישראל השוואה

 במשרד נעשו השלמה ובדיקות, ירושלים בעיריית נעשתה הבדיקה. 12העיריות

 על בעיקרה מתבססת הבדיקה .יפו-אביב תל, חיפה ושבע באר ובעיריות הפנים

 הלשכה נתוני ועל המקומיות הרשויות של המבוקרים הכספיים הדוחות נתוני

 .לסטטיסטיקה המרכזית

 

 
מטרופולין הוא מרחב גיאוגרפי תפקודי שבו מספר רב של יישובים עירוניים )עיריות ומועצות   10

כפריים )במועצות אזוריות( הסמוכים זה לזה ויוצרים ישות תפקודית אחת.  מקומיות( ויישובים

היישובים מקיימים ביניהם קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים. ערי המטרופולין בישראל הן 

 ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. 

לות מענקי איזון הערים מאגד את "העיריות העצמאיות" בישראל. עיריות אלו אינן מקב 15פורום   11

או מענקי פיתוח ממשלתיים, והן מנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים 

העצמאיים. הפורום כולל את העיריות: אשדוד, באר שבע, גבעתיים, הרצלייה, חדרה, חולון, 

 יפו.-חיפה, כפר סבא, נתניה, פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות, רמת גן, רעננה ותל אביב

 בנתונים על כלל העיריות כלולה עיריית ירושלים.  12
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החוסן הכספי של עיריית ירושלים 

 וניהולה הפיננסי

 רקע -החוסן הכספי 
החוסן הכספי של עירייה הוא אבן בוחן לניהולה התקין, לעצמאותה וליכולתה 

לתת שירותים הולמים לתושביה. החוסן הכספי נבחן באמצעות שורה של 

מדדים כספיים, שחלקם אף הוגדרו בדין כתבחינים להגדרתה של עירייה 

מקרה כעירייה איתנה, או כתבחינים למינוי חשב מלווה או מינוי ועדה קרואה ב

 של משבר כספי, כמפורט להלן. 

מיליארד ש"ח, מזה  7.4-עמד תקציבה של עיריית ירושלים על כ 2017בשנת 

מיליארד ש"ח בתקציב הבלתי  1.8-מיליארד ש"ח בתקציב רגיל וכ 5.6-קרוב ל

 3.2-רגיל. התקציב הרגיל מורכב בעיקרו מהכנסות עצמיות בהיקף של כ

משלה במתן שירותים ממלכתיים בהיקף מיליארד ש"ח, מהשתתפות משרדי מ

מיליון  700-מיליארד ש"ח וממענק שהעיר מקבלת מהממשלה )כ 1.6-של כ

 . 13ש"ח(

 -, ובפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן 1985-תשמ"הבחוק יסודות התקציב, ה

חשבונאיים שעל בסיסם, ועל בסיס -פקודת העיריות( מוגדרים מונחים כלכליים

חינים שהוגדרו בפקודת העיריות, שר הפנים יכול להכריז עמידת העירייה בתב

על עירייה כאיתנה. הכרזה כזו משפיעה על מידת הפיקוח של משרד הפנים על 

שר לביצוע עסקאות המקבלת אישור  הפטורעירייה איתנה  -ענייני העירייה 

במקרקעין, לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין, לנושאים הקשורים בתקציב 

 למחיקת חובות.ו העירייה )אישור התקציב, העברה בין סעיפים ועוד(

כמו כן נקבעו בפקודה תבחינים למינוי חשב מלווה במקרה של משבר כספי, על 

קנות העיריות )כללים למינוי פי נתוני הדוחות הכספיים ביחס לגירעונות. בת

, נקבעו 2004-ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית והמועצה(, התשס"ד

, על יסוד תבחינים כגון בתוקף סמכות שר הפניםאף כללים לפיזור המועצה 

 שיעור הגירעונות ושיעור גביית הארנונה.

 הרשויות של הכלכלי לחוסנן מדדים של שורה הוא אף קבע הפנים משרד

כחלק מפעולות האסדרה שלו. בהתאם למדדים אלו סווגו הרשויות  המקומיות

רשויות איתנות, רשויות יציבות, רשויות במצב ביניים, המקומיות לקבוצות: 

 .14רשויות בתוכנית התייעלות ורשויות בתוכנית הבראה

 

 
 .2017על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנת   13

כלכלת חגית רומנו, -חלק מהמדדים מפורטים בפרסום מטעם משרד הפנים: סיוון להבי וד"ר גל  14

המינהל  ,ניתוח הפערים בין רשויות מקומיות בישראל -השלטון המקומי בישראל 

 .2016שלטון מקומי, משרד הפנים, אוגוסט ל
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 מדדים לבחינת החוסן הכספי של העירייה
המדדים לבחינת החוסן הכספי של עיריית ירושלים, שיפורטו להלן, מתבססים 

להכרזתה  בחלקם על המדדים שנקבעו בפקודת העיריות ומשמשים כתבחינים

של עירייה כאיתנה או להתערבות השלטון המרכזי בניהולה. משרד מבקר 

המדינה בחן, נוסף עליהם, מדדים אחרים שיש בהם ללמד על מצבה של 

 .15העירייה ועל יכולתה להשקיע במתן שירותים מוניציפליים ואחרים לתושביה

 

 של עירייה הכספיסטטוטוריים לחוסן  מדדים

 מענק איזון

איזון הוא מענק הניתן לחלק מהרשויות המקומיות כדי לגשר בין מענק 

הוצאותיהן להכנסותיהן. גובהו נקבע על פי נוסחה ובהתאם לכללים של משרד 

הפנים ולאילוצי התקציב. זכאות למענק איזון משמעותה גירעון מובנה בתקציב 

הרשות המקומית, חוסר עצמאות כלכלית שלה והיעדר בסיס כלכלי איתן 

לפי פקודת העיריות לא ניתן להכריז על רשות מקומית כאיתנה אם  עילותה.לפ

 היא מקבלת מענק איזון. 

עיריית ירושלים אינה מקבלת מענק איזון לפי הנוסחה המשמשת להענקתו 

, מענק מיוחד המכונה ירושלים :חוק יסודלכלל הרשויות, אלא מקבלת, מתוקף 

לפיתוחה ושגשוגה של ירושלים "מענק הבירה". מענק הבירה נועד לתרום 

 ולשפר את רווחת תושביה. 

 עיריית מתקציב ושיעורו )במיליוני ש"ח( הבירה מענק: 1 תרשים

 2017עד  2007 ,ירושלים

 

 על פי נתונים מהדוחות הכספיים של עיריית ירושלים, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

 
נעשתה השוואה בין ירושלים לקבוצות אחרות. כאשר היו נתונים מתאימים, הממוצעים חושבו   15

 כממוצעים משוקללים.
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 של הכספית תלותה
 ירושלים עיריית

 הולכת בממשלה
 חושף והדבר, וגוברת

 לסיכונים העירייה את
 להביא ועלול כלכליים
 ביציבותה לפגיעה

 הכלכלית

 

של העירייה מסך תקציבה  6%-היה שיעורו של מענק הבירה כ 2007בשנת 

 13%-כ -היה שיעורו כמעט כפול  2017מיליון ש"ח, ובשנת  197-והסתכם ב

מיליון ש"ח. תלותה של העירייה במענק כדי לשמור  700-מתקציבה והסתכם ב

על תקציב מאוזן ועל תפקוד תקין היא אפוא גדולה, ואף התעצמה במהלך 

בדים. נוכח קבלת השנים, ואלמלא המענק הייתה העירייה נקלעת לגירעונות כ

מענק הבירה ותלותה של העירייה במענק לאיזון התקציב, עיריית ירושלים אינה 

 מקיימת תבחין זה לאיתנות.

 16קיבלו חלק מהעיריות של ערי המטרופולין 2009עד  2007נמצא כי בשנים 

אף לא אחת מהן מקבלת מענק זה, והדבר מעיד  2010מענק איזון, אך משנת 

ירד מספרן של  2016-ל 2007ן הכלכלי. עוד נמצא כי בין על התחזקות חוסנ

 . 5017-ל 61-העיריות שמקבלות מענק איזון מ

גידול בשיעור הממוצע של  2016עד  2007בקרב כלל העיריות לא היה בשנים 

 מסך תקציבן הרגיל. 4%-מענק האיזון, והוא עמד בממוצע על כ

לפיה גדלה וכלומר, בניגוד למגמה המסתמנת בכל קבוצות ההשוואה, 

של עיריות רבות, תלותה של עיריית ירושלים הכלכלית עצמאותן 

לסיכונים כלכליים  העירייהגוברת. הדבר חושף את הולכת ובממשלה 

תיאלץ הממשלה לקצץ את תמיכתה  אם .ועלול להביא לפגיעה ביציבותה

למשבר ו יה עלולה להיקלע לגירעונות כבדיםבעיריית ירושלים, העירי

  חשב מלווה. הגיע למצב שבו ימונה להכספי חמור ואף ל

 חוסנה לחיזוק דרכים למצוא והאוצר הפנים משרדי ועל ת ירושליםעיריי על

 .הבירה במענקשל העירייה  הגוברת תלותה םוולצמצ הכספי

כי על מנת לחזק את  2019הפנים השיב למשרד מבקר המדינה בינואר  משרד

פרויקטים אשר  לקידוםחוסנה הכלכלי של עיריית ירושלים הוקצה תקציב 

משאבים נוספים  אלה, לצד ;יבטיחו פיתוח כלכלי והכנסות עתידיות לעירייה

 יחזקו את חוסנה הכלכלי. ה,המופנים לעיריי

השנתי של היקף הירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  עיריית

 לו כיו ,לתת הוא בסדר הגודל של מענק הבירה מחויבתההנחות בארנונה שהיא 

מצבה  היה, בעירעניק סיוע ישיר לתושבים ההשלטון המרכזי חובה זו וביטל 

שלה. העירייה  העצמיות ההכנסות ושיעור הגבייה שיעור גם וכך משתפרהכספי 

ציינה כי במשך שנים רבות היה מענק הבירה נמוך מסך ההנחות בארנונה 

ירושלים על  :והדבר פגע בחוסנה הפיננסי. עוד ציינה כי על פי חוק יסוד

ולכן  ,ושביההממשלה לשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת ת

על הממשלה להתייחס לתחולת העוני בעיר ולהיקף ההנחות במתן המענק 

 בארנונה שהעירייה מחויבת להעניק.

 

 
 .2009-ואחת ב 2008עד  2007שתיים מהן בשנים   16

 קו.שיא בשנים שנבד - 63עמד מספר העיריות המקבלות מענק איזון על  2008בשנת   17
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 הבירה מענק לסכום מידה ואמות תבחינים היעדר

-"פעולות ממשלתיות לפיתוח כלכלי על המדינה מבקרפורסם דוח  2018במאי 

לי(. דוח זה עסק, בין היתר, הדוח על הפיתוח הכלכ -)להלן  חברתי בירושלים"

בהליך קביעת סכום מענק הבירה לעיריית ירושלים. מהדוח עולה כי סכום 

דרך  -המענק לא נקבע על יסוד תבחינים ברורים אלא בדרך של משא ומתן 

שעוררה בשנים האחרונות מחלוקות בין עיריית ירושלים לבין משרד האוצר 

יית ירושלים טענה כי סכום מענק ושיוצרת חוסר ודאות בתכנון הכספי. עיר

הבירה הנוכחי תורם רק למתן שירות בסיסי לתושבי העיר, ואינו תורם לפיתוחה 

ושגשוגה, ואילו משרד האוצר טען שמענק הבירה גבוה משמעותית מהסכום 

 .18שהעירייה הייתה מקבלת לו קיבלה מענק איזון בהתאם לנוסחה לקביעתו

האופן החריג שבו תוקצבה מבקר המדינה: "בדוח על הפיתוח הכלכלי העיר 

עיריית ירושלים בשנים האחרונות אינו יכול להמשיך עוד. תקצוב העיר וגובה 

המענק מוכרחים להתבסס על אמות מידה ברורות כפי שנעשה ביתר הרשויות 

ומתוך הבנת מעמדה הייחודי של ירושלים כבירת מדינת ישראל,  -המקומיות 

ס קבוע לקבלת ההחלטות בנושא בשנים הבאות. ככל ואלו צריכות לשמש בסי

הסכמות, על מנכ"ל משרד הפנים להעלותן לפני שר הפנים לשם -שתיוותרנה אי

יש להעלות את הנושא לפני ראש הממשלה,  -מציאת פתרון, ובמידת הצורך 

 .19"אשר נדרש לנושא בעבר ואף מינה את מנכ"ל משרדו לעסוק בו

מו דיונים בין נציגי משרד הפנים, משרד האוצר התקיי 2018התברר כי במהלך 

ועיריית ירושלים כדי לקבוע אמות מידה ברורות לקביעת סכום מענק הבירה, 

ואולם הדיונים נקלעו למבוי סתום והצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה. למרות 

 זאת, לא הובא הנושא להכרעת ראש הממשלה.

לעומק את הצורך "יבחן  משרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה כי הוא

ישקול כינוס של הנוגעים "ובעניין מענק הבירה  "והאפשרות להגיע להסכמות

 ".בדבר כדי להגיע להסכמות

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא סבורה שיש 

 לקבוע נוסחה למענק הבירה.

 יעורובש והגידול הבירה מענקהכספי של  בהיקף הניכרהגידול  נוכח

 יש חשיבות רבה לקביעת אמות מידה ,התקציב של עיריית ירושליםכלל מ

לאופן חישוב סכום המענק. על מנכ"ל משרד הפנים לפעול לקביעת 

עם הגורמים הנוגעים בדבר, הסכמות -אי אמות המידה האמורות, ואם יהיו

פני שר הפנים לשם מציאת פתרון ובמידת הצורך ללהעלותן  יועל

 .י ראש הממשלהפנל להעלותן

 

 
 .25(, עמ' 2018) דוח מיוחד על פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושליםמבקר המדינה,   18

 .28שם, עמ'  19
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 המקומית הרשות חובות

ועלולים להביא המקומית מכבידים על התנהלותה הכספית של הרשות  חובות

להלן לתושבים. שהיא נותנת ובשירות ה השוטף למשבר כספי ולפגיעה בתפקוד

 הסבר על סוגי החובות בעיריית ירושלים:

 לפי פקודת הוא שלוש שניםמשך גירעון שוטף לעירייה ב היעדר :20גירעון שוטף

יכול להביא למינוי  10%-מ הגבוה שוטף גירעון שיעור ה;לאיתנות תבחין העיריות

 יכול להביא לפיזור המועצה. 15%-מ שיעור גירעון שוטף גבוה, וחשב מלווה

אין לה גירעונות שוטפים.  2015-עיריית ירושלים עומדת בתבחין זה לאיתנות, ומ

עם זאת יש להדגיש כי איזונה התקציבי מתאפשר הודות למענק הבירה שהיא 

מקבלת מהממשלה, שכאמור לעיל, שיעורו הולך וגדל. הדבר מצביע על גירעון 

 מבני של העירייה שהולך ומחמיר. 

לאיתנות  התבחיניםאחד  פקודת העיריות לפי שראי:גירעון מצטבר ויתרת א

שלה. לפי הפקודה, אפשר להכריז על  מצטברהגירעון ההוא שיעור של עירייה 

יתרת ו 12.5%אינו עולה על  שלהשיעור הגירעון המצטבר עירייה כאיתנה אם 

יה בתקציב השוטף משיעור הכנסות 50%האשראי שקיבלה אינה עולה על 

ר לכיסוי הגירעון המצטבר שלה והכנסות שנרשמו בשל )למעט הכנסות כאמו

 16% אינו עולה על שלהשיעור הגירעון המצטבר או אם  הנחות מארנונה(,

משיעור  60%ויתרת האשראי בצירוף הגירעון המצטבר אינה עולה על 

הכנסותיה )למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר שלה והכנסות 

 מצטבר גירעון (. עם זאת בנסיבות מסוימות שיעורשנרשמו בשל הנחות מארנונה

לעירייה מטעם משרד  למינוי חשב מלווה התבחיניםהוא אחד  15%21-מ הגבוה

 . לפיזור המועצה להביא אף יכול 30%-גבוה ממצטבר , ושיעור גירעון הפנים

 
שיעור הגירעון השוטף לפי פקודת העיריות הוא היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות   20

העירייה בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון השוטף, למעט הכנסות 

 מור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה.כא

 ב. לפקודת העיריות.142ראו סעיף  - 10%-אם שיעור הגירעון השוטף גבוה מ  21
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 עריבהמטרופולין,  עריב, ירושליםבהגירעון המצטבר  שיעור: 2 תרשים

 2016 עד 2007, העיריות כללבו 15-ה פורום

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, המקומיות הרשויות של המבוקרים הכספיים הדוחות נתוניפי  על

של גירעון המצטבר השיעור ירד  2016 עד 2007עולה כי בשנים  מהתרשים

, והוא 5.5%-הוא עמד על כ 2016-(. ב50%-במידה ניכרת )בכירושלים עיריית 

( בשיעורים 70%-עד כ 50%-. ירידות ניכרות )כ2017-נותר ללא שינוי ב

 הממוצעים של הגירעון המצטבר היו גם בשאר ערי המטרופולין, בערי פורום 

  ובכלל העיריות. 15-ה

, זה לאיתנות בכל השנים שנבדקו עמדה אפוא עיריית ירושלים בתבחין

, ושיעור יתרת האשראי 12.5%משום ששיעור הגירעון שלה לא עלה על 

 כמפורט להלן: 50%שיעור עומס המלוות( לא עלה על  -שלה )להלן 

מלמד על של הרשות המקומית  22שיעור עומס המלוות :המלוות עומס שיעור

 . בפקודת העיריות לא נקבע רף לשיעור עומס מלוות אלאהמבנה ההון של

ועל פי  ,לעיל כמוסברכחלק מתחשיב המביא בחשבון את הגירעון המצטבר, 

משרד הפנים קבע בעבר כי  זאת עם. איתנההעיר  אתתחשיב זה ניתן להחשיב 

 .23הוא אבן בוחן למצב כלכלי בסיכון 34%-שיעור עומס מלוות הגבוה מ

 
מקובל לחשב את שיעור עומס המלוות כיחס בין עומס המלוות המחושב בדוח הכספי המבוקר   22

טבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות להכנסות הרשות, למעט הכנסות לכיסוי הגירעון המצ

 . 2018, דצמבר המדריך לחשב המלווה ברשות המקומיתמארנונה. ראו משרד הפנים, 

(, בפרק על היבטים בתפקוד משרד הפנים 2013)ג 63דוח ביקורת שנתי ראו מבקר המדינה,   23

 .1269כמאסדר של השלטון המקומי, עמ' 
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 של המלוות עומס

 עלול ירושלים עיריית
 תקציבה על להכביד
 ולפגוע השוטף

 הכלכלית באיתנותה

 

 פורום עריבהמטרופולין,  עריב, ירושליםבעומס המלוות  שיעור: 3 תרשים

 2016 עד 2007, העיריות כללוב 15-ה

 

 על פי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מהתרשים שלעיל עולה כי לאורך השנים שנבדקו עיריית ירושלים עמדה 

-לכ 43%-עומס המלוות שלה ירד מכ -בתבחין זה לאיתנות ומצבה אף השתפר 

זאת עומס המלוות עודנו ניכר והוא עשוי להכביד על התקציב השוטף  . עם35%

היה  2016-ולהביא להידרדרות כלכלית. ההשוואה לערים אחרות מעלה כי ב

 - 15-, בערי פורום ה35%השיעור הממוצע של עומס המלוות בערי המטרופולין 

גבוה . כלומר עומס המלוות של עיריית ירושלים 27% -ובכלל העיריות  28.8%

 .15-מהממוצע בכלל העיריות ובערי פורום ה

מיליון ש"ח  370-נטלה עיריית ירושלים הלוואה של כ 2017יתר על כן, בשנת 

עלה  2017למימון הקמתם של מוסדות חינוך, ולפי הדוחות הכספיים לסוף שנת 

. זאת ועוד, לנוכח אישורים שקיבלה העירייה 37%-שיעור עומס המלוות שלה לכ

מיליון ש"ח, שיעור  630-פנים לנטילת הלוואות נוספות בסך של כממשרד ה

 .52%-עומס המלוות שלה אף עלול לגדול, כאשר תממש את האישורים, לכ

 2019עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי נכון לפברואר 

 מיליון ש"ח. 630טרם משכה את ההלוואות בסך 

להכביד על תקציבה השוטף  עלול ירושליםת עומס המלוות של עיריי

 ולפגוע באיתנותה הכלכלית. 
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משמשים אף הם  24הנתונים על שיעור פירעון המלוות שיעור פירעון המלוות:

מדד למבנה ההון של הרשות המקומית ולעומס המיידי על תקציבה השוטף. 

משיעור  10%לפי פקודת העיריות, עירייה ששיעור פירעון המלוות שלה הוא עד 

 מקיימת תבחין זה לאיתנות. 25הכנסותיה בתקציב השוטף

 עריבהמטרופולין,  עריב, ירושליםב מלוותהפירעון  שיעור: 4 תרשים

 2016 עד 2007 ,העיריות כללוב 15-ה פורום

 

על פי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות, בעיבוד 

 משרד מבקר המדינה.

שיעור  -מהתרשים לעיל עולה שלאורך השנים שנבדקו חל שיפור במדד זה 

)ירידה  4.84%הוא  2016-פירעון המלוות של עיריית ירושלים הצטמצם, ונכון ל

(, ולכן העירייה עומדת בתבחין זה לאיתנות. שיעורים 2007משנת  40%-של כ

 15-גם בערי המטרופולין, בערי פורום ה 2016-דומים של פירעון מלוות היו ב

. עם זאת יש 2016עד  2007ובכלל העיריות; כל הקבוצות הראו שיפור משנת 

רך מימון הקמתם לציין כי לנוכח הלוואה שעיריית ירושלים מתכננת ליטול לצו

. שיעור זה 6.7%-של מבני חינוך בעיר, שיעור פירעון המלוות עלול לגדול לכ

עדיין מקיים את התבחין לאיתנות, אך הוא עלול להכביד על תקציבה השוטף 

 של העירייה.

 

 
העיריות כפירעון של מלוות שקיבלה העירייה ושמועד שיעור פירעון מלוות מוגדר בפקודת   24

פירעונן חל בתקופה שאינה עולה על שנה, למעט הלוואת שעה, כפי שהופיעה בדוח המבוקר 

מכלל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל, למעט הכנסות לכיסוי הגירעון המצטבר  השנתי האחרון

 נחות מארנונה.של העירייה המפורטות באותו דוח והכנסות שנרשמו בשל ה

למעט הכנסות כאמור לגיסוי הגירעון המצטבר של העירייה המפורטות באותו דוח והכנסות   25

 שנרשמו בשל הנחות מארנונה.
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 הכנסות הרשות המקומית

מקורות ההכנסה בתקציב הרגיל של רשויות מקומיות הם הכנסות עצמיות, 

משרדי הממשלה במתן שירותים ממלכתיים, מענקי ממשלה השתתפות 

וממלוות. ההכנסות העצמיות של הרשות מקורן במיסי ארנונה, באגרות 

 ובהיטלים שהיא גובה.

התפלגות מקורות ההכנסה של רשות מקומית מלמדת בין היתר על מידת 

ככל שמשקלן היחסי של  -עצמאותה התקציבית ועל החוסן המבני שלה 

העצמיות מכלל ההכנסות גבוה יותר, כך הבסיס הכלכלי של הרשות ההכנסות 

איתן יותר, תלותה בשלטון המרכזי פחותה ויכולתה לגייס אשראי בתנאים טובים 

 גדלה. 

לפי פקודת העיריות, שיעור הכנסה עצמית  :26שיעור ההכנסות העצמיות

קה הוא תבחין נוסף ההכרחי להכרזה על איתנות. לפי בדי 62.5%-הגדול מ

שעשה משרד הפנים, יש מתאם בין מצבן הכלכלי של רשויות מקומיות לבין 

שיעור ההכנסות העצמיות שלהן, ונמצא כי רשויות איתנות מתאפיינות בשיעור 

 . 70%27-הכנסות עצמיות הגבוה מ

 2016 עד 2007 ,ירושליםשל  ההכנסות העצמיות שיעור: 5 תרשים

 

 המבוקרים של הרשויות המקומיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.על פי נתוני הדוחות הכספיים 

 
לפי פקודת העיריות שיעור ההכנסות העצמיות הוא היחס בין ההכנסות העצמיות של העירייה   26

ט הכנסות כאמור לכיסוי לכלל הכנסותיה המפורטות בדוח השנתי המבוקר האחרון, למע

 הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה.

מסמך תשתית לפיתוח כלכלי מוניציפלי, ניתוח הפערים בין רשויות מקומיות סיון להבי,   27

 .13, כלכלת השלטון המקומי, מינהל השלטון המקומי, משרד הפנים, עמ' בישראל
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 ירידה לעין בולטת
 בשיעור עקבית

 העצמיות הכנסותיה
 בשנים - העירייה של

 ירד 2016 עד 2007
  בעקביות שיעורן

 71%-לכ 84%-מכ

 

מהתרשים לעיל עולה שעיריית ירושלים מקיימת תבחין זה לאיתנות. עם זאת 

משנת  -בולטת לעין ירידה עקבית בשיעור הכנסותיה העצמיות של העירייה 

)קצב ירידה ממוצע  71%-לכ 84%-ירד שיעורן בעקביות מכ 2016לשנת  2007

גדלו לשנה(. הסיבה לירידה היא שההכנסות העצמיות של העירייה  1.3%של 

בשיעור נמוך ביחס לגידול של כלל ההכנסות בתקציב שלה, שכאמור כוללות 

 מענקים מהממשלה. 

יצוין כי גם ברשויות מקומיות בקבוצות ההשוואה חלה ירידה בשיעור ההכנסות 

העצמיות לאורך השנים, אם כי בשיעורים מתונים מזה של ירושלים. שיעורי 

בממוצע )ירידה  83%-ל 86%-ההכנסות העצמיות של ערי המטרופולין ירדו מ

 78.5%-לכ 83.5%-מכ - 15-בממוצע בשנה(, של ערי פורום ה 0.3%-של כ

  77%-מכ -בממוצע בשנה(, ושל כלל העיריות  0.5%-בממוצע )ירידה של כ

 בממוצע בשנה(.  0.6%-בממוצע )ירידה של כ 71%-לכ

משרד מבקר המדינה מעיר כי אם יימשך קצב הירידה בשיעור ההכנסות 

כארבע שנים אל העצמיות של עיריית ירושלים, עלולה העיר לרדת בתוך 

מתחת לסף הנדרש בתבחין זה לאיתנות כלכלית. למעשה זהו סימן נוסף 

למגמת ההיחלשות בחוסנה הכספי של העירייה ולהגברת תלותה בשלטון 

 המרכזי. 

בדוח מבקר המדינה על הפיתוח הכלכלי הועלו ליקויים בפעולות הממשלתיות 

יה חוסר הסכמה בין חברתי של ירושלים. אחד הליקויים ה-לפיתוח הכלכלי

הוא  28עיריית ירושלים למשרד האוצר בשאלה האם אחד מיעדי תוכנית היובל

הגדלת הכנסות העירייה. העירייה לא ראתה בהגדלת הכנסותיה העצמיות אחת 

ממטרותיה הישירות של התוכנית, ומנגד אגף התקציבים במשרד האוצר סבר כי 

תנותה הכלכלית של עיריית זו אכן אחת ממטרותיה והיא חשובה לחיזוק אי

 ירושלים. 

חתמו הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל משרד הפנים  2018במרץ 

. 2018על סיכום תקציבי שבו נקבע הסיוע הממשלתי לעיריית ירושלים בשנת 

במסמך נקבע כי משרדי הפנים והאוצר יקימו צוות לבחינת דרכים להגדלת 

בצוות ישתתפו נציגי משרד הפנים, אגף ההכנסות העצמיות של העירייה. 

התקציבים במשרד האוצר ועיריית ירושלים, והוא יעסוק בסיוע לעירייה בקידום 

 פרויקטים של פיתוח ותשתיות אשר יניבו לה הכנסות.

על אף החשיבות שבהגדלת שיעור ההכנסות העצמיות לחוסנה הכספי של 

האוצר מכיר בה, כפי חשיבות שאגף התקציבים במשרד  -עיריית ירושלים 

נכון למועד  -שהביע בהתייחסותו לדוח מבקר המדינה על תוכנית היובל 

, טרם מונה והתכנס הצוות כנדרש בסיכום 2018הביקורת הנוכחית, ספטמבר 

 התקציבי.

 
, "תוכנית היובל 34-של הממשלה ה 1483שאושרה בהחלטה תוכנית לפיתוח כלכלי של ירושלים   28

 (.2.6.16לפיתוחה הכלכלי של ירושלים" )
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים ולאגף התקציבים במשרד 

גדלת ההכנסות האוצר כי עליהם להקים את הצוות לבחינת דרכים לה

העצמיות של עיריית ירושלים, כנדרש בסיכום התקציבי, ולכנסו בהקדם. 

על עיריית ירושלים לפעול לקידום עבודת הצוות, משום שגם עליה מוטלת 

האחריות לפעול לחיזוק חוסנה הכספי על ידי הגדלת הכנסותיה 

 העצמיות.

המדינה כי  למשרד מבקר 2019אגף התקציבים במשרד האוצר השיב בינואר 

צוות לקידום פרויקטים מחוללי הכנסה עצמית לעיריית ירושלים צפוי להתכנס 

באופן תדיר, וכי לרשות הצוות עומד תקציב אשר עשוי  2019במהלך שנת 

 מיליון ש"ח. 98-להגיע ל

ארנונה היא מס המוטל על כל המחזיקים בנכסים  שיעור הגבייה של ארנונה:

כסים למגורים והן נכסים שאינם משמשים הן נ -בשטח הרשות המקומית 

למגורים, כמו בתי עסק, בתי מלון ומבני תעשייה. ההכנסות מארנונה מיועדות 

 למימון פעולותיה של הרשות. 

 80%-של ארנונה הגבוהים מ 29תבחין נוסף לאיתנות של עירייה הוא שיעורי גבייה

ף מארנונה בכל אחת משלוש השנים שקדמו לשנת הכספים ביחס לחיוב השוט

באותן שנים. ככל ששיעורי גביית הארנונה גבוהים יותר, גדלות ההכנסות 

העצמיות של הרשות ובהתאם לכך גדלות יכולתה הכלכלית ועצמאותה. נוסף 

על כך, שיעורי גבייה גבוהים הם ביטוי למינהל תקין ומשקפים חלוקה שוויונית 

 בנטל המס. 

 
לפי פקודת העיריות, "שיעור גבייה" לעניין ארנונה או אספקת מים הוא היחס שבין סך כל   29

התקבולים מארנונה או מאספקת מים שגבתה העירייה בשנת כספים, לבין הסכומים המגיעים 

נונה או בעד אספקת מים, לפי העניין, באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום לה בעד אר

 שהמציאה לחייבים. החישוב להלן מתייחס לחיוב נטו, כלומר לאחר ניכוי הנחות מארנונה. 
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 בעריהמטרופולין,  בערי, בירושליםארנונה הגביית  שיעור: 6 תרשים

 2016 עד 2007, העיריות ובכלל 15-ה פורום

 

 על פי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

היו שיעורי הגבייה של ארנונה בירושלים  2010מהתרשים שלעיל עולה כי משנת 

 2013-יימת תנאי זה לאיתנות. עם זאת מ, כך שמאז העירייה מק80%-גבוהים מ

. 85%-אין שינוי ניכר בשיעור הגבייה, והעירייה אינה מצליחה לחצות את רף ה

 15-כמו כן נתוני הגבייה שלה טובים פחות משל ערי המטרופולין, ערי פורום ה

היו ממוצעי שיעורי גביית  2016עד  2008: בכל אחת מהשנים 30וכלל העיריות

היה שיעור הגבייה  2016בוהים מאלו של ירושלים. בשנת הארנונה בהן ג

, ואילו שיעור הגבייה הממוצע של רשויות בקבוצות ההשוואה 84%בירושלים 

 .90%-היה כ

עלה מעט שיעור גביית הארנונה,  2017-לפי הדוח הכספי של עיריית ירושלים ל

הגבייה הוא שווה . יצויין כי כל שיפור באחוז אחד בשיעור 85.5%והוא עמד על 

 מיליון ש"ח. 23-ערך לכ

 חל גידול ניכר בשיעור הגבייה  2007-עיריית ירושלים מסרה בתשובתה כי מ

, בעקבות מאמץ ניכר שהיא השקיעה בתהליכי הגבייה. 85%-לכ 77%-מ

העירייה ציינה כי יש להבחין בין שיעורי הגבייה של ארנונה במערב העיר 

, 90%-ל 88%הגבייה נע בשנים האחרונות בין ובמזרחה; במערב העיר שיעור 

ובכלל העיריות. במזרח העיר שיעור  15-בדומה לשיעור הגבייה בערי פורום ה

, בדומה לשיעור הגבייה בערים שיש בהן אוכלוסייה 77%-ל 75%הגבייה נע בין 

ערבית. העירייה מסרה כי היא פועלת להעמקת הגבייה בשכונות במזרח העיר, 

תגרים. עוד ציינה כי הסכמים עם מוסדות דת נוצריים מונעים דבר הכרוך בא

ממנה לגבות מהם ארנונה, וכי אלמלא מגבלה זו שיעור הגבייה שלה היה גדל 

 . 3%-בכ

 
 נתון זה חושב כממוצע רגיל.  30



 53|    הפיננסי וניהולה ירושלים עיריית של הכספי החוסן

 

המבוסס על בדיקת התבחינים לאיתנות של  -מהניתוח שהובא לעיל 

עולה שעיריית ירושלים עומדת  -עיריות כפי שהוגדרו בפקודת העיריות 

התבחינים. עם זאת, היא אינה יכולה להיחשב עירייה איתנה  ברוב

כהגדרתה בדין, בעיקר משום שהיא מקבלת את מענק הבירה, ובלעדיו 

הייתה נקלעת לגירעונות כבדים. עוד נמצא כי יש מגמת גידול בשיעור 

עומס המלוות ובשיעור פירעון המלוות של העירייה, ומצבה בהיבטים אלו 

ותה הכלכלית. כמו כן, מסתמנת מגמה עקבית של עלול לסכן את יציב

ירידה בשיעור הכנסותיה העצמיות של עיריית ירושלים, ותלותה בממשלה 

הולכת וגדלה. יצוין כי חלק מהגורמים למצבה הכספי של העירייה אינם 

תלויים בה, אלא נעוצים במאפיינים מבניים של הכלכלה העירונית 

 ייה המתגוררת בירושלים.חברתי של האוכלוס-ובמצבה הכלכלי

 

 מדדים נוספים לבחינת חוסנה הכספי של העירייה

כדי לבחון היבטים נוספים בחוסנה הכספי של עיריית ירושלים בדק משרד 

מבקר המדינה מדדים אחרים המשפיעים על הכנסותיה, נוסף על אלו שנקבעו 

וצאותיהן בפקודת העיריות. כמו כן הושוו הוצאות העירייה בתחומים שונים לה

של רשויות מקומיות אחרות. הדבר עשוי ללמד על המשאבים העומדים לרשותה 

לצורך מתן שירותים לתושביה ועל יכולתה להפוך ליעד אטרקטיבי למגורים, 

 לפעילות עסקית ותרבותית ולתיירים.

 

 תמהיל ההכנסות מארנונה למגורים וארנונה לא למגורים 

החוסן הכספי של רשות מקומית לבין  לפי נתוני משרד הפנים יש קשר בין

תמהיל הכנסותיה מארנונה למגורים ושלא למגורים. למשל, רשויות איתנות 

מסך חיובי הארנונה,  58%התאפיינו בשיעור ארנונה שלא למגורים שעמד על 

ואילו ברשויות שמצבן הכלכלי אינו איתן והן נדרשות להתייעלות כלכלית היה 

מסך חיובי הארנונה. ההסבר לכך הוא  48%ים רק שיעור הארנונה שלא למגור

שארנונה שמשלמים התושבים אינה מכסה את כל הוצאות הרשות המקומית על 

שירותים הניתנים להם, כגון שירותי חינוך, רווחה וניקיון, ואילו עסקים ותעשייה 

משלמים תעריפי ארנונה גבוהים וצורכים פחות שירותים, וההוצאות של העירייה 

 ם פחותות.בגינ

. בערי 56%היה שיעור הארנונה שלא למגורים בירושלים  2007בשנת 

 . 55% -ובכלל העיריות  59% - 15-, בערי פורום ה70%המטרופולין הוא היה 

היה שיעור הארנונה שלא למגורים בירושלים מעט נמוך יותר, ועמד  2016בשנת 

עור האמור עמד הייתה ירידה קלה, והשי ן. גם בערי המטרופולי53%-על כ

נותר שיעור הארנונה שלא למגורים ללא  15-. בערי פורום ה68%בממוצע על 

 שינוי, וכך גם בכלל העיריות.



 ביקורת מיוחד דוח|    54

יוצא אפוא כי יש פער ניכר בשיעור הארנונה שלא למגורים בין ירושלים 

לבין שאר ערי המטרופולין, אך מצבה בהיבט זה דומה למצבן הממוצע 

ל העיריות; כמו כן הוא מעט נמוך יותר ושל כל 15-של ערי פורום ה

מהשיעור שמאפיין רשויות איתנות, והוא מצוי במגמת ירידה. כלומר, 

בירושלים יש מקום לשיפור היחס בין ארנונה למגורים וארנונה שלא 

 למגורים, כדי להגדיל את הכנסות העירייה ואת חוסנה.

ר שטח הקרקע אולם, כפי שתואר בפרק על החוסן הכלכלי של העיר, שיעו

המיועד לפעילות עסקית בה קטן מהשיעור הממוצע של שטח הקרקע המיועד 

לפעילות עסקית בערים שבקבוצות ההשוואה. ללא שינויים בתכנון הקרקע, לא 

 צפוי בירושלים שינוי ניכר בתמהיל הארנונה. 

על עיריית ירושלים לבחון את הנתונים על תמהיל הארנונה ועל תמהיל 

 קע ולגבש דרכים לחזק את חוסנה הכספי בהיבטים אלו.שימושי הקר

 

 פטורים והנחות בארנונה

גביית מיסי הארנונה היא אחד המקורות העיקריים להכנסות של הרשויות 

הרשויות המקומיות מחויבות  31המקומיות. עם זאת, מתוקף הוראות דינים שונים

בארנונה. ההנחות להעניק לתושביהן ולגופים הפועלים בתחומן פטורים והנחות 

ניתנות, למשל, למי שיש לו קשיים כלכליים בהתאם למבחני הכנסה, לבעלי 

מוגבלויות ולאזרחים ותיקים. ככל שהאוכלוסייה הזכאית לפטורים ולהנחות 

גדולה יותר מצטמצמות הכנסותיה של הרשות המקומית, והדבר עשוי להשפיע 

 ה מקורו במחיקת חובות. על חוסנה הכלכלי. אובדן נוסף של הכנסות מארנונ

 32משרד מבקר המדינה בדק את שיעור הפטורים, השחרורים וההנחות בארנונה

. התרשים שלהלן מציג 2016עד  2007שניתנו ברשויות שונות ובירושלים בשנים 

  את הנתונים.

 
ינה ; תקנות ההסדרים במשק המד1938למשל פקודת מסי העיריה ומסי ממשלה )פיטורין(,   31

 .1989-; חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן1993-)הנחה מארנונה(, התשנ"ג

השיעור מחושב כיחס בין ההנחות, השחרורים והפטורים לבין חיוב הארנונה בכל שנה. הנתון   32

 כולל גם מחיקת חובות, אם היו כאלה.
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 2016 עד 2007 בשנים

 הפטורים סכום עלה
 בארנונה וההנחות

 עיריית שהעניקה
 528-מכ ירושלים

 778-לכ ח"ש מיליון
 ח"ש מיליון

 

, בירושלים בארנונה וההנחות השחרורים, הפטורים שיעור: 7 תרשים

 2016עד  2007, ובכלל העיריות 15-ה בערי המטרופולין, בערי פורום

 

 על פי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

עלה שיעור הפטורים,  2016עד  2007מנתוני הדוחות הכספיים עולה כי בשנים 

השחרורים וההנחות בארנונה שהעניקה עיריית ירושלים מסך החיוב בשנת 

מיליון ש"ח(. בשאר ערי  778-מיליון ש"ח לכ 528-)מכ 27%-ל 24%-מהחשבון 

מיליארד  1.2-מיליון ש"ח לכ 583-)מכ 20%-ל 13%-המטרופולין הוא עלה מ

 5.1-מיליארד ש"ח לכ 1.2-)מכ 16%-ל 12%-מ - 15-, בערי פורום ה33ש"ח(

 4.4-מיליארד ש"ח לכ 2.6-)מ 19%-ל 16%-מ -מיליארד ש"ח( ובכלל העיריות 

 מיליארד ש"ח(. 

הניתנים  וההנחות השחרוריםהפטורים,  שיעור כי עולה מהנתונים

בכל אחת  הממוצע השיעורמ עקבי ובאופןבירושלים גבוה משמעותית 

חברתי -השיעור הגבוה הוא תולדה של מצבה הכלכלי. אהמקבוצות ההשוו

למעשה, הסכום שעיריית של האוכלוסייה בעיר, כפי שתואר לעיל. 

מקבלת היא ל הפטורים וההנחות דומה לסכום שירושלים אינה גובה בש

 כמענק בירה. 

, חוק פי על מוענקות בארנונה ההנחות כיירושלים מסרה בתשובתה  עיריית

מסרה כי  עוד. העירייה את המחייבים חקיקה בתיקוני מקורו בהנחות והגידול

ממקורות תקציבי הממשלה,  להינתןהסיוע לאוכלוסיות בעיר צריך ש סבורההיא 

הנחות וסיוע ממשלתי ישיר לעניים הביטול  - ולא באמצעות הנחות מארנונה

 הכספית של העירייה ואת היקפי העוני בעיר. הבעיהאת  מויצמצ

 
שבע, בשל עיקר העלייה בהיקף הפטורים, ההנחות והשחרורים מארנונה היה בעיריית באר   33

 מבצעים למחיקת חובות. 
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 הנחה או פטור של אחוז כל ,2016 שנת של הכספיים הדוחות נתוני לפי

 מגמת לנוכח"ח. ש מיליון 29-לכ ערך שווההיה  ירושלים עיריית שמעניקה

 ההכנסות ששיעור חשש עולה, והפטורים ההנחות בשיעור הגידול

 תגדל בממשלה ושתלותה להצטמצם ימשיך העירייה של העצמיות

לכן על העירייה להמשיך לפעול . קליםבהיקפים של עשרות מיליוני ש

לגיוון מקורות ההכנסה שלה מארנונה ולשיפור מצבם הכספי של תושביה, 

צעות פיתוח אזורי תעסוקה והוספת ענפי כלכלה חדשים למשל באמ

 בעיר.

 

 משאבים למתן שירותים לתושבים

משרד מבקר המדינה בדק את היחס בין ההכנסות  תקציב רגיל לתושב:

בתקציב הרגיל של העירייה לבין מספר תושביה. כאמור, חלק מהכנסות 

העירייה מקורן בכספים המועברים מהממשלה, בעיקר בתחום החינוך והרווחה, 

והיקפן של העברות אלו משתנה בהתאם למאפייני מערכת החינוך ולצורכי 

מון של שירותי החינוך ניתן במישרין באמצעות הרווחה. כמו כן חלק מהמי

משרדי ממשלה למוסדות החינוך. לכן הנתון של תקציב לתושב משקף את 

המשאבים שהיו לעיריות למתן שירות לתושב, ולא בהכרח את המשאבים 

 שהושקעו בפועל.

בערי המטרופולין, בערי פורום  ,בירושלים לתושב רגיל תקציב: 8 תרשים

 )בש"ח( 2016 עד 2007, ריותובכלל העי 15-ה

 

 על פי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
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 בשנים תושבלעיריית ירושלים  של התקציב הרגילכי  עולה מהתרשים

 עריב מהממוצע ,באופן משמעותי ועקבי ,יותר ךנמוהיה  שנבדקו

כלל לואף  15-ערי פורום הפערים בהשוואה ל. כמו כן, ניכרים המטרופולין

 5,202 ירושליםעיריית ב לתושב היה התקציב הרגיל 2016 בשנתהעיריות. 

 של פער"ח )ש 8,195 התקציב לתושב היהערי המטרופולין בש"ח, ואילו 

 ,(36%"ח )פער של ש 7,058בממוצע הוא היה  15-ערי פורום הב(. 57%

 (.20% של פער"ח )ש 6,278בממוצע הוא היה העיריות  כללבו

משרד מבקר המדינה בדק בנפרד גם את  תקציב למתן שירותים מקומיים:

תקציב מוניציפלי לתושב(;  -התקציבים המיועדים לשירותים מקומיים )להלן 

זאת מאחר שהיקף התקציבים המיועדים לחינוך ולרווחה משתנה, כאמור, 

בהתאם למאפייני מערכת החינוך ברשות, לצורכי הרווחה ולמדיניות הרשות, 

ם במישרין באמצעות הממשלה. נתון זה ומאחר שחלק מהשירותים ממומני

מלמד על המשאבים שהקצו הרשויות המקומיות שנבדקו לשירותים מקומיים 

  כמו ניקיון ותברואה, פיקוח ואכיפה, פיתוח כלכלי ותכנון ובנייה.

בערי המטרופולין, בערי  ,בירושלים לתושב מוניציפלי תקציב: 9 תרשים

 "ח()בש 2016, ובכלל העיריות 15-פורום ה

 

 על פי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
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 המוניציפלי התקציב

 ירושלים עיריית של
 בשנים לתושב

 נמוך היה שנבדקו
 ניכרת במידה יותר

 בערי מהממוצע
, כן כמו. המטרופולין

 פערים ניכרים
 פורום לערי בהשוואה

 לכלל ואף 15-ה
 העיריות

 

ש"ח. בכלל  2,864-היה התקציב המוניציפלי לתושב בירושלים כ 2016בשנת 

  -(, בערי המטרופולין 23%ש"ח בממוצע )פער של  3,520-העיריות הוא היה כ

ש"ח )פער של  4,164-כ - 15-פורום ה( ובערי 91%ש"ח )פער של  5,476-כ

45%.) 

ניכרים בין התקציב לתושב מהנתונים עולה כי גם בהיבט זה יש פערים 

בירושלים לבין התקציב לתושב ברשויות מקומיות אחרות שבקבוצות 

 ההשוואה. בייחוד בולט הפער בין ירושלים לשאר ערי המטרופולין.

 

 הוצאות על חינוך ורווחה

מיליון  400-גדלו הוצאות הרווחה של עיריית ירושלים מכ 2016עד  2007בשנים 

מתקציבה(. הוצאות  15%מיליון ש"ח ) 756-מסך תקציב העירייה( לכ 12%ש"ח )

מהתקציב(  22%מיליון ש"ח ) 745הן היו  2007החינוך גדלו אף יותר: בשנת 

. בסך הכול 34התקציב(מ 30%מיליארד ש"ח ) 1.47-הן הוכפלו והיו כ 2016ובשנת 

ושיעורן  מיליארד ש"ח, 2.2-בכ 2016הסתכמו ההוצאות על חינוך ורווחה בשנת 

(. הסיבות 2007בשנת 34%)לעומת  45%-מסך התקציב של העירייה עלה ל

לעלייה בהוצאות אלו מגוונות, ובהן גידול במספר התלמידים ובצורכי הרווחה 

 מתקציבה בתחום החינוך. וכן מדיניות העירייה, שבחרה להשקיע יותר

מגמת עלייה בהוצאות על חינוך ורווחה נמצאה גם בכל אחת מקבוצות 

מיליון  568היו הוצאות החינוך והרווחה בערי המטרופולין  2007ההשוואה. בשנת 

מיליון ש"ח בממוצע  327 - 15-מהתקציב(, בערי פורום ה 26%ש"ח בממוצע )

מהתקציב(.  35%יליון ש"ח בממוצע )מ 141 -מהתקציב( ובכלל העיריות  32%)

מיליון ש"ח  961היו הוצאות אלה בערי המטרופולין  2016לעומת זאת, בשנת 

 41%מיליון ש"ח בממוצע ) 587 - 15-מהתקציב(, בערי פורום ה 33%בממוצע )

 .35מהתקציב( 44%מיליון ש"ח בממוצע ) 254 -מהתקציב( ובכלל העיריות 

 מספר השנים שעם להניח ניתן, לעיל ארושתו הדמוגרפיות המגמות לנוכח

. העירייה של החינוך הוצאות יגדלו ולפיכך ויגדל ילך בירושלים התלמידים

 גם לגדול עשויות בעיר העוני שיעורי התרחבות מגמות נוכח ,כן כמו

 את להגדיל העירייה תשכיל לא אם. הרווחה בתחום העירייה הוצאות

 בתושב להשקיע ביכולתה לפגוע ותעלול הצפויות המגמות, הכנסותיה

 בתחום שלה ההשוואה תוקבוצבין ל נהבי והפער ,מוניציפליים בתחומים

 העירייה בהוצאות ניכר גידול, כן על יתר. השנים עם להתרחב עלול זה

 .יציבותה את ולסכן בממשלה תלותה את להחריף עלול

 
 סכום ההוצאות כולל כספים שהתקבלו ממשרדי ממשלה.  34

-רוב העלייה הייתה בשיעור הוצאות החינוך מסך תקציב העירייה: בערי המטרופולין עלייה מ  35

בשנת  29%-ל 2007בשנת  22%-מ - 15-, בערי פורום ה2016בשנת  22%-ל 2007בשנת  17%

 .2016בשנת  31%-ל 2007בשנת  24%-מ -ות ובכלל העירי 2016
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ירושלים מסרה בתשובתה כי מודל התקצוב הממשלתי הדורש  עיריית

ואינו משקף את העלויות בפועל של מתן  ,השתתפות של העירייה מעוות

תוספת  -מסרה כי הגידול בהוצאות החינוך נבע מגידול טבעי  עודהשירותים. 

תלמידים בשנה ומהגדלה יזומה של העירייה במטרה לשפר את  5,000-של כ

 .כלכלתההגירה מהעיר ולבסס את  למנועגם  וכך מערכת החינוך,

 

 המגמות את לבחוןהאוצר והפנים  משרדי ועל ת ירושליםעיריי על

 הנגזריםהפיננסיים  ובמדדים העירייה של הכספיים בדוחות המסתמנות

 לצמצוםשיסייעו  העירייה של הכספי חוסנה לשיפורגבש דרכים ול ,מהם

 .בממשלה תלותה

 

 

חוסנה הכספי של  השפעת הממשלה על
 העירייה

 ביישום החלטות ממשלה עיכוב

בשל החשיבות הרבה שמייחסת ממשלת ישראל לירושלים, וכנגזרת של חוק 

החלטות  -יסוד: ירושלים, מקבלת הממשלה מדי פעם החלטות הנוגעות לעיר 

שחלקן עשויות להשפיע על החוסן הכלכלי של העיר ועל החוסן הכספי של 

ך כלל מורכב לאמוד את מידת ההשפעה שלהן, יש החלטות העירייה. אף שבדר

שיישומן יביא בבירור לשיפור חוסנה הכלכלי של העיר ולשיפור חוסנה הכספי 

 של העירייה על ידי הגדלת הכנסותיה מארנונה.

החלטת ממשלה שיש ליישומה  :לירושלים ממשלתיות יחידות העברת

ה בדבר העברת יחידות השפעה על חוסנה הכספי של העירייה היא ההחלט

ארציות של משרדי הממשלה לירושלים. יישום מלא של החלטה זו צפוי להגדיל 

 , בשל תוספת שטחים לשיכון36את הכנסות העירייה מארנונה בעשרות מיליוני ש"ח

יחידות אלה. החלטת הממשלה על העברת יחידות ארציות של משרדיה 

יעברו כל  2015כי עד  , ונקבע בה200737-לירושלים התקבלה לראשונה ב

אשר תיקנה  38התקבלה החלטת ממשלה 2014-היחידות הארציות לירושלים. ב

 .2019וקבעה כי ההעברה תידחה לשנת  2007-את ההחלטה מ

 
תרומת מעבר יחידות ממשלתיות אורי דהן ושות' ייעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון,   36

 (. 2012) לירושלים לכלכלת העיר

, "העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים" 31-של הממשלה ה 1661החלטה   37

(13.5.07.) 

 (.18.5.14, "העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים" )33-הממשלה השל  1605החלטה   38
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ישום החלטות ממשלה בנושא פורסם דוח מבקר המדינה בנושא "י 2018במאי 

משרדי  25יחידות ארציות של  140ובו צוין כי  39"מעבר יחידות ממשלה לירושלים

 2007-ממשלה שוכנות מחוץ לירושלים. עוד צוין כי יישום החלטות הממשלה מ

 בנושא זה נתקל בקשיים, מתעכב ומתארך.  2014-ומ

נוכח העיכובים ביישום החלטות הממשלה בנושא, הביאו שר האוצר ושר 

 40צעה להחלטת ממשלה נוספתלשולחן הממשלה ה 2018ירושלים ומורשת במאי 

ולפיה ייקבע לכל יחידה ממשלתית מועד מעבר מחייב בהתאם למאפייניה. 

מהצעת ההחלטה ומדוח הביקורת האמור ניתן ללמוד כי המעבר של יחידות 

כמתוכנן ויידחה בכמה  2019משרדי הממשלה לירושלים לא יתבצע עד שנת 

ממשלה. משרד ירושלים שנים. בסופו של דבר הצעת החלטה זו לא אושרה ב

למשרד מבקר המדינה, במסגרת דיווח על תיקון  2018ומורשת דיווח באוקטובר 

ליקויים, כי ראש הממשלה הנחה את מנכ"ל משרדו להגיש הצעה חלופית 

, בתיאום עם המשרדים הנוגעים בדבר. 2018להצעה שלא התקבלה במאי 

 ית בנושא.נמצא כי בסופו של דבר לא קיבלה הממשלה החלטה חלופ

להעביר  2007אף על פי שהממשלה החליטה כמה פעמים, החל בשנת 

יחידות ממשלתיות לירושלים ביצוע ההחלטות מתמהמה יותר מעשור, 

וצפוי להתעכב עוד שנים מספר. הדבר פוגע במעמדה של ירושלים כבירת 

 ישראל, בכלכלת העיר ובחוסן הכספי של העירייה.

את  להגדילממשלה נוספת אשר יישומה עשוי  תהחלט :אירוח חדרי תוספת

על תוכנית מרום לפיתוח  201141העירייה מארנונה היא ההחלטה משנת  הכנסות

חדרי אירוח בירושלים עד  6,000כלכלי של ירושלים, בה נקבע יעד של הוספת 

 .2016מועד סיום תקופת ביצוע התוכנית בשנת 

בירושלים על  43האירוח הבנוייםעמד מספר חדרי  2011-, ב42על פי נתוני הלמ"ס

. נכון 2011-חדרי אירוח מ 951, קרי נוספו בעיר 10,293על  - 2016-וב ,9,342

 1,485תוספת של  - 10,827מספר חדרי האירוח בירושלים הוא  2018לספטמבר 

חדרי אירוח  6,000. מנתוני הלמ"ס ניתן להסיק כי היעד של תוספת 2011-מ

 עדיין רחוק ממימוש.

 
 ואילך. 59(, עמ' 2018) דוח מיוחד על פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושליםמבקר המדינה,   39

בנושא "העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים  13.5.18-הצעת החלטת ממשלה מ  40

 ותיקון החלטת ממשלה".

 (.29.5.11תכנית מרום" ) -, "פיתוחה הכלכלי של ירושלים 32-של הממשלה ה 3238החלטה   41

 .2018, ספטמבר רבעון סטטיסטי לתיירות והארחההלמ"ס,   42

 בהתאם להגדרת הלמ"ס.   43
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-הכלכלי מצבה בשל

 ירושלים של חברתי
 יישומן חשיבות גדלה

 ממשלה החלטות של
 חוסנה את שיחזקו
 העיר של הכספי
 לכלכלתה ויתרמו

 

 שלהמוצהרות  כוונותיהןעל  ותת הממשלה בעניין ירושלים מצביעהחלטו

, ושגשוגה העירלפיתוח  ולהביא ירושלים יסוד: חוק את לקיים הממשלות

על הממשלה לפעול ליישום המלא  .אך הן מיושמות באופן חלקי בלבד

תלותה  לנוכח בהתאם לחוק היסוד. השל החלטותיה ולממש את מחויבות

הבירה ובשל מצבה  מענקעיריית ירושלים בכספי ההולכת וגוברת של 

 את שיחזקו החלטות של יישומן חשיבות גדלה של העיר, חברתי-הכלכלי

 . לכלכלתה ויתרמו הכספי חוסנה

 

 היעדר הסדר מקרקעין בירושלים

השתתפות משרדי בגביית ארנונה ולצד הכנסות הרשויות המקומיות שמקורן ב

בגין  נוספים כמו אגרות והיטלים, חלקם הכנסהמקורות  לרשויות יש ,ממשלה

 אגרות בנייה, מקורות הכנסה אלה כוללים בתחומי הרשות. במקרקעין פעילות

 והיטלי פיתוח. השבחה היטלי

 .1965-"ההתשכ, והבניה התכנון בחוקהמעוגן  היטל השבחה הוא תשלום חובה

נדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית התשלום 

. והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו תוכניתאשר אישרה לתכנון ולבנייה 

והוא  ת,המעוגן בחוקי עזר של הרשות המקומי תשלום חובההיטל פיתוח הוא 

הנחת בגין נדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי רשות מקומית 

 היטלי לגביית הכרחי תנאיתשתית מוניציפלית או בטרם מתן היתר בנייה. 

 בשטחי הקרקע על בעלויות של מוסדר רישום הוא פיתוח והיטלי השבחה

כמו כן, על פי פקודת העיריות, העברת בעלות על נכסים  .המקומית הרשות

במרשם המקרקעין מותנית בקבלת תעודה מהעירייה על היעדר חובות, וכאשר 

 אין רישום מקרקעין נמנע מהעירייה אמצעי אכיפה לגביית חובות ארנונה. 

בשטחה המוניציפלי של עיריית ירושלים שטחים רבים שלא חל עליהם הסדר 

שהוא  -שרד מבקר המדינה העיר על כך בעבר למשרד המשפטים מקרקעין. מ

, 2015-בדוח שפרסם ב -הגורם הנושא באחריות להסדרת המקרקעין ורישומם 

היעדר ההסדרה של המקרקעין בירושלים יוצר מצב בלתי נסבל של ובו צוין: "

ודאות בנושאי קניין חשובים, ולעתים הוא אף מהווה חסם למתן היתרי בנייה -אי

כחוק. נוכח מורכבות הסוגיה ושיקולי המדיניות הכרוכים בה, על משרד 

המשפטים לבחון מחדש חלופות לפתרונה ולהביא את העניין בהקדם לדיון 

 .44"והכרעה בממשלה

 
הוועדה  -(, "עיריית ירושלים 2016) 2016דוחות ביקורת על השלטון המקומי מבקר המדינה,   44

 . 1163 - 1160המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים", עמ' 
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מסב  ירושליםבמזרח  מקרקעין הסדר של היעדרו, אלונוסף על בעיות 

 לחייב משום שאינה יכולה ,הכנסות מאובדן כלכליים נזקים לעירייה

ואינן  מוסדרות שאינן קרקעות בגין השבחה ובהיטלי פיתוח בהיטלי

 זה נזק רשומות, וגם נמנע ממנה אמצעי אכיפה לגביית חובות ארנונה.

 .45בשנה קליםש מיליוני במאות נאמד

צוות  2017 בפברואר המשפטיםמשרד הקים  האמור מבקר המדינה בעקבות דוח

 רישום אגףהיועץ המשפטי לממשלה,  ציגינ עבודה לתיקון הליקוי, בהשתתפות

קיבלה  2018. ואולם רק במאי במשרד המשפטים ועיריית ירושלים מקרקעין והסדר

להנחות את משרד המשפטים להסדיר את המקרקעין  46ממשלת ישראל החלטה

 50. למטרה זו הקצתה הממשלה 2025ירושלים בלבד עד סוף שנת  במזרח

 מיליון ש"ח. 

 שאינםכי יש מקרקעין משרד מבקר המדינה מעיר למשרד המשפטים 

, הגם שבעניינם ניתן להסדיר נדרש אותם וגםהעיר  במערבמוסדרים גם 

. על הממשלה לפעול בנחישות ליישום החלטתה, משום לגבות היטלים

 נזקים רבים לתושבים ולעירייה. מסבשכאמור היעדר הסדר 

 

 

 רקע -הניהול הפיננסי של העירייה 
ניהול פיננסי של הרשות המקומית מאגד בתוכו את מכלול הפעילות הכספית 

למשל נטילת הלוואות, השקעות עודפי המזומנים של הרשות  -המבוצעת בה 

של תקציב הרשות  מקורווהתקשרויות עם בנקים וחברות כרטיסי אשראי. 

תתפות השבפירות נכסי הציבור שברשותה ובבמיסים אשר היא גובה מתושביה, 

ומשכך חלה עליה  ,ציבור כספי של נאמן משמשת המקומית הרשותהממשלה. 

 חובה לפעול בזהירות, בחיסכון וביעילות בניהולם ובניהול ענייניה הפיננסיים.

חובת הזהירות בניהול הפיננסי מחייבת קביעת נהלים והנחיות והפעלת מנגנוני 

ות לגרום לבזבוז כספי ציבור, פיקוח ובקרה, כדי למנוע טעויות או מעילות העלול

להפסדים כספיים ולפגיעה באינטרסים ציבוריים. בעשור האחרון חלו תמורות 

בסביבה הפיננסית בישראל, ובהן הגברת התחרותיות, צמצום הריכוזיות, הגדלת 

השקיפות וחיזוק כוח המיקוח של הצרכן. שינויים אלה מחייבים את הרשויות 

ביבה הפיננסית ולמצות את היתרונות הגלומים המקומיות לבחון מחדש את הס

 בה כדי לחסוך כספי ציבור. 

 

 
, 2018-, תשע"חבנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנהמעיין נשר,   45

 .57 - 48מכון ירושלים לחקר ישראל, עמ' 

ליים ופיתוח כלכלי במזרח , "צמצום פערים חברתיים כלכ34-של הממשלה ה 3790החלטה   46

 (.13.5.18ירושלים" )
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  47זקיפת ריבית רעיונית-אי

המיועד לפעולה  יהיתקציב של עירכפקודת העיריות תקציב בלתי רגיל מוגדר ב

 הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותהופעמית או לתחום פעילות מסוים, -חד

וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב  פעולה או לאותו תחום פעילות,

 .רגיל

עודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים נטו הם הפרש חיובי בין סכום כל 

העודפים הזמניים בתקציבים הבלתי רגילים לבין סכום כל הגירעונות הזמניים 

בתקציבים הבלתי רגילים. קרנות לעבודות פיתוח מוגדרות ככספים שהרשות 

גובה על פי דין לביצוע עבודות פיתוח ושטרם נקבע התקציב שאליו  המקומית

 .48יועברו

 -בעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים נטו ובקרנות לעבודות פיתוח )להלן 

כספי פיתוח( נצברים לעיתים כספים רבים שנותרים ללא שימוש במשך תקופה 

להשקיעם  ארוכה, ומשרד הפנים ראה לנכון לאפשר לרשויות המקומיות

 ולהשיא תשואה אשר תגדיל את ערכם.

מנכ"ל משרד הפנים מפרסם מדי פעם בפעם הוראות המעגנות את אופן ניהול 

כספי הפיתוח של הרשויות המקומיות. ההוראות העדכניות ביותר הן אלו 

 שנצברו זמניים עודפים להשקעת"כללים  2008/4בחוזר  2008שפרסם ביוני 

 חוזר המנכ"ל(. -)להלן  "אחרים זמניים ועודפים לפיתוח בקרנות

הרשות המקומית נזקקת במקרים מסוימים  המנכ"ל נקבע כי בהוראות חוזר

הלוואות קצרות מועד שעלותן גבוהה מהתשואה הצפויה ללמשיכות יתר או 

הרשות מכספי פיתוח. מההשקעות של עודפי המזומנים הזמניים הנובעים 

לה כמקור למימון פעולותיה השוטפות, רשאית להשתמש באופן זמני בכספים א

 בכפוף לאישור שר הפנים או מי שיוסמך על ידו, בדומה לנטילת אשראי אחר.

האישור לשימוש הזמני יותנה בכך שהרשות תחייב את הוצאות התקציב הרגיל 

או לתקציב הבלתי רגיל,  לעבודות פיתוח בריבית שתיזקף כהכנסה לקרן

 (. רעיונית ריבית - להלן) בהתאם למקור המימון

ההוראות בחוברת ההנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות 

מוסיפות על הוראות  49שפרסם האגף לביקורת השלטון המקומי במשרד הפנים

בית ישיעור רעל להחליט המקומית על מועצת הרשות  חוזר המנכ"ל וקובעות כי

בית יההשקעות ונמוך משיעור הר שיהיה גבוה משיעור התשואה עלרעיונית 

 .50משלמת על משיכות יתר או הלוואות שעה שהרשות

כספי פיתוח היא לוודא כי ערכם הריאלי למטרתה של זקיפת הריבית הרעיונית 

 לא נשחק לאורך הזמן. 

 
ריבית שלא התקבלה בפועל אך מחושבת לצורך שמירה על ערכם של כספים,  -ריבית רעיונית   47

 בהתאם להנחיות משרד הפנים. 

 .1988-לתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות(, התשמ"ח 1תקנה   48

-חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות )פורסם בבחוברת ההנחיות להנהלת  4.2.7.6הוראה   49

2017.) 

 הלוואות לטווח קצר.  50
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 זקפה לא העירייה

 בסכום רעיונית ריבית
 מיליון 41.3-כ של
 והכספים, ח"ש

 לפיתוח המיועדים
 זה בסכום נשחקו

 

לעיריית ירושלים סוגים אחדים של קרנות לעבודות פיתוח: קרן היטל השבחה, 

מקרקעין, קרן תיעול וביוב, קרן ממכירת כלי  קרן היטל כבישים, קרן ממכירת

רכב, קרן עודפי תב"רים סופיים, קרן לדיור ציבורי, קרן מורדות גילה וקרן 

 קאנטרי רמות. 

עיריית ירושלים ניהלה עודפי  2017בביקורת נמצא כי נכון לסוף שנת  .1

. חלקם הופקד בפיקדונות 51ש"ח מיליארד 1.3-מזומנים ממקורות שונים בסך כ

, חלק אחר מנוהל על ידי יועצי השקעות בבנקים וחלק נוסף מנוהל נקיםבב

 עודפיםמיליון ש"ח מכספים אלה הם ה 381.9-בחברות לניהול תיקים. כ

 קרנותמיליון ש"ח הם  87.6-וכ ,נטו רגילים הבלתי בתקציבים הזמניים

 .פיתוח לעבודות

 כי ,עולה 2017 עד 2007 לשניםהכספיים של עיריית ירושלים  בדוחות מעיון

 שמקורם מזומנים בעודפי שימוש בגין רעיונית ריבית זקפה לא העירייה

 אז, 2008 בשנתהוצאותיה בתקציב הרגיל, למעט  במסגרתפיתוח  בכספי

 "ח. שמיליון  6זקפה ריבית רעיונית של 

 430-כ היא 2017עד  2007פיתוח בשנים ה כספיהממוצעת של  היתרה

ובניכוי של  ,על יתרה זו 1%52 של תשואה השאת בהנחתש"ח.  ןמיליו

יוצא כי העירייה לא זקפה  ,2008ש"ח שהעירייה זקפה בשנת  ןמיליו 6

, והכספים המיועדים ש"ח ןמיליו 41.3-ריבית רעיונית בסכום של כ

  לפיתוח נשחקו בסכום זה, בניגוד להוראות בחוזר המנכ"ל.

 בהתאם לפעול עליה כי ירושלים לעיריית מעיר המדינה מבקר משרד

 פיתוח לעבודות לקרנות רעיונית ריבית ולזקוף"ל המנכ חוזר להוראות

, על מנת להגדיל את נטו רגילים בלתי בתקציבים זמניים ולעודפים

 בכספים אלה ייעשה לפי ייעודם. ערכם וכדי שהשימוש

בתשואת  השתמשהירושלים  עירייתהביקורת נמצא גם כי  במסגרת .2

ללא כספי הפיתוח לשימוש בפעילותה השוטפת בשמקורן ההשקעות 

 "ל.המנכחוזר בניגוד להוראות  ,אישור שר הפנים או מי שהוסמך על ידו

התקין  משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי כללי המינהל

מחייבים אותה לפעול בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל ולקבל את 

אישורו של שר הפנים או של מי שהוסמך על ידו, לפני שימוש 

זמניים בתקציבים בלתי רגילים העודפים הבתשואת ההשקעות של 

 .נטו ובקרנות לעבודות פיתוח

 
עודפי מזומנים זמניים יכולים להיות גם בתקציב הרגיל, נוסף על העודפים בתקציב הבלתי רגיל   51

 ובקרנות הפיתוח.

 1%-; לכן ניתן להשתמש ב1%הריבית הממוצעת של בנק ישראל בשנים האמורות עולה על   52

 כהערכה שמרנית לתשואה שהשיאו עודפי המזומנים של עיריית ירושלים.
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עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא תבחן 

זקיפת הריבית האמורה בשנים -פנייה למשרד הפנים לקבלת אישורו לאי

 הבאות.

כבא כוחה של הממשלה מוסמך לפקח על פעולותיהן של שר הפנים  .3

פקודת העיריות  כגון הרשויות המקומיות, דבר המוצא את ביטויו בחוקים

. אגף בכיר לביקורת ברשויות 1985-חוק יסודות התקציב, התשמ"הו

לאתר ליקויים וחריגות מהכללים  משרד הפנים נדרשהמקומיות שב

צעדים ה תלהביא לתיקונם ולנקיט ברשויות ולהצביע עליהם כדי המחייבים

למניעת הישנותם. כדי לאתר ליקויים אלו הוא מקיים מערכת של הנדרשים 

 .53ביקורת חשבונות וביקורת מינהלית

מצבה הכספי דוח כספי מבוקר של רשות מקומית הוא אבן יסוד בבחינת 

והכלי המהימן ביותר לניתוח התנהלותה כיחידה כלכלית. על כן הוא אמור 

לשמש כלי ביקורת ופיקוח מהמעלה הראשונה בעבודתו של אגף בכיר 

 לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים.

נמצא שמשרד הפנים לא נקט פעולות אכיפה אשר לליקויים בניהול 

עודפים היינו, השימוש הלא מאושר בתשואת הד -הפיננסי בעיריית ירושלים 

זקיפת -איו זמניים בתקציבים בלתי רגילים נטו ובקרנות לעבודות פיתוחה

ות שהפר, שהיו בניגוד להוראות חוזר המנכ"ל; זאת אף רעיוניתהריבית ה

הכספיים של העירייה במשך עשור, בביאורים  בדוחות ביטוי לידי ובא אלה

זה  ממצא. אחרות מקומיות רשויות של כספיים ובדוחות לדוחות 5-ו 2

מצטרף לליקויים מערכתיים שהעלה מבקר המדינה בעבר בנוגע לבקרה 

 . 54הכספית של משרד הפנים על הרשויות המקומיות

כי מדובר  2019משרד הפנים ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

המשרד מסר כי בבעיה רוחבית הקיימת ברשויות מקומיות נוספות בארץ. 

הוא דורש מכל הרשויות המקומיות לפעול על פי החוזרים והנהלים שהוא 

 מפרסם וכי ינחה את עיריית ירושלים לתקן את הליקויים שנמצאו.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עליו לנקוט פעולות 

אכיפה ליישום הוראות חוזר המנכ"ל שקבע, כדי להבטיח שהתשואה 

 עליו כן כמוכספי פיתוח תשמש לייעודה.  בגיןומנים מעודפי המז

 .פיתוח כספי לטובת נזקפו שלא הכספים את להשיב להורות לשקול

כספי פיתוח בכלל הרשויות בלנוכח העובדה כי יתרת הכספים 

מיליארדי ש"ח, יש  12.5-על כ 2016המקומיות עמדה בסוף שנת 

הרשויות משנה חשיבות לאכיפת הוראות חוזר המנכ"ל בכלל 

 המקומיות.

 
על תפקידיו ומטרותיו של אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות ניתן ללמוד ממסמך קווים   53

 מנחים בעבודת האגף לביקורת ברשויות מקומיות המפורסם באתר המרשתת של משרד הפנים.

(, "העסקת מערך רואי חשבון על 2015)שלטון המקומי דוחות על הביקורת במבקר המדינה,   54

 . 105 - 69ידי משרד הפנים לביקורת החשבונות ברשויות המקומיות", עמ' 
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 55היעדר בדיקת חלופות בהליך גיוס קו אשראי

לממן פעולות הנדרשות לביצוע  וכדי ,לרשות המקומית כספיים מקורותהיעדר ב

כספים על ידי נטילת הלוואות.  מדי פעם בפעםת יות הרשוובטווח הקרוב, מגייס

גוף הרשות המקומית עם בנק או עם  של התקשרותעסקה ביכולה להתבצע  זו

 .56מוסדי

שינויים אשר גרמו  2000-שוק האשראי העסקי בישראל עבר בתחילת שנות ה

 2003בסוף שנת  ,לשם המחשה .לצמצום ריכוזיות האשראי העסקי בידי הבנקים

, 73%שיעור חלקם של הבנקים מסך האשראי למגזר העסקי במשק היה 

 .201757בסוף שנת  48%לעומת שיעור של 

למגזר העסקי הוא אחת התולדות של הרפורמות קידום התחרות באשראי 

המשמעותית שבהן בעקבות המלצות שפרסם  - 2000-שבוצעו בתחילת שנות ה

משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון בראשות מנכ"ל -הצוות הבין 2004בספטמבר 

משרד האוצר דאז, שחייב את הבנקים למכור את חברות ניהול קופות הגמל 

ם. נוסף על כך שונו כללי השקעה שחלו על הגופים וקרנות הנאמנות שבשליטת

המוסדיים בישראל כך שהתאפשר להם להקצות שיעור גבוה יותר מנכסיהם 

 למתן אשראי עסקי.

נוסף על הגברת התחרות באשראי העסקי, גדלו משמעותית סכומי הכספים 

היה  2017שמנהלים הגופים המוסדיים בישראל בעשור האחרון. נכון לסוף שנת 

; חלק מכספים אלו יכולים 58מיליארד ש"ח 1,567ום נכסי החיסכון הפנסיוני סכ

 הגופים המוסדיים להציע כהלוואות. 

יפו, למשל, ניצלה את היצע האשראי הגדול של הגופים -עיריית תל אביב

מיליון  650נטלה מחברת ביטוח הלוואה של  2017המוסדיים בישראל, ובנובמבר 

, 2017ישיבת ועדת הכספים של העירייה באוקטובר ש"ח. על פי פרוטוקול 

העירייה נקטה צעד זה לאחר שבחנה את כל החלופות בשוק האשראי הבנקאי 

 .בנקאי ובחרה בגוף שהצעת הריבית שלו הייתה הנמוכה ביותר-והחוץ

בשווי מיליארד  לגייס קו אשראי אישרה מועצת עיריית ירושלים 2016 בספטמבר

אישרה לגייסו מאחד  2017ות לימוד בעיר, ובאוגוסט ש"ח לצורך בינוי כית

הבנקים בישראל. מדובר באותו בנק שהעירייה משלמת לו גם עמלות מסחר 

עבור פעילות השקעה בניירות ערך שמבצעים מנהלי התיקים. לאחר אישור 

 370אישור משרד הפנים לנטילת  2017מועצת העירייה התקבל באוקטובר 

אישר משרד הפנים את נטילת יתרת קו  2018-. במיליון ש"ח מקו האשראי

 מיליון ש"ח.  630האשראי בגובה 

 
הזכות שמעניק בנק, או מוסד מלווה אחר, ללקוח למשוך כספים בחשבונו כמשיכת  -קו אשראי   55

 יתר לפרק זמן מסויים.

 פות גמל וקרנות פנסייה.מבטחים וחברות לניהול קו -גוף מוסדי   56

 .2018בנק ישראל, דוח יתרות האשראי במשק, שנת   57

נתונים כמותיים  -דוח הממונה על שוק ההון, פרק ג' רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון,   58

  .3, עמ' 2017, שנת בתחום החיסכון הפנסיוני
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 היה העירייה על

 נוספות חלופות לבחון
 אשראי קו לגיוס

 אשראי לספקי ולפנות
 לנסות כדי, נוספים
 עלויות את להוזיל
 הגבוהות המימון

 קן בגיוס הכרוכות
 האשראי

 

עיריית ירושלים התקשרה עם הבנק לגיוס קו האשראי לאחר שפנתה אליו 

ולבנק נוסף לקבלת הצעה לקו אשראי של מיליארד ש"ח אשר יבוצע 

 . 59בסינדיקציה

דיקציה למארגן עלויות האשראי בגין גיוס קו האשראי מורכבות מעמלת סינ

ניצול קו האשראי בשיעור של -מיליון ש"ח(; מעמלת אי 3) 0.3%בשיעור של 

מעל ריבית  2.05%מקו האשראי שטרם נוצל; ומריבית בשיעור של  0.3%

ממוצעת של איגרות חוב ממשלתית. יש לציין שבהיקף האשראי שעיריית 

 .ריבית היא מיליון ש"ח בשנה 0.1%ירושלים נטלה, משמעות כל 

במסגרת הליך גיוס קו האשראי קיבלה עיריית ירושלים חוות דעת מקצועית. 

בחוות הדעת נכתב כי תנאי ההצעות לאשראי קרובים למיטביים ומומלץ לעירייה 

לפתוח במשא ומתן פרטני עם הבנק לשיפור תנאי האשראי. חוות הדעת 

את  התייחסה לגיוס קו אשראי על ידי המערכת הבנקאית בלבד, ולא בחנה

האפשרות לגייס אשראי בחלופות למערכת זו, למשל הגופים המוסדיים 

 בישראל. 

לאור המדיניות להגברת התחרות בשוק האשראי העסקי, עמדו לרשות עיריית 

ירושלים חלופות נוספות לגיוס אשראי בהיקף שנזקקה לו; לדוגמה, האפשרות 

בכך לחסוך לה את לבחון חלופה של קבלת קו אשראי ללא צורך בסינדיקציה, ו

עמלת הסינדיקציה. יתר על כן, ייתכן שבחינת חלופות נוספות לנטילת האשראי 

ניצול -הייתה יכולה להניב ריבית נמוכה יותר או הקטנה של שיעור עמלת אי

 יתרת קו האשראי.

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה כי שכרה שירות של יועץ פיננסי שליווה את 

בדק את עלותו. העירייה ציינה כי בהתחשב בתנאי השוק הליך גיוס קו האשראי ו

 באותה עת ובמצבה הכספי עלות גיוסי האשראי הייתה סבירה. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי היה עליה לבחון חלופות 

נוספות לגיוס קו האשראי ולפנות לספקי אשראי נוספים, כדי לנסות 

הכרוכות בגיוס קו האשראי, בייחוד  תהגבוהולהוזיל את עלויות המימון 

 אחריותה מוטלת העירייה עללנוכח הסכום הגדול שעמד על הפרק. 

 . בכספי הציבור ביעילותסכון וילנהוג בח

 

 קופות גמל מרכזיות להשתתפות בפנסייה תקציבית

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת במסגרת חקיקת 

-תשס"גה(, 2004-ו 2003יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

העובדים  ינוכו משכר 2003חוק הבראת המשק(, נקבע כי משנת  -)להלן  2003

 2%-ו 2004בשנת  1%ברשויות מקומיות הנמצאים בהסדר של פנסייה תקציבית 

 
ה אין די מקורות עצמיים אשראי הניתן בשיתוף כמה גורמים, כאשר למלוו -אשראי בסינדיקציה   59

למתן אשראי או שהוא רוצה להקטין סיכונים. פרמטרים אלה קיימים כיום בעיקר במערכת 

 האשראי הבנקאית.
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ואילך. הכספים המנוכים נועדו לשמש את הרשויות המקומיות כדי  2005משנת 

לשלם להם בבוא היום את הגמלה החודשית. עוד נקבע בחוק הבראת המשק 

 ועד לכך בלבד.כי הכספים שינוכו מהעובדים יופקדו לחשבון בנק נפרד המי

ובו נקבע כי הרשויות  המשק, הבראת לחוק 11' מס תיקון נחקק 2007 בשנת

להפקיד את הכספים המנוכים משכר העובדים בהסדר פנסייה  המקומיות יחויבו

תקציבית בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסייה תקציבית. כמו כן נקבע כי 

הכספים שנוכו עד כניסת התיקון לתוקף יועברו עם תחילתו לקופות גמל 

 מרכזיות להשתתפות בפנסייה תקציבית.

קופת גמל( היא  -)להלן קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסייה תקציבית 

חוק הפיקוח על ל 2במסגרת תיקון מס'  2007מוצר פיננסי אשר הוקם בשנת 

. קופת הגמל רשאית לקלוט 2005-תשס"ההשירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

כספים מרשויות מקומיות בגין ניכויי שכר שביצעו לעובדיהן שבהסדרי פנסייה 

את כספיה שהופקדו בקופות גמל תקציבית. הרשות המקומית רשאית למשוך 

רק עם פרישה לגמלאות של עובד הנמצא בהסדר פנסייה תקציבית, ובלבד 

 שאותם כספים שהיא מבקשת למשוך הופקדו בגין אותו עובד.

השוטפת, קופת גמל משקיעה את הכספים המופקדים מהרשות  בפעילותה

, הרשות תשואה עבורם. ככל שתשואה זו גבוהה יותר להשיא כדיהמקומית 

תצטרך להשלים פחות ממקורותיה כדי לשלם את תשלומי הפנסייה התקציבית 

. נוסף על התשואה שמשיאה הקופה 60עבור עובדיה בעת פרישתם לגמלאות

עבור הרשות המקומית, נגבים מנכסיה של הרשות בקופת הגמל דמי ניהול. 

נהלת שיעורם של דמי הניהול נקבע בהסכמה בין הרשות המקומית לחברה המ

 את הקופה, והם מנוכים מיתרת נכסי הקופה.

רישום הכספים המופקדים בקופות גמל מבוצע בדוחות הכספיים של הרשות 

המקומית בסעיף קרנות בלתי מתוקצבות אחרות בקרן הקרויה "קרן דמי ניהול 

היו לעיריית ירושלים בקרן דמי ניהול  2017פנסייה תקציבית". נכון לסוף שנת 

 מיליון ש"ח. 78.5-, כ2009-בית, שהוקמה בפנסייה תקצי

עיריית ירושלים בחרה לנהל את הכספים שניכתה משכר עובדיה בשתי קופות 

בחלוקה כמעט  2009קופה א' וקופה ב'. הכספים הופקדו בהן משנת  -גמל 

. יש 2015הוחלפה קופה ב' בקופה אחרת, שהוקמה בדצמבר  2015-שווה. ב

 ה לבחור בין שש קופות גמל. העירייה יכל 2009-לציין שב

משרד מבקר המדינה בדק את התשואה המצטברת של כל אחת מקופות הגמל 

 ביותר הנמוכה הייתה' ב קופה של התשואה . נמצא כי2015עד  2009בשנים 

, והפער בתשואות בינה לבין שאר הקופות הלך וגדל משנת הגמל קופות מבין

 . 10%-יותר מ עמד על - 2015בסוף שנת  -, ובשיאו 2012

בביקורת נמצא כי לאורך השנים עיריית ירושלים לא עקבה אחרי התשואה של 

הקופות שבחרה ביחס לאלו של שאר קופות הגמל בשוק, ולא קיימה אף דיון 

כדי לבחון את מכלול השיקולים הנוגעים לעניין בחירת קופת הגמל, כגון אפיקי 

 
התשלומים המנוכים מהעובדים ומועברים לקופות הגמל הינם נמוכים מתשלומי הפנסייה   60

 התקציבית שהעירייה תצטרך לשלם לעובדיה בעת פרישתם. 
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 עיריית השנים לאורך

 עקבה לא ירושלים
 של התשואה אחרי

 ביחס שבחרה הקופות
 קופות שאר של לאלו
 בשוק הגמל

 

יה אומנם החליטה להחליף ההשקעה של הקופה והסיכון הכרוך בהם. העירי

את קופה ב' בקופה אחרת, אך מעיון בפרוטוקולי ישיבות ועדת ההשקעות של 

עולה כי לגבי קופות הגמל הוועדה הסתפקה  2017עד  2015העירייה בשנים 

בדיווח על היתרה העדכנית הידועה של הקופה ליום הדיון, ולא עסקה בסוגיות 

שואות קופות אחרות בשוק. בהיעדר כגון תשואת קופות הגמל והשוואתה לת

דיון רחב בוועדה על קופות הגמל של העירייה עולה חשש כי העירייה לא בחרה 

 40-צבורה של כ יתרה תהיהישלעירייה  מאחרבקופות הגמל המיטביות עבורה. 

 1% של הכספית המשמעות, שבבעלותהש"ח בכל אחת מקופות הגמל  ןמיליו

  "ח.ש ןמיליו 4 - 10% ושל ,"חש 400,000-כ איה הקופה שמשיאה בתשואה

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לבחון מפעם לפעם 

את קופות הגמל שבחרה ואת תשואותיהן, לנוכח חובת הזהירות בניהול 

 כספי ציבור וכדי שתוכל לקבל החלטות מושכלות בנושא. 

עיריית ירושלים השיבה למשרד מבקר המדינה כי ועדת ההשקעות שלה תקפיד 

 של קופות הגמל.לעקוב אחר התשואות 

 

 עמלות סליקת כרטיסי אשראי

 שיעור שונה של עמלות סליקה בכרטיסי אשראי שונים

 בנק מנתוניביותר בישראל. מאמצעי התשלום הנפוצים  ואכרטיס אשראי ה

עולה כי באותה  2016 לשנת בישראל והסליקה התשלומים מערכת על ישראל

צעו בהם עסקאות בהיקף של ובו 61מיליון כרטיסי אשראי פעילים 8-שנה היו כ

 .62מיליארד ש"ח 280-כ

ירושלים, כמו רשויות מקומיות אחרות, גובה תשלומים באמצעות כרטיס  עיריית

אשראי. ההיקף הכספי של הגבייה בה באמצעות כרטיס אשראי עמד בשנת 

 מיליון ש"ח. 400-על כ 2017

מותגי לכל המבקשים לשלם לה לעשות זאת באמצעות כל מאפשרת  העירייה

כרטיסי האשראי. בגין קבלת תשלום בכרטיסי אשראי העירייה משלמת עמלת 

 סליקה. גובה העמלה אינו משפיע על גובה החיוב לתושב.

 לשירותי סליקת כרטיסי אשראי. מכרזפרסמה עיריית ירושלים  2017ביוני 

המכרז בוצע עבור סליקת כרטיסי האשראי הנפוצים בלבד, והפרמטר היחידי 

הזוכה היה עלות עמלת הסליקה. למכרז ניגשו שלוש החברות של  לבחירת

 כרטיסי האשראי הנפוצים בישראל. 

של  המכרזים ועדתלאחר בחינת הצעות המחיר במכרז לשירותי סליקה בחרה 

 הסכם לסליקתלהתקשר עם אחת החברות ב 2017עיריית ירושלים ביולי 

 
 .2016, מערכת התשלומים והסליקה בישראל לשנת 6, לוח בנק ישראל  61

 .2016, מערכת התשלומים והסליקה בישראל לשנת 8בנק ישראל, לוח   62
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במחיר כרטיסי האשראי של שלוש החברות של כרטיסי האשראי הנפוצים 

כרטיסי האשראי חיוב של עבור  .2019; תוקף ההסכם הוא עד סוף שנת אחיד

גבוהה יותר. העירייה משלמת עמלה של חברות אחרות, אשר לא נכללו במכרז, 

 העלות הנוספת לעירייה בגין האפשרות לשלם בכרטיסי האשראי של החברות

 .2017ש"ח בשנת  450,000-האחרות עמדה על כ

נוסף על הפערים בעמלת הסליקה יש גם פער בהיקף החיוב הממוצע לעסקה, 

אשר גבוה פי שלושה בכרטיסי האשראי הנסלקים על ידי החברות שלא 

מהחיובים מבוצעים בכרטיסי האשראי שהן  10%-השתתפו במכרז. כמו כן, רק כ

המבצעת את העסקאות  הם ללמד שהאוכלוסיימנפיקות. נתונים אלו עשויי

חברתי גבוה, או שמדובר בגבייה של ארנונה משטחי -שייכת למעמד כלכלי

 מסחר גדולים. 

מצד אחד עמלות הסליקה  - שונים היבטים גבייה באמצעי שימוש על להחלטה

עיריית  זאת עםהכרוכות בכך, ומהצד האחר השירות לתושב והעמקת הגבייה. 

 ולא השונים הגבייה אמצעיגיבשה מדיניות מושכלת לגבי השימוש בירושלים לא 

 . זה בתחום לחיסכון אפשרות בדקה

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי נוכח האפשרות לחיסכון 

בהוצאותיה בכל הנוגע לעמלות סליקת כרטיסי האשראי, עליה לתת את 

בנושא זה, על מכלול הדעת על הצורך בגיבוש מדיניות ועקרונות מנחים 

 היבטיו.

עיריית ירושלים השיבה למשרד מבקר המדינה כי החליטה לאפשר תשלום בכל 

כרטיסי האשראי למרות עמלת הסליקה הגבוהה יותר של חלקם; זאת כדי 

לאפשר לכל התושבים אמצעי תשלום נוחים ולחסוך מהם את הצורך להגיע 

 .למשרדי העירייה, ובכך לשפר את השירות לתושב

על עיריית ירושלים להביא נושא זה לדיון בוועדת הכספים שלה נוכח 

ונוכח העובדה שלהחלטה זו השפעה  -ש"ח  450,000-כ -העלות הנוספת 

 על מעטים מהנישומים.

 

 אשראי בכרטיס מבוטלות עסקאות בגין סליקה עמלת החזר-אי

לגובה עמלת סליקה בכרטיסי אשראי נגבית אחת לחודש מבית העסק בהתאם 

העסקאות המבוצעות באותו חודש, ושיעורה מסוכם מראש בין בית העסק 

לחברת כרטיסי האשראי. לעיתים עסקאות בכרטיס אשראי מתבטלות באופן 

חלקי או מלא, ובית העסק מזכה את הלקוח שביצע את העסקה באמצעות 

הכרטיס שבו בוצעה. בסיכום החיובים החודשי שמגישה חברת כרטיסי האשראי 

בית העסק היא גורעת ממצבת החיובים בכרטיסי אשראי עסקאות שבוטלו ל

אם הוסכם על כך מראש  -באותו חודש, ועמלת הסליקה בגינן נגרעת גם היא 

 בין החברה לבית העסק.
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 של ההשקעות ועדת

, ירושלים עיריית
 עודפי את המנהלת
 לא, שלה המזומנים

 האפשרות את בחנה
 הליך או מכרז לקיים

 כדי אחר תחרותי
 עמלות את להוזיל

 המסחר

 

גם במסגרת גביית הכספים של עיריית ירושלים באמצעות כרטיסי אשראי 

החיובים בכרטיס מתבטלים מדי פעם בפעם חיובים. אלו נגרעים ממצבת 

אשראי בכל חודש. למעט בחברת כרטיסי אשראי אחת, בכל שאר חברות 

כרטיסי האשראי שעימן התקשרה העירייה החיובים שנגרעים באותו חודש בשל 

 ביטולם גוררים גם ביטול תשלום עמלת הסליקה בגינם.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי במסגרת גיבוש מדיניות 

ות מנחים לתשלומים בכרטיסי אשראי יש להביא בחשבון גם היבט ועקרונ

 של חיוב עמלת סליקה בעת ביטול עסקה.

 

 עמלות מסחר בניירות ערך

מיליארד  1.3-ניהלה עיריית ירושלים עודפי מזומנים של כ 2017נכון לסוף שנת 

 מיליון ש"ח בייעוץ יזום על ידי 49מיליון ש"ח בניהול תיקים,  304ש"ח, מהם 

הבנקים והיתרה בפיקדונות בבנקים. עודפי המזומנים מנוהלים במסגרת פעילות 

ם . 63ועדת ההשקעות בעירייה, שפועלת כמתחייב בחוזר מנכ"ל משרד הפני

ניהול הכספים בתיקים ובייעוץ יזום על ידי הבנקים כרוך בהשקעת הכספים 

מנות בניירות ערך סחירים, אשר בגינה משולמות עמלות מסחר. עם אלה נ

עמלות רכישה ומכירה של ניירות ערך סחירים, עמלת פדיון אג"ח, עמלת קבלת 

ריבית מאג"ח ועוד. הסכום ששילמה עיריית ירושלים בגין עמלות המסחר עמד 

עם בנקים  -ש"ח, וזאת לאחר משא ומתן שניהלה  174,000-על כ 2017בשנת 

 להפחתתו.  -בלבד 

דים לקידום התחרות על גובה ממשלת ישראל נקטה בשנים האחרונות צע

עמלות המסחר שישלם הלקוח במסגרת פעילות השקעה בניירות ערך סחירים. 

על כן, על רשויות מקומיות לנקוט פעולות שיוזילו את עמלות המסחר שהן 

משלמות באמצעות תהליכים תחרותיים שיבטיחו ניהול חסכוני של כספי ציבור 

 יים שעימם ניתן לבצע פעולות מסחר. ושוויון והוגנות כלפי הגופים הפיננס

בביקורת עלה שוועדת ההשקעות של עיריית ירושלים, המנהלת את עודפי 

המזומנים שלה, לא בחנה את האפשרות לקיים מכרז או הליך תחרותי אחר כדי 

להוזיל את עמלות המסחר, וכי בפועל משלמת העירייה, ברוב המכריע של 

, עמלות מסחר ללא מכרז או הליך פעילות ההשקעה שלה בניהול תיקים

  .תחרותי כאמור

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לקיים מכרז או כל 

תחרותי אחר בהתאם להוראות הדין בנוגע לגובה עמלות המסחר,  הליך

 כדי להביא לחיסכון בניהול כספי הציבור ולפעול בהתאם לעקרון השוויון.

 

 
 .23.6.08-, פורסם ב2008/4חוזר   63
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 64אריאלהלוואה לחברת  מתן

תאגיד עירוני, ככלל, נועד לשמש כלי בידי הרשות המקומית לביצוע המשימות 

, התאגיד הוא ישות משפטית . בה בעתשלה המוטלות עליה ומעין זרוע ארוכה

הנושאת את עצמה, ואין רואים בו מחלקה ממחלקות הרשות. מרגע התהוותו 

ת הרשויות  .65קונה לעצמו התאגיד העירוני זכויות וסמכויות וכן נושא בחובו

המקומיות המעוניינות בייסוד ובהפעלה של תאגידים עירוניים מסייעות להם 

 בתאגיד, מתן ערבות והלוואת כספים.השקעה  -מפעם לפעם בפעולות מימון 

היו לעיריית ירושלים שבעה תאגידים עירוניים בשליטתה, אחד  2017נכון לסוף 

כדי להעניק לתושביה שירותים  2001-מהם חברת אריאל, שהעירייה הקימה ב

 2018של תרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות. נכון לאוקטובר 

 ממניות החברה ועל כן שולטת בה. 100%-העירייה מחזיקה ב

ש"ח לסיוע במימון  500,000הלוותה עיריית ירושלים לחברת אריאל  2003בשנת 

בדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנת  9פעילותה השוטפת. בביאור 

שנה לאחר מתן ההלוואה, מצוין כי "ההלוואה אינה צמודה, אינה  14-, כ2017

 מועד פרעון". נושאת ריבית וטרם נקבע לה

 15-הלוואה שניתנת ללא ריבית והצמדה ובלי שנקבע לה מועד פירעון, ליותר מ

, משום שבתקופה ארוכה כל כך ההלוואה 66שנים, היא לכאורה השקעת בעלים

מאבדת חלק ניכר מערכה. לשם המחשה, הצמדתה של ההלוואה למדד 

היו  2018וקטובר לא 2003בין ינואר  3%67המחירים לצרכן ושערוכה בריבית של 

 ש"ח.  979,000-ש"ח ל 500,000-, מ96%-מגדילים את ערכה ב

במהלך הביקורת הוצגו בפני המינהל הכספי בעיריית ירושלים מאפייניה של 

ההלוואה לחברת אריאל כהשקעת בעלים כאמור לעיל. נציגי המינהל הכספי 

פעול השיבו לצוות הביקורת כי לאחר בחינת ההלוואה, הוחלט במינהל ל

להופכה להשקעת בעלים. עם זאת נמסר כי אין אפשרות לעשות זאת בתקופה 

 אלא רק לאחריהן. 68הסמוכה לבחירות לרשויות המקומיות

 
 חברת אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ.  64

(, 2012, )2012 - 2011דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים מבקר המדינה,   65

 .72"אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם", עמ' 

עיריית ירושלים שולטת בחברת אריאל, ולכן כספים שהיא מזרימה לה אמורים להיחשב השקעת   66

 בעלים.

 10-ות צמודות למדד לתקופה של יותר מהיא הריבית הממוצעת על משכנתא 3%ריבית של   67

 .11.10.18-שנים, נכון לפרסום בנק ישראל ב 15שנים ועד 

 .2018הבחירות התקיימו באוקטובר   68
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 כי נמצא בביקורת

 של ההחזקות רישום
 ירושלים עיריית

 אינו' א בתאגיד
 נכון בהכרח

 נבחנה לא ומהימנותו
 זמן לאורך

 

 בעיריית הכספי נהליהמ רואה בחיוב את החלטתהמדינה  מבקר משרד

. להבא, על אריאל לחברת העירייה שנתנה הלוואהה את להסדיר ירושלים

להקפיד שהלוואות שהיא מעניקה לתאגידים עירוניים יעוגנו  העירייה

בהסכם שבו ייקבעו מועד הפירעון ומנגנון להבטחת שמירה על ערכה 

הכספי של ההלוואה. על העירייה לקיים מעקב ובקרה אחרי הלוואות 

 שהיא מעניקה. 

 

 גילוי מטעה בהחזקות העירייה בתאגיד

וחות כספיים והצגתם הוא עקרון אחד העקרונות במסגרת המושגית לעריכת ד

 יהיה שימושי, עליו להיות בדוח הכספי שמידע פי עיקרון זה, כדיעל . 69המהימנות

הוא אינו מוטה ומהותיות  מהימן. מידע הוא מהימן כאשר אין בו שגיאות

הוא מתיימר לייצג או שיכולים להסתמך עליו כמצג נאמן של הדבר ומשתמשים 

 . מייצגשסביר להניח כי הוא 

חוברת ההנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי דוח הכספי לדוגמה שבב

צוין,  ברשויות מקומיות שפרסם האגף לביקורת השלטון המקומי במשרד הפנים

לדוחות הכספיים יציג מידע על התאגידים העירוניים שהרשות  11כי ביאור 

על שיעור המקומית מחזיקה בהם. בביאור נדרש להציג, בין היתר, מידע 

 ההחזקה של הרשות המקומית בכל תאגיד עירוני.

של עיריית ירושלים מופיע  2017בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  11בביאור 

בתאגיד א', הרשום  2%נתון שלפיו יש לעירייה לכאורה שיעור החזקה של 

היה  23.10.18-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שווי השוק שלו נכון ל

שווי  2017-מיליארד ש"ח, קרי על פי הדוחות הכספיים של העירייה ל 3-כ

 מיליון ש"ח.  60החזקתה בתאגיד א' הוא 

בביקורת נמצא כי רישום ההחזקות של עיריית ירושלים בתאגיד א' אינו 

בהכרח נכון ומהימנותו לא נבחנה לאורך זמן. כיום אין בידי העירייה מידע 

תאגיד, והמידע היחידי שיש לה הן מהימן על שיעור ההחזקה שלה ב

, שאי אפשר לדעת מה 1960-ו 1952תעודות של מניות בתאגיד א' מהשנים 

 מה שוויין הכספי.  -שיעור ההחזקות שהן משקפות וכנגזרת מכך 

 יםמחייב שסדרי מינהל תקין ירושלים ירייתלע מעיר המדינה מבקר משרד

וכנגזרת מכך להעריך  ,חזקותיה בתאגידיםהשל שיעור  בחינה לקיים אותה

אם ישנן. בהתאם לכך,  ,חזקות אלההאת ההטבות הכלכליות הגלומות ב

הנחיות בבתאגידים כנדרש  חזקותיההרישום נכון של שיעור  לבצע עליה

; זאת כדי שהמידע בדוחות הכספיים שלה יהיה מהימן משרד הפנים

 ושימושי לקוראי הדוחות, ויציג מצג נאמן של מצב העירייה.

 
, מסגרת מושגית לעריכת דוחות כספיים והצגתםהמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות,   69

 . 14 - 13(, עמ' 2005)
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עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת 

היא בדקה את הרישום בדוחות הכספיים והתברר לה כי הייתה טעות ברישום. 

 ת עם תאגיד א' את שווי החזקותיה בו.כמו כן היא בודק

 

פערים בין אומדן התקבולים מאגרות והיטלים ובין 

 גבייתם בפועל

על פי פקודת העיריות, על כל עירייה להכין תקציב שנתי ולאשרו במועצה ועל 

-תשל"אהתקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים(, ידי שר הפנים. על פי 

ומית יכלול אומדנים של תקבוליה והוצאותיה , התקציב שמכינה רשות מק1971

ה יתקבולים הניתנים לגביאת האומדן התקבולים יכלול רק לשנה הקרובה; 

האומדן אמור להיות מהימן ככל  בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב.

האפשר וזהיר, כדי שהשימוש בפועל בכספי הציבור יהיה מיטבי וכדי שהעירייה 

 לא תיקלע לגירעונות. 

עיריית ירושלים מכינה תקציב מדי שנה בשנה. אחד מהסעיפים בתקציבה נקרא 

 -"תקבולים מאגרות והיטלים", והוא מרכז כמה סוגי הכנסות של העירייה 

 העיקרית שבהן הכנסה בגין גביית חובות חנייה.

היו סטיות ניכרות בין האומדן שהכינה  2017עד  2010בביקורת נמצא כי בשנים 

ירושלים בסעיף "תקבולים מאגרות והיטלים" לבין הביצוע בפועל, עיריית 

שבדרך כלל היה נמוך בהרבה מהאומדן. הלוח שלהלן מציג את הפער בין 

 האומדן לביצוע:

ביצוע בפועל לעומת אומדן של סעיף אגרות והיטלים בעיריית  :1לוח

 2017עד  2010ירושלים, 

 השנה

  האומדן

 )אלפי ש"ח(

 בפועל  הביצוע

 "ח(ש)אלפי 

  האומדן בין ההפרש

 "ח(שלביצוע )אלפי 

  התחזית בין הסטייה

 )%( לביצוע

2010 59,015 46,868 -12,147 -21% 

2011 57,970 36,535 -21,435 -37% 

2012 57,855 27,213 -30,642 -53% 

2013 58,075 42,253 -15,822 -27% 

2014 53,745 41,388 -12,357 -23% 

2015 54,820 34,444 -20,376 -37% 

2016 40,860 38,398 -2,462 -6% 

2017 43,580 35,616 -7,964 -18% 

 29%- 123,205- 302,715 425,920 הכול סך

 .ירושלים עיריית של כספיים דוחות: המקור
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מהנתונים בלוח ניתן לראות כי הפערים בסעיף האמור משקפים אובדן הכנסות 

מיליון ש"ח. על פי "הנחיות מקצועיות לרואה החשבון ביקורת  123לעירייה של 

חשבונות ברשויות מקומיות", שפרסם אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות 

ת על גזברה במשרד הפנים, בהכנת דוח הביקורת המפורט של הרשות המקומי

אומדן בתקציב לביצוע הלהתייחס לסטיות בסכומים ובשיעורים ניכרים בין 

בפועל; על כן בדוח הביקורת המפורט של עיריית ירושלים ניתנו הסברים 

 , שבה הסטייה הייתה נמוכה 2016האומדן בתקציב, למעט בשנת מלסטיות 

עד  2010ם בשנים . מעיון בדוחות הביקורת המפורטים של עיריית ירושלי10%-מ

עולה כי העירייה נימקה את הסטייה מהתחזיות בקשיים בהליכי גביית  2017

 חובות חנייה ובהכנסתה של מערכת גבייה חדשה. 

 שנת)למעט  שנבדקו בשנים לביצוע האומדנים בין ניכריםה פעריםה

 בהכנת מתמשך כשל על מצביעים, סיבות מאותןונשנו  שחזרו( 2016

כי עליה מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים  משרד .בתקציב זה סעיף

 להקפיד על הכנת אומדנים מהימנים ככל הניתן. 

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לא ניתן לאמוד 

במדויק את הסכומים שתצליח העירייה לגבות, והאומדן מתבצע לפי מידע 

 ןלא היה פער בין האומד 2018הקיים בעת הכנת התקציב. עוד מסרה כי בשנת 

 מיליון ש"ח.  31-לביצוע בפועל, והיא גבתה כמתוכנן כ

 

  כלכליעבודת ייעוץ  ביצוע

 עלה בעיריית ירושלים הצורך להתקשר עם חברת ייעוץ כלכלי כדי 2017במרץ 

במסגרת המשא ומתן על גובה  הממשלהמול  העירייהה של ילקדם את עניינ

. מטרת ההתקשרות הייתה לקבל מחברת הייעוץ הכלכלי חוות מענק הבירה

דעת מקצועית על אתגר התקציב השוטף של עיריית ירושלים. במסגרת 

הביקורת על עבודת המטה של העירייה על אתגר התקציב השוטף שלה עלו 

 ליקויים בהליך ההתקשרות עם חברת הייעוץ הכלכלי, כמפורט להלן: 

 

 לבחירת חברת הייעוץליקויים בהליך התחרותי 

כחלק מעבודתה השוטפת של רשות מקומית היא נוהגת לעיתים לשכור 

שירותים של יועצים מקצועיים בעלי מומחיות ייחודית כדי למלא את תפקידיה 

 במגוון התחומים שבסמכותה.

יה רשאית להתקשר יעיר, קובעות כי 1987-תשמ"חהתקנות העיריות )מכרזים(, 

ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע "לחוזה הוא בחוזה ללא מכרז אם ה

ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, 

". עם זאת בפסיקה של בית המשפט העליון שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה

 ן היאאינקבע כי בבוא העירייה לבצע הליך תחרותי בשל פטור מחובת מכרז 
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מתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל ומ מחובת הנאמנות כלפי הציבור הרוטפ

 .70אחד ממשתתפי ההליך התחרותי

 

 מועד הפנייה למציעים

לצורך קבלת הצעת מחיר לחוות הדעת האמורה פנתה עיריית ירושלים לשלוש 

חברות בתחום הייעוץ הכלכלי. העירייה פנתה לכל אחת מהן במועד שונה: 

, 21.3.17-, לחברה ב' פנתה כשבועיים לאחר מכן, ב8.3.17-לחברה א' פנתה ב

. 23.3.17. המועד האחרון להגשת הצעת המחיר היה 22.3.17-ב -ולחברה ג' 

בביקורת עלה כי חברה ג' לא הצליחה להגיש הצעת מחיר בשל הזמן הקצר 

 שעמד לרשותה להכינה. 

 

 אופן הפנייה למציעים

אמצעות הודעת דואר אלקטרוני מעובד העירייה פנתה לחברה ב' ולחברה ג' ב

העירייה. לעומת זאת, לחברה א' פנתה בשיחת טלפון ממנכ"ל העירייה לנציגת 

פגישה עם נציגי החברה בנוכחות ראש  8.3.17החברה, ולאחריה התקיימה ביום 

העירייה, המנכ"ל ועובדים נוספים. לפי ממצאי הביקורת, ישיבה זו לא תועדה. 

רה ב' ביקשה להיפגש עם גורמים בעירייה, אך לא בביקורת עלה כי חב

 הספיקה לעשות זאת בשל פרק הזמן הקצר שנותר לה להגיש הצעת מחיר.

כפי שנקבע בפסיקה וכמתחייב מחובת הנאמנות, גם בהליכים פטורים ממכרז 

 - אליהם פונה העירייהשכלפי המציעים  בשוויוןיש לנהוג  )הליכים תחרותיים(

 אופן הצגת ההצעה.ולגבי העומד לרשותם להגשת הצעה  הזמןלגבי בין היתר 

פי ההליך תסיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל אחד ממשתכדי להבטיח מתן 

, היה על עיריית ירושלים להעמיד לרשות כל החברות את אותו התחרותי

פרק זמן להכנת הצעת המחיר ואת האפשרות להיפגש עם נציגיהן ולקבל 

משלא עשתה כן היא פגעה בעקרון השוויון. מידע על ההתקשרות. 

במקרה האמור עולה גם חשש לפגיעה בעקרון החיסכון, משום שהעירייה 

לא מיצתה את בדיקת כל החלופות לקבלת הצעות מחיר, לאחר שאחת 

 החברות לא הספיקה להגיש הצעה.

 

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה

 נקבע כי בתהליכים הפטורים "מקוצר בהליך"התקשרות בעניין  71בהוראת תכ"מ

המזמינה תקבע אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה )לרבות  היחידהממכרז "

 
(; וכן עע"מ 2005) 253, 241( 6פ"ד נ"ט) רחובות נ' שבדרוןעיריית  9660/03ראו למשל עע"מ   70

 (.13.1.13)פורסם במאגר ממוחשב,  עיריית נצרת עלית נ' הרטמן 6145/12

הוראות שמפרסם החשב הכללי מפעם לפעם בענייני ניהול כספים, רכש  -הוראות תכ"מ   71

 והתקשרויות. ההוראות מחייבות את משרדי הממשלה ויחידות הסמך.
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הצעת המחיר, ניסיון המציע, טיב הטובין ועוד(, ובכלל זה את מרכיביהן ואת 

, וכן את אופן שקלולן )לרבות ...משקלן היחסי של כל אחת מאמות המידה 

, אך היא 72חלה על הרשויות המקומיות ". ההוראה אומנם אינהשיטת החישוב(

משקפת הליך שיטתי ושקוף המאפשר לצמצם את הסיכון להטיות בהליך 

התחרותי. אשר על כן, ראוי להחיל את עקרונותיה בנסיבות המתאימות גם 

 בהליכים תחרותיים שהעירייה מנהלת.

התכנסה הוועדה למסירת עבודות בפטור ממכרז של העירייה  2017במרץ 

בחברת הייעוץ הכלכלי שהעירייה תתקשר עימה. לנגד עיניה עמדו שתי  לבחור

מיליון ש"ח, ושל חברה ב', שעלותה  2.3הצעות: של חברה א', שעלותה הייתה 

 מיליון ש"ח )שני הסכומים אינם כוללים מע"ם(. 1.9-הייתה כ

לאחר דיון בשתי ההצעות החליטה הוועדה להתקשר עם חברה א', בנימוק כי 

איכותית יותר מהצעתה של חברה ב'. ואולם בדיון בוועדה לא הייתה הצעתה 

התייחסות למשקל שיש לרכיב האיכות בהליך התחרותי. גם הבקשה להגשת 

הצעת מחיר שהעירייה שלחה לחברה ב' לא כללה התייחסות לרכיבים שיהיו 

 אמות המידה לבחירת ההצעות ולמשקלו היחסי של כל רכיב.

וכדי  ,מהמציעיםי שווה ויחס זהה והוגן לכל אחד מתן סיכו להבטיח כדי

לקבוע בטרם על עיריית ירושלים היה  להבטיח בחירה שיטתית ומנומקת,

הפנייה לקבלת הצעות משקל יחסי לכל אחד מהרכיבים שישמשו אמות 

מידה בבחינת ההצעות בהליך התחרותי, ולהודיע על כך לכל אחד 

ידה לרכיב האיכות בטרם מהמציעים. ככלל, בהיעדר קביעת אמות מ

 ההצעה הזולה ביותר היא ההצעה הזוכה.  -הפנייה לקבלת הצעות 

הוועדה למסירת עבודות בפטור ממכרז קבעה שהצעתה של חברה א' איכותית 

יותר בין היתר בשל הניסיון שצברה בפרויקטים דומים עם גורמי ממשל 

הצעת מחיר  בישראל. אמת מידה זו, של איכות, לא נכללה בבקשה להגשת

ששלחה העירייה לחברה ב'. לא ידוע מה היו ידיעותיה של חברה א' על מבנה 

הצעת המחיר, משום שהפנייה אליה נעשתה בשיחת טלפון ובפגישה שלא 

 נמצא מסמך המתעד אותן.

מעיון בהצעות המחיר של החברות עולה כי חברה א' הציגה כמה פרויקטים 

שביצעה עבור גורמי ממשל בישראל, ואילו חברה ב' ציינה רק שמות של גורמי 

ממשל בישראל אשר התקשרו עימה, כחלק מתיאור כללי של החברה, ולא 

 ציינה אילו פרויקטים עשתה עבורם. 

 
פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית  22.11.16-ב  72

. אף 1.6.17-הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז", התקף מ

חברה א', יש לציין כי בדומה  שהחוזר לא היה בתוקף במועד ההתקשרות של העירייה עם

 ב קביעת אמות מידה בהליך תחרותי שמבצעת רשות מקומית.להוראות התכ"מ הוא מחיי
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 התחרותי בהליך

 עיריית שביצעה
 נפגעו ירושלים
 של יסוד עקרונות
, תחרותיים הליכים

, הזדמנויות שוויון כמו
 כלפי הוגנות, שקיפות

 אחד כל
 בהליך מהמתמודדים

 ציבור בכספי וחיסכון

 

ההצעה הזוכה יש לייחס חשיבות אם סברה עיריית ירושלים שבבחירת 

לניסיון החברה בעבודה עם גורמי ממשל, היה עליה ליידע מראש את 

חברה ב' כי עליה להציג בהצעת המחיר מידע על כך; זאת כדי להבטיח 

 .פי ההליך התחרותיתסיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל אחד ממשתמתן 

יך התחרותי האמור מכלל האמור לעיל עולה כי נפלו ליקויים חמורים בהל

לבחירת חברת ייעוץ כלכלי. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את אופן 

הפעולה של עיריית ירושלים, אשר התאפיין בפגיעה בעקרונות יסוד של 

הליכים תחרותיים, כמו שוויון הזדמנויות, שקיפות, הוגנות כלפי כל אחד 

  מהמתמודדים בהליך וחיסכון בכספי ציבור.

 ירושלים שעיריית הראשונה הפעם אינה שזו העובדה במיוחד חמורה

משרד מבקר המדינה  :ממכרז פטורה ייעוץ עבודת במסירת כך מתנהלת

על כשלים דומים בבחירת יועץ לגיבוש  2015כבר העיר לעירייה בשנת 

 .73תוכנית צמיחה לירושלים וניתוח תחרותיות אזורית

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא מבצעת אלפי 

התקשרויות בשנה בהתאם לנהלים העירוניים וכי מדובר בהליך התקשרות 

ור מחובת מכרז. עוד ציינה כי מספר החברות בשוק הישראלי המתמחות הפט

שתיים עד  -בעבודת מחקר וייעוץ כלכלי כפי שביקשה העירייה היה מצומצם 

שלוש חברות לכל היותר. העירייה בחרה בחברה א', שיש לה מוניטין רב, ניסיון 

קר והיכרות עם המגזר הממשלתי והציבורי, ושיכולה להעמיד עבודת מח

 המקובלת על הגורמים הממשלתיים שאליהם תופנה עבודת הייעוץ.

על עיריית ירושלים להפיק לקחים ממקרה זה, ולהבטיח כי ההליכים 

שהיא תקיים בעתיד יהיו שוויוניים, שקופים והוגנים וכדאיים  םהתחרותיי

 מהבחינה הכלכלית. 

 

 הייעוץ עבודת על מספקת בקרה ביצוע-אי

עוסקת ב"אתגר  2017שהגישה חברה א' לעיריית ירושלים במאי עבודת הייעוץ 

התקציב השוטף של עיריית ירושלים", וכוללת ניתוח של התקציב השוטף של 

העירייה, הצגת נתוני ההוצאה לתושב והשוואתם לקבוצות ייחוס שונות, ניתוח 

 פער תקציבי והזדמנויות לצמצום, סיכום והמלצות.

בודה העוסקת באתגרים תקציביים, כוללת הרבה עבודת הייעוץ, כמתבקש מע

נתונים כספיים ואחרים על עיריית ירושלים המוצגים בהשוואה לרשויות מקומיות 

בעבודת הייעוץ שמצופה היה  םאחרות. בביקורת נמצאו פגמים מתודולוגיי

בעירייה להעיר עליהם בטרם פרסומה של  םמהגורמים המקצועיים הרלוונטיי

 
(, "ניהול 2015, )2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   73

 . 395 - 391, עמ' 2015עיריית ירושלים", פורסם ב -התקשרויות לרכישת טובין ושירותים 
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ח המשאבים הרבים שהשקיעה העירייה בעבודת הייעוץ וההד העבודה, זאת נוכ

 הציבורי שלה.

תושבים  1,000-למשל, עבודת הייעוץ כללה השוואה של מספר עובדי העירייה ל

וערים  15-)בניכוי עובדי חינוך ורווחה(, ביחס לערי המטרופולין, ערי פורום ה

אינו מעיד בהכרח  תושבים. אולם מספר העובדים בעירייה 50,000-שבהן יותר מ

על יעילותה, משום שרשויות מקומיות מקבלות החלטות ניהוליות שונות ביחס 

למשל פינוי  -לכוח האדם בהן; יש רשויות המבצעות פעולות ליבה במיקור חוץ 

 אשפה באמצעות קבלן חיצוני.

ייתכנו הבדלים נוספים בין רשויות מקומיות במערך כוח האדם. למשל, חלק 

ית ירושלים מועסקים על ידי החברה העירונית אריאל. אלו אינם מעובדי עירי

המדינה אף  ומבקר, בהת ושהם מבצעים עבודאף  העירייה נמנים עם עובדי

עובדים  400-מועסקים בחברת אריאל כ 2017. נכון לשנת 74בעברהעיר על כך 

לאור זאת, השימוש בעיריית ירושלים . ירושלים בעיריית עובדים בפועל אשר

ושא להשוואת מספר עובדים הוא לקוי, ולכל הפחות נדרש לבצע התאמה כמ

של מספר העובדים בעירייה ולכלול את מי שמועסקים על ידי אריאל ועובדים 

 בפועל בעירייה. 

גם השוואה של הוצאות העירייה בתחום החינוך להוצאותיהן של רשויות אחרות 

תלמיד ברשות; כדי  אינה מלמדת בהכרח על ההשקעה הכספית בחינוך לכל

להציג תמונה מלאה של השקעה זו יש לסכום את ההשקעה של הרשות 

של הממשלה בתלמידי הרשות. לממשלה  75המקומית ואת ההשקעה הישירה

יסודי(, לסוג מוסד החינוך -שיטות תקצוב שונות לכל דרג חינוך )יסודי ועל

שות מקומית או )רשמי, מוכר שאינו רשמי ופטור( ולסוג הבעלות על המוסד )ר

 עמותה )מלכ"ר((. 

על העירייה להפיק לקחים ממקרה זה ולשפר את הבקרה על עבודות 

 ייעוץ מסוג זה.

 

 
(, "עיריית ירושלים 2014) ,2014 דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנתמבקר המדינה,   74

 - 425החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ", עמ'  -

426 . 

השקעה ישירה של הממשלה פירושה הכספים שהממשלה משקיעה בחינוך שלא דרך הרשות   75

 המקומית.
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 סיכום

 התקציב של מאוזן ניהול על הקפדה לצדממכלול הממצאים עולה כי 

המצטברים, עיריית ירושלים אינה איתנה  תניכר של הגירעונו וצמצום

מהבחינה הכספית ותלותה בממשלה הולכת וגדלה. המשאבים 

שברשותה למתן שירותים לתושביה נמוכים בהרבה מאלו שיש בממוצע 

כלכליים -לערי המטרופולין האחרות. המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים

יה של העיר עלולים להביא להכבדה נוספת על תקציב העירי

 ולהיחלשותה הכלכלית.

בביקורת נמצאו בחלק מהנושאים שנבדקו ליקויים שאינם עולים בקנה 

אחד עם עקרון החיסכון. חלק מהליקויים נובעים מהיעדר מדיניות 

התואמת את הסביבה הפיננסית שהתפתחה בישראל בעשור האחרון, 

ל המתאפיינת בקידום התחרות, צמצום הריכוזיות והגדלת כוח המיקוח ש

הצרכן. על כן, על עיריית ירושלים לאמץ כלים שיאפשרו לה לשפר את 

 ניהולה הפיננסי ולמצות את השינויים שחלו בסביבה הפיננסית בישראל.

לעיר ירושלים מעמד מיוחד מתוקף היותה בירת ישראל. מעמד זה קיבל 

ביטוי בחוק יסוד ואף הביא להקמתו של משרד ממשלתי העוסק בענייניה 

ירושלים ומורשת. חוסנה הכלכלי של העיר ירושלים הוא נושא משרד  -

בעל חשיבות לאומית המחייב טיפול משולב של העירייה והשלטון המרכזי 

כאחד. יש לאחד כוחות ומוחות כדי לשפר את מצבה הכלכלי של העיר 

ואת החוסן הכספי של העירייה, ולתרום בכך לשגשוגה של העיר ולרווחת 

 תושביה.

 



 חזותה וטיפוח ירושלים העיר ניקיון
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 תקציר

 כללי רקע

ניקיון העיר הוא מושג נרחב הכולל היבטים הנוגעים לחזות העיר, לפינוי 

אשפה ולניקוי המרחב הציבורי, ובכלל זאת הרחובות, הכיכרות והגנים. 

על מרחיקות לכת השלכות  בעליהם שמירה על ניקיון העיר וטיפוח חזותה 

איכות החיים של תושביה, על איכות הסביבה ועל רמת התברואה בעיר. 

סביבה נקייה מחזקת את תחושת השייכות והמחויבות לקהילה ולמדינה. 

 ,תיירים באזור ומרחיקההנכסים מפחיתה את ערך  שאינה נקייהסביבה 

י לחוסר תפקוד של ומשקיעים, אשר רואים בלכלוך ובהזנחה ביטו מבקרים

. יתרה מכך שטח ציבורי מלוכלך ומוזנח מושך כלל המערכת השלטונית

 .1אלימות ופשע

 שמעניקה הרשות המקומית. השירותים החשובים ביותרהוא אחד  ניקיון העיר

לרבות  ,מוסדר בפסולת עלול ליצור מפגעים סביבתיים חמורים לאטיפול 

העלויות הכרוכות ות זה והעובדה ש. חשיבותו של שירפגיעה בבריאות הציבור

מיוחדת  ות התייחסותמחייב, נתח נכבד מתקציב הרשותבדרך כלל  בו הן

 פסולתבמוקדמת והבנה מעמיקה בטיפול  ערכותיהלנושא, ובכלל זאת 

המיוצרת וברכיבים הנדרשים לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי ועל טיפוח 

 העירייה( -)להלן גם  ניקיון העיר ופינוי הפסולת בעיריית ירושלים .חזות העיר

 מבוצעים באמצעות מנהל התפעול על אגפיו השונים.

תושבים בקירוב, והעיר סווגה על ידי  900,000התגוררו בירושלים  2018 שנתב

אוכלוסיית העיר  .2כלכלי -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באשכול חברתי

גזרים רבים המאופיינים בדפוסי התנהגות ייחודיים. כמו מגוונת ומורכבת ממ

ובבנייה צפופה בחלק כן, ירושלים מאופיינת בפריסה טופוגרפית ייחודית 

במידה רבה על אופן איסוף האשפה ופינויּה ועל  ותהמשפיעמשכונותיה 

. מאפיינים אלו מציבים אתגרים לנקודות ריכוז רכבי איסוף האשפה לשהגישה 

עיריית ירושלים בתפעול מערך הטיפול בפסולת ובשמירה על רבים לפני 

 ניקיון העיר.

, כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש העירייה 2018נובמבר ועד ל 2008מנובמבר 

נבחר מר משה ליאון  2018ראש העירייה לשעבר(. בנובמבר  -)להלן גם 

 לתפקיד זה.

 

 
 ,J. O. Wilson and G. L. Krllinh (1982)תיאורית "החלונות השבורים", כפי שהיא מופיעה אצל:   1

“Broken Windows”, Atlantic monthly 249(3), 29-38. 
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 הביקורת פעולות

שרד מבקר המדינה ביקורת עשה מ 2018בחודשים פברואר עד נובמבר 

בנושא ניקיון העיר ירושלים וטיפוח חזותה. בביקורת נבדק מצב הניקיון 

היקף תקציב ומצבת כוח האדם באגף התברואה; פעולות ; בשכונות העיר

העירייה בתחומי הטיאוט; הסרת מפגעי גרפיטי ומודעות פירטיות; הסרת 

ך לניקיון העיר. בדיקת מפגעי קופות צדקה; פיקוח ואכיפה; והסברה וחינו

מצב הניקיון נעשתה בין השאר באמצעות ניטור כמותי של פריטי אשפה 

הסוקר(. הביקורת נעשתה באגפים השונים  -בסיוע יועץ מומחה חיצוני )להלן 

שיפור פני וביניהם: אגף התברואה, אגף  ל מינהל התפעול בעיריית ירושליםש

העירוני ואגף  המוקד, שיטורוה, אגף האכיפה אגף שפ"ע( -העיר )להלן 

, והיא כללה סיורים ברחבי העיר. ביקורת השלמה נעשתה גם במשרד חברה

 להגנת הסביבה.

 

 הליקויים העיקריים

 מצב הניקיון העגום בעיר 

על פי חזונה של העירייה, על ירושלים, בירת ישראל, להיות עיר נקייה 

העירייה והגזבר בנוגע ומטופחת. חזון זה התבטא גם בדבריהם של מנכ"ל 

קיים  נמצא כי . ואולם,2018-2013לתקציבי העירייה מדי שנה במהלך השנים 

בין רמת הניקיון המושגת למדיניותה המוצהרת של העירייה  פער בין

 פעולותיה. באמצעות

ית ירושלים יועירלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסקרי דעת הקהל שערכו ה

נכון לשנת תושבי העיר ממצב הניקיון בעיר  שביעות הרצון של מידתעולה כי 

. מן הסקרים עולה כי לממוצע הארצי השוואהבגם  ,נמוכה מאודהייתה  2016

 .לאורך השנים השביעות הרצון הירודה נמשכ

באמנת השירות העירייה בזמני התקן שנקבעו  שלה תעמידבמנם חל שיפור וא

זמני שחשש  עולהאך (, אמנת השירות -לטיפול במפגעים עירוניים )להלן גם 

מיידי מענה  מעניקים אינםהתקן המופיעים באמנת השירות ארוכים מדי ו

 רכי התושבים. ולצ ואמיתי

 

 מדידת יעילות רמת השירותים בנושא הניקיון-אי

 העת כל בוחנת היא כילמשרד מבקר המדינה  העירייה הודיעה 2003 בשנת

 הניקיון ופינוי האשפה. עם זאת,לעמידה על יעילותם של שירותי  ומדדים כלים

טרם הצליחה  -שנים מאוחר יותר  העשרחמש  - הנוכחית הביקורת עתבם ג

העירייה לאמץ שיטה למדידת יעילותם של השירותים שהיא מספקת לניקיון 
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הרחובות, בדומה לנהוג במדינות מפותחות בעולם דוגמת ארצות הברית, 

שהעירייה משקיעה משאבים  ספרד, אוסטרליה וסקוטלנד. למרות העובדה

ותשומות בניקיון העיר לא חל שיפור ממשי בתחום. העירייה עדיין לא מצאה 

 לנכון לעשות שימוש בכלים ובמדדים מתאימים לבחינת הנושא.

משרד מבקר המדינה שכר את שירותיו של סוקר אשר הדגים הלכה למעשה 

רחב הציבורי. כי ניתן להגדיר מדדים כמותיים לניטור רמת הניקיון במ

מבדיקות שערך בשטח, על סמך השיטה שפיתח, מצא הסוקר כי העיר 

 .אחרות לערים בהשוואה גםירושלים מלוכלכת, 

כי משקל האשפה הנאספת בירושלים נמוך בהשוואה לממוצע הארצי, וניכר 

התושבים והבאים  שמייצריםהאשפה  כלעיריית ירושלים אינה אוספת את 

נותר פזור במרחב הציבורי ומותיר אותו  זו מאשפה מבוטל לא חלק; בשעריה

 מלוכלך.

 

 תקציב ומצבת כוח האדם באגף התברואה

-2017בשנים  45%-היקף ההוצאות של אגף התברואה עלה בשיעור של כ

-מיליוני ש"ח בממוצע לשנה. היקף הוצאות זה הוא כ 370 -ועמד על כ 2011

מממוצע הוצאות העירייה באותן שנים. על אלה יש להוסיף תקציבי מדינה  8%

 - 2017ייעודיים בהיקף נרחב שהושקעו בתחום התברואה בירושלים בשנים 

 גידול במצבת כוח האדם של אגף התברואה נרשםאלה  בשנים, . כמו כן2018

הוצאות העירייה הגבוהות על תברואה וניקיון, המסתכמות . 53%בשיעור של 

במאות מיליוני ש"ח בשנה, לא הביאו לתפוקות מספקות ולא שיפרו כמצופה 

 את ניקיון העיר.

 

 חוסר יעילות בניהול מערך הטיאוט העירוני

במשך שנים רבות לא הצליחה העירייה לשפר את פעילות מערך הטיאוט 

פי דין לנקות את רחובותיה כראוי, על אף כספים  בעיר ולמלא את חובתה על

רבים שהשקיעה במערך זה ומחויבותה לנהוג בהם ביעילות ובחיסכון. משנת 

, להפריט את שירותי הטיאוט שלהיה בניגוד להחלטתה יפעלה העיר 2010

בחרה בחלופה של הגדלת מכיוון שלא הושגו הסכמות עם ועד העובדים ו

חלופה שלפי עדותה שלה,  -קים בתקן עירוני מספר עובדי הטיאוט המועס

הגיעו העירייה ּוועד עובדי התברואה בירושלים  2018ביולי יעילותה נמוכה. 

מזרח שכונות הערביות בלהסכם להפרטת שירותי איסוף האשפה והטיאוט ב

העיר. במסגרת זו הוחלט להעביר את העובדים ששימשו למתן שירותים אלה 

ברי כי הפרטת שירותים הכרוכים בהעסקת כוח במזרח העיר אל מערבה. 

הליך מורכב ורגיש ויש חשיבות רבה בהקפדה על מימוש זכויותיהם  אאדם הי

. עם זאת, ההחלטה להותיר את מספר עובדי ההסכמיות של העובדים
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התברואה בתקן העירוני על כנו, על אף הפרטת השירותים בשכונות הערביות 

 ה בעינה.במזרח העיר מותירה חלק מהבעי

 

 ומודעות פירטיות מפגעי גרפיטי

אף על פי שריסוס סיסמאות וציור כתובות גרפיטי אסורים על פי דין, תופעה 

 זו נפוצה ברחבי העיר, ומפגעי גרפיטי רבים נותרים על מקומם במשך זמן רב

ואינם מּוסרים על ידי העירייה. העירייה איננה יוזמת פעולות בנושא זה ורק 

 יות העולות מן השטח.מגיבה על פנ

צוות הביקורת דיווח למוקד העירוני על מפגעי גרפיטי שונים שמצא בסיורים 

שערך ברחבי העיר. במוקד העירוני תועדו פניותיו כאילו טופלו והוסרו 

המפגעים בעקבות הדיווח, אך בסיורים חוזרים ונשנים עלה כי המפגעים נותרו 

 על מקומם.

נמצאו מקרים שבהם פעולות העירייה להסרת מפגעי הגרפיטי יצרו מפגעים 

 חזותיים בעצמם. 

העירייה התקשרה בהסכם עם קבלן חיצוני למטרות ניקוי והסרת כתובות 

גרפיטי בלבד, אולם במסגרת זמן העבודה של הקבלן דרשה ממנו העירייה 

 ביצועב רצומומזמנו חלק מ הקבלן משקיעכלומר, לבצע גם עבודות אחרות. 

בעוד העבודות שאותן הוא אמור לבצע אינן  נשכר הוא לשמןלא ש עבודות

 מבוצעות באופן מיטבי.

לחוק עזר מודעות שהודבקו בניגוד  ברחבי העיר ובעיקר במרכזה נמצאו

ריבוי מודעות  .ןלא פעלה להסיר היוהעירי, 1980-לירושלים )שילוט(, התש"ם

חזות העיר ומשווה לה מראה מוזנח, כעור פירטיות במרחב הציבורי פוגע ב

ומלוכלך. מעבר לכך, נמצאו מודעות רבות המודבקות על עמודי חשמל, 

מפגע שעלול להוביל להתחשמלות או להתלקחות דליקות ולסכן את בטיחות 

 התושבים. העירייה טרם מיגרה תופעה נרחבת זו ברחבי העיר.

לכל מי שמבקש לפרסם  הצבת לוחות מודעות ציבוריים יכולה לתת מענה

מודעה ועשויה לסייע לשמור על ניקיון העיר. לאגף שפ"ע אין מיפוי עדכני 

לפיזור לוחות המודעות שהציבה העירייה ברחבי העיר. לעירייה אין מדיניות 

לגבי מספר הלוחות שיש להתקין במרחב הציבורי, והצבתם מבוצעת אך ורק 

 לי הרבעים.לפי דרישת התושבים המועברת באמצעות מנה

 

 מטרדי קופות צדקה 

גופי סעד או על ידי עמותות במרחב הציבורי על ידי פות צדקה מוצבות קו

לתרומת או  לעמותות ולגופי הסעד משמשות לתרומת כספיםוהן  ,למיניהם

שונים  בגדליםעשרות קופות צדקה צוות הביקורת מצא מצרכי מזון יבשים. 

ברחבי העיר המהוות מטרד, בהיותן קשורות בשרשרת ברזל עבה לעמודי 
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חשמל, או תלויות על גבי תחנות אוטובוסים, ואפילו על שלטי חוצות 

 .מציבהשהעירייה עצמה 

קובע כי אין  ,1978-עזר לירושלים )שמירת הסדר והניקיון(, התשל"ח חוק

לכך היתר בכתב מאת ראש  להניח מכשול במרחב הציבורי, אלא אם כן ניתן

פעמי -התירה העירייה באופן חד 2011בשנת  העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

קופות צדקה גדולות בלבד בשכונות חרדיות. ואולם, נכון למועד  224להתקין 

-2,000סיום הביקורת העירייה מעריכה כי במרחב הציבורי בירושלים פזורות 

החרים אגף  2018-2013חמש השנים קופות צדקה. נמצא כי במהלך  1,500

 קופות צדקה בלבד. 822האכיפה והשיטור 

 

 פעולות אכיפה וגביית קנסות לא מספקות

לחוק האכיפה שתכליתן שמירה על ניקיון המרחב הציבורי וציות  פעולות

חלק  הם הרלוונטייםהעזר העירוניים  וחוקי ,1984-שמירת הניקיון, התשמ"ד

 מבצע אגף האכיפה. שמתוך כלל הפעילות בלבד מזערי 

. הוא מדיניות ומדדים ברורים לאכיפת חוק הניקיוןהאכיפה העירוני אין  לאגף

אינו מכין תוכנית עבודה סדורה לאכיפת החוק על מבצעי העבירות בתחומים 

 אלה.

 העלויות את הציבוריאינה מטילה על מבצעי העבירות במרחב  העירייה

רשאית לעשות על פי דין, ומסתפקת במתן קנסות , כפי שהיא הכספיות

 םלמחלקה התפעולית שבאגף האכיפה אומדניאין הקבועים בחוק. זאת ועוד, 

 .יה לסילוק המפגעיםתמחור פעולותל

 נאשמים של רבים חובות לגבות כדי די העירייה עשתה לא 2017-2016 בשנים

 ונפגעה ,מקופתה"ח ש 280,000-נגרעו כ כך עקב. פסולת השלכת בעבירות

 .שלה ההרתעה יכולת

 

 מיעוט פעולות חינוכיות והסברה 

 בנושא ניקיון המרחב הציבורי

חינוך והסברה לשמירה על מרחב ציבורי נקי הם אמצעים מרכזיים להשגת 

מטרה חשובה זו. עיריית ירושלים מקיימת פעילויות חינוכיות בנושא הניקיון 

ואולם נמצא כי העירייה אינה מפעילה בבתי הספר ובגני הילדים בעיר. 

תוכנית חינוכית סדורה וכוללת לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי, וכי שיעור 

זעום במיוחד של תלמידים בירושלים נחשף לתוכניות החינוכיות שמפעילה 

 העירייה בנושא הניקיון והקיימות.
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 היאהספר  בקרב תלמידים בבתינוסף על הפעילויות החינוכיות של העירייה 

 כניותומדובר בת ואולם .האוכלוסייה כללבקרב  הסברהכניות ומפעילה ת

 .מעטים בלבד לגבי תושבים מותמיושה מעטות

 

 ההמלצות העיקריות

את שיטתיים כדי לבחון כמותיים ו ומדדיםהעירייה לקבוע אמות מידה  על

 פעולותיה בתחום הניקיון.

לטיפול הקבועים  זמני התקןלבחון תיקון כולל ומעמיק בה יעל העירי

גם על בסיס התקנים והמדווחים לה במפגעים המתוארים באמנת השירות 

 הכדי שיובילו לטיפול הולם ומהיר במפגעי התברואהמקובלים בערים אחרות, 

 .בעיר

 למימוש שיובילומשאביה באופן את לתעל את פעולותיה ו העירייה על

 והניקיון.לשמירה על חזות העיר  המוצהרת מדיניותה

את פעילות מערך הטיאוט בעיר כדי להוביל ליצירת מרחב  לשפרעל העירייה 

 ציבורי נקי.

על העירייה לפעול להסרת מפגעי הגרפיטי באופן שפעולת ההסרה עצמה 

 מפגע חזותי. תיצורלא 

על העירייה לפעול ביתר שאת להסרת מפגעי המודעות במקומות שאינם 

המפגע האסתטי הכרוך בהן עלולות לפגוע מיועדים לכך, אשר מלבד 

 באיכות חייהם של התושבים ואף לסכנם, למשל כשנתלות על עמודי חשמל.

על העירייה לפעול לגיבוש תוכנית מוסדרת לפריסת לוחות המודעות בעיר 

ולמיפוי גיאוגרפי של הלוחות הקיימים מתוך שימת דגש, בין השאר, על 

הצבת לוחות כאמור תוכל לצמצם את  הביקוש להדבקת מודעות בכל אזור.

 תופעות הדבקת המודעות הפירטיות ולסייע בשמירה על חזות העיר.

פעולותיה להחרמת קופות צדקה המונחות במרחב את על העירייה להגביר 

 במטרהולכל הפחות להקפיד לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה  ,הציבורי

, שיטתית מסודרת עבודה תוכנית להכיןה יהעירי עלבנוסף,  לשרש תופעה זו.

להסיר  במטרההפזורות במרחב הציבורי קופות הצדקה  לאיתורומבוקרת 

 את החרדי המגזר בקרב ולפרסםאשר נגרם בעטיין המפגע החזותי  את ולמגר

 .קופות להציב האיסור

על העירייה לנצל את סמכותה שבדין ולאכוף את דיני שמירת הניקיון 

 בייתם.בתחומה, לרבות הטלת קנסות וג

במטרה  ייהלכלל האוכלוס וקבוערחב נה לקיים מערך הסברה יהעירי על

בנוסף, . ומטופחת הינקי סביבה ורוליצהציבור  בקרב התנהגות לשינוי להוביל

על העירייה לשקול לחשוף תלמידים רבים יותר לפעילויות חינוכיות בנושא 
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בלתי נפרד  שמירה על עיר נקייה ומטופחת, ואף לשקול להפוך אותן לחלק

 מתוכני הלימוד המוענקים לכלל ילדי העיר בשלבי החינוך השונים.

 

 סיכום

לחזות פניה של ירושלים, בירת ישראל, שעיני רבים נשואות אליה ובשעריה 

באים המוני אנשים מכל הזרמים, העדות והדתות, יש חשיבות רבה. ירושלים 

לחיים בסביבה נקייה, היא הגדולה בערי ישראל, וכל אדם המתגורר בה זכאי 

דבר הנגזר מזכותו לכבוד. הביקורת העלתה כי עיריית ירושלים רחוקה עד 

בירת ישראל, תהיה  ,ירושליםמאוד מלמלא את מדיניותה המוצהרת, ולפיה 

והן על פי נתונים  תושביה בעיני הן, מלוכלכים רחובותיה. עיר נקייה ומטופחת

  .שמפנה העירייה אשפההמשקל  שלו אשפה פרטי ניטור של משווים

 כדי לקייםשעיריית ירושלים משקיעה מאות מיליוני ש"ח  פי עלאף כי  נמצא

שירותים  לספק לתושביה המחויבתעל פי שירותי ניקיון ותברואה נאותים, 

ואינה פועלת לקדם את מדיניותה המוצהרת  כדיהיא אינה עושה די  כאלה,

טיאוט רחובות, הסרת מפגעי  :בתחומים שונים שנבדקוביעילות ובחיסכון 

קופות צדקה, חינוך והסברה ופעולות  , הסרתגרפיטי, הסרת מודעות פירטיות

 אכיפה וגביית קנסות.

שמירה על ניקיון המרחב הציבורי צריכה להיות חלק מתוכנית כוללת 

העוסקת בניהול הפסולת ובייעול המשאבים העירוניים המוקצים לשם כך. 

אינו תופעת לוואי חיובית הנובעת מטיפול נכון בפסולת,  ניקיון המרחב הציבורי

 אלא עליו להיות מוגדר כמטרה ששואפים להשיגה במישרין.

על העירייה, ובכלל זה ראש העירייה ומנכ"ל העירייה, לפעול לתיקון הליקויים 

בכלל הנושאים שהועלו בדוח זה ולקבוע תוכנית מפורטת לשיפור חזות פני 

לפעול להגברת החשיפה של ציבור התושבים לתוכניות העיר. על העירייה 

חינוך והסברה, בד בבד עם אכיפה ופיקוח הדוקים. מכלול הפעולות הללו 

, בנושא הניקיוןחברתי חיובי -שינוי התנהגותי בקרב התושבים עשוי ליצור

להגביר את אמון הציבור בעירייה ואת תחושת השייכות של התושבים, לשפר 

העירייה בנוגע לניקיון  חיסכון בעלויותציבורי ולהביא לאת חזות המרחב ה

  העיר.

 בתחום מדיניות והקובעיםירושלים  בענייניהממשלה העוסקים  משרדי על

 הסביבה להגנתהמשרד  ,ומורשת ירושלים לענייני המשרד - העיר חזות

 הדוח מן עולההעגומה ש מציאותלשיפור ה לתת את הדעת -ומשרד הפנים 

 .ירושלים העיר ניקיוןבנושא 
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 מבוא
ניקיון העיר הוא מושג נרחב הכולל היבטים הנוגעים לחזות העיר, לפינוי אשפה 

שמירה  המרחב הציבורי, ובכלל זאת לניקוי רחובותיה, כיכרותיה וגניה. ולניקוי

על איכות החיים של  משפיעים במידה רבהעל ניקיון העיר וטיפוח חזותה 

וכן על הרושם של העיר  תושביה, על איכות הסביבה ועל רמת התברואה בעיר

ת מחזקת את תחושת השייכות והמחויבו סביבה נקייהבעיני המבקרים בה. 

 ,בפסולת עלול ליצור מפגעים סביבתיים חמורים לקוילקהילה ולמדינה. טיפול 

הנכסים מפחיתה את ערך  שאינה נקייהסביבה . לרבות פגיעה בבריאות הציבור

ומשקיעים, אשר רואים בלכלוך ובהזנחה ביטוי  מבקרים ,באזור ומרחיקה תיירים

 .לחוסר תפקוד של כלל המערכת השלטונית

מעיד על התרופפות הסדר החברתי, אשר ח ציבורי מלוכלך שט ,יתרה מכך

עלולה לגרור בסופו של דבר גם עלייה ברמת הפשיעה והאלימות. תהליך זה 

אשר אימצו מדיניות אכיפה הנשענת על  בערים מתבסס על ניסיון שנרכש

, ולפיה בניין שבו חלון שבור אחד 19822משנת  ית "החלונות השבורים"יתיאור

ללא תיקון במשך זמן רב מייצר תחושת הזנחה וחוסר אכפתיות בלבד נותר 

 ינופצו אף הם. ןשתוביל לכך שחלונות נוספים בבניי

שמעניקה הרשות המקומית,  השירותים החשובים ביותר אחדהוא  ניקיון העיר

 תמחייבעמידה במשימת הניקיון  ומוקצה לו בדרך כלל נתח נכבד מתקציבה.

 הליךבתוכנית עבודה ומומחיות בביצועה, ובכלל זאת תכנון קפדני מראש, בניית 

וברכיבים הנדרשים לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי  הטיפול בפסולת

 .ולטיפוח חזות העיר

פקודת העיריות( נקבע כי על העירייה  -בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן 

בוריים להקפיד על תברואה, על פינוי אשפה ועל ניקוי הרחובות, הגנים הצי

חוק שמירת  -)להלן  1984-והמרחב הציבורי. חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

הניקיון( העניק לרשויות מקומיות סמכויות לאכיפת השמירה על הניקיון. נוסף 

 . 3בנושאחוק עזר העירייה(  -על כך חוקקה עיריית ירושלים )להלן גם 

תושבים בקירוב, והיא סווגה על ידי הלשכה  900,000-בעיר ירושלים מתגוררים כ

-באשכול חברתי 2018הלמ"ס( בשנת  -המרכזית לסטטיסטיקה )להלן גם 

. אוכלוסייתה מאופיינת במגוון קהילות הנבדלות זו מזו בדפוסי 2כלכלי 

 .התנהגותן

תיירות וכעיר  כעיר בירה המשמשת מקום מושבם של מוסדות השלטון, כעיר

, מבקרים בירושלים מדי יום אנשים רבים, אשר גם הם מייצרים 4מטרופולין

 שהו בעיר  2017אשפה בגבולות העיר. על פי נתוני משרד התיירות בשנת 

 הועסקו בירושלים  2016תיירים בממוצע מדי יום. כמו כן בשנת  20,500-כ

 
 Wilson, J. O., & Krllinh, G. L. (1982), Broken Windows. Atlantic monthly, 249(3), 29-38: ראו  2

 .1978-חוק עזר לירושלים )שמירת הסדר והניקיון(, התשל"ח  3

עיר מטרופולין היא עיר ֵאם אשר סמוך לה שוכנים יישובים עירוניים וכפריים בעלי זיקה אליה   4

ה לעיר הֵאם מתבטאת, בין השאר, בנסיעות בתחומי התעסוקה, החינוך, התרבות ועוד. הזיק

 תדירות אליה. העיר ירושלים הוגדרה על ידי הלמ"ס מטרופולין. 
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בסיס קבוע. העיר  איש שאינם מתגוררים בה אך נמצאים בה על 77,000-כ

ירושלים מאופיינת גם בפריסה טופוגרפית ייחודית ובבנייה צפופה בחלק 

משכונותיה, המשפיעות במידה רבה על אופן איסוף האשפה ופינוייה ועל הגישה 

של רכבי איסוף האשפה לנקודות ריכוז הפסולת. מאפיינים אלו מציבים אתגרים 

הטיפול בפסולת ובשמירה על ניקיון רבים לפני עיריית ירושלים בתפעול מערך 

 העיר.

 אגפיו על, התפעול מינהל באמצעות פסולת ובפינוי העיר בניקוי עוסקת העירייה

 ובפינוי בניקיון לטיפול האחראיים הגורמים פירוט 1 בתרשים להלן. השונים

 .ירושלים בעיריית הפסולת

 ירושלים הגורמים האחראים לניקיון ולפינוי הפסולת בעיריית :1 תרשים

 

ניקיון המופקדים על ה גופים חמישה יש ירושלים בעיריית כי עולה מהתרשים

אגף התברואה, אגף האכיפה והשיטור, המוקד העירוני, : בעירפסולת הופינוי 

מינהלת הרובעים ומחלקות גננות ותחזוקה באגף שיפור פני העיר. בגופים אלו 

מיליוני  600-להעסקתם הוא כעובדים במשרות תקן; התקציב  1,475מועסקים 

 ש"ח.

 , ובו עלו ליקויים5פרסם מבקר המדינה דוח בנושא הניקיון בירושלים 2003בשנת 

פרסם מבקר המדינה דוח  2008בניקיון העיר ובהטמנת הפסולת שלה. בשנת 

 
דוחות על הביקורת בשלטון המקומי באיגודים ובמוסדות להשכלה מבקר המדינה,   5

 .319-277(, "עיריית ירושלים, ניקיון העיר, סילוק פסולת והטמנתה", עמ' 2003)גבוהה 
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דוח הביקורת הקודם(, ובו עלה כי העירייה נקטה  -)להלן  6מעקב בנושא זה

ת הניקיון בעיר, אך בכל זאת נמצאו ליקויים ומפגעים אומנם פעולות לשיפור רמ

 רבים בתחום הטיפול בניקיון, בטיפוח חזות העיר ובפעולות הפיקוח והאכיפה.

, כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש העירייה 2018ועד לנובמבר  2008מנובמבר 

נבחר מר משה ליאון  2018ראש העירייה לשעבר(. בנובמבר  -)להלן גם 

 זה.לתפקיד 

 

 

 פעולות הביקורת
עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא  2018בחודשים פברואר עד נובמבר 

ניקיון העיר ירושלים וטיפוח חזותה. בביקורת נבדק מצב הניקיון בשכונות העיר; 

היקף תקציב אגף התברואה; פעולות העירייה בתחומי הטיאוט; הסרת מפגעי 

י קופות צדקה; פיקוח ואכיפה; הסברה גרפיטי ומודעות פירטיות; הסרת מפגע

וחינוך לניקיון העיר. בדיקת מצב הניקיון נעשתה בין השאר באמצעות ניטור 

הסוקר(. הביקורת  -כמותי של פריטי אשפה בסיוע יועץ מומחה חיצוני )להלן 

וביניהם: אגף נעשתה באגפים השונים של מינהל התפעול בעיריית ירושלים 

, אגף האכיפה אגף שפ"ע( -י העיר )להלן גם שיפור פנהתברואה, אגף 

, והיא כללה סיורים ברחבי העיר. ביקורת העירוני ואגף חברה המוקד, והשיטור

 השלמה נעשתה גם במשרד להגנת הסביבה. 

 

 
(, "עיריית ירושלים: ניקיון העיר", 2008)דוחות על הביקורת בשלטון המקומי מדינה, מבקר ה  6

 .753-715עמ' 
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 ס"הלמ בפרסום

 בנוגע 2016 בשנת
  החיים איכות למדד

 הגדולות הערים 14-ב
 מוקמה בישראל
 אחרונה ירושלים

 בנוגע( 14-ה במקום)
 הרצון לשביעות
 באזור מהניקיון
 המגורים

 

 מצב הניקיון בעיר 

פקודת העיריות קובעת את חובת העירייה לטפל בנושאי ניקיון העיר, אך אינה 

את איכותו. אלו נקבעים הלכה למעשה על פי מגדירה את רמת השירות ו

 מדיניות העירייה.

על פי החזון של עיריית ירושלים ומי שעמד בראשה, מר ניר ברקת, "על ירושלים 

בירת ישראל להיות עיר נקייה ומטופחת, ומשכך על העירייה להבטיח את קיומן 

יסייעו  של פעולות שיובילו לשיפור דימוי העיר בקרב תושביה והמבקרים בה,

במשיכת עסקים ותיירים ויתמכו בצמיחה כלכלית עירונית". חזון זה התבטא גם 

בדבריהם של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה בנוגע לתקציבי העירייה בכל שנה 

. בשנים שחלפו מאז נעשתה הביקורת הקודמת שב 2018 - 2013מהשנים 

 בסדר גבוה והצהיר ראש העירייה לשעבר כי נושא ניקיון העיר ממוקם

 י.העדיפויות העירונ

 

 

 סקרי שביעות רצון בנושאי תברואה וניקיון
הוא כלי ניהולי המספק משוב חיוני להנהלת  התושביםסקר שביעות רצון 

על לבצע מעקב ובקרה  הרשות . באמצעות הסקר יכולההרשות המקומית

שפר להתושבים, והוא מאפשר לה השונים בפניות  האופן שבו מטפלים הגורמים

  המוענק להם.את איכות השירות 

הערים הגדולות  14-"ס את מדדי איכות החיים בהלמ פרסמה 2016 בשנת

 היתר בין כוללים אלו מדדים. 7תושבים 100,000מעל  שבהן מתגורריםבישראל 

. מהפרסום עלה כי 8הציבורי המרחב ובניקיון הסביבה באיכות הקשורים נושאים

( במדד שביעות הרצון מהניקיון באזור 14)מקום  מוקמה אחרונהירושלים 

  .הסקר תוצאותאת  מתאר להלן 2 תרשים. המגורים

 
 (.2018)מרץ,  2016מדדי איכות חיים בערים הגדולות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   7

נושאים אלה כוללים, בין היתר, שביעות רצון מטיפול בפסולת מוצקה מוטמנת וממוחזרת,   8

 רצון מהניקיון באזור המגורים ושביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים.שביעות 
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ומעלה מהניקיון באזור מגוריהם,  20שביעות רצון של בני : 2 תרשים

 ( 2016תושבים ויותר ) 100,000בערים שבהן 

 

 עמד על  2016עולה כי שיעור שביעות הרצון בירושלים בשנת  2מתרשים 

מבקר  למשרדבממוצע הארצי. מתשובת הלמ"ס  53%-בלבד לעומת כ 35%-כ

עוד כי שיעור התושבים היהודים בירושלים המרוצים  עלה 2019 מינוארהמדינה 

 .42%מניקיון העיר היה 

ערכה עיריית ירושלים גם היא סקר שביעות רצון התושבים מחזות  2016בשנת 

(. מתוצאות הסקר עלה כי שיעור 2016סקר שביעות רצון לשנת  -העיר )להלן 

הקשור לחזות  התושבים שמרוצים באופן כללי מרמת השירות של העירייה בכל

חוסר שביעות  בלבד, כלומר רוב התושבים אינם שבעי רצון. 27%העיר היה 

רצונם של התושבים ניכר בעיקר במדדים האלה: ניקיון השטחים הפתוחים 

לא מרוצים(; ניקיון  79%לא מרוצים(; ניקיון סביב פחי אשפה ) 79%וטיפוחם )

לא מרוצים(.  73%לבים )לא מרוצים(; טיפול עירוני בצואת כ 70%הרחובות )

, ובהם נבדקו אותם 2012-ו 2009בסקרים דומים, שביצעה העירייה בשנים 

המדדים, עלתה מציאות דומה, ולפיה התושבים אינם שבעי רצון מאיכות הניקיון 

  באזור מגוריהם.

ית ירושלים עולה כי רמת שביעות י"ס ועירהלמדעת קהל שערכו  מסקרי

נמוכה הייתה  2016נכון לשנת ב הניקיון בעיר הרצון של תושבי העיר ממצ

מן הסקרים עולה כי שביעות הרצון  .לממוצע הארציגם בהשוואה  ,מאוד

 הירודה נמשכה לאורך השנים.
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אף על פי שהעירייה מייחסת חשיבות רבה לשביעות רצונם של תושביה 

ממצב הניקיון בעיר ואף יוזמת סקרים כדי להעריכה, נראה מן הממצאים 

באו להלן כי היא אינה מצליחה להביא לשיפור מצב הניקיון בעיר. שיו

הממצאים הרבים שיפורטו בהרחבה בדוח זה מתיישבים עם חוסר שביעות 

שביעות הרצון כשלעצמה, אלא -רצון התושבים, ועל כן לא די בזיהוי אי

 על העירייה לפעול כדי לשפר את רמת התברואה והניקיון בעיר. 

 

 

מוקד העירוני בנושאי תושבים ל פניות
 תברואה וניקיון

לפניות תושבי העיר בכל הנוגע  ראשיתכתובת  משמש המוקד העירוני

ניקיון והוא חוליה מקשרת בין הציבור ובין הגופים העירוניים, על מפגעי  לדיווחים

המוקד קולט את הפניות, מזין אותן  אשר באחריותם לטפל במפגעים אלה.

 בעירייה.הרלוונטיים ומנתב אותן לגורמים המקצועיים  למערכת המידע שלו

בעיריית ירושלים מותקנת מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושבים המאפשרת 

רישום שמבטיח מעקב ובקרה אחר שלבי הטיפול בדיווחי הציבור. בקובצי פניות 

ניקיון -התושבים למוקד נרשמים פרטים על אודות סוג המפגע )למשל: אי

בורי או הימצאות אשפה מסביב לְמָכל(; כתובת הימצאות המפגע; המרחב הצי

 מועד קבלת הפנייה וסגירתה במערכת הממוחשבת; וכן זהות הגורם המתלונן.

 

 פילוח הפניות למוקד לפי סוגי מפגעים עיקריים

דיווחים על מפגעים שהופנו  365,217התקבלו במוקד העירוני  2017בשנת 

לטיפולו של מנהל תפעול משלושה מקורות עיקריים: פניות אזרחים למוקד 

(; 32%(; דיווח של פקחים המועסקים באגף הפיקוח העירוני )66%העירוני )

יות (. מתוך סך הפנ2%ופניות אזרחים למחלקת פניות הציבור של העירייה )

 2017שהתקבלו במוקד העירוני, מספר הפניות בנושא תברואה וניקיון בשנת 

. מספר הפניות שהופנו מהמוקד העירוני לאגף התברואה בשנים 44,456עמד על 

 . 3מוצג בתרשים  2017-2011



 ביקורת מיוחד דוח|    96

 
 בגין הפניות מספר
 בתברואה בעיות

 בשנת העיר ובניקיון
 53%-ב גדול 2017

 בשנת הפניות ממספר
 באותה. 2011

 גדלה התקופה
  ירושלים אוכלוסיית

 בלבד 9.74%-ב

 

מספר הפניות שהופנו מהמוקד העירוני לאגף התברואה  :3 תרשים

(2017-2011) 

 

בשבע השנים האחרונות חלה עלייה במספר הפניות,  ניתן ללמוד כי 3מתרשים 

 53%-גדול ב 2017-בגין בעיות בתברואה ובניקיון העיר. מספר הפניות ב

ירושלים גדלה  . יצוין כי אוכלוסיית העיר2011בהשוואה למספר הפניות בשנת 

  בלבד. 9.74%בשיעור של באותה התקופה 

בנושאי  2017-2016מעיבוד של קובץ פניות התושבים למוקד העירוני בשנים 

קובץ פניות תושבים למוקד בנושא תברואה וניקיון(  -תברואה וניקיון )להלן 

העיקריים שבגינם פנו תושבים למוקד המפגעים שערך צוות הביקורת נמצא כי 

פינוי -אי, יבוריהצמרחב הטיאוט -אי: בנושאי תברואה היו 2017בשנת  העירוני

פינוי פסולת -איבמרחב הציבורי; ו פגרי בעלי חייםהימצאות  מכלי אצירה;אשפה 

מפלח לנושאים את פניות תושבים לאגף  4תרשים  גזם מהמרחב הציבורי.

 התברואה.
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מספר פניות על מפגעים לפי נושאים שכיחים שהופנו לאגף : 4 תרשים

 (2017-2016התברואה )

 

פניות בנושאים המתוארים  33,814במוקד העירוני  התקבלו 2016בשנת 

טיאוט המרחב הציבורי -פניות. פניות בנושא אי 35,315 - 2017בתרשים, ובשנת 

 שליש מסך הפניות בנושאים המתוארים בתרשים. 2017-2016היו בשנים 

נכתב כי העלייה המתמדת בפניות התושבים  2019בתשובת העירייה מינואר 

מעידה על אמון הציבור במערכת העירונית, וביכולתה לתת במהלך השנים 

מענה לפניות התושבים ולא בהכרח מעידה על טיפול לקוי של העירייה 

 במפגעים.

 בשניםבמספר פניות התושבים  העלייהסבור כי  המדינה מבקר משרד

 הגברתל ע יכולה להעיד אכן ,לעיל 3, כפי שעולה מתרשים 2017-2011

 מרבים הם כי ללמד ועשויה לזכויותיהם התושבים בקרב מודעותה

. עם העירייה מצד למענה זוכים שהם חשים שהם כיוון זה בכלי להשתמש

 מדיהתקבלו  2017 בשנת) והתברואה הניקיון בנושאי הפניות ריבויזאת, 

 להעיד עשוי( 3במוקד העירוני כמתואר בתרשים  פניות בממוצע 122יום 

 .העיר לתושבי מפריעיםהרבים  מפגעיםבעיר על כך ש

מבקר המדינה עמד בדוח הקודם על ניקיון לקוי של הרחובות: כך נמצאו כתמי 

לכלוך רבים על המדרכות; ברבים מהרחובות והמעברים נמצאה פסולת פזורה 
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על הקרקע, ובכלל זה צואת בעלי חיים; ונמצאו כלי אצירה שעלו על גדותיהם 

הקודם הייתה כי רמת הניקיון ברחובות עוד טרם נאספה האשפה. מסקנת הדוח 

 מספקת, ועקב כך נוצרו מפגעים תברואתיים וחזותיים. הירושלים לא היית

 אשפה מתגוללת מסביב לכלי אצירה ובמרחב הציבורי: 1 תצלום

 

 . 2018 נובמברמימין: ליד חניון בית חולים שערי צדק, 

 2018יל בשכונת קריית היובל, יולי וו: רח' זנגמשמאל

 2018 מרץ: רח' אסתר המלכה בשכונת בקעה, למטה

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום
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גם בביקורת הנוכחית, בסיורים שערך צוות הביקורת, נמצאו מדרכות שעליהן 

כתמים רבים. בלא מעט רחובות ומעברים נמצאה פסולת פזורה על הקרקע. עוד 

הם, ולעיתים קרובות מצא צוות הביקורת כי כלי אצירה רבים עולים על גדותי

אשפה רבה מתגוללת סביבם: כמה מכלי האצירה התמלאו לגמרי, ואילו כלי 

יודגש כי צוות הביקורת סייר בעיר בשעות  אצירה סמוכים נותרו ריקים למחצה.

שונות במשך היום וביקר באותם המקומות פעמים מספר. בחלק לא מבוטל 

 ם המתארים את המצב.מהמקרים חזרו המפגעים על עצמם. להלן תצלומי

שעליהם דיווח צוות הביקורת הממצאים בתשובת עיריית ירושלים נמסר כי 

. מטבע ויומיומימפגעים באופן שוטף אגף התברואה מטפל בנכונים לעת הסיור. 

הדברים, בחלק מהאזורים בעיר, אין הקפדה יתרה של אנשי המקום בשמירה 

  .עת לעתהמצטיירת משתנה מ מציאות, לכן הניקיוןעל ה

על אף ה בדבר חשיבות ניקיון העיר ויאף הצהרות העירי יוצא איפוא כי על

מפגעי התברואה והניקיון בראש סדר העדיפויות העירוני,  שא זהוצבת נה

 .עודם מהווים מטרד בעיני התושבים אשר גורם להם לשוב ולפנות לעירייה

 

 עמידה בזמני תקן לטיפול בתלונות

עיריית ירושלים קבעה זמני תקן לטיפול בתלונות אשר פורסמו באמנת השירות 

אמנת השירות(. בדוח הביקורת הקודם  -לטיפול במפגעים עירוניים )להלן גם 

נמצא כי שיעור ניכר מן התלונות המטופלות בנושא פינוי אשפה לא עמד בתקן 

 כי הקודם קורתהבי בדוח המדינה מבקרמשרד . עוד הצביע העירייה הרישהגד

המוקד, טיפול בתלונות בנושא היעדר מכולות אשפה חרג באופן  נתוני פי על

הבולט ביותר מזמן התקן. לפי נתוני המוקד, יותר משליש מהתלונות על היעדר 

 בה דווחו. 2008מכולה לא טופלו כלל בשנת 

מכלל האירועים שבהם טיפל  92%-עמד אגף התברואה ב 2017נמצא כי בשנת 

די הזמן שנקבעו באמנת השירות. להלן לוח המציג את מספר הפניות במד

בנושא פינוי אשפה ואת שיעור הפניות שלא טופלו על  2017שהתקבלו בשנת 

ידי אגף התברואה בזמן התקן שנקבע באמנת השירות לטיפול במפגעים 

 עירוניים.
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, השירות אמנת פי על

 המרחב טיאוט
 יום 14 בתוך מתבצע
. הפנייה קבלת ממועד
 הרחובות טיאוט ואולם
 ממילא אמור

 עד פעמיים להיעשות
, בשבוע פעמים שלוש

 משמעות אין ולפיכך
 שקבעה התקן לזמן

 העירייה

 

שלא טופלו על  פניותבנושא פינוי אשפה ושיעור ה הפניותמספר : 1 לוח

 (2017ידי העירייה בזמן התקן )

 

 ניקיון -אי 

 המרחב 

 הציבורי

  פינוי-אי

 אשפה

  פינו לא

  פסולת

 גזם

  אשפה

  מסביב

 למכולה

 חסרה  מכולה

  מכולה)כולל 

  הוחזרה שלא

 (למקומה

 2,210 2,231 4,543 9,051 11,732 פניות מספר

 התקני  הזמן מדד

 בפנייהלטיפול 

 ימים 30 ימים 3 ימים 8 ימים 3 ימים 14

 הפניות שלא טופלו  שיעור

 בזמן התקן )אחוזים(

4.9% 17.1% 2.2% 12.5% 11.4% 

עולה כי שיעור ניכר מהפניות בנושא פינוי אשפה טופל במסגרת טווח  1מלוח 

 זמן התקן שקבעה העירייה.

 בדוחלמצב שתואר  השוואהשיפור ב על לכאורה עידיםאלו מ נתונים

יש לציין כי זמני התקן ה. ואולם כשלעצמ תחיוביעובדה הביקורת הקודם, 

ואינם עולים בקנה אחד  ממושכים למדיבאמנת השירות שקבעה העירייה 

כך  עם תדירות הפעילות השוטפת שנקבעה אף היא באמנת השירות.

תוך ב, כי טיאוט מרחב ציבורי (לעיל 1כמוצג בלוח ) למשל קבעה העירייה

ואולם, על פי אמנת השירות, יה עומד בתקן. ימועד קבלת הפניום מ 14

טיאוט הרחובות בשכונות העיר אמור להיעשות פעמיים עד שלוש פעמים 

מדי יום ובחלק מהאתרים אף  -בשבוע, בשטחים ציבוריים הומי אדם 

הימים שנקבעו ממועד  14שלוש פעמים ביום. כלומר, במהלך -פעמיים

יה ממילא לטאט את הרחובות ארבע פעמים קבלת הפנייה אמורה העירי

לפחות. המשמעות היא שזמני התקן שקבעה העירייה באמנת השירות הם 

כה ארוכים עד כי עולה חשש שהם נקבעו רק כדי להבטיח עמידה בזמני 

  התקן ולא על מנת לקבוע לוח זמנים ריאלי לטיפול בפנייה.

שלושה  הואפינוי אשפה -ה על אייעולה עוד כי זמן התקן לטיפול בפני 1מלוח 

אשפה אמור להתבצע לכאורה  שפינוי פי על אףמשך זמן לא מבוטל.  -ימים 

 בזמן. ותמטופל ןאינמהפניות  17% -כ שלוש פעמים בשבוע, בכל זאת

סקר שביעות  ירושלים עיריית של השירותפרסמה הרשות לאיכות  2016 בשנת

. במפגעים המינהלאגפי  של םהמוקד העירוני ומטיפול שמספקשירות הרצון מ

לטיפול במפגעים, כפי הסקר העלה כי אגף התברואה עמד בזמני התקן 

שקבעה העירייה באמנת השירות, אך התושבים אינם שבעי רצון ממשך זמן 

ממקרי הדיווח על מפגעים בנושא  92%-הטיפול במפגעים הללו. כך נמצא כי ב

ניקיון המרחב הציבורי עמד אגף התברואה בזמן התקן הנדרש לטיפול, ואולם 
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ייה במפגעים הללו עמדה על רמת שביעות הרצון של התושבים מטיפול העיר

בלבד. מחברי הסקר המליצו לבחון מחדש את משכם של זמני התקן  70%

שקבעה העירייה באמנת השירות לטיפול במפגעים. כלומר, במקרים שבהם היו 

 מצדרצון נמוכה  שביעותשיעורי עמידה גבוהים בזמן התקן, ובד בבד מידת 

זמן התקן  מדדי משך את לצמצםהמליצו מחברי הסקר לשקול  -התושבים 

  הקבועים באמנת השירות.

באמנת  העמידהחל שיפור בנושא  מנםוא כי מעיר המדינה מבקר משרד

 לטיפול התקן זמן שהגדרות מכךחשש כי הדבר נובע  ישאך  ,השירות

שביעות -באי גםמתבטא  הדבר. המידה על יתר ממושכות הן במפגעים

 של התושבים ממשך הטיפול במפגעים.  נםרצו

את מדדי הזמן  לאחרונה צמצמה היאנכתב כי  2019העירייה מינואר  בתשובת

פינוי -בנושא איזמן התקן  משלל כך, אוטבעיקר בתחום פינוי האשפה והטי

  .בלבד אחד יום עלכעת  עומדהאשפה 

עיון בזמני התקן המעודכנים שאליהם התייחסה העירייה בתשובתה העלה כי 

זמני התקן קוצרו בארבעה מדדים בלבד, וכי בחלקם קיצור טווחי הזמן לא היה 

 14-משמעותי. כך לדוגמה זמן התקן לניקיון שביל, מעבר או מדרגות קוצר מ

 ם. ימים לעשרה ימים, אך זמן התקן לטיאוט רחוב נותר שלושה ימי

 נותנים אינם מדי ארוכים תקן זמנימשרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי 

 רצויה לאועלולים להנציח מציאות  התושביםרכי וצלאמיתי מיידי ומענה 

שבה העירייה אינה מטפלת כיאות במפגעים; הדבר אף יוצר מצג שווא 

ולפיו העירייה עומדת בזמני התקן, אף שהטיפול בפועל אינו מיידי. אין די 

בעדכון נקודתי של מדדי הזמן כדי לטפל במפגעים המתוארים באמנת 

השירות, אלא על העירייה לבחון תיקון כולל ומעמיק במדדי הזמן גם על 

התקנים המקובלים בערים אחרות, כדי להביא לטיפול הולם ומהיר  בסיס

 במפגעי התברואה בעיר. 

 

 ריבוי פניות למוקד העירוני ברחובות מסוימים 

צוות הביקורת בחן את קובץ פניות תושבים למוקד בנושא תברואה וניקיון. הצוות 

רחובות שבהם בדק את הפניות על פי מפתח של שמות רחובות והתמקד ב

, כלומר רחובות שלגבי ניקיונם התקבלו 100מספר הפניות השנתי עלה על 

רחובות כאלה  23עלה כי היו  2016מנתוני שנת  בממוצע שתי פניות בשבוע.

 לפחות הממוקמים בשכונות שונות בעיר.

הרחובות, שלגביהם התקבלו בשנת  23-עלה כי כמחצית מ 2017מנתוני שנת 

פניות  100-בעיות תברואה, התקבלו למעלה מ פניות בגין 100-למעלה מ 2016

, דוגמת רחובות: בית וגן, ארץ חפץ, צביה ויצחק, דרך בית לחם 2017גם בשנת 

 ודרך חברון. 
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 ספציפיים רחובות 23 -בנושא בנוגע ל 2016 בשנת תלונות 100-למעלה מ קבלת

 בותברחובניהול מערך התברואה  בעיותלהתריע לפני העירייה על  הייתה יכולה

 כילפחות ניתן ללמוד מהתלונות החוזרות  םמחצית לגבי ,זאת למרות. הללו

  .2017 בשנת בהםהתברואה מצב  את לא שיפרה העירייה

המוקד פעולה עם בשיתוף  עובד אגף התברואהנכתב כי העירייה  בתשובת

תחום התברואה ב נשניםנמצאו מפגעים חוזרים ובהם שר רחובות ותיהעירוני לא

 רחובות אלה.ב מפגעיםלהסיר כראוי את הבמטרה , והניקיון

למרות שיתוף הפעולה מצד אגף כי  לעירייהמבקר המדינה מעיר  משרד

מתעוררות שוב ושוב שלגביהם רחובות  התברואה עם המוקד העירוני יש

רחובות את כל הלאתר  העירייהניקיון. על התברואה והבעיות בנושא 

התלונות הנוגעות להם ולמצוא  ברחבי העיר, למפות את עיקרי האלה

פתרון הולם לתלונות שחוזרות על עצמן וכן למפגעים שכיחים הנצפים 

  .בהם

 

ליקויים בפעולות המוקד העירוני בכל הקשור לדיווח על מפגעי 

 תברואה

המידע הגלום ברישומי המוקד העירוני מאפשר להנהלת הרשות המקומית 

א רק לפונה היחיד, תוך כדי מעקב לטפל בליקויים הנוגעים לכלל הציבור ול

ובקרה בנושא תיקון המפגעים וריכוז נתונים סטטיסטיים המשמשים בסיס מידע 

על תלונות ומפגעים חוזרים. על כן נודעת חשיבות רבה להקפדה על רישום 

נתוני הפניות. רישום מדויק של כתובת המפגע חיוני, שכן רק לפיו ולפי אפיון 

 ולים עובדי אגף התברואה לתת מענה לפונה.מדויק של סוג המפגע יכ

צוות הביקורת מצא שבבסיס הנתונים, המאגד את הפניות שהגיעו למוקד 

העירוני, אין אחידות במידע הנרשם על הדיווחים המתקבלים. כך למשל מניתוח 

עולה כי לעיתים שם הרחוב  קובץ פניות תושבים למוקד בנושא תברואה וניקיון

. לעיתים אף לא מצוינות השכונה או 9ונרשם באופנים שונים המדווח אינו מדויק

הנפה שאליהן מתייחסת הפנייה. הדבר חמור במיוחד כאשר מדובר ברחובות 

בשכונות הערביות בירושלים שלחלקן לא ניתנו כתובות ובחלקן שמות השכונה 

  זהים לשמות הרחובות.

 
ריקה", -ריקה", "קוסטה-כך למשל רחוב קוסטה ריקה ירשם בקבצים במגוון דרכים: "קוסטא  9

"קוסטה ריק", "קוסטה ריקה", "קוסטהריקה" או "קוסטריקה" וכדומה. דוגמה נוספת: דרך ג'בל 

קבצים גם "גבל מוקבר", "גבל א מוקבר", "גבל אל מוכבר", "גבל אלמוכבר", מוכבר נרשמה ב

 "גבל אלמוקאבר" או "גבל אלמוקבר".
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 מקשה העירוני במוקד המידע מערכת של הנתונים בבסיס האחידות-אי

 הבודדת היבפני הטיפול של המבט מנקודת: התושבים בדיווחי הטיפול את

 להופיע יכולות ולכן ,בשטח עצמו המפגע במציאת קושי ימצאשי תכןיי

. טופלו שלא מפגעים על פניות או מפגע לאותו בנוגע חוזרות פניות

לספק מידע , בסיס נתונים שאינו אחיד מקשה כוללת מבט מנקודת

מפגעים על ללמד על ריבוי מפגעים באזורים מסוימים או  יסטי שיכולטטס

החל בראש העירייה וכלה במנהלי  ,פני מקבלי ההחלטותלחוזרים ולהציג 

תמונת מצב כוללת של האגפים במינהל תפעול וברשות לאיכות השירות, 

 הפניות המגיעות למוקד העירוני.

לרשותה, ועל המוקד העירוני על העירייה לטייב את בסיס הנתונים שעומד 

להקפיד על מחשוב כתובת המפגע המדווח, כדי שהרישום יהיה מדויק 

 ואחיד.

 

 

אמצעים נוספים לבחינת רמת הניקיון 
 במרחב הציבורי

משקפים את רמת הניקיון מעקב וניתוח של פניות הציבור וסקרי דעת קהל 

 רשויותההציבורי, להתמודד עם האתגר של ניקיון המרחב  כדי בעיר. עם זאת,

. לשם תחום אחריותןב הניקיון מצב את ןבעצמ ולמדוד לזהות נדרשות מקומיותה

בסיס לבניית תוכנית  שמשושי מדדים יאמצו מקומיותה רשויותה כי ראויכך 

הצבת יעדי כדי שתכליתה הפחתת רמת הלכלוך בשיעור מדיד תוך  ,אסטרטגית

 הפחתה כמותיים למעקב אחר התקדמותה. 

 

 בעיר הניקיון מדידת רמתל כליםעדר יה

מבקר המדינה העיר לעירייה בשתי הביקורות הקודמות על הצורך  משרד .1

כי הימנעות מפעולה כזו וקבע  ,בגיבוש כלים למדידת רמת הניקיון בעיר

פוגעת הלכה למעשה ביכולתה של העירייה לשפר את איכות השירות 

מסרה העירייה כי  2003 משנתבתגובה לדוח הביקורת  לאזרח ולייעל אותו.

היא בוחנת כל העת כלים ומדדים לעמידה על יעילותם של שירותי הניקיון 

מצא מבקר המדינה כי  2008בדוח הביקורת הקודם משנת ופינוי האשפה. 

כי היא בוחנת כל העת מדדים  2003אף על פי שהעירייה מסרה בשנת 

 זה. וכלים, בפועל לא היו בידיה כלים שיטתיים מסוג 

עיריית ירושלים נדרשת למסור מדי שנה ללמ"ס נתונים כמותיים בדבר  .2

משקל האשפה שפינתה משטחה המוניציפלי באותה שנה. נתונים אלה 

יכולים לשמש אינדיקציה מסוימת לדפוסי הייצור והצריכה ברשות המקומית 

המעידים על רמת החיים בה. מדד זה יכול לסייע אף לבחינת יעילות איסוף 



 ביקורת מיוחד דוח|    104

שפה. עם זאת, מדד זה אינו יכול לסייע לבחינת רמת הניקיון ברחובות הא

 העיר.

, שימוש במדד, האומד את 2012בשנת  10לפי דוח שפרסם הבנק העולמי

מודדת על ידי שקילה  רשות מקומיתנאספת בכלי האצירה אשר ההאשפה 

התושבים והבאים  שמייצריםאינו כולל את כל האשפה , בנקודת הפינוי

בכלי האצירה  נמצאת. האשפה שאינה של הרשות המקומית בשעריה

וחלקה  ,או מפונה באיחור רב כללבמרחב, אינה מפונה  פזורהנותרת 

 ולפגוע בחזות העיר. המתפרק בשטח ועלול ליצור בעיות תברוא

ועסק בשיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי  2016, שפורסם בשנת 11מחקר

בורי נקי יש לנטר מעת לעת את בישראל, העלה שכדי להשיג מרחב צי

כמות הלכלוך ולהעריך את השיפור ואת ההתקדמות לעבר יעדי ניקיון 

כמותיים שהוגדרו מראש. אחת השיטות שהוצעו היא אמידה ותיעוד של 

כמות הפסולת ביחידת שטח )אזורי מגורים, מסחר, גנים ציבוריים, פארקים 

ם שונים. ניתן אף לבצע וגינות משחק( על ידי ספירת פריטי אשפה מסוגי

מדידה משלימה של משקל האשפה שנאספה באותה יחידת שטח. שיטות 

תמונת שאינה  -אלו מספקות תמונה כוללת לגבי רמת הניקיון במרחב 

מתקבלת מהסתפקות במדידת כמות האשפה הנאספת מכלי אצירה בלבד. 

לכל כמות פסולת שנספרה ביחידת שטח נתונה )צפיפות האשפה( ניתן 

להעניק ציון, ומדרג הציונים יכול לאפשר לרשות המקומית להשוות את 

רמת הניקיון באזורים שונים בתחומה לאורך הזמן. מתודולוגיית ספירת 

פריטי אשפה מסוגים שונים במרחב הציבורי מקובלת בערים ובמדינות 

שבארצות  14ובניו יורק 13, בלוס אנג'לס12בעולם, למשל במיאמי ביץ' )פלורידה(

 .17ובסקוטלנד 16, במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה15הברית, בגרנדה שבספרד

, 2005יצוין כי המשרד להגנת הסביבה משתמש במדד מעין זה עוד משנת 

כדי לנטר את רמת הלכלוך במרחב הציבורי של חופי ישראל. לצורך כך 

הגדיר המשרד להגנת הסביבה "מדד חוף נקי", אשר משמש להערכה 

ואובייקטיבית של מידת ניקיון חופי הארץ הלא מוכרזים בהתבססו  אחידה

 
 ראו:  10

D. Hoornweg and P. Bhada-Tata, What A Waste: A Global Review of Solid Waste 

Management, urban development series knowledge papers, The world Bank (May, 2012)  

 (, 2016( )1)17אקולוגיה וסביבה מ' נגב, "שיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל",   11

 .40-33עמ' 

  presentation.pdf-program-inesshttps://www.miamidade.gov/parks/library/cleainl ראו:  12

  http://cleanstreetsla.com/cleanstatראו:   13

14   Evaluating Municipal Services: Scorecard Cleanliness Program  

 ראו:  15

Waste Management. 2013 May; 33(5):1037-1046, An Index to Quantify Street Cleanliness: 

The case of Granada (Spain)  

  /index-litter-research/national-http://kab.org.au/litterראו:   16

 ראו:  17

Code of Practice on Litter and Refuse, Department of Environmental Food and Rural Affairs 

(April, 2006)  

https://www.miamidade.gov/parks/library/cleainliness-program-presentation.pdf
http://cleanstreetsla.com/cleanstat
http://kab.org.au/litter-research/national-litter-index/
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 שבשנת פי על אף

 העירייה הודיעה 2003
 כל בוחנת היא כי

 ומדדים כלים העת
 שירותי של ליעילותם

 ברחובות הניקיון
 ביצוע במועד, העיר

 הנוכחית הביקורת
 העירייה הצליחה טרם

 מדידה שיטת לאמץ

 

על תהליך דיגום של כל פרטי הפלסטיק ובדלי הסיגריות הפזורים ביחידת 

 שטח חוף נתון.

במשרד  סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילהבהבהרה ששלח 

 מסר הלה כי נודעת 2018להגנת הסביבה לצוות הביקורת מאוגוסט 

, בדומה תות המקומייוביעתו של מדד ניקיון בפעילות הרשולקת חשיבו

שמפעיל המשרד. לדבריו מדד זה הצליח לשפר במידה רבה  מדד חוף נקיל

פעילות כיוון ש זהשכראוי לקבוע מדד על פי הבהרתו  מצב החופים. את

 שאינה נמדדת אינה יכולה להיות מבוקרת.

ה עצמה: אחת ההמלצות הצורך בקביעת מדדים עלה גם ממסמכי העיריי

שהוציאה העירייה הייתה כי עליה  2013שעלו בדוח קיימות עירונית משנת 

לקבוע קריטריונים ברורים לבחינת רמת הניקיון. נוסף על כך, גם מן 

עלה כי  2018ההסכם הקיבוצי שעליו חתמו העירייה וארגון העובדים ביולי 

ם שיתבססו ככל האפשר מודל התגמול לעובדים ייגזר מנוהלי עבודה חדשי

 על מדדים כמותיים.

 יעילותם לבחינת בעולם המקובלים ישימים כלים קיימיםאף על פי ש

 הודיעה 2003 שבשנת ואף על פי ,עיררחובות הב הניקיון שירותי של

 ומדדים כלים העת כל בוחנת היא כילמשרד מבקר המדינה  העירייה

חמש  - הנוכחית המעקב ביקורת ביצוע במועד, גם העניין לצורך

שיטה  לאמץהעירייה  טרם הצליחה -שנים מאוחר יותר  העשר

  .לניקיון הרחובות שהיא מספקת םשירותיהשל  יעילותםלמדידת 

כדי לשפר את ניקיון העיר וכדי לקבל תמונת מצב כוללת על רמת 

על העירייה לאמץ מדדים כמותיים שיבטאו את כמות האשפה  הניקיון

האשפה המגיעה לתחנות  משקלהפזורה בשטח ולא יסתפקו באמידת 

את רמת  לאמוד לעירייהיאפשר האיסוף. שימוש במדדים מסוג זה 

 .יה בתחום זהפעולות את ולהעריךהניקיון במרחב הציבורי 

 

 ניטור כמותי של פריטי פסולת במרחב הציבורי

בעיר ירושלים התקשר משרד מבקר המדינה הניקיון  רמתבחינת  לצורך .1

הסוקר(, לניטור מספר פריטי  -עם יועץ מומחה )להלן  2018בנובמבר 

הציבורי לשם בחינת רמת הניקיון בירושלים, האשפה הפזורים במרחב 

בדומה לשיטה המיושמת במדינות שונות בעולם והמופעלת גם לצורך 

הערכת ניקיון החופים בישראל ב"מדד חוף נקי". לשם השוואה בדק הסוקר 

 חיפה. דים דומים גם את הערים תל אביב ובמד
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 מבקריםשל הסוקר פסע ברחובות הערים במסלולים המדמים מסלולי הליכה 

 ובמשך הליכתו מנה את פריטי הפסולת שנקרו בדרכו. 18או תושבים

בימים ראשון, ביצע הסוקר שש בדיקות בכל עיר  2018 נובמבר במהלך

. בכל יום בחר הסוקר רצף שכונות ורחובות אחר וניטר אותם שלישי וחמישי

מסלולים בבוקר ובערב באותה עיר. מסלולי ההליכה של הסוקר בכל עיר 

ק"מ בסך הכול, והם כללו סביבות מגורים, שטחי מסחר  60-עמדו על כ

בחירת השכונות ותעסוקה, תיירות, פארקים, גני משחקים ודרכים ראשיות. 

אשר בין הערים, שכונתי דומה  כלכלי-חברתיעל תמהיל התבססה  שנדגמו

 .19"מצב פני החברה"נגזר ממפות שפרסמה הלמ"ס בדוח 

מ'  100רמת הניקיון חושבה על פי מספר פריטי הפסולת שנספרו לאורך 

 100-פריטי פסולת ל 10-בתוואי המסלול הנבדק. אם נוטרו בממוצע פחות מ

 100-פריטי פסולת ל 19-ל 11טרו בין מ', הוגדר המסלול "נקי מאוד"; אם נו

מ'  100-פריטי פסולת ל 49-ל 20מ' הוגדר המסלול "נקי"; אם נוטרו בין 

מ'  100-פריטי פסולת ל 50-הוגדר המסלול "מלוכלך"; אם נוטרו למעלה מ

 הוגדר המסלול "מלוכלך מאוד".

שלהלן מתוארת רמת הניקיון העירונית שנמצאה על ידי הסוקר  2בלוח  .2

 ם ירושלים, חיפה ותל אביב: בערי

 הניקיון ורמת' מ 100 של מסלול לאורך פסולת פריטי מספר: 2 לוח

 (2018 נובמבר) העירונית

 העיר

 מספר 

 הרחובות 

 שנבדקו

  אורך

  מסלול

 כולל

  מספר

  פרטי

 פסולת

  פסולת פריטי מספר

 מ' 100 -ממוצע ל

 26.5 16,087 מ' 60,600  88 ירושלים

 19.5 11,652 'מ 59,600 80 אביב תל

 21.1 12,712 'מ 60,100 76  חיפה

עולה כי על פי הגדרות הסוקר, הערים ירושלים וחיפה מלוכלכות.  2מלוח 

 26.5בעיר ירושלים מנה הסוקר את מספר פריטי הפסולת הרב ביותר: 

מ', כלומר הסוקר נתקל בהליכתו בפריט פסולת בכל  100-פריטי פסולת ל

 מ'. 4

שבדק  -ירושלים, חיפה ותל אביב  -להלן מתוארים שלוש הערים  3בלוח 

 הסוקר ומפולחים רחובותיהן לפי רמת הניקיון:

 
כלכליים -בתכנון המסלול עשה הסוקר מאמץ לכלול תמהיל שכונות בעלות מאפיינים חברתיים  18

מגוונים. הסוקר לא הבדיל בין סוגי דרכים כגון מדרכה להולכי רגל, דרך ראשית, דרך עפר, 

גות וסימטאות צרות. הסוקר לא התחשב בשינויים ברוחב דרך צרה, מעגלי תנועה, מדר

 המדרכה, וכן גם לא באשפה הפזורה באזורים שאינם דרכים, דוגמת שטחים פרטים פתוחים.

 (.2014)אוקטובר,  7דוח פני החברה בישראל מס' מבט על הערים הגדולות, למ"ס,   19
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 הרחובות מספר

 המוגדרים בירושלים
 גבוה מאוד מלוכלכים

 שניים מפי יותר
 ויותר בחיפה ממספרם

 ממספרם ארבעה מפי
 אביב בתל

 

 (2018פילוח הרחובות לפי רמת הניקיון )נובמבר  :3 לוח

 העיר

  רחובות

 מאוד נקיים

 רחובות

 נקיים 

  רחובות

 מלוכלכים

  רחובות

 מאוד מלוכלכים

 12.5% 37.5% 25% 25% ירושלים

 3% 45% 22% 30% אביב תל

 6% 47.5% 26.5% 20%  יפהח

עולה כי חצי מהרחובות בירושלים נמצאו מלוכלכים או מלוכלכים  3מלוח 

מאוד, בדומה לתל אביב ולחיפה, ואולם מספר הרחובות בירושלים 

 4ממספרם בחיפה ויותר מפי  2המוגדרים מלוכלכים מאוד גבוה ביותר מפי 

  ממספרם בתל אביב.

רח' לח"י שבו  הרחובות שהוגדרו "מלוכלכים מאוד" בירושלים נמנים 12עם 

 100פריטים כל  94מ'; רח' פייר קניג שבו נספרו  100פריטים כל  310נספרו 

 מ'. 100פריטים כל  85עלמי שבו נספרו -רח' מוסא פאדי אלמ'; 

הסוקר הבדיל בין פסולת הניתנת לספירה "רגילה" ובין פסולת הפזורה  .3

במרחב הציבורי בהיקף נרחב אשר קשה למנות את פרטיה. פיזור פסולת 

כאמור הוגדר על ידי הסוקר "מפגע פסולת", והוא מהווה לדעתו בעיה 

י והסביבתי. כך, פסולת פזורה שמנתה להערכת חמורה בהיבטים החברת

פריטים הובילה למתן "כרטיס צהוב"; פסולת מרוכזת  100-ל 10הסוקר בין 

פריטים כונתה "מזבלה", ובמקרים  100-שמנתה להערכת הסוקר למעלה מ

 כאלה נתן הסוקר "כרטיס אדום".

מתוארים מספר מפגעי הפסולת שמצא הסוקר בערים ירושלים,  4בלוח 

 יפה ותל אביב. ח

 מפגעי פסולת בשלוש הערים : 4 לוח

 אדום כרטיס צהוב כרטיס העיר

 4 13 ירושלים

 0 5 אביב תל

 0 12  חיפה

עולה כי מספר מפגעי הפסולת הגדול ביותר נמצא בעיר ירושלים.  4מלוח 

כמו כן, ירושלים הייתה העיר היחידה  כרטיסים צהובים. 13הסוקר העניק לה 

ברחובות: תדהר, שחראי,  -ארבעה במספר  -כרטיסים אדומים אשר קיבלה 

 עלמי.-שמעון הצדיק ומוסא פאדי אל
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 רמת בחינת לשם הציבורי במרחב הפזורים האשפה פריטי מספר ניטור

העלה כי במרחב הציבורי בירושלים נמצאו מפגעי  בירושלים הניקיון

לכלוך. הבחינה העלתה כי המרחב הציבורי מלוכלך גם בהשוואה לערים 

 תל אביב וחיפה.

נכתב כי השמירה על הניקיון עומדת  2019 יפו מינואר-עיריית תל אביב בתשובת

ק"מ  665-בראש סדר העדיפויות של העירייה. בעיר, על פי התשובה, יש כ

ק"מ. הניקיון מתבצע  552-ובות ומעברים אשר מתוכם מנוקים מדי יום כרח

בחלוקה לשמונה אזורים, ובכל אזור מפעיל אגף התברואה קבלן ניקיון אחר. 

עיריית תל אביב מבצעת ביקורות בשטח על עבודות הניקיון באמצעות מפקחי 

 עבודה מטעמה, שאף הם נתונים לביקורת מדגמית באמצעות מנהליהם. 

מדידת רמת הניקיון במרחב הציבורי והגדרת יעדים כמותיים להפחתת 

 יעילותםכמות הפסולת הפזורה עשויות לסייע לעיריית ירושלים לבחון את 

ולאתר נקודות כשל.  שהיא מספקת האשפה ופינוישל שירותי הניקיון 

 את לעת מעת תנטרכי העירייה  רצוימרחב ציבורי נקי,  להשיג במטרה

 יעדי לעבר דמותההתקאת את השיפור ו להעריך תוכל וכך ,הלכלוך רמת

 .מראש שתגדיר כמותיים ניקיון

כדי  משתמשת בכלים העומדים לרשותה בתשובת עיריית ירושלים נטען כי היא

פניות ציבור, סקרי  לאמוד את רמת הניקיון ואת מידת שביעות רצון התושבים:

, במטרה לקבל הקהילתיים ומתנדביםמינהלים גורמים בדעת קהל, דיונים עם 

הצעת משרד עם אתגר הניקיון ברחבי העיר.  ותלהתמודדתמונת מצב כוללת 

כפי , להשתמש במעין מדד לניטור רמת הלכלוך בחופי ישראל מבקר המדינה

גבולות שלה שעושה המשרד להגנת הסביבה, נכונה לרצועת חוף מוגדרת 

 מורכב והמאתגר בירושלים.אינה מתאימה למרחב הציבורי ה, וברורים

, 2003עוד הוסיפה העירייה כי הרעיון שמציע הסוקר כבר נוסה בעירייה בשנת 

. ואיכותלו מדדים לרמת הניקיון בעירלקביעת הוביל  לאהוכח כלא מוצלח ואך 

שכללו הוספת  על פתרונות אחריםהעירייה החליטה במקומו, על פי התשובה, 

מטעם אגפי הנפות במנהלי עבודה וצוותי סיור תגבור בשכונות,  ניקיון ובדיע

. הומי קהל ובאזורי תיירותאזורים ב , בייחודשיטור עירוניהאכיפה והתברואה וה

במרחב  הפתרון הוכח ככלי חשוב המבטיח ניקיון איכותילטענת העירייה 

  הציבורי.
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משרד מבקר המדינה מדגיש כי אין בהצגת מתודולוגיית הסקר בה עשה 

שימוש הסוקר משום המלצה על שיטת מדידה ספציפית. מטרת ההצגה 

היא להדגים את היכולת לבצע ניטור כמותי של רמת הלכלוך במרחב 

הציבורי העירוני ולהציג את רמת הניקיון בעיר על פי מדד אובייקטיבי. 

ותאמים לצרכים ולנסיבות הספציפיות הם כלי עבודה מדדים כמותיים המ

עיקרי לקביעת מדדי ביצוע לניקיון המרחב הציבורי, המקובל במדינות 

רבות בעולם והמּוכר בספרות המקצועית. יצוין כי שיטת המדידה שבה 

השתמשה העירייה בעבר כוללת מדידה באמצעות תשע נקודות תצפית, 

וקר. הנתונים שהוצגו לעיל בדבר והיא שונה מהשיטה שבה השתמש הס

היעדר שביעות רצון התושבים עלולים ללמד על כך שאין די בפתרון 

שמציעה העירייה לתגבור מערך עובדי הניקיון. ייתכן ששימוש במדדים 

כמותיים אובייקטיביים יוכל דווקא לסייע לעירייה לייעל את הקצאת 

בנוגע למספר  המשאבים ולהיות כלי בתהליך קבלת ההחלטות, למשל

 העובדים המועסקים, לפריסתם בשטח ולאופי העבודה הנדרשת מהם. 

במאמציה  תמשיך היא הביקורת הערות לאורכי בתשובתה הבהירה  העירייה

 ,העיר ברחבי הלכלוך וניטור הניקיון שיפור לשם נוספים מדידה פתרונות לאתר

 .לרשותה העומדים למשאבים אםבהת

תשובת המשרד  -)להלן  2019בתשובתו של המשרד להגנת הסביבה מינואר 

להגנת הסביבה( נכתב כי מדדים כמותיים הם עמודי תווך מכריעים בחשיבותם 

לשיפור הניקיון במרחב הציבורי ולעמידה ביעדי ניקיון. משום כך החליט המשרד 

מיקוד לשנת כי היעד ל"שיפור הניקיון במרחב הציבורי", שהוא אחד מיעדי ה

, יכלול בניית תוכנית אסטרטגית שתסקור את המדדים הכמותיים הקיימים 2019

בארץ ובעולם, ותבחן את התאמתם לשימוש בישראל, הן ברמה הלאומית והן 

 ברמה המוניציפלית. 

עוד הוסיף המשרד להגנת הסביבה בתשובתו כי להבדיל מסמכויות שבידי 

יבה לא ניתנה בחקיקה סמכות לפעול משרד הפנים, הרי שלמשרד להגנת הסב

לשיפור רמת ניקיון ואיסוף אשפה במרחבים העירוניים. לפיכך המשרד מוגבל 

ביכולתו להורות לרשויות המקומיות ליישם שיטות מדידה כמותיות, לשפר את 

התשתיות לאיסוף הפסולת בשטחן או להכריז על מצב ניקיון ירוד באופן שיחייב 

 רשויות לנקוט מעשים.

 כיתשובת משרד הפנים(  -)להלן  2019 מינואר משרד הפנים מסר בתשובתו

 מדדים לבנות במטרה ובמשאבים בכלים, בידע מחזיק הסביבה להגנת המשרד

 הפנים משרד וכי ,המקומיות הרשויות של הניקיון רמת למדידת אחידים כמותיים

 .הסביבה להגנת המשרדאם יפנה אליו בנושא  פעולה ישתף

 מדיניותאסדרת ל במשותף לפעולמשרדי הפנים והגנת הסביבה על 

על  שתבוססבכל הרשויות המקומיות כוללת לניקיון המרחב הציבורי 

 .אחידים ובני השוואה מדדים כמותיים
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 העירייה שאוספתהאשפה  משקל

כאמור, מדי שנה מקבלת הלמ"ס מהרשויות המקומיות במדינה נתונים על 

ומיהן וסולקה לתחנות מעבר ולאתרים מרכזיים משקל האשפה שנאספה מתח

 להטמנת פסולת או למיחזור.

פינתה  2016מסרה העירייה ללמ"ס נתונים, ולפיהם בשנת  2017בשנת 

טון אשפה. משקל אשפה זה חולק על ידי הלמ"ס במספר  455,670מתחומיה 

 .874,187ימי השנה ובמספר התושבים בעיר, אשר על פי נתוני הלמ"ס עמד על 

ק"ג  1.43-כ 2016כי מהעיר ירושלים פונו בשנת  2017כך פורסם בנובמבר 

אשפה מוצקה לנפש מדי יום. מפרסום הלמ"ס עולה עוד כי ממוצע פינוי 

תושבים  100,000הפסולת לנפש ליום בערים בישראל שבהן מתגוררים מעל 

 ק"ג לאדם ליום. 1.75-עמד על כ

, אשר בשנת 20י של תושבי הרשותכלכל-ייתכן שיש קשר בין האשכול החברתי

(, ובין כמות האשפה שמייצרים 10)מתוך  2בירושלים עמד כאמור על  2018

כלכלי נמוך יותר, כמות האשפה קטנה -התושבים, כך ככל שהאשכול החברתי

יותר. עם זאת הנתון בדבר מספר התושבים המתגוררים בשטחה המוניציפלי של 

שמיים, כפי שהוצגו לעיל, נמוכים בהרבה ירושלים שנוי במחלוקת: הנתונים הר

מפעלי מים מאלו שהציגו גורמים אחרים, דוגמת העירייה עצמה וחברת הגיחון, 

. ההבדלים בנתונים נובעים ככל הנראה ממידע חסר 21בע"מוביוב ירושלים 

הנוגע למספר התושבים בשכונות הערביות במזרח העיר ובעיקר בשכונות 

שלים אשר נמצאות מעבר לגדר ההפרדה שבשטחה המוניציפלי של ירו

 הערביות בשכונות והתברואהבקובץ דוחות זה "הניקיון  להלן ראו להרחבה]

  "[.ירושלים במזרח

כך, היועץ ששכרה העירייה במטרה להעריך מחדש את תחום מסלולי פינוי 

האשפה, התבסס בדוח שהכין על נתון שמסרה לו העירייה, ולפיו מספר תושבי 

 איש יותר מנתוני הלמ"ס. 80,000-כ - 946,133על  העיר עומד

יתר על כן, בירושלים, בהיותה עיר בירה המשמשת מקום מושבם של מוסדות 

השלטון, עיר תיירות ועיר מטרופולין, מבקרים מדי יום אנשים רבים מלבד 

תושביה, אשר גם הם מייצרים אשפה בגבולות העיר. כאמור, על פי נתוני משרד 

. כמו כן, 22תיירים בממוצע מדי יום 20,500-שהו בעיר כ 2017נת התיירות בש

 איש אשר אינם מתגוררים בירושלים. 77,000-כ 2016בעיר הועסקו בשנת 

אם נביא בחשבון בחישוב משקל האשפה שאוספת העירייה לכל תושב את 

מספר התושבים הגבוה יותר, את מספר התיירים המבקרים בעיר ואת מספר 

 
י חממה בתהליכי ייצור וטיפול אי שוויון בפליטת גז -צדק אקלימי בישראל ת' נויגרטן,   20

 (. 2013) 2, נייר עמדה מס' בפסולת עירונית מוצקה

חברת הגיחון, מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ הוקמה על ידי עיריית ירושלים כתאגיד עצמאי   21

הפועל על פי עקרונות עסקיים, שמטרתו לספק שירותי מים לתושבי ירושלים וסביבותיה ולטפל 

 הביוב והניקוז.במערכת המים, 

מיליוני  2.67-)שהם כ 74%שעשה משרד התיירות,  2017על פי סקר התיירות הנכנסת לשנת   22

ימים בקירוב,  5מהם לנו בה  45%-אנשים( מאלה שביקרו בארץ, הגיעו לבקר בירושלים, ו

  בממוצע.
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 הנמוך האשפה משקל
 עיריית שמפנה יחסית

 את מעלה ירושלים
 העירייה כי החשש

 כל את אוספת אינה
 לא וחלק, האשפה
 נותר ממנה מבוטל

 הציבורי במרחב פזור
 מלוכלך אותו ומותיר

 

נמצא כי משקל האשפה שמפונה מירושלים לנפש נמוך עוד  -המועסקים בה 

 יותר בהשוואה לממוצע הארצי.

 כך למשל משקל האשפה הנאספת בערים שמספר תושביהן עומד על יותר 

, כלומר לכאורה 23נפש, והן אינן ערי מטרופולין ואינן ערים מתוירות 100,000-מ

ק"ג  1.68הן, עומד על לא מתווספת בהן אשפה על זו המיוצרת על ידי תושבי

 משקל גבוה יותר מזה הנאסף בירושלים. -ליום לתושב 

נאספת בכלי האצירה ההאשפה , שקילת 24כפי שצוין לעיל בעניין מדדים לניקיון

, שעליה נסמכים שקילה בנקודת הפינוי באמצעותמודדת  רשות מקומיתאשר 

הבאים התושבים ו שמייצריםאת כל האשפה  תאינה כולל נתוני הלמ"ס,

בכלי  נמצאתהאשפה שאינה כך יש חשש ש. של הרשות המקומית בשעריה

או מפונה באיחור רב  כללבמרחב, אינה מפונה  פזורהנותרת בירושלים האצירה 

 ולפגוע בחזות העיר. הוחלקה מתפרק בשטח ועלול ליצור בעיות תברוא

 ,ירושליםשמפנה עיריית יחסית האשפה הנמוך  משקלבדבר אלה  נתונים

שביעות הרצון הנמוכה של בנושא הנתונים שהוצגו לעיל  בשילוב

את החשש כי  מעלים, העיר ברחובות האשפה ניטור ותוצאותהתושבים 

התושבים והבאים  שמייצריםהאשפה  כלעיריית ירושלים אינה אוספת את 

נותר פזור במרחב הציבורי ומותיר  זו מאשפה מבוטל לא וחלק ,בשעריה

  אותו מלוכלך.

האשפה לנפש אינם  משקלנכתב כי נתוני הלמ״ס בדבר העירייה  בתשובת

 על פי התשובה, משקל :תואמים בהכרח את כמויות האשפה הנאספות בעיר

"ג ק 1.6 ]להבדיל מהאשפה שאוספת העירייה[ היא תושב שמייצר כל האשפה

האשפה המיוצרת בעיר  משקלמוסיפים ל מנםואועובדים  תייריםו ,ליום לנפש

וסיפה העירייה עוד ה. בכמות פחותה הרבה יותר בהשוואה לתושביםאך 

חשש הביקורת שמא עיריית ירושלים אינה אוספת את כל האשפה בתשובתה כי 

 בשל כך נותרת פסולת במרחב הציבורי, ייבחן וייבדק.ו ,ברחבי העיר

מתשובת העירייה נראה כי היא מודעת לפער בין משקל האשפה המיוצרת 

 מעירמשרד מבקר המדינה בעיר ובין משקל האשפה שאוספת העירייה. 

מצב הניקיון במרחב  ביןהקשר  לבחינתלפעול בהקדם כי עליה לעירייה 

 .בפועל אוספת שהיא האשפה משקלהציבורי ובין 

 
 
 -זור לצורך החישוב התבסס צוות הביקורת על הנתונים שפרסמה הלמ"ס בסקר פסולת ומח  23

וכלל בו את הערים האלה:  2017כולל פסולת ביתית, מסחרית וגזם ואשר פורסם בנובמבר 

  ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, חולון, בני ברק, רמת גן, בת ים, רחובות ואשקלון.

 ראו:  24

D. Hoornweg and P. Bhada-Tata, What A Waste: A Global Review of Solid Waste 

Management, urban development series knowledge papers, The world Bank (May, 2012) 
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הנתונים שהוצגו לעיל מעלים מציאות קשה, ולפיה עיריית ירושלים אינה 

ממלאת את חובתה לנקות כראוי את רחובות העיר ורחוקה עד מאוד 

בירת ישראל, תהיה עיר נקייה  ,ירושליםת שמלמלא את מדיניותה המוצהר

באופן שיוביל לשיפור דימוי העיר בקרב  . על העירייה לפעולומטופחת

תושביה והמבקרים בה, יסייע במשיכת עסקים ותיירים ויתמוך בצמיחה 

  כלכלית עירונית.

והן על פי נתונים  תושביה בעיני הן ,מלוכלכים ירושלים העיר רחובות

 .האשפה שמפנה העירייהמשקל של ו אשפה פרטי רניטו של משווים

אף על פי שניקיון העיר מושפע מניהול כלל משאבי הפסולת העירוניים, 

ומובחן ולמצוא דרכים אובייקטיביות  עצמאייש להתייחס אליו כאל נושא 

למדידתו. יש להגדיר את ניקיון המרחב הציבורי כמטרה שעל העירייה 

 לשאוף להשיגה במישרין ולא כפעילות נלווית לטיפול בפסולת העירונית.
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תקציב ומצבת כוח האדם באגף 

 התברואה 

 :5מוצג בלוח  2017-2011תקציב אגף התברואה בעיריית ירושלים בשנים  .1

 ( 2017-2011) היבעיריתקציב אגף תברואה : 5 לוח

 שנים

  אגף תקציב

  התברואה

 (שקלים)אלפי 

  תקציב ביצוע

  התברואה אגף

 (שקלים)אלפי 

  בין פער

 לביצוע תקציב

  תקציב

  כולל עירוני

 (שקלים)אלפי 

  תקציב שיעור

  התברואה אגף

 הכולל התקציב מתוך

2011 291,485 279,789 4.0% 3,826,000 7.6% 

2012 319,214 302,256 5.3% 4,088,000 7.8% 

2013 346,278 327,241 5.5% 4,360,000 7.9% 

2014 391,508 363,475 7.2% 4,650,000 8.4% 

2015 412,020 380,995 7.5% 4,920,000 8.4% 

2016 406,815 380,998 6.3% 5,175,500 7.9% 

2017 422,189 399,700 5.3% 5,470,000 7.7% 

 8.0% 4,641,357 5.9% 347,779 369,930 ממוצע

 .משרד מבקר המדינה בעיבוד 2017-2011משרד הפנים בשנים  שלכספיים מבוקרים  דוחות על פי

 8%-עמד תקציב אגף התברואה על כ 2017-2011בשנים  עולה כי 5 מלוח

 2017ועד שנת  2011משנת עלה  בממוצע מסך התקציב העירוני, וכי הוא

מיליוני ש"ח(. עוד עולה  422-מיליוני ש"ח לכ 291-)מכ 45%-כבשיעור של 

ם במהלך במלוא ולא נוצלבממוצע מהתקציבים השנתיים  6%כי  5מלוח 

 .השנים זאת למרות מצב הניקיון העגום בעיר

מיליוני  230-עמד תקציב השכר באגף התברואה על כ 2017נמצא כי בשנת 

 מסך התקציב השנתי של האגף. 54%-שהם כ ש"ח,

קיבלה הממשלה שתי החלטות בדבר הקצאת  201826-ו 201725בשנים 

מיליון ש"ח לשיפור נושאי התברואה והניקיון  115-תקציב כולל של כ

 . 27בשכונות הערביות במזרח ירושלים

 
בנושא "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח  2684החלטת ממשלה מס'   25

 ים(.לטיפול במפגעים בירושל 2684החלטת ממשלה  -)להלן  28.5.17כלכלי", 

"צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח  בנושא ,3790החלטת ממשלה מס'   26

 (.13.5.18ירושלים" )

 ".ניקיון ותברואה בשכונות הערביות במזרח ירושלים" להרחבה בעניין זה ראו בקובץ דוחות זה  27
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 בסך העירייה השקעת

 ח"ש מיליוני מאות
 לא ובניקיון בתברואה

 לתפוקות הביאה
 שיפרה ולא מספקות

 העיר ניקיון את

 

בתשובתו של משרד הפנים נכתב כי הושקעו מאמצים להגדיל את מענק 

הבירה ואת תקציבי הפיתוח של העיר במטרה לייעל ולשפר את מערך 

התברואה הכולל בעיר לרבות בשכונות הערביות במזרחה. כחלק מהסיכום 

 2018התקציבי בין משרדי האוצר והפנים ועיריית ירושלים בשנת התקציב 

וני שקלים בתקציבי פיתוח לביסוס איתנותה ועצמאותה של מילי 87הוקצו 

 . נוסף על כך ציין משרד הפנים כי יצא בקול קורא לייזום פרויקטים28העירייה

שעשויים לשפר במידה רבה את ניקיון העיר, כגון פרויקט התקנת כלי 

 קרקעיים.-אצירה תת

בים בתשובת העירייה נכתב כי בשנים האחרונות השקיעה העירייה משא

 1,000-עובדי טיאוט, הוטמנו כ 200-רבים בטיפול בתחום הניקיון: התווספו כ

 12.5כלי אצירה והתווספו  2,000כלי אצירה ומתוכננים להטמין עוד 

כי על אף ההשקעה  בתשובתה הוסיפה עודמסלולים חדשים לפינוי אשפה. 

ם הקרובה, הפער בין המשאבי העירונית הגדולה בשנים האחרונות ובשנה

שמשקיעה העירייה לבין המשאבים שמשקיעות העיריות בערים גדולות 

אחרות בארץ עדיין גדול מאוד ועומד ביחס ישר של פי שניים לטובת 

 העיריות האחרות.

כי למרות השיפור שחל מאז פרסום דוח  בתשובתה הבהירה העירייה

 הניקיון.את נדרש להוסיף ולשפר את חזות העיר והביקורת הקודם עדיין 

 נעשים בהתאם ומערך האכיפההאחזקה והניקיון  אולם חזות העיר, רמת

 ייה.הכלכלית של העיר הליכולת

נמצא אפוא כי היקף ההוצאות של אגף התברואה, אשר עמד בשנים 

מסך הוצאות העירייה, עלה בהדרגה מדי שנה.  8%-על כ 2017-2011

נרחב שהושקעו  על אלה יש להוסיף תקציבי מדינה ייעודיים בהיקף

. לאור מצב הניקיון 2018-2017בתחום התברואה בירושלים בשנים 

בעיר נראה כי השקעת העירייה בסך מאות מיליוני ש"ח בתברואה 

ובניקיון לא הביאה לתפוקות מספקות ולא שיפרה כמצופה את ניקיון 

  העיר.

על העירייה לתעל את פעולותיה ואת משאביה באופן שיוביל למימוש 

 מדיניותה המוצהרת.

פרסמה עיריית ירושלים דוח מסכם המתבסס על ניתוח כלכלי  2017במאי  .2

דוח מקינזי(. מהדוח עולה  -וסטטיסטי שערכה חברת הייעוץ מקינזי )להלן 

עובדי תברואה. נתון זה  1.03תושבים בירושלים מועסקים  1,000על כל  כי

על פי הדוח נמוך מן הנתונים הקיימים ברשויות המקומיות המשתתפות 

תושבים.  1,000-עובדי תברואה ל 1.3, העומד בממוצע על 1529-בפורום ה

תושבים בירושלים הוא פחות  1,000-זאת ועוד, מספר עובדי התברואה ל

 
ה הפיננסי" בקובץ דוחות להרחבה בעניין זה ראו פרק "החוסן הכספי של עיריית ירושלים וניהול  28

 זה. 

"עיריות עצמאיות" בישראל שלא קיבלו "מענקי איזון" או  15, 2018איגד, נכון לשנת  15-פורום ה  29

 "מענקי פיתוח" ממשלתיים, ונוהלו כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.
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עובדים.  2.13ממחצית ממספר עובדי התברואה בתל אביב, העומד על 

ש"ח  468-ב 2017בשנת  תברואה לתושבההוצאות עורכי הדוח אמדו גם את 

ש"ח לתושב בממוצע ארצי. כלומר, הוצאות התברואה לתושב  671לעומת 

 מהוצאות התברואה הארציות הממוצעות לתושב. 30%-בירושלים נמוכות ב

 1,165, העסיק מערך התברואה של העירייה 2018ליולי נמצא שנכון 

 עובדי תברואה בממוצע  1.28-עובדים. כלומר יחס המועסקים עמד על כ

תושבים. אם נצרף לנתונים אלה את העובדה כי שירותי הניקיון  1,000-ל

החל  2018באגן העיר העתיקה מבוצעים על ידי קבלן פרטי, וכי באוגוסט 

הניקיון בשכונות הערביות במזרח העיר והעובדים  מערך להפרטת שירותי

, שהועסקו בשכונות הערביות במזרח העיר עברו לעבוד במערבה של העיר

, הרי שהיחס של מספר בחשבון הובאו לא אלו באזורים הניקיון ששירותי כך

תושבים גבוה הרבה יותר ואינו שונה  1,000-עובדי התברואה בממוצע ל

 1.3, העומד בממוצע על 15-ת החברות בפורום המהותית מהמקובל ברשויו

 .תושבים 1000 -עובדי תברואה ל

, אשר זוכה לתוספות תקציביות ירושלים עיריית כי עולה הדברים מן

 רבות תשומות משקיעהניכרות ממשרדי הממשלה השונים, אכן 

עם זאת, לנוכח המצב . רבים תברואה עובדי מעסיקהו, הניקיון בתחום

העגום בשטח נדמה כי השימוש שעושה העירייה במשאבים העומדים 

היקף בדבר " יסודי בית בדקעל העירייה לעשות "לרשותה איננו יעיל. 

 דיחוי ללא ולפעולח האדם המטפלים בנושא הניקיון והתקציבים וכ

 .בנושאשהיא משקיעה משאבים ה לניצול יעיל של

כי עם כניסתו של ראש העירייה, מר משה ליאון,  בתשובת העירייה נכתב

לתפקיד, וקבלת אחריות אישית שלו כמחזיק תיק התברואה  2018בנובמבר 

ושפ"ע, מושם דגש בנושא ניקיון העיר ותחזוקתה והוא עומד בראש סדרי 

העדיפות העירונית. ראש העירייה הורה לבנות תוכנית עירונית לטיפול 

. התוכנית 2019יבורי, אשר תיושם במהלך שנת בניקיון וטיפוח המרחב הצ

 בתחומיכוללת רפורמות חשובות והקצאת משאבים רבים ומשמעותיים 

העבודה שהוכנה הוגדרה כיעד עירוני שמשמעותו  תוכניתהפיזיים. העשייה 

  .רבים ומשאבים אחת מטרה להעבודה מטריציונית עירונית 
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ליקויים בפעולות העירייה בתחום 

 בשכונות היהודיותהניקיון 

 טיאוט 
העירייה פורסת כלי אצירה במרחב הציבורי שאליהם אמור הציבור להשליך 

פסולת. הטיאוט הוא פעולה משלימה לאיסוף הפסולת הפזורה במרחב הציבורי. 

 שלושעד מתבצע על ידי אגף התברואה פעמיים  בעירהרחובות בשכונות  וטאיט

. טיאוטית של עובדים ובין ברכב , בין בעבודה ידנבממוצע בשבוע פעמים

נעשה הטיאוט בכל יום ובחלק כמו מרכז העיר קהל  יבשטחים ציבוריים הומ

 ביום.פעמים שלוש עד התיירות אף פעמיים י מאתר

עיבוד ממוחשב שעשה צוות הביקורת לקובץ נתוני הפניות למוקד העירוני משנת 

טיאוט המרחב -דיווחים על אי 11,732העלה כי במוקד העירוני התקבלו  2017

 מכלל הפניות בנושאי תברואה.  21.3%הציבורי, שהם 

, עולה כי התושבים מייחסים חשיבות רבה 2016מסקר שביעות הרצון לשנת 

לניקיון הרחובות, לניקיון השטחים הפתוחים וטיפוחם ולניקיון סביב פחי 

רוצים מביצועי מינהל התפעול בתחומים הללו. יצוין כי האשפה, והם אינם מ

 העירייה הגדירה לעצמה בסקר רכיבים אלו כראויים לשיפור.

בדוח הביקורת הקודם קבע מבקר המדינה כי יש מקום לשיפור רמת הניקיון 

 ברחובות והצביע על כך שנמצאה פסולת רבה פזורה ברחובות ובמעברים רבים.

 צאה פסולת ברחובות רבים ובשוליהם וכן במעברים.גם בביקורת הנוכחית נמ

 להלן תצלומים הממחישים את התופעה.
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 אשפה מתגוללת במרחב הציבורי: 2 תצלום

 

 2018 יולימימין: רח' יואל שבשכונת מאה שערים, 

 2018 ינואר ,גאולה בשכונת ילין אבינועם רח' :משמאל

 2018 נובמבר ,וגן בית שבשכונת שחראיי "א 'רח :למטה

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

צוות הביקורת אומנם מצא אשפה פזורה אך כי  כתבנ עיריית ירושלים בתשובת

הדבר נכון לעת ביצוע הביקורת ולא נותר רלוונטי זמן מה לאחר עזיבתו של צוות 

הביקורת את המקום, שכן עובדי הניקיון היו באזורים אלה שנסרקו ופינו את 

 .הפסולת

כי רחובות העיר אינם מטואטים כיאות אינה מתבטאת רק בסיורי  הטענה

צוות הביקורת. הדברים עלו גם מפניות התושבים, מסקרי שביעות רצונם 

ומסקר הניקיון שעשה משרד מבקר המדינה כמפורט לעיל, וכן מתפיסת 

 העירייה עצמה את המצב בשטח, כפי שיובא להלן.
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כראוי בולטים מאוד  איננו מטואטאשפה פזורה בפרהסיה ומרחב ציבורי ש

 סביבהמעורר בקרב הציבור רושם שהעיר אינה נקייה. לעין. מצב זה 

 ויוצרת השלכת פסולת ולכלוך ברשות הרביםעודד עלולה למלוכלכת 

. על העירייה לפעול ביעילות ליצירת המקום כלפיודחייה ניכור  תחושת

ן התושבים ותגביר סביבה נקייה אשר תוביל מאליה להעלאת שביעות רצו

 את תחושת השייכות של התושבים למקום שבו הם חיים. 

 

 מערך הטיאוט העירוני

 העובדים מרביתעובדים.  1,165 העירייה של התברואה מערך העסיק 2018 ביולי

רחובות העיר  לניקיוןעובדי הטיאוט אחראים  -מהם( עוסקים בטיאוט  75%-)כ

, השאר ביןבאזורי מגורים, תעסוקה, תיירות, בילוי ופנאי. עובדים אלה אמונים, 

אין  שבהם ובאזוריםעל טיאוט הרחובות ועל איסוף האשפה מסביב לפחים 

לעובדי איסוף  גם מסייעיםגישה לרכבי איסוף אשפה. עובדי טיאוט הרחובות 

 לפינוי האשפה אינו מספק. כוח האדם המתועל  שבהםהאשפה בימים עמוסים 

 פרויקטבמסגרת העיר  במרכז התשתיות החלפת סיום עם ,2010 שנת סוףב

 ידה על טיאוט עובדי העסקת כילידי מסקנה  העירייהגיעה ה, הקלה הרכבת

 . עליה לפעול לתיקון המצבכי ו יעילה אינה

לשם עלה כי  בנושא הפרטת הטיאוט הידני 2011מניירות עמדה עירוניים משנת 

לפיו תהיה ירושלים עיר נקייה ומטופחת, העירייה "מעוניינת הגשמת חזונה 

להפריט את תחום הטיאוט הידני בכלל חלקי העיר ולקנות שירותי ניקיון 

באמצעות קבלנים חיצוניים. מהלך של הפרטת הטיאוט הידני יביא לשיפור ניכר 

 התיירות בפרט".ברמת הניקיון בעיר, באזורי העיר השונים בכלל, ובאזורי 

מניירות העמדה האמורים עלה כי עמדה זו של העירייה התגבשה אחרי 

 שהתברר לה כי:

 "תפוקות עונה על הנדרש בטיאוט הידני אינו הקיים ב]מערך ה[העירוני "א כ

בסדר גודל של ירושלים. תוספת תקינה נוספת  לעיר]הרצויות[  קיוןיהנ

בנוסף גם משאבים ניהוליים כה בעלויות גבוהות ומצריכה לאגף, כרו

 ם ]של עובדים חדשים[.לקליטת

 גורם מה שאינו מאפשר גמישות בתפעול העובדים  ,מבנה ההעסקה העירוני

 .לירידה ברמת השירות

  שכן , הינה גבוהה יותר [ניקיון]יעילות ואפקטיביות לאורך זמן בקניית שירות

 ."מענה הולם לעובדים במערכת העירונית [מתן]ישנה שחיקה מוגברת ללא 

כי העירייה שקלה כמה חלופות לפתרון הבעיות  העמדה ותמניירעוד עלה 

במערך הטיאוט ומצאה כי מבין כל החלופות, שתיים היו רלוונטיות ביותר: 

מהלך הכרוך  -הגדלת התקינה של פועלי הטיאוט אשר יועסקו על ידי האגף 

יעילות מוגבלת מצד אחר; הפרטת שירותי הטיאוט בעלויות גבוהות מצד אחד וב

של העירייה והעברתם לקבלן חיצוני באופן שאמור לתת מענה להעלאת רמת 



 119|    חזותה וטיפוח ירושלים העיר ניקיון

 
 את להפריט במקום
 כפי, הטיאוט מערך

 גורמים שהמליצו
, בעירייה מקצועיים

 את העירייה הגדילה
 הטיאוט עובדי מצבת

 2017 - 2012 ובשנים
 מערך לתקן הוסיפה
 עובדים 253 הטיאוט

 

הניקיון. מניירות העמדה עלה כי מהלך של הפרטת הטיאוט הידני טומן בחובו 

עלויות כלכליות גבוהות, בעיקר בטווח הקצר, אך בטווח הארוך קטנות באופן 

 וגדלה יעילות הטיאוט וכך גם השמירה על הניקיון.יחסי העלויות 

 פרויקט" שהוגדרה תוכנית 2011ביוני  העירייה גיבשה בהתאם לעמדה זו

 עם התוכנית נעשתה בתיאום .]ההדגשה במקור[" תשתיתי מהותי ביותר

 שירותי ורכישת בעיר הידני הטיאוט מערך הפרטת לצורך ובמימונו האוצר משרד

 יעביר האוצר משרד כי התוכנית הוחלט פי על. חיצוניים קבלנים באמצעות ניקיון

שילוב הנותרים ללמימון פרישתם של חלק מהעובדים ו ש"ח מיליוני 33 לעירייה

העירייה נשאה ונתנה עם ארגון העובדים בדבר יישום התוכנית  במערך העירוני.

 אך המשא ומתן לא נשא פרי. 

גון העובדים היציג לא יצא "פרויקט נמצא כי בשל כישלון המשא ומתן עם אר

תשתיתי מהותי" זה אל הפועל. במקום להפריט את מערך הטיאוט, כפי 

, הגדילה העירייה את מצבת עובדי הטיאוט, השהמליצו גורמים מקצועיים בעיריי

  תקנים למערך הטיאוט. 253הוסיפה  2017-2012ובשנים 

כי במהלך השנים ניתנו  2014 בשנתגם מבקרת העירייה מצאה בדוח שפרסמה 

לעובדי אגף התברואה תוספות שכר שונות כדי לתגבר את צוותי העבודה 

ולהתגבר על איסוף האשפה בעיר, והגיעה למסקנה כי נדרשת חשיבה מחודשת 

בשאלה אם ההשקעה הכספית של העירייה בניקיון העיר משיגה את יעדי האגף 

יה היא במתן תגמול כספי גבוה ואם הדרך היעילה והכדאית כלכלית לעירי

 לתגבור העבודה.

 נם שלשביעות רצו, הייתה 2016הרצון משנת על פי סקר שביעות 

גם היקף מטיאוט רחובות העיר נמוכה מאוד.  השנאותה התושבים ב

הפניות למוקד העירוני בנושא זה, כפי שהוצג לעיל, מחזק את ממצאי 

 2012הסקר. נוכח נתונים אלו ובהשוואה גם לנתוני הסקר משנת 

המצביעים על העדר שביעות רצון התושבים ממערך הטיאוט בשיעור 

ועד  2012ניכר כי הוספת התקנים למערך הטיאוט העירוני מאז שנת דומה, 

לא הביאה לשינוי הרצוי במצב  - בו התקיים הסקרשהמועד  - 2016שנת 

על  שביעות רצון התושבים.הגדילה את לא ושצפתה העירייה הניקיון כפי 

 העירייה לבחון מחדש מהי הדרך היעילה והכדאית לטיפול בנושא.

מערך הטיאוט  2018על אף היעילות המוגבלת בהוספת התקנים תוגבר בשנת 

הגיעו העירייה ּוועד עובדי התברואה  2018ים נוספים: ביולי העירוני בעובדים רב

בירושלים להסכם להפרטת שירותי איסוף האשפה והטיאוט בשכונות הערביות 

במזרח העיר. במסגרת זו הוחלט להעביר את העובדים ששימשו למתן שירותים 

אלה בשכונות הערביות במזרח העיר אל מערבה. כלומר, מערך הטיאוט אומנם 

 131-רט בחלקו אך מערך הטיאוט הקיים בשכונות מערב העיר תוגבר בהופ

העובדים שהועסקו קודם לכן במזרח העיר. העובדים שהועברו לעבודה במערב 

 מיליוני ש"ח לערך בשנה.  2.5-שכר עידוד בעלות של כ יהעיר תומרצו במנגנונ

שרד לממונה על השכר באגף השכר והסכמי עבודה במ בכיר סגןבתשובתו של 

ההחלטה בדבר הפרטה במקום שבו יחסי עבודה  נכתב כי 2019האוצר מינואר 
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 לא רבות שנים במשך

 העירייה בידי עלה
 פעילות את לשפר
 בעיר הטיאוט מערך

 על חובתה את ולמלא
 את לנקות דין פי

 על, כראוי רחובותיה
 רבים כספים אף

 זה במערך שהשקיעה

 

צדדי ודורשת -מעוגנים בהסכמים קיבוציים אינה יכולה להיעשות באופן חד

היוועצות עם ארגון העובדים היציג. הסתדרות העובדים הכללית החדשה )להלן 

מדיניותה  ההסתדרות( אשר היא ארגון העובדים היציג, מתנגדת במסגרת -

 האשפה ופינוי הטיאוט מערך הפרטתהרוחבית לסוגיית מיקור החוץ. נוכח זאת 

 ירושלים עיריית עבור חשובים יםשגיה הם חוץ למיקור והעברתו העיר במזרח

בהסכמה ובשיתוף פעולה עם ועד עובדי  הבעיהשהצליחה לפתור את  בכך

עוד נכתב בתשובתו כי העברת התקנים בהסכם  סתדרות.ההתברואה וה

ממזרח העיר למערבה נבעה מטענת העירייה כי חסרים לה  2018מיולי  הקיבוצי

תקנים של עובדי טיאוט במערב העיר, והשתת תגמול תלוי ביצועים ותפוקות 

 נועדה להגביר את היעילות בעבודה ולהוביל לשיפור בניקיון העיר.

ייעול מערך לדרכים נוספות לשיפור ו תבחן העירייה נכתב כי העירייה בתשובת

כי במסגרת ההסכמות שהושגו  בתשובתה העירייה הוסיפהבעיר. עוד  אוטהטי

כלול תקציב  2019עם משרד האוצר בנושא הרפורמה במערך הטיאוט בשנת 

 מיליוני שקלים עבור נושא זה. 52.5תוספתי בסך 

עירוניים ובגידול במספר על העירייה לעשות שימוש מושכל במשאבים ה

המועסקים במערך הטיאוט בשכונות מערב העיר, בייחוד לאור התוספת 

מהמועסקים  11%-תקנים לניקיון שכונות אלו, שהם כ 131הניכרת של 

 באגף התברואה.

במשך שנים רבות לא עלה בידי העירייה לשפר את פעילות מערך הטיאוט 

ת רחובותיה כראוי, על אף בעיר ולמלא את חובתה על פי דין לנקות א

מחויבת לנהוג ביעילות  העירייהכספים רבים שהשקיעה במערך זה. 

במשך השנים כי  מהביקורת עלהובחיסכון במסגרת מילוי חובתה זו. 

מכיוון שלא הושגו ו ,בניגוד להחלטתה שלהלמעשה יה יהעירפעלה 

של הגדלת מספר עובדי בחרה בחלופה הסכמות עם ועד העובדים 

שלפי עדותה שלה, יעילותה חלופה  -הטיאוט המועסקים בתקן עירוני 

ברי כי הפרטת שירותים הכרוכים בהעסקת כוח אדם היא הליך נמוכה. 

מורכב ורגיש ויש חשיבות רבה בהקפדה על מימוש זכויותיהם ההסכמיות 

ה של העובדים. עם זאת, ההחלטה להותיר את מספר עובדי התברוא

בתקן העירוני על כנו, על אף הפרטת השירותים בשכונות הערביות 

  במזרח העיר מותירה חלק מהבעיה בעינה.

 - תחום הניקיון וטיפוח המרחב הציבורי בעיר ירושליםבתשובת העירייה נכתב כי 

אתגר  הוא - על מורכבותה הדמוגרפית, הטופוגרפית, התשתיתית והתקציבית

והן  יות והחברתיותזהפי הן בתחום התשתיות נרחבתגדול המחייב השקעה 

עוד עלה בתשובתה שכדי לשנות את נראות המרחב  היומיומי. בתגבור השוטף

נראות  , עתיר משאבים וחוצה גופים וארגונים.רחב היקף מהלךהציבורי דרוש 

 .עשייה עירונית רחבה חוצהבהם נשתחומים,  כמהמושפעת מהמרחב הציבורי 

עובדי הטיאוט, ונדרשת פעולה משולבת ומשותפת מספר לא די בהגדלת 

 הנדרשים לשם כך. המלווה בהקצאת המשאבים
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 גרפיטי מפגעי נמצאו
 כאלה ובהם, רבים

 מקומם על הנותרים
 על שיוסרו בלי רב זמן
 העירייה ידי

 

על העירייה מוטלת האחריות בדין לדאוג לניקיון המרחב הציבורי, לפעול 

ליזום מהלך רחב היקף, עתיר משאבים וחוצה גופים וארגונים, כעולה 

 מדבריה, במטרה לשפר את נראות המרחב הציבורי בירושלים. 

 

 

 מפגעי גרפיטי
ללא הסכמת בעלי הרכוש  שנעשוציורים לכתובות או ל וא שם כוללגרפיטי ה

חומות על לרוב על קירות בתים,  ציורים וכתובות גרפיטי מסורטטים. צוירושעליו 

כתובות נועדו להעביר מסרים הציורים או ה ם.בניינים בערים רבות בעולעל ו

והם מבטאים  לסדר הקיים חברתיים שונים, פעמים רבות של מחאה והתנגדות

 מספר נחשבעד לפני שנים ת נאצה ושנאה. לעיתים תכנים פוגעניים וכתובו

חוק העונשין, ב 196 בסעיףו הגרפיטי לעבירה על החוק ונהגו לראות בו ונדליזם

רטט או חורת על מקרקעין סכותב, מצייר, מ, אף נקבע כי מי ש1977-תשל"זה

מאסר  -של זולתו שלא כדין, או מדביק עליהם שלא כדין כתב או שלט, דינו 

 שנה אחת.

, וכיום הגרפיטי הגרפיטי כתובות את הציבור תסבתפי שינויים חלו זמןה במשך

 יבדומה לציור ,בעולם שוניםמנות מקובלת במקומות וא חשב במקרים רביםנ

כך נמצא כי בתקופת הביקורת איפשרה העירייה לאומנים ליצור אומנות  .קיר

גרפיטי בתנאי שקיבלו אישור בכתב מבעל הנכס שעליו מתנוססת אומנות 

הגרפיטי. כדי לוודא שאין ביצירה משום מפגע ויזואלי או כדי לוודא שהיא אינה 

טוט של פוגעת באוכלוסייה מסוימת ביקשה העירייה מהאומנים לשלוח אליה סר

הציור בטרם צוירה הכתובת על כותלי הנכס. עד מועד סיום הביקורת אישרה 

 ציורי קיר בלבד. 22העירייה 

, והסרת "עשפ אגף באחריות ואה מורשות שאינן גרפיטי בכתובות הטיפול

שני  לצורך כךאשר מפעיל  מפגעי הגרפיטי מבוצעת באמצעות קבלן חיצוני

 צוותים.

 וכתובותשל ריסוס סיסמאות  התופעהצא כי נמ הקודם הביקורת בדוח .1

גרפיטי נפוצה ברחבי העיר וכי מפגעי גרפיטי רבים נותרים על מקומם 

 במשך זמן רב. 

גם בביקורת הנוכחית נמצאו מפגעי גרפיטי רבים, וביניהם כאלה הנותרים 

על מקומם זמן רב ואינם מּוסרים על ידי העירייה. הווה אומר, העירייה איננה 

  פעולות בנושא זה ורק מגיבה בהתאם לפניות העולות מן השטח.יוזמת 

הביקורת מפגע גרפיטי בכיכר דניה שבשכונת בית כך לדוגמה צילם צוות 

 כחצי שנה לאחר מכן,, 2018גם בסוף אוקטובר צא כי ומ 2018מרץ הכרם ב

עוד מצא צוות הביקורת, בסיור אחר שערך  .בכיכרהמפגע עודנו מתנוסס 

, מפגע גרפיטי המתנוסס על בניין ברחוב בן 2018במרכז העיר באוגוסט 

 .2018יהודה שנותר על מקומו גם בתחילת נובמבר 
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 מפגעי גרפיטי: 3 תצלום

 

 (2018המפגע צולם פעם נוספת באוקטובר ) 2018 מרץמימין: כיכר דניה בשכונת בית הכרם, 

 (2018בנובמבר  המפגע צולם פעם נוספת) 2018 אוגוסט ,36רח' בן יהודה : משמאל

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

 של אגף שפ"ע גרפיטי מפגעי להסרת העבודה תוכניתבביקורת עלה כי  .2

על סמך פניות שהתקבלו במוקד העירוני ופניות מטעם  אך ורק נבנית

 . גרפיטי מפגעי לאיתור יזומה סיורים תוכנית אין לעירייהטרה, וכי המש

קיבל צוות הביקורת מהמוקד העירוני את נתוני התלונות  2018באוגוסט 

בדבר כתובות גרפיטי שהתקבלו במוקד במהלך אותו השבוע. מנתונים אלה 

וע התקבלו שתי תלונות בנושא. בסיור שערך צוות עלה כי באותו השב

הביקורת שלושה ימים מאוחר יותר נמצא כי מפגעי הגרפיטי שלגביהם 

התקבלו התלונות אכן נמחקו, אך ברחבי מרכז העיר נמצאו סיסמאות 

ומפגעי גרפיטי רבים אחרים אשר מקנים לעיר מראה מוזנח. לא זו אף זו, 

ר הקבלן הפועל בשם העירייה הופיעה סמוך מאוד לכתובת גרפיטי שהסי

 כתובת אחרת אשר אותה לא טרח הקבלן למחוק. 

או על פניות אין די בכך שהעירייה נסמכת רק על תלונות התושבים 

הוק המבוסס על -אד טיפול. גרפיטימפגעי להסיר  המשטרה במטרה

שכן אינו משקף בהכרח את המצב  ,פניות ציבור בלבד אינו מספק

 םבמידת מעורבותגם ה למוקד העירוני תלויה ילאשורו בשטח. הפני

על העירייה לפעול  של עוברי האורח למפגעי הגרפיטי. םורגישות

 דין.בלהסרת מפגעי הגרפיטי באופן יזום ושיטתי, מתוקף חובתה 
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צוות  שנמצאו במהלך הסיור האמור של גרפיטילכתובות  דוגמאות להלן .3

 הביקורת:

 : מפגעי גרפיטי4 תצלום

 

 2018 אוגוסטרח' הלל במרכז העיר, 

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום
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 ונשנים חוזרים דיווחים

 טופלו גרפיטי שמפגעי
 שכתובות בשעה

 ממשיכות הגרפיטי
 ברחובות להתנוסס

 כבד צל מטילים העיר
 הנתונים אמינות על

 העירייה טיפול בדבר
 במפגעים

 

, פנה הצוות למוקד 2018בעקבות הסיור שערך צוות הביקורת באוגוסט 

. 15וברח' הלל  36העירוני בתלונה להסרת מפגעי הגרפיטי ברח' בן יהודה 

נמצא כי המפגעים לא  2018בדצמבר למרות זאת, בסיור חוזר שנערך 

הוסרו. יתרה מזו, פנייה חוזרת למוקד העירוני לאחר סיור זה העלתה שפנייה 

אחת לא תועדה כלל ופנייה שנייה דווחה ככזו שטיפולה הסתיים. גם בפנייה 

 החוזרת דווח שמפגעי הגרפיטי טופלו, אך הם נותרו על קירות הבניינים.

ירייה כי דיווח חוזר ונשנה שמפגעי משרד מבקר המדינה מעיר לע

גרפיטי טופלו בשעה שהם ממשיכים להתנוסס ברחובות העיר מטיל 

צל כבד על אמינות הנתונים בדבר טיפול העירייה במפגעים. בשים 

לב לכך שהמוקד משמש גורם מרכזי בנוגע לקבלת דיווחים על 

מפגעים ולטיפול בהם, על העירייה לתת את דעתה למתואר לעיל 

  .בהם והטיפול המדווחים המפגעים תיעוד אופןגבי ל

מחלקת במהלך הביקורת מסר הממונה על האחזקה באגף שפ"ע כי 

האחזקה האמונה על הנושא שוקדת על תוכנית עבודה שתתבצע על פי 

 רבעים לטיפול בכתובות הגרפיטי.

היא מקבלת את הערת הביקורת וכי נוסף על  כי בתשובת העירייה נמסר

ניקיון מפגעי גרפיטי על פי קריאות מהמוקד העירוני היא תקפיד ליזום 

 .בעיר המסיירים והפקחים בעיםהר סיירי באמצעות כתובות לאיתור פעילות

בהסכם עם קבלן חיצוני למטרות ניקוי והסרת  התקשרהכאמור, העירייה  .4

 מועסקים העירייה דרישת לפי כי בביקורת נמצא .כתובות גרפיטי בלבד

ניקיון גני משחקים בהקבלן החיצוני גם בניקיון המרחב הציבורי בכלל ו צוותי

 הקבלן מעת לעת מפגעי גרפיטי. מסירגני המשחקים  ניקויבפרט. במסגרת 

 הוא לשמן שלא עבודות ביצועב רצומומזמנו חלק מ הקבלן משקיע ,כלומר

  נשכר בעוד העבודות שאותן הוא אמור לבצע אינן מבוצעות באופן מיטבי.

 יהיהעיר לנוכח מפגעי הגרפיטי שצוות הביקורת איתר ברחבי העיר, ע

במשימות שלשמן הוא נשכר על כך שהקבלן יועסק רק  להקפיד

והתקשר עם העירייה, בייחוד כאשר המשימות לשמן הועסק לא 

 מולאו על ידו.

 ניקוי, קיטור או חול התזת, הכנה עבודות כוללת גרפיטי מפגעי הסרת .5

 .צבעב כיסויאו  ושטיפה

צוות הביקורת התרשם כי פעולות העירייה להסרת מפגעי הגרפיטי יצרו 

מפגעים חזותיים בעצמם, ואף נמצאו מקרים שבהם הייתה ההסרה חלקית 

 .התופעה חומרתאת  תצלומים הממחישיםלהלן בלבד. 
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 מחיקת מפגעי גרפיטי באמצעות התזת צבע או שפשוף: 5 תצלום

 

 2018 אוגוסטמימין: רח' הלל במרכז העיר, 

 2018 ספטמבר: שדרות הרצל, באמצע

  2018 אוגוסט: רח' בצלאל במרכז העיר, משמאל

 .משרד מבקר המדינה צוות: צילום

על העירייה לפעול להסרת מפגעי הגרפיטי באופן שפעולת ההסרה 

 עצמה לא תהווה מפגע חזותי.

 

. 30הזנחהמפגעי הגרפיטי בירושלים פוגעים בחזות העיר ומייצרים מצג של 

כפי שעולה מהמתואר לעיל, העירייה אינה עושה די להסרת מפגעי 

הגרפיטי ברחובות העיר בכך שהיא מגיבה לחלק מפניות הציבור ואינה 

יוזמת בעצמה את הסרתם. על העירייה ליצור מרחב ציבורי מטופח 

ומתוחזק לרווחת התושבים, העסקים והמבקרים ולהסיר במלואן כתובות 

מאושרות על ידה ופוגעות בחזות העיר. על ההסרה  גרפיטי שאינן

להתבצע באופן שיחזיר את המצב לקדמותו ולא ייצור עוד מפגע חזותי. 

נוסף על כך, על העירייה לשקול לרענן את ההנחיה ולפיה על מי 

שמשרטט כתובות גרפיטי לקבל לכך אישור מראש ממנה ומבעל הנכס 

 בטרם יעשה זאת.

 

 
 .Wilson, J. O.,and G. L. Krllinh, (1982), Broken Windows. Atlantic monthly, 249(3), 29-38ראו:   30
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 תמפגעי מודעות פירטיו
 196חוק עזר לשילוט( וסעיף  -)להלן  1980-חוק עזר לירושלים )שילוט(, התש"ם

לחוק העונשין מסדירים את הכללים בעניין הדבקת מודעות ברחבי העיר 

  וקובעים דרכי פרסום אסורות.

מודעות  ,בשאר חלקי העירו ,הביקורת הקודם נמצאו במרכז העיר בדוח .1

 .ןיה לא פעלה להסיריוהעיר ,שהודבקו בניגוד לחוק עזר לשילוט

בדומה לביקורת הקודמת, נמצא גם בביקורת זו כי ישנן מודעות רבות 

המודבקות במקומות אסורים לפרסום )למשל על עמודי חשמל, גדרות, 

מעקות, תחנות אוטובוס, קירות של מבנים פרטיים ותאי טלפון ציבוריים(, 

עסק, מודעות אבל ובהן מודעות פרסומת של אנשים פרטיים או של בתי 

  ומודעות בעלות גוון פוליטי.

הדבקת מודעות פירטיות קיימת בכל רחבי העיר אך מאפיינת בעיקר את 

 הציבור החרדי, שבו הן משמשות כלי לפרסום ולהעברת מידע )פשקווילים(.

צוות הביקורת סייר בשכונות העיר בכלל ובשכונות שבהן מתגוררות 

אוכלוסיות חרדיות בפרט, דוגמת שכונות מאה שערים, גאולה, זיכרון משה 

 להלן תמונות:ובית וגן, ומצא שתופעת הדבקת מודעות נפוצה בהן במיוחד. 

 הדבקת מודעות פירטיות: 6 תצלום

 

 2018ואר ינ ,שערים על גבי עמוד חשמל בשכונת מאהמימין: 

 2018 יוליקריית היובל,  בשכונתיל ווכלי אצירה למיחזור, רח' זנג גבי: על משמאל

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום
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 פירטיות מודעות ריבוי

 פוגע הציבורי במרחב
 ומשווה העיר בחזות

 כעור, מוזנח מראה לה
 ומלוכלך

 

 זהריבוי מודעות פירטיות במרחב  המרחב הציבורי הוא נחלת הכלל.

  .פוגע בחזות העיר ומשווה לה מראה מוזנח, כעור ומלוכלך

מודבקות על עמודי חשמל, הנמצאו מודעות בסיורי צוות הביקורת 

 ולסכן אתהתלקחות דליקות התחשמלות או למפגע שעלול להוביל ל

בטיחות התושבים. כמו כן, נמצאו תחנות אוטובוסים מכוסות במודעות 

המקשות על התושבים לזהות את האוטובוסים הקרבים אל התחנה. 

עקב כך נאלצים העומדים בתחנה לצאת ממנה כל אימת שמתקרב 

 והמצב עשוי לסכן את חייהם. ,אוטובוס

ועל העירייה לפעול  ברחבי העיר נרחבת תופעהשמדובר בניכר אפוא 

 .ביתר שאת לאכיפת החוק

בדומה לתופעת הגרפיטי, שתוארה לעיל, במוקד העירוני מתקבלות פניות 

מעטות ביותר על מודעות פירטיות, בניגוד גמור להיקף התופעה המתגלה 

בסיור ברחובות העיר. עיבוד שעשה צוות הביקורת לקובץ נתוני הפניות 

, הכולל את דיווחי הפקחים של אגף 2017-2016למוקד העירוני מהשנים 

בשכונה  2017האכיפה בנושא מפגעי מודעות פירטיות, מעלה כי בשנת 

פניות בלבד למוקד העירוני. נתון זה נמוך  27החרדית מאה שערים התקבלו 

במיוחד לנוכח העובדה שהשימוש במודעות פירטיות )פשקווילים( והצגתן 

 במרחב הציבורי שכיח בשכונה.

בת העירייה נכתב כי היא אוכפת באופן נרחב את חוקי הניקיון בתשו

והשילוט, ובכלל זאת נוקטת אמצעי ענישה רבים כגון מתן ברירות קנס או 

משפט והגשת כתבי אישום וכן פועלת להסרת המפגעים ולתפיסת הכלים 

המשמשים לתליית המודעות הפירטיות. עוד עולה מהתשובה כי מאמצי 

ם לתת את אותותיהם, אך מדובר בתופעה נרחבת אכיפה אלה מתחילי

בשכונות שונות בעיר, ובייחוד בשכונות החרדיות, אשר מחייבת המשך 

 אכיפה נחושה.

אומנם בשנה האחרונה החלה העירייה להשקיע מאמצים מיוחדים 

באכיפת החוק האוסר על הדבקת מודעות במקומות שאינם מיועדים 

ת. על העירייה להוסיף ולפעול לכך, אך המצב רחוק מלהניח את הדע

ביתר שאת להסרת מפגעי המודעות במקומות שאינם מיועדים לכך, 

אשר מלבד המפגע האסתטי הכרוך בהן גם עלולות לפגוע באיכות 

חייהם של התושבים ואף לסכנם. פעולה יזומה של העירייה היא 

הכרחית לנוכח השימוש הנרחב שנעשה במודעות פירטיות ברחבי 

 העיר.

מענה לכל מי שמבקש לפרסם  יכולה לתתלוחות מודעות ציבוריים בת הצ .2

 לשמור על ניקיון העיר. עסייעשויה למודעה ו

העירייה מציבה באמצעות מחלקת אחזקה באגף שפ"ע לוחות מודעות 

הציבה העירייה  2018ברחבי העיר לשירות הציבור הרחב. עד סוף שנת 
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הציבור, ומתשובת אגף שפ"ע עולה לוחות מודעות לרווחת  537ברחבי העיר 

לוחות נוספים במרחב הציבורי  80בכוונת העירייה להציב  2019כי בשנת 

 בתיאום עם מנהלי הרבעים.

לפיזור לוחות המודעות ברחבי העיר. עדכני נמצא כי לאגף שפ"ע אין מיפוי 

, יש להתקין במרחב הציבורישהלוחות  מספראין מדיניות לגבי  לעירייה

נהלי מועברת באמצעות מלפי דרישת התושבים הבוצעת והצבתם מ

  הרבעים.

מיפוי גיאוגרפי ותוכנית מוסדרת להצבת לוחות מודעות עשויים לצמצם את 

בעיית הדבקת המודעות הפירטיות בעיקר במקומות שבהם הביקוש 

למודעות רב, כמו בשכונות החרדיות. לא זו אף זו, הצבת לוחות מודעות 

מראש עלולה בעצמה לפגוע בחזות העיר. יצוין כי  ללא תוכנית מוגדרת

תוכנית למיפוי גיאוגרפי של לוחות המודעות קיימת ברשויות מקומיות 

 אחרות, למשל בעיר תל אביב.

על העירייה לפעול לגיבוש תוכנית מוסדרת לפריסת לוחות המודעות 

בעיר ולמיפוי גיאוגרפי של הלוחות הקיימים מתוך הדגשת הביקוש 

מודעות בכל אזור ולבחון אם די במספר הלוחות המתוכנן  להדבקת

. הצבת לוחות מוסדרת לרווחת התושבים תוכל לצמצם 2019לשנת 

את תופעות הדבקת המודעות הפירטיות, תאפשר פרסום מספק של 

מידע בשכונות העיר, ובפרט בשכונות החרדיות, ותסייע בשמירה על 

 חזות העיר.

 

 

 מטרדי קופות צדקה
 1978-( לחוק עזר לירושלים )שמירת הסדר והניקיון(, התשל"ח1)א()39סעיף 

חוק עזר שמירת הסדר והניקיון(, קובע כי אין להניח מכשול במרחב  -)להלן 

הציבורי, אלא אם כן ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי 

 ההיתר.

גופי סעד על ידי עמותות או במרחב הציבורי על ידי פות צדקה מוצבות קו

וחלקן  לעמותות ולגופי הסעד למיניהם. חלקן משמשות לתרומת כספים

קופות הצדקה קושרים אותן בשרשרות ברזל  מציבילתרומת מצרכי מזון יבשים. 

קופות צדקה המציבים כן יש  כמוחשמל, למעקות ולגדרות. עבות לעמודי 

בברגים או באמצעים  סתחנות אוטובוקטנות יותר המחוברות לקירות או לעמודי 

והן  בתצלומים של רבנים ובדברי מוסרהן אחרים. רבות מהקופות מעוטרות 

 .בפרטי התקשרות עם העמותות שהציבו אותן

קופות  224היא התירה להתקין  2011בהבהרה של העירייה נמסר כי בשנת 

צדקה גדולות בלבד בשכונות חרדיות, קופות השייכות לחמש עמותות. אולם 
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 צדקה קופות הנחת
 אגב פרועה בצורה

 לציבור הפרעה
 היא ושבים העוברים

 העירוני הנוהל פי על
, פסולה תופעה

 שלילי מסר המעבירה
 הציבורי המרחב ולפיו
 הפקר שטח הוא

 

פעמי ולא נמצאו היתרים נוספים במהלך השנים להצבת קופות -זה היה חדהיתר 

 צדקה במרחב הציבורי.

נוהל עירוני מחלקת תפעול ולוגיסטיקה בעירייה על פי פועלת  2018החל בשנת 

שטרם נכנס לתוקפו בדבר החרמה, פתיחה ושחרור של קופות צדקה המונחות 

מכוח חוות דעת משפטית  צדקה(נוהל טיפול בקופות  -במרחב הציבורי )להלן 

מפגע קופות צדקה מהמרחב הציבורי  הסרת נוהל זה,פנימית של העירייה. לפי 

פקחי אגף האכיפה יאתרו קופות צדקה במרחב הציבורי  :פעולות כמהב כהכרו

 שללאתר את הבעלים אגף האכיפה ינסה ; עם איתור מקומן ויתעדו את מקומן

מחלקת תסיר , מלהסירן עוננמ הבעלים אם ;להסירן מהם וידרושהקופות 

 הקופות. העירוני במגרש לאחסון ותעבירןקופות תפעול ולוגיסטיקה את ה

 - לקבלן בבקשה אדם שום פנה לא אם - הזמן ובחלוף ,שנה חצי במשך יאוחסנו

 .יהיעירמחלקת הרווחה בל יועבר בתוכן שיימצא והכסף ייפתחו,

מדובר בתופעה פסולה שבה מניחים קופות נוהל טיפול בקופות צדקה קובע כי 

צדקה בצורה פרועה, לעיתים על גבי עמודי תאורה ולעיתים אגב הפרעה לציבור 

העוברים ושבים. תופעה זו על פי הנוהל, מהווה מטרד: הפרעה לתנועת הולכי 

רגל, מפגע חזותי והעברת מסר שלילי לציבור הרחב ולפיו המרחב הציבורי הוא 

  שטח הפקר.

בסיורים שערך צוות הביקורת בשכונות קריית היובל, בית וגן וקריית משה נמצאו 

כשהן קשורות בשרשרות ברזל עבות עשרות קופות צדקה בגדלים שונים. 

לעמודי חשמל, או תלויות על גבי תחנות אוטובוסים, ואפילו תלויות על שלטי 

 חוצות שהעירייה עצמה מציבה. להלן תמונות הממחישות את התופעה:

 מפגעי קופות צדקה: 7 תצלום

 

  2018: מדרגות ברח' זאב חקלאי, יולי מימין

 2018 יולי: גדר לבנים ברח' עוזיאל, באמצע

 2018 יולי, חכמי' רח: משמאל

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום
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לפי הערכת מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה בזמן הביקורת היו במרחב 

לא קבוע  מספריש להדגיש שה ,עם זאת .קופות 2,000-1,500הציבורי בירושלים 

. בסיור שערך צוות הביקורת העמותות ל ידיעבאופן תדיר ומשתנה בשטח 

 4קופות במסלול באורך  22בשכונת בית וגן נמצאו  2018בתחילת נובמבר 

 .31ק"מ

מחלקת קבע האגף כי  2018-2017בתוכנית העבודה של אגף האכיפה לשנים 

-באגף תפחית את מספר קופות הצדקה במרחב הציבורי ב תפעול ולוגיסטיקה

 יחידות בכל שנה. 500

נתונים על מספר קופות הצדקה שהחרים אגף האכיפה בשנים  6בלוח להלן 

2018-2013 . 

  בעירייהאגף האכיפה  שהחריםקופות הצדקה  מספרי: 6לוח 

(2018-2013) 

 שהחרימה העירייהקופות הצדקה  מספר שנה

2013 49 

2014 208 

2015 123 

2016 150 

2017 209 

2018 83 

 822 הכול סך

 822עולה כי במהלך שש שנות פעילות החרים אגף האכיפה  מהנתונים בלוח

קופות צדקה בלבד. מרבית הקופות שהוחרמו נתלו בשכונות חרדיות דוגמת בית 

 וגן, מאה שערים והמרכז העירוני החרדי.

כמו כן עולה מן הלוח כי העירייה לא עמדה ביעדים שקבעה לעצמה בשנים 

בלבד מהיעד שנקבע  30%-ת צדקה, כקופו 292: בשנים אלו הוחרמו 2018-2017

  בתוכנית העבודה.

לא זו אף זו, זמן התקן שקבעה לעצמה העירייה לטיפול בתלונה במוקד העירוני 

זמן תקן ממושך  -על הצבת קופת צדקה במרחב הציבורי הוא שלושה חודשים 

ביותר כדי לטפל בהסרת מפגע מסוג קופה. ואולם, נמצא שאף בזמן תקן זה 

בתלונה  2018אינה עומדת. כך, למשל, פניית צוות הביקורת באוגוסט העירייה 

למוקד העירוני על הצבת קופות צדקה ברח' חכמי בשכונת בית וגן, טרם טופלה 

 .2018נכון לדצמבר 

 
 מסלול מעגלי שכלל את רחובות זאב חקלאי, עוזיאל וחכמי.  31
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 ן,לאיתור, שיטתית ומבוקרת מסודרת עבודהתוכנית  להכיןה יהעירי על

אשר על פי  הציבוריהפזורות במרחב קופות הצדקה למיפוין ולהסרתן של 

הגברת פעולות העירייה להחרמת קופות  .הנוהל העירוני מהוות מטרד

צדקה המונחות במרחב הציבורי ללא היתר ולכל הפחות הקפדה על 

על העירייה  עמידה ביעדים שהציבה לעצמה, חיונית כדי לשרש תופעה זו.

לבחון את הדרכים החוקיות לחילוט כספי הצדקה ולהעברתם למחלקת 

 הרווחה.

פי חוק עזר שמירת הסדר  עלאגף האכיפה  פעילות נמרצת יותר של

הן באמצעות דרישה  -מהצבת קופות כאמור והניקיון יכולה להרתיע 

בד  ממציבי הקופות להסירן או באמצעות הסרה על ידי העירייה עצמה.

בבד על העירייה לפעול למציאת פתרון הולם שיסייע במימוש צורכי 

הקצאת אזור מוגדר ומתּוחם להצבת קופות ולפרסם בקרב  הציבור דוגמת

יש להניח כי אכיפה מאומצת הציבור החרדי את האיסור להציב קופות. 

של האיסור להציב קופות אלה, גם באמצעות הטלת קנסות, תפחית את 

מספר הקופות המוצבות במרחב הציבורי ותאלץ את העמותות האמורות 

קופות או לפעול בדרכים שאינן מהוות  להגיש בקשה לקבלת היתר להציב

  מטרד במרחב הציבורי כדי לגייס כספים מהציבור.

בתשובת העירייה נמסר כי אגף האכיפה והשיטור אכן לא עמד ביעדים שהציב 

לעצמו, אך הוא מייחס חשיבות רבה לגיבוש מדיניות חדשה ועדכנית יחד עם 

 להסרת מפגעימסודר שתגובה בנוהל מינהל התפעול והתביעה העירונית, 

שהציבו את קופות הצדקה במרחב הציבורי  קופות צדקה. בעלי העמותות

 קופות של בדיקה שתכלול מיפוי ורישוםיעודכנו בנהלים החדשים ותיערך 

לעמותה ן . קופות שלא יזוהו ושלא יהיה ניתן לשייכהפזורות ברחבי העירצדקה ה

 מיידית.כזו או אחרת יוסרו 
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  וגביית קנסותאכיפה פעולות 

 לא מספקות 

סמכויות האכיפה של העירייה, שתכליתן ביצוע פעולות למניעת מפגעים 

ושמירה על ניקיון העיר, מושתתות על דברי חקיקה דוגמת חוק שמירת הניקיון; 

חוק העזר לשמירת הסדר והניקיון; חוק עזר לשילוט. נוסף על דברי חקיקה 

ם של שמירת הניקיון גם מתוקף חוק אלה, לעירייה יש סמכות לאכוף היבטי

, ומתוקף תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, 1968-רישוי עסקים, התשכ"ח

 , בכל הנוגע להשפעות של בתי עסק על ניקיון סביבתם.2000-התשס"א

דינים אלה נותנים בידי העירייה כלי פיקוח ואכיפה אל מול מפירי החוק. נקיטת 

הטלת קנסות, חיוב בין השאר  כוללתיים ההליכים המינהליים והמשפט

בהוצאות ניקיון, הפסקת פעולות שלגביהן ניתן צו לשמירת ניקיון, חילוט חפצים 

ואף מאסר בנסיבות שנקבעו בדין. נוסף על כן רשאית העירייה להטיל התראות 

 לסילוק המפגע על האחראי על העבירה.

על ידי הטלת עונשים  מטרת מערכות אכיפה היא להרתיע מפני ביצוע עבירות

על מפירי החוק. הטלת עונשים מעבירה מסר בדבר האופן שבו תתמודד 

מערכת האכיפה עם עבריינים המבצעים עבירות דומות. אומנם האכיפה 

מושתתת על מי שכבר הפרו את החוק אך מטרתה היא ליצור הרתעה מפני 

בריינים עבירות שיבוצעו בעתיד. לכן, חשוב מאוד לאתר בוודאות את הע

ולהענישם. פעולות אלה תלויות בהיקף המשאבים המוקצים לפעולות הפיקוח 

 .32והאכיפה וביעילותם

 6,801הוגשו  2007בדוח הביקורת הקודם ציין משרד מבקר המדינה כי בשנת 

 42,000-ברירת קנס מתוקף חוק עזר לשמירת הסדר והניקיון ויותר מ דוחות

נתוני העירייה דאז הצביעו על כך שיש סעיפים התראות בנושאים אלה. עם זאת, 

בחוק עזר לשמירה על הסדר והניקיון שאכיפתם עדיין מצומצמת. כך למשל, 

הוגש דוח אחד בלבד בגין זריקת אשפה או לכלוך, ולא הוגש שום  2007בשנת 

 דוח על הנחת אשפה מחוץ למכל האשפה.

 

 

 פעילות אגף הפיקוח והשיטור
הוא זרוע האכיפה העיקרית של העירייה עירייה ב רהאכיפה והשיטו אגף .1

בנושא הניקיון. האגף עוסק באכיפת חוקי העזר העירוניים בכל שטח 

עוסקת בטיפול בתוצרי פסולת ה נוספת יחידה באגףהשיפוט של העירייה. 

אמונה על הסרת ה, מחלקת תפעול ולוגיסטיקהבניין בעיר ויחידה אחרת, 

 
, מכון ירושלים סביבתית עידוד הציות וייעול האכיפהא' קרסין, "יישום אפקטיבי של מדיניות   32

 .131(, עמ' 2009לחקר ישראל המרכז למדיניות סביבתית )
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 הואאגף האכיפה  של תפקידוהיבטיו.  מפגעים במרחב הציבורי, על כלל

שמירה על חוק וסדר  אגבמרחב עירוני ציבורי מזמין, נקי ובטוח  להבטיח

באזורי מגורים ועסקים בד בבד עם מיצוי יעיל של המשאבים העירוניים. 

תכליתי -פיקוח עירוני רב מופעל בעיריית ירושלים 2014החל בשנת 

טפל ברכיבים המשפיעים על לשאמור גוף אכיפה עירוני אחוד  משמשה

 לפניות מענה בין שילובכדי  תוךהמרחב הציבורי  ו שלובטיחות וחזות

 .יזומה עבודהלבין  ואירועים

לאכיפת חוקי  2017שלהלן מתוארות פעולות העירייה בשנת  5בתרשים 

 המדינה וחוקי העזר העירוניים בנוגע למפגעים בכלל ולמפגעי ניקיון בפרט.

 העירוניים העזר וחוקי המדינה חוקי לאכיפת העירייה תפעולו: 5תרשים 

 2017, מפגעיםל בנוגע
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מהנתונים עולה כי אמנם חל שיפור ניכר בהיקף הפעילות של אגף האכיפה 

מאז הביקורת הקודמת. ואולם, העובדה כי פעולות האכיפה עודן מעטות 

בהרחבה עולה מן הנתון הזה: בנושא מפגעי מודעות פירטיות, אשר תואר 

לעיל, עולה כי בשכונה החרדית מאה שערים, שבה נפוצה הבעיה, הוטלו 

ברירות קנס על תושבים שהפרו את חוק עזר שילוט,  23רק  2017בשנת 

בגין קנסות  הטלת קנסות מכוח אותו חוק עזר. 33הוטלו  2016ובשנת 

 מכלל 0.25%רק  היאעבירות הקשורות להשלכת אשפה במרחב הציבורי 

ת שמבצע האגף, וזאת בלי להביא בחשבון את הקנסות המוטלים הפעילו

 בגין עבירות חנייה.

עולה כי פעולות האכיפה שתכליתן שמירה על ניקיון  מהנתונים

חוקי העזר העירוניים להמרחב הציבורי וציות לחוק שמירת הניקיון ו

האגף.  שמבצעמתוך כלל הפעילות  בלבדחלק מזערי  הן הרלוונטיים

ליום  בלבד לושה קנסותבממוצע ניתנים ש מלמדים כיהנתונים 

למספר התושבים בעיר  השוואהזה נמוך מאוד ב נתון - בתחום הניקיון

 ולנוכח מצב הניקיון העגום במרחב הציבורי.

אגפי האכיפה העירוניים נוקטים בשנים  כיבתשובת העירייה נכתב 

תליית מודעות  פיבכלל וכל האחרונות מדיניות מחמירה כלפי עבירות ניקיון

כלים המשמשים לעבירות  מוחרמים בפרט; במסגרת הפעולות אף פירטיות

 עשרות אלפי שקלים. בשוויקנסות  ומוטלים

 חלדוח הביקורת הקודם  מאז מנםואמבקר המדינה מציין כי  משרד

 על שמירה-אי בגיןמעטים בלבד  דוחותהעובדה שהוגשו אך  ,שיפור

 של והאכיפה הפיקוח פעילות כי המעיד הציבורי המרחב ניקיון

 .עדיין טעונה שיפור זה בנושא העירייה

 החליטההיא חשיבה מחודשת  העירייה הוסיפה בתשובתה כי בעקבות

 הפעולות כל את ירכז . הצוותשכונה בכל ממוקדלהקים צוות אכיפה 

 ,העיר חזות על בשמירה העוסקים חוקיםה של שוטפת לאכיפה הקשורות

 פירטיותמודעות הסרת רוכלות, מניעת , שמירת הסדר והניקיון דוגמת

השלכת אשפה במקום ציבורי או והרתעה מפני ושלטים, מניעת מפגעים 

 נהליבמגף אכיפה ושיטור אן כיה ,כן כמו. חראי הצוותא עליוש בשטחפרטי 

 תוכנית ,בשיתוף היועץ המשפטי לעירייה והתביעה העירונית ,תפעול

 ,2018, שהחלה בשנת התוכניתלאכיפה נרחבת של עבירות ניקיון. 

. המינהלים הקהילתייםעם התושבים ו עם בתיאום ובשיתוף מתבצעת

מתשובת העירייה עולה כי ניתן יהיה להבחין בתפוקות ראשונות של 

 , לאחר מועד סיום הביקורת. 2019התוכנית כבר בשנת 

מצא כי הפיקוח העירוני אמור נ 2014העבודה של האגף לשנת  בתוכנית .2

במטרה לשפר ולייעל את עבודת הפקח  מוגדרים לפעול על פי מדדים

 ולבחון את תוצאות פעולותיו.
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 אין האכיפה לאגף

 ומדדים מדיניות
 חוק לאכיפת ברורים
 מכין אינו והוא, הניקיון
 סדורה עבודה תוכנית

 על החוק לאכיפת
 העבירות מבצעי

 אלה בתחומים

 

מדיניות ומדדים ברורים לאכיפת צוות הביקורת מצא כי לאגף האכיפה אין 

, וכי הוא אינו מכין תוכנית עבודה סדורה לאכיפת החוק על חוק הניקיון

  בתחומים אלה.מבצעי העבירות 

 םוכמותייטומנת בחובה מדדים ברורים ה ,עבודה מוגדרת תוכנית

 בהכוונה ובתיאום שלכלי ניהולי חשוב שאמור לסייע  אהי ,להצלחה

ועל  הניקיוןשמירה על חוק הפעולות האגף לפיקוח ולאכיפה בנושא 

משרד מבקר המדינה מעיר כי . ממנו הנגזרים העירוניים העזר חוקי

 פעולותיו על לפקח האגף יכולת גם נפגעת עבודה תוכנית עדריבה

 הסיבות אחתייתכן כי הפיקוח הבלתי מספק הוא  .ולבקר אותן

שכן כושר ההרתעה של העירייה  בעיר העגום הניקיון למצבהעיקריות 

 .נפגם

לצוות  2018בהבהרה של עוזר מנהל אגף האכיפה והשיטור מספטמבר 

אפשר לצפות מתי והיכן יתבצעו עבירות על חוק -הביקורת נמסר כי אי

הניקיון, ולכן קשה לדעתו לתכנן מראש פעולות אכיפה בנושא זה. עוד ציין 

רוב מבצעי העבירות נתפסים בעקבות פעולות מעקב והעירייה מטילה כי 

 עליהם ברירות משפט.

משימת איתור מבצעי  מנםואמבקר המדינה מעיר לעירייה כי  משרד

העבירות בנושא שמירה על חוקי הניקיון היא קשה ומאתגרת אך היא 

 קבע שדרך ורחובות לפורענות מועדיםה אזורים יש. ביצוע בת

 הפוגעים מפגעים יש, ועוד זאת. לחוק בניגוד אשפה בהם משליכים

ת בהם: כך לדוגמה העבירו מבצעי את לאתר בנקל ניתןו ,העיר בחזות

ניתן לאתר את המציבים קופות צדקה במרחב הציבורי על פי פרטי 

העמותות, הארגונים או הגורמים שהתקינו אותם המצוינים עליהן 

אינה עושה די  העירייה כן פי על אףבעניינם.  החוק את ולאכוף

  בנושא.

 ישהאכיפה והשיטור העירוני נכתב כי לאגף עיריית ירושלים  בתשובת

. כך למשל, על הפקחים בוקרמ שלפיהם הואנקבעו מראש שמדדים 

אירועים  חמישהעל  מדי יום העירוני למוקד העירוניים מוטלת החובה לדווח

 .עליהםלפחות שטרם דווח  םחמישה מפגעילפחות ועל 

תוכנית  יתיבבנ קושיכי למרות הלעירייה מבקר המדינה מעיר  משרד

בנושא שמירה על הניקיון, עליה לפעול לבניית  יזומהעבודה לאכיפה 

כזאת, ובמסגרת זו לשקול להיעזר בגורמים מקצועיים ולבחון תוכנית 

להסתפק  האת שנעשה ברשויות אחרות בתחום זה. אל לעיריי

במקרים שתהליך איתור המפגע אינו מורכב ונטל באכיפת החוקים רק 

ההוכחה המוטל עליה הוא נמוך, מפני שבהיעדר אכיפה יעילה קשה 

 מאוד ליצור הרתעה. 
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אחראית לסילוק  באגף האכיפה והשיטור מחלקת תפעול ולוגיסטיקה .3

 ,פעולות בחודש 400 עד 350מבצעת  מחלקהמרחב הציבורי. המהמפגעים 

בעזרת מנוף(,  לעיתיםכגון: הסרת קופות צדקה, הריסת מבנים ארעיים )

הסרת עמודים ו הציבורי המרחב וירכב נטושים, ניקכלי פינוי גרוטאות ו

 משחזת.  באמצעות

קה העירייה סיל אםלחוק עזר שמירת הסדר והניקיון קובע כי  44 סעיף

ילוק המפגע בס החייב מהאדם לגבות רשאית היאמפגע מהמרחב הציבורי 

 את ההוצאות הכרוכות בכך.

סילוק המפגע על ידי מחלקת תפעול ולוגיסטיקה כרוך לעיתים בעלויות לא 

מבוטלות. בביקורת נמצא כי העירייה אינה מטילה על מבצעי העבירות 

, כפי שהיא רשאית לעשות על פי דין הכספיות העלויות את הציבוריבמרחב 

למחלקה התפעולית אין ק. זאת ועוד, ומסתפקת במתן קנסות הקבועים בחו

  .יה לסילוק המפגעיםתמחור פעולותל םשבאגף האכיפה אומדני

 הכרוכות העלויות השתת מבקר המדינה מעיר לעירייה כי משרד

, כפי שמחייב החוק, לאחר העבירות מבצעי על המפגעים בסילוק

תשמש  מיצוי פעולות האכיפה הכרוכות במתן דוחות ובגביית קנסות

. אין זה ומטופח נקי ציבורי מרחב על בשמירה סייעתו מרתיע גורם

ראוי שהקופה הציבורית תישא בנטל הסרת מפגע שיצר גורם שזהותו 

  .ידועה או שניתן לאתרו בנקל

 ובכלל זאת מן השורש ולהביא למיגורן,שליליות תופעות  לעקורכדי 

לנקוט גם  רצוי של ירושלים, בניקיון הסביבה ובחזותה הפוגעותתופעות 

 וליצור הרתעה קלקדם את אכיפת החוכדי  ות.אפקטיביופעולות יזומות 

ד, להעלות את הנושא למודעות נורמות ראויות לעתי גדירלה העירייה על

 .הציבורית ולהודיע על הכוונה לאכוף את הוראות הדין ולהטיל קנסות

 

 

 פעולות גבייה
 אחרמצד אחד להענישו ומצד  נועדעבר על החוק ר שאדוח המוגש נגד אדם 

. גביית קנסות מוטלת על מערכת בקרב עבריינים פוטנציאליים הרתעה לייצר

מקפידה על גבייתם הגבייה העירונית. מצב שבו העירייה מטילה קנסות אך אינה 

 .האכיפה פוגע ביכולת ההרתעה של מערכתחוק כאמור ב
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שניתנו בגין  33קנס מדוחות ברירת 5%-בדוח הביקורת הקודם נמצא כי רק ב .1

 לפני התייצבות בבית המשפט. -כלל העבירות בתחום הניקיון שולם הקנס 

משרד מבקר המדינה בחן את מספר הדוחות מסוג ברירת קנס ומשפט 

וכן את מספר ברירות הקנס ומשפט ששולמו  2017-2016שחולקו בשנים 

ן ואת מספר ברירות הקנס ומשפט שהועברו לבית המשפט בנושא ניקיו

העירייה  2018נתונים שהעבירה בדצמבר  7המרחב הציבורי. להלן בלוח 

 לצוות הביקורת.

 (2017-2016נתוני גביית קנסות ): 7 לוח

 שנים

 מספר

 הקנסות

 שהוטלו

 הכספי השווי

 של הכולל

 הקנסות

 "חבש שהוטלו

 מספר

 הקנסות

 שהוטלו

 בתחום

  הניקיון

 הכספי השווי

 של הכולל

 שהוטלו הקנסות

 הניקיון בתחום

 "חבש

 מספר

 הדוחות

 ששולמו

 בתחום

 הניקיון

2016 8,842 5,191,222 5,373 2,794,197 1,743 

2017 10,158 6,407,385 6,904 3,606,335 2,553 

מלמדים כי חל שיפור בהיקף הקנסות שהוטלו בכלל  7הנתונים בלוח 

. 2017לשנת  2016ובהיקף הקנסות שהוטלו בתחום הניקיון בפרט, בין שנת 

מכלל  68%-כ היו הדוחות בנושא הניקיון 2017כי בשנת  10עוד עולה מלוח 

מדוחות בנושא הניקיון  37%-הדוחות )לא כולל דוחות חנייה(, אולם רק כ

 שולמו.

מן האמור לעיל עולה כי חלה עלייה ניכרת בשיעור גביית הדוחות על 

 37%-בדוח הביקורת הקודם ל 5%-ידי העירייה בתחום הניקיון מ

 . 2017בשנת 

להלן מתוארים נתוני גביית הקנסות על ידי העירייה בנושא השלכת  8בלוח 

; הלוח כולל את שיעורם ואת 34פסולת )להבדיל מתחום הניקיון בכללותו(

שוויָם הכספי של דוחות ששולמו, דוחות שהוטלו על מפירי חוק ולא עברו 

 למו:לבית משפט ושל דוחות שלא עברו לבית משפט ולא שו

 
מועד לתשלום הקנס, אולם אם מקבל הקנס בחר לערער עליו נידון בהליך ברירת קנס נקבע   33

הנושא בבית משפט וערכו הנקוב של הקנס לא יעודכן כל עוד לא הסתיים הדיון בעיניינו. תיקון 

ביטל את האפשרות לעשות שימוש בהליך ברירת קנס ובמקומו נקבע הליך  2018חקיקה משנת 

 ברירת משפט.

)ד( בחוק עזר לירושלים שמירת הסדר והניקיון ולפי 18)א(, 16(, 1)ד()7, )ב(7)א(, 7לפי סעיפים   34

 א(א בחוק שמירת הניקיון.1)ג()13(, 1)ב()13סעיפים 
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 2017 - 2016 בשנים

 די העירייה עשתה לא
 חובות לגבות כדי

 נאשמים של רבים
 השלכת בעבירות

 280,000-וכ, פסולת
 כך עקב נגרעו ח"ש

 מקופתה

 

 (2017-2016נתוני גביית קנסות בנושא השלכת פסולת ): 8 לוח

 שנים

 מספר

 הקנסות

 שהוטלו

 שוויָם

 הכספי

 הכולל

של 

 הקנסות

 בש"ח

 שיעור

 הקנסות

שהוטלו 

 וששולמו

לחשבון 

 העירייה

 שיעור

 הקנסות

שהוטלו 

 ושהטיפול

בגבייתם 

 הועבר

 לבית

 משפט

 שיעור

 הקנסות

שהוטלו 

 ושהטיפול

 לאבגבייתם 

 לבית הועבר

 ולא משפט

 שולמו

 שוויָם

של  הכספי

 הקנסות

שהוטלו 

 והטיפול

בגבייתם 

 הועבר לא

 לבית

 ולא משפט

 שולמו

 בש"ח

2016 827 504,555  31% 65% 4% 62,750 

2017 1,193 709,575  42% 29% 29% 217,435 

קנסות בנושא השלכת פסולת,  1,193הוטלו  2017עולה כי בשנת  8מלוח 

 בנקיטת צורך ללא העירייה לחשבון ישירותשולמו  מהם 43%-כרק  אך

 הליך משפטי.

 השלכתשהטילה העירייה בנושא  הדוחות במספר העלייה אף עלועוד,  זאת

 29%-כ 2017, הרי שבשנת 2016בהשוואה לשנת  2017בשנת  פסולת

 משיעור הקנסות שהוטלו לא שולמו אך לא הועברו לבית משפט.

מעיר לעיריית ירושלים כי הנתונים מלמדים כי משרד מבקר המדינה 

לא עשתה העירייה די כדי לגבות חובות רבים של  2017-2016בשנים 

ש"ח נגרעו עקב כך  280,000 -נאשמים בעבירות השלכת פסולת וכי כ

. נוסף על כך נפגעה יכולת ההרתעה שלה, התערער אמון 35מקופתה

תיה ונגרעה הקופה הציבור ביכולתה של העירייה לנצל את סמכויו

  הציבורית.

נמצא כי העירייה אינה פועלת, בין באופן עצמאי ובין בשיתוף פעולה עם  .2

בדבר החלטות בית המשפט לעניינים הנהלת בתי המשפט, לריכוז נתונים 

 מקומיים בעבירות בנושא ניקיון המרחב הציבורי.

 2019של הנהלת בתי המשפט מינואר  המבקרת הפנימיתבתשובתה של 

נמסר כי פסקי הדין שנותן בית המשפט נמסרים לכל הצדדים בתיק, לרבות 

 .גורמי התביעה מטעם עיריית ירושלים, כך שגם מידע זה נמצא בידיהם

 
 מהסכום לא נגרעה עלותם של הליכי הגבייה.  35
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הימנעות העירייה מניהול מידע על החלטות בית המשפט לעניינים מקומיים 

בעבירות בנושא ניקיון המרחב הציבורי מקשה עליה לקבל תמונת מצב 

מלאה בדבר יכולתה לאכוף את נושא הניקיון בעיר, ונפגמת אף יכולתה 

 להתוות מדיניות שתרתיע את מפירי החוק.

ירושלים כי עליה לפעול ביתר משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית 

שאת כדי לאגם מידע כולל ועדכני בדבר טיפול בית המשפט 

בעבירות בנושא שמירת הניקיון במרחב הציבורי. מידע זה עשוי לסייע 

לה בשיפור היקפי הגבייה שלה, בהפקת לקחים, באיתור המפגעים 

 ובשמירה על מינהל תקין. 
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 פעולות חינוך והסברה

מירה על מרחב ציבורי נקי הם נדבך מרכזי להשגת מטרה חינוך והסברה לש

העיר ולניקיונה.  חזות על לשמירההם שותפים מלאים  העיר. תושבי 36חשובה זו

יה על כיהיועץ שהעסיקה העירייה  2018שהכין בשנת ברוח זו הומלץ בדוח 

להגביר את פעולות ההסברה לתושבים בכל הנוגע לפינוי האשפה והמיחזור, 

בעיר. במסגרת תוכנית העבודה של  שכונות החרדיות והערביותת האגב הדגש

הגברת ההסברה, המודעות , קבע האגף כיעד את 2015אגף התברואה לשנת 

 והחינוך לשמירה על הניקיון ברשות הרבים.

 סביבתיים במפגעים לטיפול 37פרסם המשרד להגנת הסביבה תוכנית 2017במאי 

התוכנית או התוכנית לטיפול במפגעים  -בירושלים )להלן  בשכונות הערביות

כללה  תוכנית זו. 38סביבתיים בשכונות הערביות(, שאותה גיבש בסיוע העירייה

גם בניית מערך לחינוך ולמודעות סביבתית לתושבים. לצורך בניית תוכנית 

הסברה "מדלת לדלת" במסגרת הטיפול בפסולת ביתית במטרה להביא 

 מיליוני ש"ח. 8.8-הניקיון הוקצו כלהעלאת מודעות התושבים לשמירת 

 מנהיגות גיבוש לצורךמיליוני ש"ח  10.5-במסגרת התוכנית הוקצו כ עוד

שתוביל ותייצר פעילות רחבת היקף בנושא קיימות במזרח  מקומית סביבתית

ירושלים; הכשרת מדריכים מקומיים שיוכלו לבצע הדרכות עצמאיות לקהל 

הרחב או למערכת החינוך; תוכנית חינוכית שכונתית בבתי הספר, בגני הילדים 

ובחינוך הלא פורמלי; פעילות קהילתית שכונתית לעידוד התושבים לביצוע 

 סביבתיים בשכונה. פרויקטים

 

 

 תוכניות חינוך והסברה בבתי הספר
היחידה לחינוך לקיימות במינהל החינוך בעיריית ירושלים מפעילה כמה תוכניות 

לימוד בנושא שמירה על סביבה נקייה ומטופחת בשיתוף פעולה עם הצוות 

המקצועי של אגף התברואה. תוכניות אלו הן בעלות ערך מוסף בכך שבראייה 

להיות אזרחים אחראיים ומעורבים של היום  הילדיםארוך הן מחנכות את  לטווח

בסביבתם בעתיד ובטווח הקצר, מייצרות השפעה חיובית של הילדים על 

משפחותיהם בהיותם שגרירים העושים נפשות לרעיונות המקדמים שינוי 

 בתפיסת הסביבה.

 
 (.2014)יוני,  סיכום פרויקט -שיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל א. עשת ומ. נגב   36

בנושא "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח  2684אושרה בהחלטת ממשלה מס' התוכנית   37

 .28.5.17ירושלים ופיתוח כלכלי", 

ניקיון ותברואה בשכונות הערביות במזרח העיר " להרחבה בעניין זה ראו בקובץ דוחות זה  38

 ".ירושלים
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 של המוחלט רובם

 אינו ירושלים תלמידי
 לפעילות כלל נחשף

 ניקיון בנושא החינוכית
 העירייה שמקיימת

 

ניקיון במערכת החינוך בנוסף, עיריית ירושלים מקיימת פעילות חינוכית בנושא 

 2002בירושלים בבתי ספר ובגני ילדים בקרב כל אוכלוסיות העיר. מאז שנת 

הפעילות מתמקדת בחשיפה לנושא הפסולת בעיר ברמות האישית, הבית 

קהילתית. מטרתן העיקרית של התוכניות, על פי העירייה, -ספרית והשכונתית

וצוות המורים להתנהגות  היא פיתוח מודעות ואחריות אישית של התלמידים

במרחב הציבורי. מודעות זו תוכל לסייע בשמירה על הניקיון מצד התלמידים 

והמורה, בהפחתת הפסולת על ידי שימוש חוזר ומיחזור ובהשפעה של הילדים 

 וצוות המורים על מעגלי המשפחה הקרובים להם ועל כלל קהילת בית הספר.

תלמידים.  260,500 מודים תשע"זבתחומי העיר ירושלים התחנכו בשנת הלי

 נכללו( 9.8%-ל 0.08%בין )של התלמידים  מיעוטם רק מהביקורת עלה כי

 של זעום שיעוררק  ,מכך חמורבאוכלוסיית היעד של התוכניות החינוכיות. 

מקרב אוכלוסיות היעד המצומצמות  ואף בעירמקרב כלל התלמידים  תלמידים

שהפעילה העירייה בשנת  כיותהחינו בתוכניות בפועל השתתףממילא, 

"שומרים על ירושלים  סיורבנושא ניקיון וקיימות: כך לדוגמה  ז"תשעהלימודים 

 פרלמנט תוכנית, היעד שבאוכלוסיית הספר מבתי 9.8%-ה" מופעל בינקי

ממספר בתי הספר הכולל באוכלוסיית היעד,  0.25%-ב הופעלה סביבתי

 מבתי הספר באוכלוסיית היעד. 0.1%-מותוכנית "אפס פסולת" הופעלה בפחות 

מן האמור לעיל עולה כי העירייה אומנם נוהגת להפעיל מדי שנה כמה תוכניות 

בנושאים נקודתיים הקשורים בשמירה על ניקיון במרחב הציבורי, אך היא אינה 

מפעילה תוכנית חינוכית שיטתית וכוללת. רובם המוחלט של תלמידי ירושלים 

  ילות החינוכית שמקיימת העירייה.כלל אינו נחשף לפע

זאת ועוד, תקציב הפעולות האמורות, אשר מוקצה מתקציב אגף התברואה, 

 0.05%-ש"ח בלבד מדי שנה, והיה כ 203,500-על כ 2017-2015 בשניםעמד 

 מסך תקציב האגף.

ניכר כי העירייה משקיעה מאמצים בבניית תוכניות מגוונות לתלמידים מכל 

המגזרים, להנחלת ערכי קיימות וסביבה נקייה ולחינוך לשמירה על 

נחשף אליהן. לאור הנתונים  התלמידים שלמזערי  חלק רקהניקיון, אולם 

ף עם משרד בדבר מצב הניקיון בעיר, על העירייה לשקול לפעול בשיתו

החינוך לחשיפת תלמידים רבים יותר לפעילויות חינוכיות בנושא שמירה 

על עיר נקייה ומטופחת ואף לשקול את הפיכתן לחלק בלתי נפרד מתוכני 

הלימוד שניתנים לכלל ילדי העיר בשלבי החינוך השונים גם למען ההווה 

 וגם למען העתיד. 

 

 

 פעולות הסברה במינהלים הקהילתיים
 ,וסביבה קיימות נושאי קידוםאגף חברה בעיריית ירושלים אחראי בין השאר על 

. האגף מימן מתקציבו העיר ניקיון על בשמירה הקשורים נושאים על זה ובכלל

 120,000תוכניות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית בעלות כוללת של  2017בשנת 
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בחלק מהשכונות  ש"ח, שהתחלקו שווה בשווה בין ארבעה מינהלים קהילתיים

הפעיל אגף  2016-2015 המינהלים הקהילתיים בעיר. בשנים 31החרדיות, מתוך 

חברה את התוכנית "שגרירות קיימות" בתמיכת המשרד להגנת הסביבה. 

זיקה לנושאי  בעלות חרדיות עיר תושבות 40-30"שגרירות קיימות" הכשירה 

נושאים הקשורים באורח  בקידום פעילות להיות המעוניינות ,שמירה על הסביבה

תוכנית יושמה בשתי שכונות ה. חיות הןחיים מקיים בקהילה המקומית שבה 

 "ח.ש 70,000 , בעלות שלחרדיות

ולא  האוכלוסייה כללבקרב גם  הסברהתוכניות אפוא מפעילה  העירייה

מעטות המיועדות  תוכניותבאך מדובר רק בקרב אוכלוסיית התלמידים, 

 סביבה ליצור כדי. בפרט מהמגזר החרדי ביםתושספר מוגבל של מל

 הניקיון בתחום הציבור התנהגות לשינוי להביא חשוב יהיונק מטופחת

 הגברת באמצעות ורק אך להתרחש יכול כזה שינויו הציבורי במרחב

הציבור.  מול ךמתמש תקשורתי וניהול תמריצים מתן, לנושא המודעות

חיסכון  :כגון ,ליצירת שינוי התנהגותי בנושא הניקיון השלכות רבות

  בעלויות ניקוי רחובות ושטחים פתוחים ושיפור חזות המרחב.

 שמטרתו ייהלכלל האוכלוס וקבוערחב ניה לקיים מערך הסברה יהעיר על

 .ומטופחת יהינק סביבה וליצירתהתנהגות הציבור  לשינוי להוביל
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 סיכום

לחזות פניה של ירושלים, בירת ישראל, שעיני רבים נשואות אליה 

ובשעריה באים המוני אנשים מכל הזרמים, העדות והדתות, חשיבות רבה. 

וכל אדם המתגורר בה זכאי לחיים  ,הגדולה בערי ישראל אהי ירושלים

 עירייתהביקורת העלתה כי לכבוד.  ונגזר מזכותדבר ה ,בסביבה נקייה

, ירושלים, ולפיה המוצהרת מדיניותה את מלמלא מאוד עד הרחוק ירושלים

 בעיני הן, מלוכלכים רחובותיה. בירת ישראל, תהיה עיר נקייה ומטופחת

משקל  שלו אשפה פרטי ניטור של משוויםוהן על פי נתונים  תושביה

 .שמפנה העירייה האשפה

 כדישעיריית ירושלים משקיעה מאות מיליוני ש"ח  פי עלאף כי  נמצא

 לספק לתושביה המחויבתעל פי שירותי ניקיון ותברואה נאותים,  לקיים

לקדם את מדיניותה המוצהרת  כדיהיא אינה עושה די  שירותים כאלה,

טיאוט רחובות,  :בתחומים שונים שנבדקוואינה פועלת ביעילות ובחיסכון 

קופות צדקה, חינוך  , הסרתהסרת מפגעי גרפיטי, הסרת מודעות פירטיות

 רה ופעולות אכיפה וגביית קנסות. והסב

שמירה על ניקיון המרחב הציבורי צריכה להיות חלק מתוכנית כוללת 

העוסקת בניהול הפסולת ובייעול המשאבים העירוניים המוקצים לשם כך. 

ניקיון המרחב הציבורי אינו תופעת לוואי חיובית הנובעת מטיפול נכון 

 ואפים להשיגה במישרין.בפסולת, אלא עליו להיות מוגדר כמטרה שש

על העירייה, ובכלל זה ראש העירייה ומנכ"ל העירייה, לפעול לתיקון 

הליקויים בכלל הנושאים שהועלו בדוח זה ולקבוע תוכנית מפורטת 

לשיפור חזות פני העיר. על העירייה לפעול להגברת החשיפה של ציבור 

ח הדוקים. התושבים לתוכניות חינוך והסברה, בד בבד עם אכיפה ופיקו

חברתי -שינוי התנהגותי מכלול הפעולות הללו עשוי ליצור בקרב התושבים

, להגביר את אמון הציבור בעירייה ואת תחושת בנושא הניקיוןחיובי 

חיסכון השייכות של התושבים, לשפר את חזות המרחב הציבורי ולהביא ל

  העירייה בנוגע לניקיון העיר. בעלויות

 בתחום מדיניות והקובעיםירושלים  בעניינים הממשלה העוסקי משרדי על

 הסביבה להגנתהמשרד  ,ומורשת ירושלים לענייני המשרד - העיר חזות

 מן עולההעגומה ש מציאותלשיפור ה לתת את הדעת -ומשרד הפנים 

 לים.ירוש העיר ניקיוןבנושא  הדוח

 



 ותחזוקתם בירושלים תיירות אזורי ניהול

 מורחב מעקב דוח

 ( 2009) המקומי בשלטון הביקורת על דוח, המדינה מבקר

 290 - 221' עמ(, 2010 בשנת פורסם)
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 תקציר

 כללי רקע

ירושלים היא בירת ישראל ומרכז דתי בעל חשיבות עולמית לשלוש הדתות 

נשואות אליה. בתחומה אתרים היסטוריים רבים, המונותיאיסטיות ועיני העולם 

אתרי מורשת ומשאבי טבע ונוף לצד מבני ממשל, מרכזים אקדמיים ומוסדות 

הצורך מכאן אף מכאן הפוטנציאל הגדול לפיתוח תיירותי של העיר, ו תרבות.

לספק לתיירים הבאים בשעריה שירותים ברמה נאותה, שיסייעו להעצים את 

  ביקור בה.החוויית 

 2.7-, מהם ביקרו בירושלים כ1מיליוני תיירים 3.6-נכנסו לישראל כ 2017 בשנת

 מהתיירים 70%-ביקרו כ בירושלים(. פילוח הנתונים מראה כי 74%2-מיליונים )כ

מהתיירים  73%-מהתיירים הנוצרים וכ 82%-היהודים שביקרו בארץ, כ

. נתון זה מלמד על 3המוסלמים, וכן תיירים בודהיסטים, הינדואיסטים ואחרים

מרכזיותה של ירושלים כעיר תיירות, לפיכך קיימת חשיבות לניהול אזורי 

התיירות היא משאב חשוב לשיפור מצבה התיירות בה ולתחזוקתם הנאותה. 

אזורי תיירות  לאומי.-הכלכלי של העיר ורווחת תושביה ולחיזוק מעמדה הבין

ד מהתשתית הפיזית של מטופחים, מתוחזקים ומשולטים הם חלק בלתי נפר

 התיירות, והם עשויים לתרום לפיתוח התיירות ולרווחת כלל תושבי ירושלים.

ביקור תיירים בירושלים מפתח תיירות גם במקומות הקדושים בסביבתה ועשוי 

 לתרום לפיתוח הכלכלה האזורית.

 

 הביקורת פעולות

ושא פרסם מבקר המדינה דוח המפרט את ממצאי הביקורת בנ 2010בשנת 

 -אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות, ובהן ירושלים )להלן 

בדק משרד מבקר שב ו 2018 נובמבר עדינואר בחודשים . 4הביקורת הקודמת(

היבטים שונים הקשורים בניהול אזורי התיירות בירושלים ותחזוקתם, המדינה 

ולבדוק היבטים כדי לעקוב אחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת 

נוספים של הנושא שלא נבדקו בה. הנושאים שנבדקו הם ניהול התיירות, 

תם של אזורי תיירות המידע הניתן לתיירים, שילוט אזורי התיירות ומצב תחזוק

שירותים ציבוריים או בש"צים( הנמצאים  -ושל בתי שימוש ציבוריים )להלן 

 
 (. 9.8.18) הודעה לתקשורתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   1

 (.2018)מרץ  2.2.17, לוח 2017נכנסת דו"ח שנתי סקר תיירות משרד התיירות,   2

 .3.2.16שם, לוח   3

 - 221(, עמ' 2010)פורסם בשנת  (2009)דוח על הביקורת בשלטון המקומי מבקר המדינה,   4

290. 
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ברשות לפיתוח ירושלים  בעיריית ירושלים, נערכה. הבדיקה באזורים אלה

 ובמשרד התיירות.  הרל"י( -)להלן 

 

 הליקויים העיקריים

 היעדר גוף מתכלל לניהול התיירות בירושלים

עד מועד סיום הביקורת לא יישם משרד ראש הממשלה את חוק הרשות 

 2005-וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ולפיתוח ולקידום התרבות, התיירות 

גוף  והרשות לא קמה. לפיכך בירושלים אין עדייןחוק הרשות(  -)להלן 

מבוזר בין גופים רבים בתוך העירייה  ניהולהמתכלל לניהול התיירות בעיר, ו

 יצוין כי מדובר בליקוי מתמשך שהועלה גם בביקורת הקודמת. .5ומחוצה לה

 

 ליקויים בהנגשת מידע לתיירים

באתר המרשתת )האינטרנט( הרשמי לתיירות בירושלים שהקימה הרל"י, 

נמצאו מידע לא מעודכן וערבוב של  האתר(, -)להלן  iTravelJerusalemששמו 

 שפות שונות באותו הדף.

רותי המחולק לתייר יעל עדכניות המידע התי הצורך הרל"י אינה מקפידה די

בין השאר מידע לא  ום נמצאועל איכות הצגתו. בחוברות שמחולקות לתיירי

ד לעין, ומעודכן, טעויות בכתובות של אתרים ואף טעויות כתיב בולטות מא

 בעיקר בחוברת בשפה האנגלית.

בדומה לליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת, גם בביקורת הנוכחית נמצאו 

לשוניים, בלתי אחידים, מוזנחים ומאולתרים וכאלה -בעיר העתיקה שלטים חד

מנוגד לעקרונות שקבעה העירייה בעצמה. הדבר יוצר לעיתים שעיצובם 

עומס, פוגע בחזות העיר ובנוף ומותיר רושם של היעדר יד מכוונת וחוסר 

תיאום בין כל הגורמים הנוגעים בדבר. זאת ועוד, בחלק ניכר מרחובות שוק 

מחנה יהודה אין שלט המציין את שם הרחוב, וחלק מהשלטים שישנם נמצאו 

עקומים ולא אחידים בעיצובם. כמו כן לא נמצאו שלטים המציינים את  דהויים,

מספרי הבניינים בשוק. גם באזורי התיירות הנוספים בעיר נמצאו מקרים רבים 

 שבהם השילוט שהוצב היה פגום, עקום, שבור ומוכתם.

 

 
 למשל החברה לפיתוח מזרח ירושלים, הרל"י וחברת הבת שלה "עדן" ועוד.   5
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 תחזוקה בלתי נאותה של אתרי תיירות

וכרת כאתר מורשת העיר העתיקה בירושלים מ העיר העתיקה והר ציון:

עולמית של אונסק"ו ויש לה ערכים היסטוריים, דתיים, תרבותיים ואדריכליים 

 ביצעה הרל"י פרויקטים בעלות כוללת של  2017עד  2014מגוונים. בשנים 

אולם כפי שיפורט להלן, מצב מיליון ש"ח בעיר העתיקה ובסביבותיה.  128-כ

רבות כאלה שהושקעו בהם הניקיון והתחזוקה של חלקים רבים באזור, ל

 כספים רבים כאמור, בכי רע.

מהממצאים עלה כי אזורים רבים בעיר העתיקה מוזנחים ומלוכלכים ויש בהם 

. באזורי על חוויית הביקור בעיר העתיקה מעיביםמפגעים חזותיים בולטים, ה

התיירות המרכזיים, כגון רחוב הנוצרים, רחוב הגיא והסמטאות הסמוכות לו, 

שער שכם ושער האריות והר ציון נמצאו ערימות אשפה ופסולת,  סביבות

שקיות אשפה תלויות על הגדרות, פחי אשפה העולים על גדותיהם ואשפה 

צפה בתוך בריכות של מזרקות. ליד מגדל דוד ובהר ציון נמצאו גם כלי אצירת 

 אשפה פתוחים ומלוכלכים שסביבתם גם היא מוזנחת ומלוכלכת.

בין המפלסים שעליהם בנויה העיר העתיקה נמצאו  המדרגות המחברות

הדבר בולט במיוחד במדרגות של ויה דולורוזה  -שחוקות, שקועות ומחליקות 

המחברות בין רחוב בית הבד לרחוב הגיא. ברחוב בית הבד עצמו חסרו אבני 

ריצוף. ליקויים אלו עלולים לפגוע בבטיחותם של הולכי הרגל בעיר העתיקה, 

 לקה או מעידה.בשל סכנת הח

רבים מהמעברים המקומרים, שבהם משופעת העיר העתיקה, נמצאו במצב 

תחזוקה ירוד ועם סימני רטיבות. בחלק מהקמרונות מתקלפות שכבות הצבע 

. בין מאולתרוהטיח ותשתיות חשמל, תאורה ומיזוג אוויר מותקנות באופן 

וק מוכרי הר ציון, ש -האזורים העיקריים שבהם נמצאו המפגעים האלה 

הכותנה, רחוב הגיא, ויה דולורוזה ורחוב שער השלשלת. בוויה דולורוזה אף 

. ליקויים דומים פורטו בביקורת ובטיחותו הציבור לשלום חששמתעורר 

 הקודמת.

בדומה לליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת כך גם בביקורת הנוכחית נמצאו 

ללא מים זורמים. זאת מתקני שתייה במצב תחזוקה ירוד, ובחלק מהמקרים 

ועוד, בחלקים נרחבים בעיר העתיקה תלויים בגלוי חוטי חשמל או צנרת 

במעברים וברחובות, ממש מעל ראשיהם של עוברי האורח, וכן על חזיתות 

 .ומהווה סכנה של ממשהמבנים, באופן הפוגע בחזות הרחוב 

רמון בדומה לממצאי הביקורת הקודמת, בטיילת א טיילות ואזורי תצפית:

הנציב נמצאו מפגעים של כתמי שתן וצחנה, בעיקר בגומחות המקורות 

שלאורכה, וכן נמצאה אשפה פזורה בטיילת הר הצופים ובטיילת עמק צורים 

 שמתחתיה.

בטיילת הר הצופים הוצבו רק כלי אצירה גדולים, ואשפה גלשה מהם. פחי 

חזוקה ירוד האשפה שהוצבו לאורך טיילת ארמון הנציב היו בחלקם במצב ת

 ולא היה ביניהם תיאום עיצובי.
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בטיילות ארמון הנציב והר הצופים ובעלייה לתצפית הר הזיתים נמצאו מפגעי 

ריצוף. מפגעי ריצוף רבים וחמורים במיוחד נמצאו לאורכה של טיילת הר 

הצופים. בחלקים מהטיילת האספלט התפורר לגמרי, ערוגות עצים נמצאו 

עקרו ממקומן ונפערו בורות המסכנים את ריקות, אבנים משתלבות נ

 המבקרים.

בביקורת הנוכחית מצאו עובדי משרד מבקר המדינה  והן הקודמת בביקורת הן

של פרגולות בטיילת ארמון הנציב. בביקורים של עובדי משרד  מפגעים בקירוי

, נמצא כי קורת הפרגולה ששקעה 2018מבקר המדינה בטיילת, בינואר ובמאי 

נמצאה הפרגולה  2018על ידי עמוד עץ מאולתר. בביקור ביולי  מעומס נתמכה

מנם ללא עמוד התמך, אולם הקורות עודן שקועות ומתעורר חשש ליציבות וא

הפרגולה ולבטיחותם של המבקרים בטיילת. פרגולה נוספת נמצאה הרוסה 

 כמעט לגמרי.

קופסאות )שהיא חלק מטיילת ארמון הנציב( נמצאו כמה שרובר  טיילת אזורב

חשמל ובתי מנורה פתוחים או שבורים. הדבר מהווה סכנת התחשמלות לכלל 

המבקרים באתר, בייחוד לילדים, והוא גם מפגע חזותי. גם בטיילת הר הצופים 

בכמה שבילים נמצאו כבלי חשמל משתלשלים באופן  -אותר כשל בבטיחות 

  העלול לגרום לעוברי האורח למעוד או להתחשמל.

 , הקמת פרגולה ששטחה ללא נימוקמון הנציב יזמה העירייה, בטיילת אר

בסמוך  ,שטח ציבורי פתוח, מתחת לנקודת תצפית אל הנוףבמ"ר  400-כ

לאולם אירועים שמפעיל יזם פרטי. ועדת המשנה של הוועדה המקומית 

לתכנון ולבנייה אישרה את הקמתה ללא דיון, ולא השתמשה בסמכותה 

פרגולה בסביבה ואת השפעתה על הנוף. כמו כן לבחון את השתלבותה של ה

נמצאו מפגעים בשטח הציבורי הפתוח לצד אולם האירועים: בשטח הונחו 

דשא יריעות וחלק מהשטח כוסה ב ללא היתר בנייהגגון מבנים וחפצים, נבנה 

. העירייה לא פעלה להסרתם למרות מלאכותי והונחו עליו כיסאות ושולחנות

. יתר על כן, שירותים שנועדו לשימוש הציבור תלונות מהציבור בנושא

נמנעת כניסת בחלק ניכר מהזמן משמשים בפועל את אולם האירועים ו

  .בהסכמת העירייה הציבור הרחב אליהם

בביקורת נבדקו מצב התחזוקה והניקיון  אזורי תיירות נוספים בירושלים:

יפו ובאזורים  של אזורי תיירות נוספים בירושלים, כגון במרכז העיר, ברחוב

מרכזיים במזרח העיר )לאורך דרך שכם ובאזור התחנה המרכזית( ובשכונת 

עין כרם. בדומה לממצאי הביקורת הקודמת, במקומות רבים נמצאו כתמים 

על המדרכות; פסולת במרחב הציבורי; כלי אצירה שעלו על גדותיהם, חלקם 

 שרופים, חלודים ומוזנחים, וכן מפגעי ריח בסביבתם. 

מו כן, נמצאו מדרכות רבות משובשות ומוזנחות עד כדי סכנה להולכי הרגל כ

ומניעת המעבר מהאנשים עם מוגבלות בניידות ומהמתקשים בהליכה באופן 

 כללי.

עוד נמצא ריהוט רחוב מטונף, מוזנח ושחוק ומתקן שתייה המנציח את זכרה 

 של קורבן פיגוע טרור מוזנח מאוד, ללא מים זורמים. 
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בביקורת נמצאו מקרים של מפגעים חזותיים ובטיחותיים בשל ביצוע עבודות 

בנייה באזורי תיירות. למשל, ברחוב שמאי במרכז העיר נאלצו הולכי הרגל 

ללכת על הכביש משום שגידור אתר הבנייה חסם את המדרכה. בשכונת עין 

בחזות  כרם עומדים זה שנים שני אתרי בנייה כאבן שאין לה הופכין ופוגעים

המרחב. גם ביציאה משער האריות לכיוון דרך יריחו, למרגלות חומות העיר 

העתיקה, אזור בעל חשיבות תיירותית גבוהה, נמצא אתר בנייה שגידורו פוגע 

 בחזות הסביבה ובסמוך לגדר הונחו שקי פסולת וחומרי בנייה.

 

 תחזוקה לקויה של בתי שימוש ציבוריים

בניגוד לחוזה שחתמה העירייה עם קבלן המספק שירותי ניקיון ותחזוקה של 

שירותים ציבוריים, ברבים ממבני הבש"צים שנבדקו לא היה מידע על שעות 

הפתיחה והיה חסר מספר הטלפון לפניות ובירורים, ובמבנים אחרים המספר 

ומות נמחק או נשרט. חלק מהשלטים שהותקנו על הבש"צים היו בלויים. במק

 רבים לא נמצאו שלטי הכוונה כלשהם אל המבנים. 

, רמת הניקיון בבש"צים הייתה לרוב סבירה, אם כי היו לא מעט בש"צים

בעיר העתיקה ובהר ציון, שבהם נמצאו מפגעי ניקיון כמו רצפות וכלים  בעיקר

 סניטריים מלוכלכים וכן מפגעי ריח.

בנים רבים היה חסר ציוד רמת התחזוקה של בש"צים רבים טעונה שיפור. במ

הנדרש לפי חוזה שעליו חתמה העירייה עם הקבלן המתחזק )כגון ווי תלייה, 

נייר טואלט, סבון ומתקן לייבוש ידיים(, או שהציוד נמצא פגום. כמו כן, היו 

מקרים שבהם חסרו ידיות או נמצאו ידיות שבורות, וכן נמצאו ברזים וכלים 

בוניות עקורות, מראות שרוטות או חלודות, סניטריים שבורים או סדוקים, ס

גרפיטי על דלתות התאים ומבנים מוזנחים. מחסור קשה במיוחד בנייר טואלט 

 היה בבש"צים ברחבי העיר העתיקה.

עיריית ירושלים מבצעת מעקב ופיקוח אחר טיפול הקבלן בבש"צים, והיא אף 

יו. נמצא כי רשאית להנחות את הקבלן כיצד לפעול בכל הנוגע למתן שירות

בטופס דוח הפיקוח לא יוחד מקום לציון ליקויים פיזיים, אלא רק למידת 

הניקיון, לעצם פתיחתם של השירותים ולנוכחות עובד הניקיון במקום. כמו כן, 

תדירות הפיקוח בעיר העתיקה נמוכה. בדוחות שנבדקו לא דווח על ממצאים 

חום התחזוקה והן שמצא צוות הביקורת של משרד מבקר המדינה, הן בת

 בתחום הניקיון.

 

 ההמלצות העיקריות

לנוכח הצורך שהעלו מומחים בתחום התיירות, ראוי שהעירייה תשקול את 

ותבטיח את שילובו בתהליכי  לניהול כולל של התיירות בעירהקמתו של גוף 

 קבלת החלטות הנוגעות לאזורי התיירות, פיתוחם ותחזוקתם. 
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 המידע הדיגיטלילהקפיד על העדכניות של  ל"יהרעל עיריית ירושלים ועל 

 לתייר ועל בהירותו. המוגשהמודפס ו

לשמירת ומרחב העירוני של ה הנושאת באחריות לעיצובו ,על עיריית ירושלים

להבטיח ששלטים יוצבו באופן מושכל ומתוכנן ויתוחזקו כראוי.  בו, הסדר

עצמה גיבשה  מדיניות שהיאלעליה לפעול בהתאם לעקרונות המקצועיים ו

כנית ובאה לידי ביטוי במדריכים לעיצוב שפרסם אדריכל העיר ובתה ,בנושא

 .6האב לשילוט

לפעול לתיקון ליקויי התחזוקה הרבים באזורי התיירות שהועלו  העירייה על

 חזותיים מפגעים להסרתלעיל. עליה לדאוג לניקיונם של אזורי התיירות, 

הגינון,  שטחי לתיקון, הנאות צובםולעי אצירה כלי לחידוש, ריח ומפגעי

לסלילתן ולתיקונן של מדרכות, לתיקון השלטים ומתקני המים הפגומים, 

 ההרוסות הפרגולות לשיקום, העתיקה בעיר המקורים המעברים לשיפוץ

 .הציבורי מהמרחב והגרפיטי המדבקות ולסילוק

על העירייה להפיק לקחים מהליכי הרישוי של הפרגולה בטיילת ארמון 

 הנציב, לפעול להסרת המפגעים ולנקוט הליכי אכיפה. 

לפעול במסגרת חובותיה על פי חוק כדי להסיר את חוטי החשמל  העירייהעל 

 והצנרת מרחובות העיר העתיקה ומחזיתות המבנים.

הולכי בטיחותם של לא יפגע ב על העירייה להקפיד שהגידור באתרי בנייה

לבחון את  עוד עליהפסולת בנייה.  ךושבסביבת האתרים לא תושל ,הרגל

 ם.סביבת האפשרות לטפל באתרי בנייה עזובים ולדאוג לטיפוח

. כמו כן, עליה בבש"צים הליקויים הפיזיים להבטיח את תיקון העירייהעל 

את תדירותו להגביר  על ניקיון השירותים ותחזוקתם, את רמת הפיקוחלשפר 

 . ולוודא כי הליקויים שיימצאו יתוקנו באזורי תיירות מרכזייםשל פיקוח זה 

 

 סיכום

לשלוש הדתות  עולמית חשיבות בעל דתי ומרכז ישראל בירת היא ירושלים

, רביםבתחומה אתרים היסטוריים . עולם נשואות אליההאיסטיות ועיני יהמונות

מוסדות ו אקדמייםמבני ממשל, מרכזים לצד אתרי מורשת ומשאבי טבע ונוף 

 תרבות.

בדוח זה הוצגו ליקויים רבים בניהולם ובתחזוקתם של אזורי התיירות 

נמצא כי רבים מהליקויים שהועלו בביקורת הקודמת לא תוקנו. לא בירושלים. 

מן הנמנע שאחת הסיבות לליקויים הרבים שנמצאו בביקורת זו נעוצה בכך 

ולייצוג ההיבט  חריות לניהול הכולל של התיירות בעירהנושא באגוף שאין 

 בעירייה.החלטות הבתהליכי קבלת התיירותי 

 
(; 2013)לתכנון רחובות העיר העתיקה בירושלים בזכות הדרך. המדריך עיריית ירושלים,   6

  (.2012) תוכנית אב לשילוט מרכז העיר ירושליםעיריית ירושלים, 
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 יםהניהול הכולל שלהם עלול והיעדרהתיירות  אזורישל  הלקויה תחזוקתם

 אינםהם ווכן בתדמיתה של ירושלים ושל המדינה כולה, לפגוע בענף התיירות 

 ניהול ותחזוקה בהיעדר .לאומית-בין כעירשל ירושלים  מעמדה את הולמים

 מצבםיורדים לטמיון הכספים הרבים המושקעים בפיתוחם של אזורי התיירות. 

, בירושלים הציבורי המרחב של כוללת הזנחה משקףאזורי התיירות  של הירוד

לתושבים  שלה המשיכה ובכוחבמעמדה , העיר תושבי ברווחת גם פוגעה דבר

 .ולבתי עסק

לים ועל משרד התיירות לפעול נמרצות לשיפור הניהול ירושראש עיריית  על

של אזורי התיירות בירושלים, פיתוחם, ניקיונם ותחזוקתם לרווחת התיירים 

והתושבים. יש לציין כי תיקון חלק מהליקויים אינו מחייב השקעה כספית 

ניכרת, אלא ניהול נכון ונכונות לפעול. הדבר עשוי לשפר את מצבה הכלכלי 

 לאומי של העיר והמדינה. -לתרום לחיזוק מעמדן הביןשל העיר ו
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 מבוא
עולמית לשלוש הדתות ירושלים היא בירת ישראל ומרכז דתי בעל חשיבות 

המונותיאיסטיות ועיני העולם נשואות אליה. בתחומה אתרים היסטוריים רבים, 

אתרי מורשת ומשאבי טבע ונוף לצד מבני ממשל, מרכזים אקדמיים ומוסדות 

תרבות. מכאן הפוטנציאל הגדול לפיתוח תיירותי של העיר, ומכאן אף הצורך 

מה נאותה, שיסייעו להעצים את לספק לתיירים הבאים בשעריה שירותים בר

 חוויית הביקור בה.

 2.7-, מהם ביקרו בירושלים כ7מיליוני תיירים 3.6-נכנסו לישראל כ 2017בשנת 

מהתיירים  70%-(. פילוח הנתונים מראה כי בירושלים ביקרו כ74%8-מיליונים )כ

מהתיירים  73%-מהתיירים הנוצרים וכ 82%-היהודים שביקרו בארץ, כ

. נתון זה מלמד על 9, וכן תיירים בודהיסטים, הינדואיסטים ואחריםהמוסלמים

מרכזיותה של ירושלים כעיר תיירות, לפיכך קיימת חשיבות לניהול אזורי 

התיירות היא משאב חשוב לשיפור מצבה התיירות בה ולתחזוקתם הנאותה. 

ת אזורי תיירו לאומי.-הכלכלי של העיר, לרווחת תושביה ולחיזוק מעמדה הבין

מטופחים, מתוחזקים ומשולטים הם חלק בלתי נפרד מהתשתית הפיזית של 

התיירות, והם עשויים לתרום לפיתוח התיירות ולרווחת כלל תושבי ירושלים. 

ביקור תיירים בירושלים מפתח תיירות גם במקומות הקדושים בסביבתה ועשוי 

 לתרום לפיתוח הכלכלה האזורית.

 

 

 פעולות הביקורת 
פרסם מבקר המדינה דוח בנושא אתרי תיירות בתחומי השיפוט של  2010בשנת 

ינואר . בחודשים 10הביקורת הקודמת( -הרשויות המקומיות ובהן ירושלים )להלן 

שב ובדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים הקשורים  2018עד נובמבר 

בניהול אזורי התיירות בירושלים ותחזוקתם, כדי לעקוב אחר תיקון הליקויים 

שנמצאו בביקורת הקודמת ולבדוק היבטים נוספים של הנושא שלא נבדקו בה. 

הנושאים שנבדקו הם ניהול התיירות, המידע הניתן לתיירים, שילוט אזורי 

 -תם של אזורי תיירות ושל בתי שימוש ציבוריים )להלן התיירות ומצב תחזוק

( הנמצאים באזורים אלה. הבדיקה נערכה בעיריית ירושלים, ברשות בש"צים

 הרל"י( ובמשרד התיירות.  -לפיתוח ירושלים )להלן 

 

 

 
 (. 9.8.18) הודעה לתקשורתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   7

 .2.2.17(, לוח 2018)מרץ  2017סקר תיירות נכנסת דו"ח שנתי משרד התיירות,   8

 .3.2.16(, לוח 2018)מרץ  2017תיירות נכנסת דו"ח שנתי סקר משרד התיירות,   9

 - 221עמ'  ,(2010( )פורסם בשנת 2009)דוח על הביקורת בשלטון המקומי מבקר המדינה,   10

290. 
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 נורמטיבי מסד
חובותיה וסמכויותיה של רשות מקומית לתחזוקת אתרי תיירות ביישוב אינן 

מוסדרות במפורש, אולם הן מהוות חלק מכלל חובותיה וסמכויותיה על פי 

פקודת העיריות( למנוע מפגעים ומטרדים  -העיריות ]נוסח חדש[ )להלן  פקודת

במרחב הציבורי, לנקותו, לפנות ממנו אשפה ולפתח גנים ותשתיות וכן להורות 

על "שמירת המראה של חזיתות הבתים". כמו כן, לפי הפקודה מוטלת על 

 םבנייניהעירייה האחריות לקביעת שמות הרחובות במקומות בולטים "ולסימון ה

במקומות אלה במספרים", וכן האחריות לפקח על הצגת מודעות ושלטים. חוק 

חוק שמירת הניקיון(, קובע אף הוא את  -)להלן  1984-שמירת הניקיון, התשמ"ד

חובותיהן של רשויות מקומיות בתחום זה ומעניק להן, בין השאר, סמכויות 

 וט של הרשות. לאכיפת שמירת הניקיון במרחב הציבורי בתחומי השיפ

 עיריית. שונים עזר חוקי לחוקק העירייה סמכות מעוגנת העיריות בפקודת

חוקי עזר לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי וחזותו. כך  כמה חוקקה ירושלים

 -)להלן  1978-(, התשל"חלמשל, חוק העזר לירושלים )שמירת הסדר והנקיון

חוק העזר לניקיון(, מעניק לעירייה סמכויות אכיפה למניעת מפגעים במרחב 

(, שילוטלירושלים )הציבורי ולשמירת ניקיונו וחזותו של המרחב; וחוק העזר 

 -, קובע הוראות בדבר הצבת מודעות ושלטים ותחזוקתם )להלן 1980-התש"ם

 .חוק העזר לשילוט(

 

 

 בירושלים תהתיירו ניהול
 מפרסם מדריכים העוסקים בסוגיות של ניהול אזורי תיירות. 11ארגון התיירות העולמי

ת מדריך  -)להלן  12כך, למשל, פרסם הארגון מדריך לניהול יעדי התיירו

הניהול(. מדריך הניהול ממליץ לממונים על יעדי התיירות להשקיע מאמצים 

בית מביקוריהם, תוך ביצירת סביבה שתאפשר לתיירים להפיק הנאה מר

קיימא. השגת מטרה זו דורשת -הבטחת רווחים לקהילה המקומית ופיתוח בר

טיפול מתוכלל בביקור, ממועד הגעת התיירים ליעד ועד עזיבתם. על פי מדריך 

 -, מומלץ להקים ארגון לניהול היעד )להלן 13הניהול, וגם על פי מומחים בתחום

אחראים לטיפול בכל המרכיבים הנוגעים ארגון הניהול( שיתאם בין הגורמים ה

 לתיירות ביעד וינהיג אותם באסטרטגיה עקבית למען מטרה אחידה.

בין המרכיבים שמדריך הניהול ממליץ לרכז תחת קורת גג אחת של ארגון 

הניהול: שירותי מידע לתייר, ניהול של יעדי התיירות, טיפול בתשתיות בסיסיות, 

 
מדינות, הוא פורום עולמי לנושאי מדיניות תיירותית  161ארגון התיירות העולמי, שבו חברות   11

 ראל חברה אף היא בארגון זה.ומקור לידע מעשי בתחום. מדינת יש

12  UNWTO, A Practical Guide to Tourism Destination Management (2007) . 

 Alan Fyal, "Destination Management: Challenges and Opportunities", in Youchengלמשל,  13

Wang and Abraham Pizam (Eds.), Destination Marketing And Management, CABI 

(2011). 
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 עדיין אין בירושלים

 לניהול מתכלל גוף
, בעיר התיירות
 נותר בתיירות והטיפול

 רבים גופים בין מבוזר
 ומחוצה העירייה בתוך

 לה

 

מיתוג ושיווק של היעד, פיתוח אסטרטגיה ומחקר פיתוח וניהול של אטרקציות, 

 ופיתוח.

על פי מדריך הניהול, הארגון יכול להיות מופעל הן על ידי הרשות המקומית 

עצמה והן בשיתוף פעולה שלה עם המגזר הפרטי. מדריך הניהול מדגיש 

במיוחד כי יצירת סביבה חברתית, כלכלית ופיזית המתאימה לביקור התיירים 

שלב הכרחי וחשוב ביותר ואף קודמת לשיווקו. יצירת הסביבה ביעד היא 

המתאימה כוללת, בין השאר, תכנון וטיפול בתשתיות, פיתוח משאבי אנוש 

 ופיתוח מוצר תיירותי.

נחקק חוק הרשות לפיתוח ולקידום  2005בשנת  ממשלתית: רשות הקמת

חוק  -)להלן  2005-התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו

כניות ופעילויות לפיתוח ותהרשות(, שלפיו מוקמת רשות שתפקידיה: ייזום 

; עידוד היזמות בתחומים ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים

האמורים; תיאום בין משרדי ממשלה, רשויות וגופים העוסקים בתחומים אלה; 

 מועצת הרשותינוי אספקת מידע, סיוע וייעוץ בכל הקשור לכך. לפי החוק, מ

 חוק זה. יןילענאותו  הסמיכההשר שהממשלה על הממשלה או  ראש על מוטל

בביקורת הקודמת נמצא כי חוק הרשות לא יושם והרשות לפיתוח ולקידום 

התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים לא הוקמה. גם בביקורת 

חוק הרשות לא , 2018הנוכחית נמצא כי עד מועד סיום הביקורת, נובמבר 

 יושם והרשות לא הוקמה.

על משרד ראש הממשלה להבטיח את יישום חוק הרשות כדי להביא 

 לניהול איכותי של התיירות בירושלים.

לבחינת טיב  בדוח הוועדה הציבורית :תיירות אתרי של פליימוניצ ניהול

דוח הוועדה  -)להלן  2008השירות והמוצר התיירותי בישראל מאפריל 

נקבע כי בירושלים אין אסטרטגיה מגובשת לניהול אתרי תיירות  14הציבורית(

ואין מודעות לחשיבות העניין, וצוין כי אחת מנקודות התורפה בעניין היא היעדר 

רשות עירונית האחראית למכלול השירותים לתייר )ניקיון, תאורה, שילוט, 

 תחבורה, תנועה וחניה ועוד(. 

בביקורת נמצא כי מאז הביקורת הקודמת הועברו אל הרל"י חלק מהסמכויות 

לניהול  לניהול התיירות בירושלים. עם זאת, בירושלים אין עדיין גוף מתכלל

התיירות בעיר, והטיפול בתיירות נותר מבוזר בין גופים רבים בתוך העירייה 

למשל, חסר גורם המרכז תחתיו סמכויות שיבטיחו כי שיקולים  ומחוצה לה.

הנוגעים לאיכות המרחב התיירותי, תחזוקתו ופיתוחו יובאו בחשבון במסגרת 

ובנייה, בנוגע לעיצוב  תהליכי קבלת ההחלטות בעירייה, כגון בענייני תכנון

 
על ידי שר התיירות דאז, מר יצחק הרצוג. מינויה של הוועדה  2006הוועדה מונתה בנובמבר   14

על ידי שר התיירות דאז, מר יצחק אהרונוביץ'. בכתב המינוי של הוועדה  2007חודש במאי 

הציבורית צוין כי טרם נעשתה בארץ עבודה מקיפה לבחינת הנדרש בתחום השירות התיירותי 

שראל, והיא התבקשה לבחון אם יש מקום להכתבת הכללים ע"י השוק או שמא נדרשים בי

 מעורבות ממשלתית כלשהיא או שיתוף פעולה בין הממשלה וגורמים שונים בענף התיירות.
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המרחב העירוני )בהיבטי תאורה, שילוט, ריהוט רחוב, פיסול במרחב העירוני 

ובעניינים אחרים הנוגעים לחזות המרחב( ובנוגע לפיתוח המרחב העירוני 

 ותחזוקתו. 

מומחים ומהמלצות  המלצת מדריך הניהול של ארגון התיירות העולמינוכח 

ראוי שהעירייה תשקול את הקמתו של גוף  ,לאורך השנים בתחום התיירות

ותבטיח את שילובו בתהליכי קבלת  לניהול כולל של התיירות בעיר

החלטות הנוגעות לאזורי התיירות, פיתוחם ותחזוקתם. פעילותו של גוף ה

ניכר מהליקויים שיוצגו להלן  חלק אשמאפשרת למנוע מר יתהיהכזה 

  .ושליםבירלמצב תחזוקתם של אתרי התיירות  בנוגע

הודיעה העירייה כי בעקבות  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

הביקורת הבינה את הצורך לסנכרן בין הגורמים המטפלים באזורי התיירות 

ולוודא כי האזורים הללו מטופלים בהתמדה. על כן, מינהל התפעול בעירייה 

מתחמי מינה מנהל מטעמו שמשימתו לרכז את כלל "הפעילות הפיזית ב

 התיירות" ולדאוג לניקיון ותחזוקה שוטפים.

מכלול הנושאים הנוגעים את  תחת גוף אחד לרכז לשקולעל העירייה 

 והתחזוקה. הניקיון פעולות את רק ולאבעיר,  תיירותלניהול ה

 

 

 מידע לתיירים

 לשכות מידע

, משום )האינטרנט(לשכות מידע במרחב הפיזי נדרשות גם בעידן המרשתת 

שהן מאפשרות מתן יחס אישי לתייר וקבלת מידע באופן בלתי אמצעי מגורם 

מקומי מוסמך. ואומנם, בערי תיירות מרכזיות בעולם, למשל ברצלונה, ברלין, 

איירס, מילאנו ופראג, יש כמה מרכזי מידע. מרכזים אלה ממוקמים -בואנוס

חבורה המרכזיים במגוון אתרים שבהם מתרכזים התיירים וסמוך למסופי הת

 ולאתרים החשובים בכל עיר. 

בביקורת הקודמת נמצא כי בירושלים הייתה לשכת מידע ממשלתית אחת 

, בשער יפו, שמומנה והופעלה על ידי משרד התיירות, והיא לא סיפקה 15בלבד

את הצרכים למתן מידע באזורי תיירות מרכזיים המרוחקים מהעיר העתיקה. 

וספו לה לשכת מידע עירונית בתחנת הרכבת על במהלך הביקורת הנוכחית נ

 
לשוני על שלל האטרקציות בירושלים. כמו כן, נציגי השירות -הלשכה מספקת מידע מודפס רב  15

 סברים בעל פה.בה נותנים לפונים מידע וה
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המוצבות  16ושלוש "משאיות מידע" 2018שם יצחק נבון שנחנכה בספטמבר 

 בסמוך לשוק מחנה יהודה, כיכר צה"ל ומוזיאון ישראל.

ניהלו  2017עד  2016בביקורת נמצא כי בשנים  :התיירות לשכת מבנה שדרוג

לשכת התיירות הממשלתית בשער הרל"י ומשרד התיירות מגעים לשדרוג מבנה 

יפו. זאת לנוכח צורך שהעלתה הרל"י להרחבה ניכרת של לשכת התיירות, 

הוספת ספרייה, שינוי אמצעי התצוגה ושיפוץ כולל של החזית ומבנה השירותים. 

אולם המגעים לא נשאו פרי ולא חל שינוי של ממש בשטח המבנה, בתפקודו, 

 בתצוגת המידע ובחזותו החיצונית.

היא רואה  "י כיהרלמסרה  2018למשרד מבקר המדינה מדצמבר  בתשובתה

התקדמות -אספקת מידע לתייר. היא ציינה כי בעקבות אי חשיבות עליונה בנושא

 - אלטרנטיבית וכניתפרויקט שדרוג הלשכה בשער יפו היא פעלה לקידום ת

, רהשא בין, ניתן שבהן"( מידע)"משאיות  ניידות מידע תחנות שלושהצבת 

ולקבל  Jerusalem City Pass", לקנות כרטיס WIFI"-ה לרשת חינם להתחבר

"י מספקת פרסומים בנושאי התיירות הרלמידע על אירועים בעיר. במקביל, 

בירושלים למרכז מידע שמפעילה רכבת ישראל בתחנת הרכבת החדשה על 

כבת להציב דיילי מידע בתחנת הר את האפשרות שם יצחק נבון והיא אף בוחנת

  בנמל התעופה.

על משרד התיירות ועל הרל"י לקדם את המגעים שניהלו בעבר בעניין 

 הרחבתה והתאמתה לצורכי התיירים. -הצורך בשדרוג הלשכה 

נמצא כי באתר  מידע על לשכת המידע באמצעות האתר במרשתת:

)ראו להלן( יש קישורית המיועדת לקבלת מידע על  שהקימה הרל"י במרשתת

; בגרסת האתר בשפה הגרמנית 17לשכת המידע אך ורק באתר בגרסה העברית

לא ניתן למצוא כלל מידע על לשכת המידע בירושלים ואילו בגרסאות האתר 

באנגלית, ברוסית, באיטלקית ובצרפתית המידע מופיע רק אם רושמים את שם 

 חלונית החיפוש.הלשכה באופן יזום ב

על הרל"י להבטיח שהמידע על הלשכה בשער יפו, שהיא הלשכה 

העיקרית למתן מידע לתיירים בירושלים, יהיה נגיש באתר במרשתת 

 בגרסאותיו בשפות השונות.

 

 אתר המרשתת הרשמי לתיירות בירושלים

בעולם שבו השימוש במרשתת הפך לנחלת הציבור הרחב, המרשתת משמשת 

רכזי מאוד בידי גופים האחראים על הפצת מידע בנושא יעדי תיירות כלי חשוב ומ

 
מדובר במעין כלי רכב ניידים שבהם נותני השירות מספקים מידע תיירותי מודפס לכל דורש, וכן   16

 עונים לשאלות הפונים בנושא.

 מדובר במידע על שעות פעילות הלשכה, כתובתה וסוג השירותים שהיא מספקת לתייר.  17
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ושירותי תיירות. האתר במרשתת מאפשר חשיפה רחבה מאוד של קהלים שונים 

למידע עדכני לפני בואם ליעד ובמהלך שהותם בו. כמו כן, שימוש ברשתות 

חברתיות מאפשר לתיירים לחלוק עם חבריהם ברחבי העולם חוויות מביקורם 

אתר. המלצות מחבר לא אחת זוכות לאמון רב יותר מהמלצות של גוף רשמי ב

 כזה או אחר.

 iTravelJerusalemהרל"י הקימה את האתר הרשמי לתיירות במרשתת ששמו 

האתר( והיא מפעילה אותו. האתר מספק מידע רב במגוון שפות על  -)להלן 

ד. האתר מקושר שירותי הסעדה ותיירות, קניות, אתרי ביקור, אירועים ועו

לרשתות חברתיות ומכיל תצלומים ומפות של אזורים שונים בעיר עם יעדים 

 נבחרים בהם.

בין פרטי המידע שהאתר מספק אפשר למצוא את תעריפי  :מעודכן לא מידע

 2018הנסיעות ברכבת הקלה ואת תדירות הרכבות. בגלישה באתר באוגוסט 

נמצא כי תעריפים לא מעודכנים מצוינים בגרסאותיו ברוסית ובאיטלקית, 

בגרסאות בגרמנית, ברוסית, בצרפתית ובאיטלקית.  -ותדירויות לא מעודכנות 

הוזכרו מסעדה שנסגרה ומסעדה הסגורה  -דיוקים נוספים -איכמו כן, נמצאו 

 לרגל שיפוצים, לא עודכנו כתובות של מסעדות שמיקומן השתנה ועוד. 

פעמים לא מעטות נמצא כי חל ערבוב בין השפות באותו הדף.  :שפות ערבוב

כך, למשל, באתר ברוסית מופיע תיאור מגרש הרוסים ובית רוטשילד בשפה 

מה לכך, באתר בשפה הצרפתית תואר שער יפו בשפה הרוסית, האנגלית. בדו

וכן החומה הדרומית והר הזיתים תוארו בשפה האנגלית. השתרבבות האנגלית 

לתוך האתר באיטלקית שכיחה במיוחד: כך למשל תיאוריהם של בית המשפט 

פסל הסבלנות, בית רוטשילד וכנסיית אנדרו הקדוש,  -העליון, טיילת גולדמן 

כולם מופיעים בשפה האנגלית. באתר בגרמנית  -ובות של אתרים רבים וכן כת

 לא תורגמו כתובות האתרים לגרמנית.

שירות  למתןבשפות הזרות חיוני  מהימןעדכון שוטף של האתר ומתן מידע 

-ןביהמשמשת יעד חשוב לתיירות לקהל המבקרים בעיר, כראוי לעיר 

ר ולקבוע הנחיות לעדכונו על הרל"י לתקן את המידע השגוי באת לאומית.

השוטף. כמו כן, עליה לבדוק את הגרסאות של האתר בשפות השונות 

 . ולהתאים את המידע לשפה הנדרשת

כי בעקבות  מסרה הרל"י 2018בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

הביקורת היא החליטה "להפעיל נוהל בקרת איכות באופן תדיר יותר", פעלה 

לתיקון הליקויים שהתגלו ותמשיך לקיים בקרה מדגמית מעת לעת ולהקפיד על 

 הנגשת מידע מעודכן ומהימן.

 

 מידע תיירותי מודפס

על גוף ממלכתי המפרסם ומפיץ מידע כלשהו לציבור לדאוג לנכונותו 

יותו, שכן מידע לא מהימן עלול להטעות את הציבור ולפגוע בתדמית ולעדכנ

 השירות הציבורי.
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עובדי משרד מבקר המדינה אספו בשניים מסיוריהם כמה חוברות מאותו סוג 

בגרמנית, באיטלקית ובפורטוגזית. באתר צוין כי קיימים  iTravel Jerusalemשל

איטלקית, גרמנית וצרפתית, אך מדריכים באנגלית, עברית, רוסית, ספרדית, 

קיום המדריך בשפה הפורטוגזית לא צוין באתר. עוד צוין כי המדריכים 

מתעדכנים כל שלושה חודשים, ולכן, לפי האתר, כל המידע אמור להיות 

 מעודכן לשלושת החודשים האחרונים.

 . מעודכן לא ומידע ליקויים יש בחוברותלהלן עולה כי שיוצגו  מהממצאים

ונבדקו )בגרמנית, באיטלקית  2018, יצוין כי המהדורות שחולקו באוגוסט ראשית

ובפורטוגזית( לא נשאו תאריך הוצאה לאור, ולכן לא ניתן לדעת אם הן היו 

 מעודכנות במועד חלוקתן.

תוכן החוברות מחולק, בין היתר, לפי אזורים שונים בירושלים. לכל אזור יש 

תרים שונים שנמצאים בו. כל המפות מפה משלו, לצד תיאור מילולי של א

שנכללו בחוברות אלה לא תורגמו לשפת החוברת אלא נותרו עם כיתובים 

באנגלית, דבר העלול להקשות מאוד על מי שאינו דובר אנגלית להתמצא 

 במפה.

בשפת  צויניםבחלק התיאורי מ האתרים שמות מהמקרים בחלק כי נמצא, כן כמו

 באותיות הרשוםהעברי  םמבש מצוינים םהואילו על גבי המפה  ,החוברת

אופן שבו צוינו שמות האתרים ין החוסר התאמה ב נמצאועוד,  זאת. לטיניות

, האנגלית שפהבמפה ב צוינו האתרים -בין הסימון במפה עצמה ובמקרא למפה 

(, בגרמנית בחוברת למעט) תאלה הופיע בשפת החובר למפות המקרא ואילו

לתרגם את שמות האתרים במקרא לשפה האנגלית.  המשתמש את מחייבה דבר

לא  תמוה. באנגלית צוינוהאתרים בחלק התיאורי  שמותמ חלקבגרמנית  במדריך

 .באנגלית הופיעו בגרמנית בחוברת המידע עדכניות-איפחות שהאזהרות על 

נוסף על כך, בחלק התיאורי במדריכים אין הפניות ממוקדות למיקום האתרים 

 .18טע במפה המצורפתהמתוארים בכל ק

עוד נמצא כי לא אחת המספרים לסימון האתרים על המפות או הסמלילים 

שהוצמדו לאתרים מכסים חלק מהכיתוב במפה )שם של רחוב או אתר( ומקשים 

על קריאת המפה. כמו כן, בכמה מקרים ספרות האתרים המציינות את מיקום 

במפה ומקשות על האתר המופיע במקרא נמצאות רחוק מדי מהאתר עצמו 

 איתורו.

יתר על כן, הכתובות של חלק מהאתרים בחלק התיאורי נמצאו שגויות, וכן 

נמצא כי צוין על גבי המפות מיקום שגוי של חלק מהאתרים, בהם בית ראש 

הממשלה ברחוב בלפור. יתרה מזו, המדריך בפורטוגזית מכיל מסעדות שאינן 

גרום עוגמת נפש לתייר המכתת את דבר העלול ל -קיימות עוד או ששמן שונה 

רגליו אל המסעדות האמורות ומגלה כי אלו נסגרו. בכל המדריכים הופיע בחלק 

 
 ה שבו יש לחפש אתר כזה או אחר.כגון על ידי מתן מספרים על המפה או ציון ריבוע במפ  18
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 מקפידה אינה י"הרל

 עדכניות על מספיק
 התיירותי המידע

 ועל לתייר המחולק
 הצגתו איכות

 

התיאורי מועדון מסוים, אך על המפה הופיע במקומו שם של תיאטרון שנסגר 

 והמועדון החליפו.

זאת ועוד, נמצאו במדריכים גם לא מעט טעויות כתיב הבולטות מאוד לעין. 

" Cristian Quarterדריכים בגרמנית, באיטלקית ובפורטוגזית רשום "למשל, במ

"; במדריכים בגרמנית, באיטלקית ובפורטוגזית רשום Christian Quarterבמקום "

 שמה של אכסנייה מסוימת בשגיאות כתיב.

מכלל האמור לעיל עולה כי הרל"י אינה מקפידה מספיק על עדכניות 

 על איכות הצגתו.המידע התיירותי המחולק לתייר ו

הקפדתה על -כי אי משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים ולהרל"י

העדכניות של החומר המחולק לתייר ועל בהירותו עלולה להטעות את 

התייר ולהקשות עליו להתמצא במרחב. התנהלות זו אינה מכבדת והיא 

 עלולה לפגוע בתדמיתה של ירושלים.

מסרה הרל"י כי בעקבות  2018בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

פות את מועד הוצאתם ותוסיף משפט הביקורת תציין בפרסומים בכל הש

המדגיש כי המידע שבפרסום נכון לעת הוצאתו, ולכן כדי לוודא את נכונותו יש 

אך לעיין באתר שבמרשתת. עוד מסרה הרל"י כי היא דואגת לעדכניות המידע, 

יש לקחת בחשבון שבתחום הקולינריה בפרט והתחום התיירותי בכלל, ישנם "

הורדת המוצר לדפוס, יש קושי בעדכון המידע  שמרגעכך שינויים תכופים 

". כמו כן, הרל"י הודיעה כי המדריכים בעברית, באנגלית וברוסית בחוברת

הוכנו בפורמט חדש והם עתה חווייתיים יותר, כוללים כתבות עומק  2019לשנת 

 בנושאים שונים ומפנים את הקורא גם לרשתות חברתיות.

 

 

 שילוט מידע ורחובות

 ם ועיצובם הצבת השלטי

הם חלק מהמרחב העירוני ויש חשיבות לאופן הצבתם, לעיצובם  הכוונה שלטי

 עירייה של וחובותיהנקבעו סמכויותיה  העיריות בפקודתולתחזוקתם הנאותה. 

לשילוט  העזר בחוקמטרדים ומפגעים.  ומניעתעל הצבת שלטים  הפיקוחבדבר 

עיריית ירושלים גיבשה  .נקבעו הוראות בדבר הצבת מודעות ושלטים ותחזוקתם

מדיניות בנוגע לעיצוב המרחב העירוני. מדיניות זו קיבלה ביטוי בכמה מדריכים 

השיקה העירייה את המדריך לתכנון רחובות  2010שפרסמה העירייה. בשנת 

פורסם  2013-בירושלים שקבע עקרונות לעיצוב כגון עקביות, בהירות ופשטות. ב

מדריך  -לתכנון רחובות העיר העתיקה )להלן  על יסוד מדריך זה מדריך מיוחד

רחובות העיר העתיקה(, תוך התאמה ופירוט בשל מאפייניה הייחודים של העיר 

העתיקה. על פי הכתוב במדריך רחובות העיר העתיקה, מטרתו היא "לפשט את 

מכלול רכיבי המרחב הפתוח בעיר העתיקה, לגבש אותם לשפת רחוב אחידה 
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 נמצא העתיקה בעיר

 שלטים לצד כי
 ומעוצבים מושקעים
 חלק, רבה בהקפדה

 הם ההכוונה משלטי
 כתובים - לשוניים-חד

 - באנגלית או בעברית
, אחידים-בלתי

 ומאולתרים שחוקים

 

מינו ולהבטיח שהמרקם הייחודי של העיר העתיקה יהיה ומובחנת המותאמת לי

 נוכח במלוא הדרו".

צוין כי ההתמצאות בירושלים  2012-בתוכנית האב לשילוט שגיבשה העירייה ב

מורכבת, כל הכוונה חייבת להיות בשלוש שפות וקיים קושי ליצור היררכיה 

ל התוכנית מסודרת של יעדים. ניתוח המצב הקיים בעיר בידי צוות התכנון ש

העלה כי יש ריבוי של שלטים העונים על צורך דומה, אין תיאום בין הגופים 

השונים המציבים שלטים, לחלק מהשלטים אין גורם מתחזק לאחר הצבתם ולא 

 קיימת שפה עיצובית המאחדת בין השלטים למיניהם.

לק בביקורת נמצא כי חלק ניכר מהליקויים שפירט צוות התכנון עדיין נפוצים בח

 מאזורי התיירות המרכזיים בעיר. להלן פירוט:

 

 וסביבותיההעתיקה  העיר

בעיר העתיקה נמצא כי לצד שלטים מושקעים ומעוצבים בהקפדה רבה, חלק 

אחידים, -בלתי -כתובים בעברית או באנגלית  -לשוניים -משלטי ההכוונה הם חד

יר ומותיר רושם שחוקים ומאולתרים. הדבר יוצר לעיתים עומס ופגיעה בחזות הע

של היעדר יד מכוונת הקובעת אחידות בשילוט המרחב הציבורי בעיר העתיקה 

ומתאמת בין כל הגורמים הנוגעים בדבר. ממצאים דומים הוצגו גם בביקורת 

 הקודמת.

כך למשל, בכניסה לרחבת כנסיית הקבר, אחד האתרים הקדושים ביותר 

לעולם הנוצרי, יש גיבוב רב של שלטים בצורות שונות שנועדו לתכליות שונות 

 וחלקם שחוקים ומוזנחים. 

 לרחבת כנסיית הקבר גיבוב של שלטים מסוגים שונים בכניסה: 1תמונה 
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במהלך הביקורת, בחודשים למו על ידי צוות הביקורת ובדוח זה צכל התמונות 

, למעט התמונות שמתחתיהן 2018ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 

 צוין אחרת.

סמוך לרחבת הכותל המערבי ובדרך לכותל הקטן ברובע המוסלמי נמצאו, בין 

ית בלבד, וחלקם נראים זמניים, מאולתרים ומנוגדים השאר, שלטים בעבר

לעקרונות שנקבעו במדריך לתכנון רחובות ירושלים. שלטים דומים נמצאו גם 

 באזור גת שמנים ובאזור כיכר מוריסטן.

 שילוט מאולתר ומוזנח: 2תמונה 

 

 בעיר העתיקה. -אזור גת שמנים למרגלות הר הזיתים; משמאל  -מימין 

קבר דוד המלך, חדר הסעודה האחרונה, כנסיית  -אזור רווי אתרים גם בהר ציון, 

 נמצאו שלטים בלתי אחידים, מאולתרים ומוזנחים בשפות שונות. -דורמיציון ועוד 

שם נמצא  -ליקויים דומים נמצאו גם סמוך למגדל דוד ובדרך אל טיילת החומות 

 שילוט רב, מגובב ומאולתר.
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 ופן מאולתר ליד מגדל דודשילוט מגובב שמוצב בא: 3תמונה 

 

דוגמה בולטת נוספת היא השילוט לאתר "מרתף השואה" בהר ציון. בכניסה 

לאתר מוצגים שלושה שלטים שונים מאוד בעיצובם שתכליתם אחת. אחד 

 השלטים אף תלוי על עץ ומשחית את הנוף.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי העומס בשילוט וחוסר 

פוגעים בחזות המרחב הציבורי ואינם מכבדים את מעמדה של אחידותו 

לאומי הקדוש לשלוש הדתות. על -ירושלים כבירת ישראל וכמרכז דתי בין

עיריית ירושלים, הנושאת באחריות לשמירת הסדר במרחב העירוני 

ולעיצובו, להבטיח ששלטים יוצבו באופן מושכל ומתוכנן. עליה לפעול 

ים ולמדיניות שהיא עצמה גיבשה בנושא, בהתאם לעקרונות המקצועי

הבאה לידי ביטוי במדריכים לעיצוב שפרסם אדריכל העיר ובתוכנית האב 

 לשילוט.

הודיעה הרל"י למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת  2018בתשובתה מדצמבר 

בשיתוף עם עיריית ירושלים להרחבת ההנחיות המקצועיות לאחידות בשילוט, 

גמישות בעיצוב השילוט תוך שמירה על אחידותו. כמו כן, זאת כדי לאפשר יותר 

לשוני לא היא ולא העירייה הציבו, ואף -לפי הרל"י את השלטים עם הכיתוב החד

 על פי שנעשו פעולות להסרתם הם נתלים מחדש שוב ושוב.

מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול ביתר שאת  משרד

 . שהיא קבעה בכללים עומד שאינושילוט הצבתו של  ולמניעת הסרתול
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 נמצאו רבים שלטים

 לא או מלוכלכים
 כן כמו. מתוחזקים

, דהויים שלטים נמצאו
 שרוטים שלטים
 שעליהם ושלטים
 כתמים או מדבקות
 שהוסרו לאחר שנותרו

 מדבקות מהם

 

 היעדר שמות הרחובות בשוק מחנה יהודה

פקודת העיריות קובעת כי על העירייה מוטלת האחריות לקביעת שמות 

 במקומות אלה במספרים". םהרחובות במקומות בולטים "ולסימון הבנייני

רחוב יפו שוק מחנה יהודה בנוי בעיקרו כמערך של שני רחובות ראשיים, בין 

לרחוב אגריפס, ורחובות קטנים המקשרים ביניהם. זה כמה שנים שהשוק 

משמש לא רק את הבאים לרכוש בו בעיקר מוצרי מזון אלא גם את התיירים 

הרבים, הרואים בו אטרקציה תיירותית ופוקדים, בין היתר, את בתי הקפה 

 והמסעדות שנפתחו בו.

וק אין שלט המציין את שם הרחוב. בביקורת נמצא כי בחלק ניכר מרחובות הש

כך, למשל, בכניסה מרחוב יפו לרחוב עץ החיים, וכן ברחובות התפוח, האפרסק 

והשקד. זאת ועוד, לא נמצאו מספרים המציינים את מספרו של כל בניין. כל אלו 

 מקשים על ההתמצאות בשוק.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול לשילוט 

חובות בהתאם להוראות הפקודה, על מנת להקל את התמצאות הר

התיירים ותושבי העיר במרחב העירוני. כמו כן, עליה לשפר את שילוט 

 ההכוונה במתחם השוק.

 

 ליקויי תחזוקת השלטים 

 העיר העתיקה

נוסף על כל הממצאים שנזכרו לעיל בדבר ריבוי השלטים וחוסר אחידותם, 

רבים הנוגעים למצב התחזוקה הירוד של השלטים. בביקורת נמצאו ממצאים 

שלטים רבים נמצאו מלוכלכים או לא מתוחזקים. כמו כן נמצאו שלטים דהויים, 

שלטים שרוטים ושלטים שעליהם מדבקות או כתמים שנותרו לאחר שהוסרו 

 מהם מדבקות.

  ליקויי תחזוקה בשלטים ברחבי העיר העתיקה: 4תמונה 

 

כמו כן נמצאו תמרורים פגומים ומלוכלכים בסביבת שער ציון ושער יפו, עמודים 

 נטויים, שלטים מעוקמים ושלטים מכוסים במדבקות.
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בביקורת הקודמת נמצאו שלטים רבים המציינים את שמות הרחובות במצב 

תחזוקה ירוד, חלקם הגדול הרוס כמעט לגמרי. בביקורת הנוכחית אומנם ניכר 

כי לא מעט מהליקויים תוקנו והשילוט ברחבי העיר העתיקה תקין ברובו, אולם 

 עדיין בחלק מהרחובות נמצאו שלטים דהויים או שבורים.

 שלטים פגומים המציינים את שמות הרחובות בעיר העתיקה: 5תמונה 

 

הודיעה הרל"י כי היא פועלת  2018בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

בשיתוף עם עיריית ירושלים לתקצוב פעולות תחזוקת השלטים בעיר העתיקה 

ברמה שלא רק תאפשר את תחזוקת השבר, אלא גם את "תחזוקת המנע ואף 

 ]של השלטים[ לעיתים קרובות יותר".]את[ נקיונם 

כי במהלך חודש  2019עיריית ירושלים השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר 

נערך מבצע ניקיון של כל השילוט בעיר העתיקה, וכן נקבע כי  2019ינואר 

 מעתה ואילך השילוט ינוקה אחת לחודש. 

 

 טיילות ואזורי תצפית

ואמצעי שמע אשר אמורים לספק למבקר בטיילות הוצבו שלטי הסבר, מפות 

מידע רב על הנוף הנשקף מנקודות התצפית. כמו כן יש שלטים המציינים מתקן 

מי שתייה וכן שלט המציין את חניית הנכים. בטיילת הר הצופים הוצבו לוחות 

 שיש המנציחים תורמים.

. ממצא שהוצג גם בביקורת הקודמת -בטיילת ארמון הנציב נמצאה מפה פגומה 

כמו כן, נמצאו מפגעים כגון: מתקן שמע הרוס, שלטי עירייה חלודים ללא כל 

כיתוב עליהם ותמרור חניית נכים עקום. בטיילת הר הצופים חסר שלט ההסבר 

ונותר רק מתקן התמיכה בו, והגרפיטי שצויר על לוח הנצחת התורמים נמחק 

חזותם של באופן שהותיר כתמים לבנים על הלוח. מפגעים אלו פוגעים ב

 האתרים הללו, ויוצרים תחושה של הזנחה וזלזול במבקרים.
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 הנציב ארמון בטיילתשמע הרוס  ומתקן פגומה מפה: 6 תמונה

 

 ושלט גרפיטי מחיקת לאחר ההנצחה לוח על שנותרו כתמים: 7 תמונה

 הצופים הר בטיילת חסר

 

 

 שאר אזורי העיר

חלקו ייעודי לתייר וחלקו שילוט המיועד  -גם ברחובות העיר קיים שילוט רב 

להסדרת תנועת הרכב והחניה בעיר. כמו כן יש שלטים לציון אירועים 

היסטוריים ולהנצחה. במקומות רבים השילוט נמצא פגום, עקום או שבור, 

ים והעמודים שעליהם הוא הוצב נמצאו נוטים על צידם. כמו כן נמצאו שלט

 מוכתמים. מפגעים אלו נמצאו בצירים מרכזיים, בגנים ובכיכרות. 
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  פגומים ותמרורים שילוט: 8 תמונה

 

 ליד משכן הכנסת. -משמאל ; במרכז העיר -באמצע ; בגן הפעמון -מימין 

בשוק מחנה יהודה, נוסף על היעדר שלטי רחוב שתואר לעיל, נמצאו כמה 

רשלנית. כמו כן, אחת משתי המפות של שלטים בלויים או מותקנים בצורה 

 השוק, המוצבת באחת מהכניסות אליו, הושחתה.
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 יהודה במחנה רחובותהמציינים שמות  שלטים: 9 תמונה

 

לנקוט פעולות על פי סמכויותיה בפקודת העיריות  ירושליםעיריית  על

ובחוק העזר לשילוט כדי להסדיר את נושא השילוט במרחב הציבורי 

באזורי תיירות ולהבטיח את תחזוקתם הראויה של השלטים ברחבי 

 ירושלים ואת חזותם של אזורי התיירות.

 

 

  תיירות אתרי תחזוקת

 העיר העתיקה והר ציון

העיר העתיקה בירושלים מוכרת כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. יש לה 

מגוון ערכים היסטוריים, דתיים, תרבותיים ואדריכליים. בתחומה אתרים מרכזיים 

על פי סקר התיירות הנכנסת וקדושים כמו כנסיית הקבר, הר הבית והכותל. 

( מאלה מיליוני איש 2.3-)שהם כ 76%שערך משרד התיירות,  2016לשנת 

מכלל  67%שביקרו בארץ, הגיעו לבקר בירושלים. רובם ביקרו בכותל המערבי )

ובהר  דולורוזה ויהוב(, 52%(, בכנסיית הקבר )62%המבקרים(, ברובע היהודי )

 בכל אחד מהם(.  43%הזיתים )

יהודי, מוסלמי, נוצרי וארמני.  -העיר העתיקה מחולקת לארבעה רובעים 

שווקים, בתי קפה,  -מבני מגורים פעילות מסחרית ברובעים אלה יש לצד 

 מסעדות וחנויות.

קברו של  -בהר ציון, הסמוך לעיר העתיקה, נמצאים כאמור שלושה אתרים חשובים 

 וכנסיית דורמיציון הגרמנית.  19דוד המלך על פי המסורות, חדר הסעודה האחרונה

 
חדר שבו לפי האמונה הנוצרית סעד ישוע עם תלמידיו את סעודתו האחרונה בטרם תפסו אותו   19

 החיילים הרומיים בגת שמנים.
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 השקעות בפרויקטים לפיתוח המרחב העירוני בעיר העתיקה

סיימה הרל"י בעיר העתיקה פרויקטים בעלות כוללת של  2017עד  2014נים בש

מיליון ש"ח. להלן לוח המפרט את הפרויקטים הבולטים בהיקפם  128-כ

 ובעלותם:

 השקעות של הרל"י בפרויקטים נבחרים בעיר העתיקה: 1לוח 

 הפרויקטשם 

 ו עלות

)במיליוני 

 ש"ח(

  מועד

 מהותו סיומו

שיקום המרחב 

 הציבורי בשער יפו

שדרוג הריצוף, טיפול  כולל ,פיתוח ושימור של המרחב הציבורי בשער יפו 2015מאי  40

 חזיתות ועוד.התנועה, שדרוג והנגישות התאורה, שיפור הבארכיאולוגיה, 

טיפול בארכיאולוגיה,  ,המרחב של קבר דוד וחניון שולחן דוד שדרוג 2016יוני  27 פיתוח מתחם הר ציון

החניון  הסדרתדרכי הגישה לקבר דוד ולחדר הסעודה האחרונה, שיפור 

עבודות ביצוע  מצלמות,, שיפור הריצוף והתאורה, התקנת המוביל לקבר

 ועוד.מרחב בשימור 

שלב א' של שיקום 

המרחב הציבורי 

 ברחוב הגיא

אוקטובר  19

2017 

והנגשת שדרוג החזיתות, הריצוף והתאורה, חידוש תשתיות מים וביוב 

 המרחב לאנשים עם מוגבלות בניידות.

נובמבר  9 שדרוג המונומנטים

2016 

והארת המונומנטים ואתרים שונים  הְרהטים )מתקני מים עתיקים(השמשת 

 של הרל"י. שנתית-ברחבי העיר העתיקה בהתאם לתוכנית רב

השלמה ושיקום של 

 השילוט

ולקבלת  תיירים מהארץ ומחו"להתמצאות בעיר העתיקה ללמערכת  תרייצ 2015יוני  5

 חיזוק תחושת הביטחון של התייר.מידע על אתרים ושירותים, לצורך 

 -טיילת הר ציון 

שיקום המרחב 

 הציבורי

ממצפור החלונות לצומת חניון  ,טיילת צמודה לכביש מעלה השלום הקמת 2018מרץ  3

ישיבה , פינות הנגשה, ףכולל מאחזי יד, ריצו ,הסינמטק ובריכת הסולטן

 ועוד.

 המקור: נתוני הרל"י. 

מכלל האמור לעיל עולה כי באזור העיר העתיקה הושקעו בעשור האחרון 

עשרות מיליוני שקלים לצורך פיתוח ושימור ולצורך שדרוג המרחבים 

הציבוריים, אולם קשה ליהנות מפירות ההשקעה בלא הבטחת ניקיון 

ון והתחזוקה של חלקים ותחזוקה הולמים. כפי שיפורט להלן, מצב הניקי

 רבים באזור, לרבות כאלה שהושקעו בהם כספים רבים כאמור, בכי רע.

עובדי משרד מבקר המדינה ביקרו ברחבי העיר העתיקה פעמים מספר )כולל 

באזורים שפותחו על ידי הרל"י בשנים האחרונות(. מהממצאים עלה כי אזורים 
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 העתיקה העיר באזור

 בעשור הושקעו
 מיליוני עשרות האחרון
 פיתוח לצורך שקלים
 שדרוג ולצורך ושימור

, הציבוריים המרחבים
 ליהנות קשה אולם

 ההשקעה מפירות
 ניקיון הבטחת בלא

 הולמים ותחזוקה

 

חזותיים ניכרים. להלן רבים בה מוזנחים ומלוכלכים, ויש בהם מפגעים 

  הממצאים:

 

 ניקיון וכלי אצירה

תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום ציבורי או לפי פקודת העיריות, העירייה 

 תקין. לשם כך על העירייה להה סכנה לבריאות הציבורופרטי במידה המהו

 שמניחים קיבול כלי ושאר ציבוריים אשפה פחי קןותקיים במצב טוב ומלו

 מפגע או מטרד יהוו שלא באופן וחזקותשי גודאלו אשפה בהם ומאספים

 ת הציבור.לבריאו

, גם בביקורת הנוכחית נמצא כי 20לממצאים שנמצאו בביקורות קודמותבדומה 

חלק מהמתחמים בעיר העתיקה אינם נקיים. כמה מוקדים דורשים תשומת לב 

 .21מיוחדת של העירייה ויש לפעול לשיפור רמת הניקיון בהם

אחת התופעות שנמצאו היא הצטברות ערימות אשפה ליד כלי אצירה בכל מיני 

 בשעות שונות. מדובר במפגע שאינו רק חזותי אלא גם תברואתי. אזורים בעיר ו

  ערימות אשפה ופסולת ברחוב הגיא ובסביבתו: 10תמונה 

 

שער שכם הינו שער גדול ומרשים, המוביל בין השאר אל הר הבית ואל מסלול 

הצליינים בגן הקבר, שבו לפי אמונות הכנסייה האנגליקנית קבור ישוע הנוצרי. 

שממנה לפי האמונה היהודית כרה המלך שלמה  -ו מערת צדקיהו סמוכה אלי

 את האבן לבניית בית המקדש הראשון. 

הן מחוץ לחומות העיר והן  -בביקורים שונים באזור השער הוא נמצא מוזנח מאוד 

בתחומה. סמוך לשער, בגן ריצ'רד ודורותי רובין, נמצאה פסולת. במזרקה 

 
, בפרק "עיריית (2008דוחות על הביקורת בשלטון המקומי )ראו למשל מבקר המדינה,   20

 .752 - 715ניקיון העיר", עמ'  -ירושלים 

 ראו פירוט נוסף בפרק על פעולות עיריית ירושלים לשיפור ניקיון העיר.  21
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פה, ובחלק מהגומחות מול השער נמצאו הסמוכה לשער מחוץ לחומות צפה אש

 פיח ואשפה.

כתמי פיח, לכלוך, אשפה  -מפגעי ניקיון ברחבת שער שכם : 11תמונה 

 והרס סביב הגומחות

 

נצפו ריכוזי  ברובע הנוצרי, במעלה מדרגות מוויה דולורוזה אל המתחם הקופטי

אשפה גדולים, ככל הנראה בשל מחסור בכלי אצירה )ראו להלן(. באחד 

 הסיורים אף נמצאו שקי אשפה תלויים על הגדר. 

 שקיות זבל ופחים עולים על גדותיהם ברובע הנוצרי: 12תמונה 

 

רחוב הגיא הוא רחוב החוצה את הרובע המוסלמי של העיר העתיקה משער 

שכם ועד לכניסה לרחבת הכותל המערבי. לאורכו הוא נפגש עם הוויה דולורוזה 
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ועם כמה משעולים המובילים לכניסה להר הבית ולכותל הקטן. מדובר ברחוב 

כים צר ברובו ומשופע במעברים מקומרים, אשר משמש תיירים רבים הממשי

מוויה דולורוזה אל רחבת הכותל המערבי. במסגרת סיורי ביקורת שביצעו נציגי 

משרד מבקר המדינה ברחוב נמצאו לאורכו ערימות אשפה ופחים העולים על 

 גדותיהם.

 ערימות אשפה ופחים העולים על גדותיהם לאורך רחוב הגיא: 13תמונה 

 

ליד אחת הקשתות  -גיא וויה דולורוזה; משמאל ליד האכסנייה האוסטרית בפינת הרחובות ה -מימין 

 ברחוב הגיא.

שער האריות הוא אחד משמונת שערי הכניסה אל העיר העתיקה. הוא מחבר 

בין תחילת ויה דולורוזה למעבר אל דרך יריחו העתיקה, וממנה אל גת שמנים 

ובית הקברות היהודי העתיק של הר הזיתים. בירידה מהשער אל דרך יריחו היו 

 געי אשפה ופסולת בכל הסיורים.מפ

 הירידה משער האריות לכיוון דרך יריחו: 14תמונה 

 

בין שער האשפות לשער ציון, מחוץ לחומות, יש שרידים ארכיאולוגיים 

מרשימים, מערות ושבילי הליכה לא סלולים המאפשרים תצפיות נוף יפות 

 רמת ניקיון ירודה.והליכה בצמוד לחומות. במסלול זה ניכר חוסר טיפוח ונמצאה 
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 ציון הר במתחם

 מקומות בכמה נמצאו
 אשפה ערימות
 מודעות, ופסולת
 מפגעי וגם פירטיות

 ושתן ריח

 

במתחם הר ציון נמצאו בכמה מקומות ערימות אשפה ופסולת, מודעות פירטיות 

 וגם מפגעי ריח ושתן.

 אשפה, פסולת ומודעות פירטיות בהר ציון: 15תמונה 

 

הסתיימה הקמת טיילת המחברת בין מתחם הר ציון  2018, בשנת לפי הרל"י

מיליוני ש"ח. הטיילת צופה אל נוף אגן העיר  3-לגשר הסינמטק בעלות של כ

העתיקה וגיא בן הינום והיא מתחילה בנקודת תצפית שהייתה קיימת קודם לכן. 

ת בסיורים נמצא כי בחלק מהטיילת היו ערימות אשפה, בייחוד בנקודת התצפי

 אל גיא בן הינום.

 : אשפה ופסולת בטיילת המחברת בין הר ציון לגשר הסינמטק16תמונה 

 

בביקורת נמצאו מקרים שבהם בחזית שכיות חמדה אדריכליות או אתרים בעלי 

חשיבות היסטורית מוצבים כלי אצירה פתוחים שסביבתם מלוכלכת ומוזנחת. 

אל טיילת החומות ובחניון ליד כך למשל ליד היציאה ממוזיאון מגדל דוד, בדרך 

 הר ציון.
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 מתקן אצירת אשפה בחניון הר ציון: 17תמונה 

 

 החזותיים הניקיון מפגעי כי ירושלים לעיריית מעיר המדינה מבקר משרד

 פוגמים ובסביבותיה העתיקה בעיר שנמצאו הרביםוהתברואתיים 

שהם מוקד המשיכה העיקרי  ,הקדושים ובאתרים ההיסטוריים במקומות

ומעיבים על חוויית הביקור בעיר  ,פוקדים את הארץה תייריםלרוב ה

 העיר את הפוקדיםלציין כי לצד הפגיעה בתיירים הרבים  ישהעתיקה. 

כמו כן, כלי האצירה ללא מכסה . המקום תושבי גם נפגעים, העתיקה

ל ללא דיחוי עיריית ירושלים לפעו עלעלולים להוות גם מטרד תברואתי. 

 האצירה כלי את למקםו העתיקה העיר רחבי בכללשיפור רמת הניקיון 

 האדריכליים הערכים את ומכבד העירוני המרחב בחזות פוגע שאינו באופן

  .שלו והתרבותיים

השיבה עיריית ירושלים כי  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

אצירה והוקמו עשרה חדרי אשפה חיפויים לכלי  70-בשנים האחרונות הותקנו כ

הוכנסו  2018חדשים ברובע המוסלמי וברובע הנוצרי, וכי במהלך דצמבר 

כלי אצירה, חלקם להחלפת כלי אצירה בלויים וחלקם כתוספת,  140לשימוש 

לפי הצורך. עוד ציינה העירייה כי היא מפנה את האשפה מרחובות העיר 

רחבת  כיו ,עיר שלוש פעמים ביוםהעתיקה בין פעמיים לשלוש ביום ומשערי ה

השערים נשטפת בין פעם לפעמיים בשבועיים. זאת ועוד, בעיר העתיקה פועלים 

 מפקחי ניקיון.
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 ריצוף אבני נמצאו

 סכנת בהן שיש
 בימים החלקה
 הרטבתן שכן, גשומים
 לחלקות אותן הופכת
, כן כמו. במיוחד
 ניקוז בעיות נמצאו

 לשלוליות הגורמות

 

לשיפור  להמשיך לפעולהעירייה  עלנוכח הממצאים שהועלו בביקורת, 

אתר הביקור העיקרי של  , שהיאמשמעותי של מצב הניקיון בעיר העתיקה

רייה גם לבחון האם תדירות הפינוי ותדירות על העי בישראל. יםהתייר

 השטיפה מספקות רמת ניקיון הולמת.

 

 מפגעי ריצוף

העיר העתיקה מרוצפת ברובה אבנים, חלקן אבנים עתיקות מהתקופה הרומית. 

בחלק מהריצוף נמצאו מפגעים כמוצג להלן. אחת הבעיות הבולטות היא כי 

cהרטבתן הופכת אותן  אבנים אלה יש סכנת החלקה בימים גשומים שכן

 לחלקות במיוחד. כמו כן, נמצאו בעיות ניקוז הגורמות לשלוליות.

מבקר המדינה ברחוב שער באחד הימים הגשומים שבהם ביקרו עובדי משרד 

 השלשלת המוביל אל הר הבית וממנו, באו לידי ביטוי בעיות הניקוז.

 במורדות רחוב שער השלשלת ניקוז בעיות: 18 תמונה

 

העיר העתיקה בנויה על מפלסים שונים המחוברים זה לזה במדרגות. בלא מעט 

הולכי מקומות נמצאו המדרגות שחוקות ומחליקות )כנראה כתוצאה מדריכת 

 רגל רבים(. כמו כן נמצאו מדרגות שקועות, במיוחד בוויה דולורוזה.
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 מדרגות אבן שקועות בוויה דולורוזה: 19תמונה 

 

באזור שער שכם, נוסף על ריכוזי האשפה שתוארו לעיל, נמצאו רחבות שחוקות 

ומוכתמות וסימון מחוק של מעבר חצייה. ברחוב בית הבד, באזור הסמוך לשער 

 רות אבני ריצוף רבות.שכם, חס

 אבני ריצוף חסרות ברחוב בית הבד, באזור שער שכם: 20תמונה 

 

כמו כן, הכביש המוביל לשער ציון בתוך העיר העתיקה נמצא סדוק ומלא 

 טלאים.
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 מהקמרונות בחלק

 והטיח הצבע שכבות
 ותשתיות, מתקלפות

 ומיזוג תאורה, חשמל
 באופן מותקנות אוויר

 בחלק. מאולתר
 אף מהמקרים

 לשלום חשש מתעורר
 ובטיחותו הציבור

 

היא פועלת  2016כי מאז שנת  2019עיריית ירושלים מסרה בתשובתה מינואר 

לשדרוג המרחב הציבורי בכמה רחובות בעיר העתיקה, בהתאם לתוכנית 

 שהכינה. השדרוג כולל החלפת ריצוף והנגשת הדרכים.

על עיריית ירושלים להמשיך לפעול לשדרוג רחובות העיר העתיקה ולתת 

קויים עלולים לסכן את הולכי הרגל ולהוות חלק מהליאת הדעת לכך ש

 הליכה. במכשול פיזי בפני המתקשים 

 

 מפגעים בקירוי

 של המראה שמירת בדבר הורותלפי פקודת העיריות, בסמכותה של העירייה ל

 .ושיפוצן סיודן לרבות, הבתים חזיתות

העיר העתיקה משופעת במעברים מקומרים שמעליהם מבני מגורים או מוסדות. 

בסיורים שערכו עובדי משרד מבקר המדינה נמצאו מעברים רבים במצב 

תחזוקה ירוד ועם סימני רטיבות. בחלק מהקמרונות שכבות הצבע והטיח 

מתקלפות ותשתיות חשמל, תאורה ומיזוג אוויר מותקנות באופן מאולתר )ראו 

פירוט נוסף בפרק פגיעה בחזות המבנים והמעברים ביניהם(. בחלק מהמקרים 

ף מתעורר חשש לשלום הציבור ובטיחותו )ראו להלן תצלום הקמרונות בוויה א

 דולורוזה(. ליקויים דומים פורטו בביקורת הקודמת.

המקומות שבהם ההזנחה בלטה לעין במיוחד הם רחוב הגיא, מתחם הר ציון, 

הקמרונות בדרך לשער ציון, רחובות שער השלשלת ווויה דולורוזה, וכן שוק 

 מוכרי הכותנה והמעבר של שער שכם.

 קמרונות הר ציון, בסמוך לקברו של דוד המלך: 21תמונה 
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 קמרונות פגומים: 22תמונה 

 

 ברח' שער השלשלת. -בוויה דולורוזה; במרכז ומשמאל  -מימין 

מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים על הזנחה מתמשכת של  משרד

, הזנחה שעליה הצביע מבקר העתיקה העיר ברחבי הקמרונותתחזוקת 

המדינה גם בביקורת הקודמת. הדבר חמור במיוחד גם משום שחלק 

 י המקום ואת המבקרים.מהליקויים עלולים לסכן את תושב

 למרות"י כי הרלהודיעה  2018למשרד מבקר המדינה מדצמבר  בתשובתה

 לאורהימצאות הקמרונות במרחב הציבורי, רובם בבעלות פרטית. על כן, 

 רקלבצע  באפשרותה ההערימו, הי הםקשיים שההתנגדות בעלי הנכסים ו

 עירייתהבעיה מהשורש.  את לפתור ולאפעולות תחזוקה בסיסיות, כגון צביעה, 

באמצעות הרל"י  שדרגהכי היא  2019ירושלים מסרה בתשובתה מינואר 

, וכי המוסלמי וברובע הנוצרי ברובע, ארמנירחובות ברובע ה בכמה קמרונות

 .נוספים רחובות לשדרוג וכניתהכינה ת

המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה להמשיך לפעול מבקר  משרד

המרחב הציבורי ובטיחותו במסגרת הסמכויות המוקנות לה לשיפור נראות 

 על פי דין.

 

  מתקני שתייה

כאמור, על פי פקודת העיריות, על העירייה למנוע מפגעים ומטרדים במרחב 

 הציבורי, לנקותו, ולפנות ממנו אשפה.
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( שוקת) רהט

 הממלוכית מהתקופה
, הגיא ברחוב המוצב

 מוכרי שוק ליד
 במצב נמצא, הכותנה

 וחלק התפוררות של
 שבורות מאבניו

 

חלקם מתקנים שהותקנו  -בעיר העתיקה פזורים מתקני שתייה באזורים שונים 

בה עוד בתקופה הממלוכית וחלקם מתקנים מודרניים, כגון ברזיות ומתקני מים 

 קרים.

בדומה לליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת, גם בביקורת הנוכחית נמצאו אותם 

ם זורמים, כמפורט המתקנים במצב תחזוקה ירוד, ובחלק מהמקרים ללא מי

 להלן.

רהט )שוקת( מהתקופה הממלוכית המוצב ברחוב הגיא, ליד שוק מוכרי 

הכותנה, נמצא במצב של התפוררות וחלק מאבניו שבורות. להלן תצלום של 

הרהט האמור מהביקורת הקודמת, לצד תצלומו מהביקורת הנוכחית. אומנם 

מים, אולם חלקו התחתון בניגוד למצבו בעבר האבנים נוקו וסודרה בו זרימת 

עדיין מלוכלך, יש ממנו נזילה ובסביבתו נמצא לכלוך. כמו כן, ספק אם הברז 

 שהותקן בו תואם את סגנון בנייתו של הרהט. 

 הרהט ברחוב הגיא, ליד שוק מוכרי הכותנה: 23תמונה 

 

; משמאל 2018התמונה שצולמה בינואר  -התמונה שצולמה במהלך הביקורת הקודמת; באמצע  -מימין 

 ברז מים שאינו תואם את סגנון הבנייה. - האמצעיתהגדלה של התמונה  -

ליקויים נמצאו גם בשלושה רהטים עתיקים נוספים הפזורים ברחבי העיר 

 העתיקה. על אף השקעת הכספים הגדולה נמצאו הרהטים מוזנחים ומלוכלכים.

 מול אבן ברזייתו הציבוריים השימוש בתיליד  קרים מים מתקנישני  ישציון  בהר

 באחדציון. הר  וןבחני שהותקןנוסף  מים מתקן, וכן האחרונה הסעודה חדר

 היה לאובמתקן המים בחניון  אחרה ובמתקן עקור היהברז אחד  המים ממתקני

, כפי שכבר תואר בביקורת ללא ברזים כלל נמצאה האבן ברזייתזרם מים. 

 .הקודמת
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 ציון בהר מים מתקני: 24 תמונה

 

בדומה לממצאי הביקורת הקודמת, כיורי הברזיות הבנויות בקיר ברחוב תפארת 

 היו מלאים באשפה והברזים לא פעלו או שהיו עקורים.ישראל 

 : ברזייה ברחוב תפארת ישראל25תמונה 

 

של כל מתקני השתייה  בדחיפות לתיקונם ולהשמשתםלפעול  העירייה על

הפגומים ברחבי העיר העתיקה, שחלקם נמצאו פגומים כבר בביקורת 

הקודמת. הדבר מקבל משנה תוקף לנוכח העלייה הניכרת במספר 

התיירים הישראלים והזרים, ובהם ילדים ובני נוער, הפוקדים את ירושלים 

 בתקופת חופשת הקיץ המתאפיינת במזג אוויר חם ויבש במיוחד.
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 כי נמצא בביקורת
 של נרחבים בחלקים

 תלויים העתיקה העיר
 חשמל חוטי בגלוי
 במעברים וצנרת

 מעל ממש, וברחובות
 עוברי של ראשיהם

 חזיתות על וכן, האורח
 המבנים

 

 יעה בחזות המבנים והמעברים ביניהםפג

בדבר  הוראות הורותבהתאם לפקודת העיריות, אחת מסמכויות העירייה היא ל

. חוק העזר לניקיון מחייב את בעל הנכס שמירת המראה של חזיתות הבתים

ה. ראש העירייה המראה הנאה שלעל חזית הבית ו של התקין הלשמור על מצב

ולקבוע בהודעת החיוב את הדרכים ואת  אף רשאי לחייב שיפוץ של החזית

התנאים לביצוע השיפוץ. במדריך רחובות העיר העתיקה, שפרסמה העירייה 

, היא קבעה כי יש להעביר את כל התשתיות האפשריות 201322כאמור בשנת 

אל מתחת לקרקע או למקמן בנישה בקיר. בכל מקרה יש לדאוג להסתרת 

 חזיתות המבנים.מרבית התשתיות ולהימנע מכך שייראו ב

בביקורת נמצא כי בחלקים נרחבים של העיר העתיקה התלויים בגלוי חוטי 

חשמל וצנרת במעברים וברחובות, ממש מעל ראשיהם של עוברי האורח, וכן 

 על חזיתות המבנים.

 תשתיות גלויות בעיר העתיקה: 26תמונה 

 

ליד הכניסה למתחם כנסיית  -ברחוב הגיא; למטה מימין  -בהר ציון; למעלה משמאל  -למעלה מימין 

 דולורוזה בין השוק לרחוב הגיא. בירידה של ויה -הקבר; למטה משמאל 

 
(, 2013) בזכות הדרך. המדריך לתכנון רחובות העיר העתיקה בירושליםעיריית ירושלים,   22

 .86עמ' 
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כי במסגרת שדרוג המרחב  2019ירושלים מסרה בתשובתה מינואר עיריית 

הציבורי בעיר העתיקה היא מטפלת גם בחזיתות המבנים ובתשתיות הגלויות על 

 פני החזיתות והקמרונות.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול במסגרת 

ור במדריך חובותיה לפי פקודת העיריות ובהתאם לעקרונות שקבעה כאמ

שפרסמה, ולאכוף את חוק העזר לניקיון ירושלים להסרת המפגעים 

מרחובות העיר העתיקה ומחזיתות המבנים, שלא רק פוגעים בחזות 

 המרחב הציבורי אלא אף עלולים לסכן את שלום הציבור.

 

 תצפית ואזורי טיילות

שקף ירושלים שוכנת באזור הררי, ולכן היא משופעת בנקודות תצפית שמהן נ

נוף מרהיב של חלקי העיר השונים ובעיקר של העיר העתיקה ואגנה. הטיילות 

העיקריות בעיר הן טיילת ארמון הנציב, טיילת הר הצופים וטיילת עמק צורים 

שמתחתיה ותצפית הר הזיתים. מטיילת ארמון הנציב נשקף נוף של דרום אגן 

ב העיר. היא מאגדת העיר העתיקה, הר הזיתים, מדבר יהודה, ואף חלקים ממער

טיילת שרובר, טיילת האז וטיילת  -בתוכה שלוש טיילות המחוברות זו לזו 

גולדמן. טיילות אלו תוכננו בידי אדריכלים ידועי שם, וטיילת שרובר אף נבחרה 

 . 1991לייצג את ישראל בביאנלה בוונציה בשנת 

הר הבית  נשקף הנוף של ,לאוניברסיטה העברית הסמוכה ,הר הצופיםמטיילת 

כמו כן,  מערות קבורה. כמה ישנןתצפית נקודת הומזרחה של ירושלים. בסמוך ל

 .המשקיף גם הוא לנוף מרשים ,נמצא גן טבצ'ניק בסמיכות אליה

 

 ניקיון

רוב שטחי טיילת ארמון הנציב נמצאו אומנם נקיים, אולם בדומה לממצאי 

נה, בעיקר הביקורת הקודמת נמצאו בטיילת מפגעים של כתמי שתן וצח

מניעת מפגעים בשטח -בגומחות המקורות שלאורכה )ראו פירוט נוסף בפרק אי

ציבורי בטיילת ארמון הנציב(. כמו כן נמצא מתקן שתיית מים ללא ברז, מוצף 

 בחורף ועם אשפה בקיץ.

 הנציב ארמוןבטיילת  בגומחותשתן  כתמי: 27 תמונה
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 לממצאי בדומה

 הקודמת הביקורת
 ארמון בטיילת נמצאו
 שתן כתמי הנציב
 הר בטיילת. וצחנה

 פזורה הייתה הצופים
 פסולת ואף אשפה
 בנייה

 

 הנציב ארמון בטיילת הרוס מים שתיית מתקן: 28 תמונה

 

בטיילת הר הצופים הייתה פזורה אשפה ואף פסולת בנייה בשלושת הסיורים. 

כך גם בטיילת עין צורים שמתחתיה. ברחבת התצפית של טיילת הר הצופים היו 

  כתמי לכלוך.

 הצופיםלאורך טיילת הר  ואשפהבנייה  פסולת: 29 תמונה

 

לעומת זאת, יש לציין לחיוב שתצפית הר הזיתים נמצאה נקייה בכל הסיורים 

 שערכו בה נציגי משרד מבקר המדינה

 

 פחי אשפה

 לאורך טיילת ארמון הנציב הוצבו פחי אשפה רבים, ואילו באזור טיילת הר

הצופים נצפו רק כלי אצירה גדולים שגלשה מהם אשפה )ראו תמונה לעיל(. 

 ייתכן שהיעדר פחי אשפה קטנים גורם לרמת הניקיון הירודה שתוארה לעיל.

פחי האשפה שהוצבו לאורך טיילת ארמון הנציב נמצאו בחלקם במצב תחזוקה 

 ו ביניהם.ירוד. כמו כן, נמצאו פחים מסוגים שונים ללא תיאום עיצובי כלשה
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 הנציב ארמון בטיילת אשפה פחי: 30 תמונה

 

 

 מפגעי ריצוף 

מפגעי ריצוף נמצאו בטיילות ארמון הנציב והר הצופים ובעלייה לטיילת הר 

הזיתים. מפגעי ריצוף רבים וחמורים במיוחד נמצאו לאורכה של טיילת הר 

ריקות, הצופים. בחלקים מהטיילת האספלט נעלם לגמרי, ערוגות עצים נמצאו 

 אבנים משתלבות נעקרו ממקומן ונפערו בורות המסכנים את העוברים ושבים.

 הצופיםהר  בטיילת מפגעים: 31 תמונה
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 ובמאי בינואר בסיורים

 - הפרגולה קורת 2018
 - מעומס ששקעה
 בעמוד נתמכת נמצאה

 בסיור, מאולתר עץ
 נמצא שנה אותה ביולי

 אולם, הוסר העמוד כי
 היו עדיין הקורות
 חשש והועלה שקועות

 המבקרים לבטיחות

 

שבילים סדוקים, היעדר אבנים משתלבות וערוגת עצים ריקה : 32תמונה 

 בטיילת הר הצופים

 

 

 מפגעים בקירוי פרגולות

שרובר( יש כמה פרגולות  בטיילת ארמון הנציב )בעיקר בחלק הנקרא טיילת

שהן חלק מהתכנון והעיצוב האדריכלי המקורי של הטיילת. בביקורת הקודמת 

 וגם בביקורת הנוכחית מצאו עובדי משרד מבקר המדינה מפגעים בקירוי.

בינואר  -בשני הסיורים הראשונים של עובדי משרד מבקר המדינה בטיילת 

נתמכה על ידי עמוד עץ  -ששקעה מעומס  -קורת הפרגולה  - 2018ובמאי 

מאולתר. בסיור ביולי אותה השנה נמצא כי העמוד הוסר, אולם הקורות עדיין היו 

  שקועות והועלה חשש ליציבות הפרגולה ולבטיחותם של המבקרים בטיילת.

פרגולה נוספת נמצאה הרוסה כמעט לגמרי )כל קירוי ההצללה נהרס( ולפיכך 

 היא אינה ממלאת את ייעודה המקורי )הצללה( ואף יוצרת מפגע חזותי. 

 שרובר בטיילת הרוסה פרגולה: 33 תמונה

 

 

 מפגעי חשמל

שרובר נמצאו כמה קופסאות חשמל ובתי מנורה פתוחים או  באזור טיילת

שבורים. מלבד המפגע החזותי, הדבר עלול להוות סכנת התחשמלות לכלל 

 המבקרים באתר, ובמיוחד לילדים.
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 נמצאו שבילים בכמה
 חשמל כבלי

 באופן המשתלשלים
 לעוברי לגרום שעלול
 או למעוד האורח

 להתחשמל

 

 שרובר בטיילת מנורה ובתי חשמל קופסאות: 34 תמונה

 

בטיילת הר הצופים בכמה שבילים נמצאו בסיור של עובדי משרד מבקר המדינה 

כבלי חשמל המשתלשלים באופן שעלול לגרום לעוברי האורח למעוד או 

  להתחשמל.

 הר טיילת שבילי לאורך משתלשלים חשופים חשמל כבלי: 35 תמונה

 הצופים

 

 

 בעיות תחזוקה נוספות

בסיור של עובדי משרד מבקר המדינה בטיילת ארמון הנציב בחורף ניכר כי 

במקום יש בעיות ניקוז שגרמו להצפה של השבילים, בעיקר בחלק שבו 

מתרכזים מרבית התיירים והמבקרים. גם בחלק משטחי הגינון נמצאו שלוליות 

 מים גדולות.

הקיץ נמצאו שטחי הגינון בטיילת ארמון הנציב ירוקים בסיורים בחודשי האביב ו

ומטופחים יחסית. לעומת זאת שטחי הגינון בטיילת הר הצופים סבלו מהזנחה 

ועזובה בכל אחד מהסיורים, ואף נמצאו בהם פסולת בנייה ואשפה, כפי שצוין 

 לעיל.
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 הצופים הר בטיילת מוזנחים גינון שטחי: 36 תמונה

 

מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול בכל משרד מבקר המדינה 

האמצעים לתיקונם ללא דיחוי של המפגעים, הליקויים והכשלים שהובאו 

לעיל, שלא רק מהווים מפגעים חזותיים אלא אף עלולים להוות סכנה של 

ממש לציבור המבקרים. תחזוקה לקויה של האתרים המתוארים לעיל 

ומורידה לטמיון את הכספים פוגעת ברווחת הציבור הכללי והתיירים 

 הרבים שהושקעו בהקמתם של אתרים אלה.

הודיעה העירייה כי היא מתכננת  2019בתשובה למשרד מבקר המדינה מינואר 

. במסגרת פרויקט השדרוג יוסדרו, 2019לשדרג את טיילת ארמון הנציב באפריל 

וארות לעיל בין היתר, הפרגולות, התאורה והריצוף. היא ציינה כי הפרגולות המת

נבדקו על ידי העירייה ונמצאו תקינות בטיחותית. בעניין טיילת הר הצופים מסרה 

העירייה בתשובתה כי היא שייכת לגוף פרטי, ובעקבות הביקורת ועקב המצב 

 שיח עם בעלי השטח.-בשטח, העירייה תקיים דו

 הר טיילת של והניקיון התחזוקהניכר של לשיפור  לפעול העירייה על

בדין, אף על פי שמדובר בשטח השייך לגורם  סמכויותיה במסגרת יםהצופ

 .פרטי

 

 הנציבבשטח ציבורי בטיילת ארמון מניעת מפגעים -אי

 2018בסיורים של עובדי משרד מבקר המדינה בטיילת ארמון הנציב בין ינואר 

נמצא כי בקצה המזרחי של הטיילת נבנה מבנה מחומרים קלים  2018לאוגוסט 
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שיזמה עיריית ירושלים, על שטח  23מ"ר מתחת לפרגולה 400-כבשטח של 

המבנה הגדול(. המבנה הוקם כסגירה עונתית בחורף,  -ציבורי פתוח )להלן 

אולם  -בצמוד למסעדה שקיימת במקום ומשמשת בפועל אולם אירועים )להלן 

האירועים(. עוד נמצא כי בסמוך לאולם האירועים, על השטח הציבורי, נבנו 

נוספים, וכי נעשה שימוש פרטי בשטחים ציבוריים לתפעולו של האולם  מבנים

ולהצבת כיסאות ושולחנות. כמו כן הדשא הוחלף ביריעות דשא מלאכותי. את 

מהקרן  2008אולם האירועים מפעיל יזם פרטי ששכר את המבנה בשנת 

 היזם הפרטי(, לאחר שהמבנה עמד נטוש. -לירושלים )להלן 

  2017-וויר מתצלום א: 37תמונה 

 

הקמת קירוי ומבנים על שטח ציבורי פתוח; החץ במרכז התמונה  -החץ מצד ימין 

 )עיבוד של תצלום מתוך הפרגולה שמתחתיה המבנה הגדול לאולם האירועים. -

 העירונית( GIS-ה מערכת

 
מצללה )פרגולה(" היא מבנה בלא קירות, שתקרתו היא משטח "על פי דיני התכנון והבנייה,   23

משופע או נטוי, הנסמך על עמודים, ובלבד שהמרווחים בין החלקים  הצללה מישורי, לא

 ממנו. 40%האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה והם לפחות 
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 שימוש בשטח ציבורי פתוח וכיסוי הקרקע: 38תמונה 

 

 פתוחהקמת מבנים בשטח ציבורי : 39תמונה 

 

 גגון ומבנים לתפעול. -סגירת החורף העונתית; משמאל  -המבנה הגדול  -מימין 

יצוין כי השטח המדובר נמצא בכניסה המזרחית לטיילת, סמוך לאחת מנקודות 

התצפית העיקריות לנוף פנורמי של אגן העיר העתיקה, של חומות העיר ושל הר 

הבית. ניכר כי הקמת המבנים פוגעת בחזותו של אתר תיירות זה ובנוף הנשקף 

שונים, כמו  ממנו. כפי שיפורט בהמשך, במהלך הביקורת התברר כי גופים

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ואחד המינהלים הקהילתיים בעיר, 

בהתאמה על המפגעים  2014וביוני  2013התלוננו בפני העירייה בדצמבר 

החזותיים ועל השימוש הפרטי שנעשה בשטח הציבורי, אך העירייה לא טיפלה 

 בתלונות אלו, כפי שיפורט בהמשך.
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 אישרה המשנה ועדת

 שטח על להקים
 רחבת פרגולה ציבורי

 שנועדה ממדים
, פרטי עסק לשמש

 ובלי, דיון שום ללא
 נחיצותה בחינת

 הבנייה של והתאמתה
 לסביבה המבוקשת

 

 והליכי הרישוי שלה פרגולההלהקמת  היוזמה

, ככלל, עבודות בנייה טעונות היתר 1965-על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

 ועל היתרי הבנייה להתאים לתוכניות המתאר החלות על המקרקעין.

בעת קבלת החלטה על היתר בנייה יש לבחון את התאמת הבנייה המבוקשת 

הרלוונטיים, כמו  להוראות התוכניות ולהביא בחשבון את מכלול השיקולים

חומרי הבנייה לביצוע העבודה, מראהו של הבניין המוצע והתאמתו לבניינים 

בסביבתו. זאת מתוקף סמכותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המעוגנת 

 .197024-בתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות(, התש"ל

. בתוכנית 1986קף בשנת א שקיבלה תו2823על שטח טיילת האז חלה תוכנית 

נקבע ייעוד שטח התוכנית, המצוי בבעלות העירייה, כשטח ציבורי פתוח 

 שישמש לגינון ולנטיעות, לשביל הולכי רגל ולמצפור וכיוצא באלה. 

הגישה מחלקת הגננות בעיריית ירושלים בקשה להיתר בנייה  2012באוקטובר 

ז. עיריית ירושלים לא מ"ר בטיילת הא 424-להקמת פרגולה ממתכת ששטחה כ

סיפקה לצוות הביקורת הסברים למניעים שלה להקמת פרגולה רחבת ממדים זו 

 על שטח ציבורי לשימושו של אולם האירועים, המופעל כאמור בידי יזם פרטי. 

בודקי הבקשה מהאגף לרישוי ופיקוח על הבנייה בעירייה ציינו בתיאור הבקשה 

הוועדה המקומית(  -ייה של ירושלים )להלן בפני הוועדה המקומית לתכנון ולבנ

הוגשה בקשה לבניית פרגולה ממתכת ופיתוח שטח ציבורי בטיילת ארמון כי "

 ". הנציב עבור מסעדה קיימת

החליטה ועדת המשנה של הוועדה המקומית לאשר את הבקשה  2012בנובמבר 

הונפק  2013להיתר בכפוף לחוות דעת משפטית בעניינה ולמילוי תנאים. במרץ 

היתר הבנייה. לא נמצא כי השימוש בשטחים ציבוריים למטרות פרטיות עוגן 

 בהסכם בין היזם הפרטי לבין עיריית ירושלים.

בביקורת נמצא כי ועדת המשנה אישרה להקים על שטח ציבורי פרגולה 

רחבת ממדים שנועדה לשמש עסק פרטי, ללא שום דיון, בלי שבחנה את 

ובלי שהשתמשה בסמכויות הנתונות לה לבחון את נחיצותה של הפרגולה 

  התאמתה של הבנייה המבוקשת לסביבה.

 
ד לחוק 145בוטלה התקנה האמורה, ותחת זאת נקבע בסעיף  2016. יצוין כי בשנת 16תקנה   24

יות למרחב התכנון שלה בעניין התכנון והבנייה כי ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחב

חזותו ומראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור 

תשתיות ולעניינים נוספים, וכי היא רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל 

קומם, צורתם, מאפייניהם המיוחדים של מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מי

 גודלם או ייעודם, ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות. 
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המשנה כי נוכח שטחה הגדול של משרד מבקר המדינה מעיר לוועדת 

הפרגולה ונוכח מאפייניו הייחודים של האתר שבו התבקשה בנייתה, כמו 

אפשרות התצפית עליו, ערכי הנוף בסביבתו והיותו חלק מטיילת נוף 

המשמשת אחד מאזורי התיירות בעיר, היה עליה לבחון את השתלבותה 

לצפות אל של הפרגולה בסביבה ולעמוד על השפעתה על האפשרות 

הנוף. מלבד זאת היה עליה לבחון שיקולים נוספים, כמו הצורך בפרגולה 

ותרומתה לשטח הציבורי הפתוח. על ועדת המשנה להבטיח כי בעת 

קבלת החלטות על בנייה באזורי תיירות יובאו בחשבון מכלול השיקולים 

 הנוגעים לעניין.

לקחים  ממנו ולהפיק המקרה פרטי את לבחוןהוועדה המקומית  על

 השיקולים מכלול את לשקול המשנה ועדת את להנחותלעתיד. עליה 

 .השונים הציבוריים האינטרסים ןבי ולאזן בנייה היתרי מתן בעת

 

 המבנה הגדול - סגירת השטח מתחת לפרגולה

קובעת הוראות  2004שאושרה בינואר  8593מתאר  תוכנית :הרישוי הליכי

ותנאים למתן היתרי בנייה להקמת מבנים לסגירה עונתית בחורף בירושלים. על 

פי התוכנית ניתן לתת היתר בנייה רק אם לבית העסק יש היתר תקף להצבת 

 היתר להצבת כיסאות(. -כיסאות ושולחנות על פי חוק העזר לניקיון )להלן 

הגיש היזם בקשה להיתר בנייה לסגירה עונתית )המכונה  2014 בתחילת ינואר

אישרה רשות הרישוי  2014לעיתים "סגירת חורף"( מתחת לפרגולה. באוקטובר 

הונפק ההיתר לכך. הסגירה הותרה  2015המקומית את הבקשה ובתחילת 

בעונה שבין תחילת נובמבר לסוף אפריל בכל שנה, זאת לשלוש שנים או 

(. החלטת רשות הרישוי 2018חורף )כלומר תוקפו פג באפריל לשלוש עונות 

הסתמכה על אישור ממחלקת אדריכל העיר לסגירה העונתית, אך בביקורת לא 

 נמצאה חוות דעת המפרטת את השיקולים לכך. 

דיוניה של רשות הרישוי לא תועדו ולכן אין ראיה לכך ששקלה את ההשפעות 

ל הטיילת ועל תפקודה כאתר תיירות. כמו החזותיות והתפקודיות שיש לסגירה ע

כן, לא נמצאה אסמכתה לכך שלבית העסק היה היתר להצבת כיסאות, כנדרש 

 .8593בהוראות תוכנית 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות הרישוי כי היה עליה לוודא כי לבית 

העסק יש היתר להצבת כיסאות כנדרש בהוראות התוכנית. בהיעדר 

יה בסמכותה לאשר שימוש בקרקע שאינו תואם את היתר, כאמור, לא ה

 . 8593הוראות תוכנית 

משפג תוקף ההיתר לסגירה עונתית, פנה  :עונתית לסגירה ההיתר חידוש

לקבלת היתר חדש. בינתיים חלו בדין שינויים לגבי הליך קבלת  2018היזם ביוני 

 ההיתרים למבנים מסוג זה, כמפורט להלן.
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קף תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים נכנסו לתו 2014באוגוסט 

, המאפשרות בנייה של מבנים מסוימים גם ללא היתר 2014-מהיתר(, התשע"ד

נקבע כי  26תקנות הפטור(. בתקנה  -בנייה, בסייגים שנקבעו בתקנות )להלן 

מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעת  "הקמת

סגירה עונתית, בתחום המגרש או ברחוב  -ר בחלק מחודשי השנה מזג האווי

פטורה מהיתר, ובלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על התקופה שנקבעה 

להצבת מיתקן כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון 

 ".עסק

בתקנות הפטור נקבעו גם תנאים לקבלת הפטור, ובהם התנאי שהעבודות 

, י בעל זכות במקרקעין או בעל זכות המאפשרת ביצוע עבודותיבוצעו ביד

כניות ולהנחיות המרחביות ולתוכן התנאי שלפיו העבודות יהיו מתאימות 

 .החלות במקום

הוועדה המקומית לא אישרה הנחיות מרחביות בעניין סגירות עונתיות, אך 

הקובעת כללים בנושא.  8593מתאר  אושרה תוכנית 2004-כאמור לעיל, ב

למשל, התוכנית קבעה כי תקופת החורף, לעניין מתן היתר לסגירה עונתית, 

באפריל. כמו כן נדרש אישורם של כמה  30-היא התקופה שבין אחד בנובמבר ל

 גורמים בעירייה, כמו מחלקת תברואה, מחלקת הנכסים ועוד מחלקות.

העניקה עיריית ירושלים היתר  2018על אף האמור בתקנות הפטור, ביולי 

לסגירה עונתית לאולם האירועים לתקופה שחרגה מהמוגדר בתוכנית 

. כמו כן, ההיתר ניתן למי שאין לו זכויות במקרקעין כנדרש ולא 859325

 נמצא כי התקבלו אישורי המחלקות השונות בעירייה כנדרש בתוכנית. 

מחלקה המשפטית של ההיתר ניתן על סמך חוות דעת משפטית שנתנה ה

חלה רק על מקרים שבהם לא ניתן  8593העירייה בנושא, שקבעה כי תוכנית 

לקבל פטור )עבודות במבנים המיועדים לשימור( וכי מתעורר ספק לגבי תוקפה 

 .8593המשפטי של תוכנית 

משרד מבקר המדינה מעיר למחלקה המשפטית של עיריית ירושלים כי 

אחד עם התקנות הקובעות כי פטור מהיתר חוות הדעת אינה עולה בקנה 

מותנה בכך שהעבודות יתאימו לתוכניות החלות במקום. אשר על כן, כל 

בתוקף, הרי שלפי התקנות הוראותיה מחייבות. על  8593עוד תוכנית 

העירייה להקפיד שלא לתת היתרים לסגירות עונתיות שלא בהתאם 

 להוראות התוכנית והתקנות.

 

 
 1-ביוני, ואילו בתוכנית התקופה הוגבלה, כאמור, ל 1-באוקטובר ל 21ההיתר ניתן לתקופה שבין   25

 באפריל. 30-בנובמבר עד ל
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 והאכיפההליכי הפיקוח 

אף על פי שבהיתר הבנייה לפרגולה צוין כי הפרגולה לא תקורה בחומר כלשהו, 

הוגשו לעיריית ירושלים תלונות על קירוי  2013בביקורת נמצא כי בדצמבר 

הפרגולה ועל סגירת השטח שאותו היא מקרה למבנה המשמש את אולם 

נייה אכן איתר האירועים. מהתיעוד בתיק הפיקוח על הבנייה עולה כי מפקח הב

חשד לעבירות בנייה, ואף ביקש לחקור את המעורבים,  2013בסוף דצמבר 

אולם על פי הרישום בתיק הפיקוח הנחיית התובע העירוני למפקח הייתה 

 2014, ולבסוף היא לא התקיימה. באפריל 2014לדחות את החקירה לפברואר 

הסגירה פורק סייר מפקח בנייה באתר שוב וראה כי רק החלק התחתון של 

 ואילו החלק העליון נותר בנוי.

הגיש היזם בקשה להיתר  2014במקביל לכך, כפי שצוין לעיל, בתחילת ינואר 

בנייה לסגירה עונתית מתחת לפרגולה. רשות הרישוי המקומית דנה בבקשה 

רשות הרישוי  החליטה, לאחר סיור בשטח, של חבריה, 2014כמה פעמים. במאי 

ום שנוכחה לדעת כי הסגירה נבנתה בפועל לא לפי מש הבקשה את לדחות

 שבוצעה הבנייההבקשה שהוגשה לה, והורתה למחלקת הפיקוח לבחון את 

 . היתר ללאבאותה עת 

על אף הנחיית רשות הרישוי, לא הוכן דוח פיקוח לאחר הסיור שקיימה רשות 

תיק הרישוי והוועדה המקומית לא נקטה פעולות אכיפה בעניין. לפי המתועד ב

החליט אגף היועץ המשפטי בעירייה לסגור את  2014הפיקוח, בתחילת יוני 

 התיק מ"חוסר עניין לציבור", אך ציין כי אם תתקבלנה תלונות תישקל עמדה זו. 

, הגיש המינהל הקהילתי באזור תלונה לעירייה על 2014באותו חודש, יוני 

כי המבנה של סגירת  הנעשה בשטח זה בטיילת. בתלונתו ציין המינהל הקהילתי

החורף פוגע פגיעה גסה בנוף וכי תיירים נאלצים לעמוד על המעקה כדי לצלם 

את הנוף. עוד נטען כי המבנה הקיים אינו זמני אלא מבנה קבע, וכי השטח 

שעליו הוא הוצב מיועד על פי התוכניות להיות שטח ציבורי פתוח. לתלונה צורפו 

צוות תביעה באגף היועץ המשפטי של תצלומים. על תלונה זו השיבה ראש 

כי מאחר שהפרגולה נבנתה לפי היתר בנייה, לא נמצאה  2014העירייה ביולי 

עילה להתערבות או לנקיטת הליכים משפטיים. ראש צוות התביעה לא 

 התייחסה לחוקיות של סגירת המבנה מתחת לפרגולה.

גירת החורף, נגנז תיק הפיקוח לאחר שהושלמה בנייתה של ס 2014בנובמבר 

 .26זאת על אף שבמועד זה לא היה לעבודה זו היתר בנייה

 2018בסיורים של עובדי משרד מבקר המדינה במסגרת הביקורת בטיילת במאי 

נמצא כי סגירת החורף עמדה על תילה גם לאחר שפג תוקף ההיתר שלה, וכי 

 אין תיעוד לדוח פיקוח על הבנייה בנושא. 

 
 עונות.לשלוש שנים או לשלוש  2015היתר הבנייה הונפק לבסוף בינואר   26
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חלקה המשפטית בעירייה כי על אף משרד מבקר המדינה מעיר למ

שרשות הרישוי הצביעה על חשד לעבירת בנייה ועל אף תלונות התושבים 

בעניין סגירת החורף, גישתה של המחלקה המשפטית הייתה שטחית ולא 

 מעמיקה כלפי החשדות והיא לא נקטה כל צעדים לאכיפת הדין.

 

 בידי העירייהטיילת שטח ציבורי במפגעים במניעת -אי

בחוק העזר לניקיון נקבע כי מפגע הוא "שימוש בנכס בניגוד למטרה שלשמה 

נועד". כמו כן נקבעו סייגים שונים לשימוש במרחב הציבורי, להנחת מכשולים 

ברחובות ולהצבת כיסאות ושולחנות. כך למשל נקבע כי ראש העירייה רשאי 

סאות או יוב כלתת היתר, להתנותו, לשנותו, להתלותו או לבטלו, להעמיד ברח"

". בחוק העזר לניקיון נקבעו סמכויות שולחנות לצרכי מסעדה או בית קפה

 העירייה לפעול כנגד מפגעים.

ואילך ומתצלומי השטח של  2015מתצלומי האוויר של עיריית ירושלים משנת 

ניתן  2018עובדי משרד מבקר המדינה שביקרו בטיילת בין ינואר לאוגוסט 

מצד מזרח הונחו מבנים וחפצים ונבנה גגון ללא היתר לראות כי בשטח הפתוח 

א, החלה על השטח וקובעת שייעודו הוא 2823בנייה ובניגוד להוראות תוכנית 

שטח ציבורי פתוח. כמו כן, השטח הסמוך לפרגולה כוסה ביריעות דשא 

 (. 38מלאכותי ומוצבים עליו כיסאות ושולחנות )ראו תמונה 

ור של ראש העירייה להצבת כיסאות בביקורת לא נמצא כי יש איש

 ושולחנות בשטח הציבורי הסמוך לאולם האירועים.

למרות המבנים שהוצבו שלא כדין והמפגעים האחרים לא נקטה עיריית 

ירושלים במהלך השנים פעולות פיקוח ואכיפה כלשהן בעניינם מתוקף 

 סמכויותיה בחוק התכנון והבנייה או בחוק העזר.

צוות הביקורת לתובע העירוני בעניין זה מסר התובע כי לאחר פנייה של 

בעקבות תלונות שהגיעו לעירייה )ללא קשר לביקורת( הוא החל בהליך בירור 

 ושימוע ביחס לעבירות לכאורה.

אכיפת הדין במשך -משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה בחומרה על אי

נות לעירייה שנים, שהביאה ליצירת מפגעים בטיילת; זאת אף שהוגשו תלו

וגורמים בה הורו לבדוק את החשדות לחריגות בנייה. על העירייה להקפיד 

 לפעול בהתאם לתכניות, לאכוף את הדין ולהסיר את המפגעים.
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 שאין מכך כתוצאה
 לשירותים הכוונה

 ומכך הציבוריים
 מהציבור שנמנע

 בהם להשתמש
 וזאת - חופשי שימוש

 - העירייה בהסכמת
 מעט לא בטיילת יש

 עשיית בשל מפגעים
 הציבורי בשטח צרכים

 

 הציבוריים השירותיםסגירת 

היא הבסיס לתכנון הטיילת בארמון הנציב  1985מינואר  2598תוכנית מתאר 

ללה הוראות בדבר בניית מבנה ולפיתוח השטחים בסביבתה. התוכנית כ

למסעדה מתחת לתצפית בטיילת. בהוראות אלו נקבע כי "ייבנו שירותים 

ציבוריים הפתוחים לציבור במשך כל שעות היום ועל כך תירשם הערת אזהרה 

בספרי המקרקעין מטעם יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כתנאי למתן 

 היתרי בניה לבעלי זכויות במקרקעין". 

( לא רשמה 35חלקה  30152בפועל, על פי נסח מרשם המקרקעין )גוש 

הוועדה המקומית הערה כנדרש על פי התוכנית כדי להבטיח את זכות 

 הציבור להשתמש בשירותים.

נועדה להסדיר את מבנה המסעדה  2011שאושרה בינואר  13693תוכנית מתאר 

ת קודמות ברישום ייעודי כפי שנבנה בפועל בטיילת ולתקן טעויות שהיו בתוכניו

הקרקע. גם בתוכנית זו נקבע במפורש כי השירותים הציבוריים )שכבר היו בנויים 

בעת אישור התוכנית( יהיו פתוחים לציבור במשך כל שעות היום, בתיאום עם 

אגף תברואה בעיריית ירושלים. הוראה דומה נקבעה גם בתנאים להיתר הבנייה 

 למבנה.

רותים משמשים בפועל את אולם האירועים. באתר בביקורת נמצא כי השי

המרשתת של העירייה אין מידע עליהם, בטיילת אין שלטי הכוונה אליהם ואין 

שילוט עם פרטים על שעות הפתיחה שלהם. כמו כן, בסיורים של עובדי משרד 

מבקר המדינה בטיילת נמצא כי במהלך שעות היום השירותים סגורים, או 

עים אינם מאפשרים לעשות בהם שימוש. יתר על כן נמצא שעובדי אולם האירו

סיכמה העירייה עם היזם שמפעיל את אולם האירועים כי  2017כי בנובמבר 

השירותים יהיו פתוחים לקהל בעת שמתקיימים באולם אירועים ובעת קיומם של 

אירועים מיוחדים, כגון פסטיבלים ועצרות המאורגנים על ידי גורמים ציבוריים. 

ומר מהסיכום עולה כי בחלק ניכר מהזמן השירותים לא ישמשו את הציבור כל

 הרחב.

ומכך שנמנע מהציבור  הציבוריים לשירותיםכתוצאה מכך שאין הכוונה 

יש בטיילת לא  -וזאת בהסכמת העירייה  -להשתמש בהם שימוש חופשי 

  מעט מפגעים בשל עשיית צרכים בשטח הציבורי.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול לאלתר לכך 

יומי, בדומה -שהשירותים שנבנו עבור הציבור אכן ישמשו אותו באופן יום

לפעילות של שאר בתי השימוש הציבוריים בעיר. עליה לפרסם עליהם 

, הציבוריים השירותיםמידע באתר המרשתת כפי שהיא נוהגת לגבי שאר 

 אותם בטיילת.וכן לשלט 
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 לממצאי בדומה

, הקודמת הביקורת
 ירודה ניקיון רמת

 ברחוב נמצאה במיוחד
 מול סלימאן סולטן
, העתיקה העיר חומות

 לשער שכם שער בין
 דרך ולאורך הפרחים

 שכם

 

 במפגעים העירייה טיפלה לא שנים במשך כי עולה לעיל האמור מכלל

אל  המשקיףאתר  -שהיא מאתרי התיירות החשובים בירושלים  ,בטיילת

לא נקטה פעולות אכיפה  העירייה. העתיקה העיר של הקדוש האגן נוף

בעניין חשדות לחריגות למניעת השתלטות על שטחי ציבור ולא פעלה 

יוצא . ותואדריכל ף, נוהסביב ובסופו של דבר נפגעו ערכי ,באתר בנייה

היעדר האכיפה  אפוא כי בפועל יוזמתה של העירייה להקמת הפרגולה,

אינטרס פגעו ב הציבוריים בשירותיםמצדה והסכמתה להגבלת השימוש 

על העירייה לבחון את הליקויים שתוארו לעיל, לפעול הציבורי הרחב. 

מפגעים בטיילת ולהפיק לקחים כדי למנוע את הישנות להסרתם של ה

 הבעיות.

 

 אזורי תיירות נוספים בירושלים

נוסף על האזורים שתוארו לעיל, ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה במועדים 

שונים באזורים מגוונים של ירושלים: רחוב יפו, המשמש גם ציר תיירותי המוביל 

מהתחנה המרכזית לאזור העיר העתיקה ומחבר את אזור שוק מחנה יהודה, 

ירושלים;  מרכז העיר, שכונת נחלת שבעה וכיכר ספרא, שבה שוכנת עיריית

רחוב דרך שכם, מהרחובות המרכזיים במזרח ירושלים המתחיל משער שכם 

ציר זה סמוך לאתרים  -ומגיע עד לקונסוליה האמריקאית והמלון אמריקן קולוני 

נוצריים רבים, בהם גן הקבר שבו לפי האמונה הנוצרית האנגליקנית קבור ישוע; 

ם; גן הפעמון; סביבת מערב ירושלי-שכונות נחלאות ונחלת שבעה במרכז

הכנסת והגן שמחבר בין מוזיאון ישראל למוזיאון המדע; ושכונת עין כרם 

 המשמשת אבן שואבת לצליינים ולמבקרים רבים נוספים. 

 

 ניקיון

בדומה לממצאי הביקורת הקודמת, רמת ניקיון ירודה במיוחד נמצאה ברחוב 

שער הפרחים, לאורך סולטן סלימאן מול חומות העיר העתיקה, בין שער שכם ל

דרך שכם ובאזור התחנה המרכזית במזרח ירושלים. באתרים אלו נמצאו כתמים 

על המדרכות, פסולת במרחב הציבורי וכלי אצירה שעלו על גדותיהם. לאורך 

חלקם  -דרך שכם, לצד בתי מלון ואתרי תיירות הוצבו כלי אצירה גדולים 

דותיהם באשפה. אחד המפגעים והם נמצאו מלאים מעל ג -חלודים או שרופים 

הבולטים ברחובות המסחריים של ירושלים, ובייחוד ברחוב יפו ובמרכז העיר, 

הוא הימצאות כתמי לכלוך כהים לאורך המדרכות ובסמוך לפחים. בכמה 

  מקרים יש גם מפגעי ריח ממכלי אצירה גדולים המוצבים ברחוב.
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 מסילת ישרים וברחובהמדרכות ברחוב יפו  על לכלוך כתמי: 40 תמונה

 

 ירושלים במזרח מרכזיים תיירות באזוריופסולת  אשפה: 41 תמונה

 

 בדרך שכם. -; למטה סלימאן ובאזור התחנה המרכזית של מזרח ירושליםלאורך רחוב סולטן  -למעלה 
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 נמצאו העיר במרכז

 רבות מדרכות
 ומוזנחות משובשות

 טלאי מהן ובחלק
 אפילו, בולטים ריצוף

 למשכן בסמוך
 אלה ליקויים. הכנסת
 ההליכה את מקשים
 מסכנים ואף ברחוב

 הרגל הולכי את

 

 מפגעי ריצוף

טלאי ריצוף בחלק מהן רבות משובשות ומוזנחות ו מדרכותבמרכז העיר נמצאו 

בולטים, למשל בשכונות נחלאות ונחלת שבעה, ואף בסמוך למשכן הכנסת 

 הולכי את מסכנים ואף ברחוב ההליכה אתמקשים  אלה ליקוייםובדרך שכם. 

 הרוסים המדע למוזיאון ישראל מוזיאון בין המחבר בגן השבילים גם. הרגל

עבור  .מעידה סכנת ואף קיימת בהם, בלשון המעטה להליכה נוחים אינםו

המעבר  בכלל בהליכה המתקשיםאנשים ו בניידות ותמוגבלהאנשים עם 

  .בשבילים אלה הוא בלתי אפשרי

  משובשים ומדרכות שבילים: 42 תמונה

 

 גן - למטהרחוב קפלן, בסמוך למשכן הכנסת;  -משמאל  ; למעלהשכונת נחלאות -מימין  למעלה

 .הכנסת משכן מול, המדע למוזיאון ישראל מוזיאון בין המחבר



 ביקורת מיוחד דוח|    200

 גינון

נמצא כי השטחים המחברים בין מוזיאון ישראל למוזיאון המדע והשטח שליד 

התחנה המרכזית בעיר אינם מטופחים. יצוין כי אזור התחנה המרכזית הוא שער 

אליה בתחבורה הכניסה הראשי לירושלים עבור התיירים הרבים המגיעים 

 הציבורית.

 לא מטופחים גינון שטחי: 43 תמונה

 

 משמאל למעלה; הכנסת משכן מול, המדע למוזיאון ישראל מוזיאון בין המחבר גן - מימין למעלה

 המרכזית התחנה אזור - ולמטה

 

 גרפיטי ומדבקות

כתובות גרפיטי רבות נמצאו בצירי התיירות ובמרכז העיר. קיר ארוך הנמצא 

לקונסוליה האמריקאית על דרך שכם כוסה כולו בכתובות גרפיטי  בסמוך

בערבית ובאנגלית שהעירייה לא הסירה. כתובות גרפיטי רבות נמצאו גם לאורך 

רחוב יפו ובשכונת נחלת שבעה. נוסף על כך, מדבקות ומודעות מכסות את 

עמודי התשתיות והתמרורים באזורי התיירות הנוספים בעיר, לרבות בצירי 

 מסחר והתיירות, כמו רחוב יפו.ה
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 גרפיטי כתובות: 44 תמונה

 

 .יפו ברחוב - משמאל; הקדוש'ורג' ג ולקתדרלת האמריקאית לקונסוליה סמוך, שכם בדרך - מימין

ועל חלונות ברחוב יפו בין התחנה  תשתיתעל עמודי  מדבקות: 45 תמונה

 המרכזית לכיכר ספרא

 

כי היא מנקה כתובות גרפיטי על  2019מינואר עיריית ירושלים מסרה בתשובתה 

פי תלונות למוקד העירוני, ובעקבות הביקורת היא גם תיזום איתור כתובות 

 גרפיטי באמצעות סיירי הרובעים והפקחים.
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 ברחבי התיירות באזורי
 ספסלים נמצאו העיר

, ומטונפים שחוקים
 או חלודים אצירה כלי

 שתייה ומתקן, שרופים
 של זכרה להנצחת

 טרור פיגוע קורבן
 מים וללא מאוד מוזנח

 זורמים

 

 ריהוט רחוב וכלי אצירת אשפה

באזורי התיירות ברחבי העיר נמצאו ריהוט רחוב וכלי אצירה מוזנחים: ספסלים 

פים; מתקן שתייה להנצחת זכרה של קורבן פיגוע טרור מוזנח שחוקים ומטונ

מאוד, וללא מים זורמים; כלי אצירה חלודים או שרופים המוצבים על הכביש 

ופוגעים פגיעה חמורה בחזותו הכללית של האזור; ברחוב יפו כלי אצירה 

חלקם פתוחים וחלקם  -שנודפת מהם צחנה וסביבתם מכוסה כתמים כהים 

רים בפרגוד, אך הפרגוד לא אחת פתוח. גם בשכונת עין כרם, בציר אומנם מוסת

המוביל אל מעיין מרים המקודש לבני הדת הנוצרית, נמצאו כלי אצירה פתוחים 

  שנודף מהם סירחון וסביבתם מכוסה כתמים כהים.

 הפעמון בגן ובלויים שחוקים ועץ אבן ספסלי: 46 תמונה
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 בשכונת נחלת שבעה להנצחהמים  מתקן: 47 תמונה
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 ומתוחזקים באופן לקוי ראשיים בציריםאצירה גדולים המונחים  כלי: 48 תמונה

 

ברחוב יפו, לא הרחק מהתחנה  -בדרך שכם; למטה  -ברחוב פייר ואן פאסן מול מלון; משמאל  -מימין 

 המרכזית.
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 ירושלים במרכז אצירה וכלי אשפה פחי: 49 תמונה

 

 פחי אשפה בגן המחבר בין מוזיאון ישראל למוזיאון המדע, מול כנסת ישראל; -מימין ובאמצע 

 מהתחנה המרכזית.פח אשפה מטונף ביציאה  -משמאל 

 שאינם אצירה כלי כי ירושלים לעיריית מעיר המדינה מבקר משרד

 לגרום עלולים פוגעים בחזות המרחב, מדיפים ריח רע ואף היטב מטופלים

 .יםתיירוה התושבים לתחלואת

מסרה העירייה כי רכשה כלי  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

יוחלפו כל כלי האצירה במזרח ירושלים. אצירה חדשים ועד סוף החודש 

העירייה ציינה כי היא נוהגת להחליף כל הזמן כלי אצירה שניזוקים כתוצאה 

מוונדליזם. כמו כן ציינה כי הגבירה את פעולות הניקיון במזרח העיר לשתי 

 משמרות לפחות ליום.

 

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי לאור הממצאים הקשים 

באו לעיל, עליה לפעול לתיקון ליקויי התחזוקה הרבים באזורי התיירות שהו

שהועלו לעיל. עליה לדאוג לניקיונם של אזורי התיירות, לסילוק הצחנה, 

לחידוש כלי אצירה ולעיצובם הנאות, לתיקון הגינון, לסלילתן ולתיקונן של 

מדרכות, לתיקון השלטים ומתקני המים הפגומים, לסילוק המפגעים 

מעברים המקורים בעיר העתיקה, לשיקום הפרגולות ההרוסות ולסילוק ב

המדבקות והגרפיטי מהמרחב הציבורי. תחזוקתם הירודה של אזורי 

התיירות מורידה לטמיון את הכספים הרבים המושקעים בפיתוחם, 

מדרדרת את מצבו של המרחב הציבורי ומשדרת זלזול וחוסר כבוד כלפי 

 תושבי העיר והתיירים.
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 כרם עין בשכונת
 שני שנים זה עומדים

 כאבן בנייה אתרי
. הופכין לה שאין

 האתרים גדרות
 המרחב בחזות פוגעות
 וחלקן הציבורי
 בגרפיטי מכוסות

 

 מפגעים בשל בנייה באזורי תיירות
כאמור, כחלק מחובותיה וסמכויותיה על פי פקודת העיריות, על העירייה למנוע 

 מפגעים ומטרדים במרחב הציבורי.

בביקורת נמצאו מפגעים חזותיים ובטיחותיים שמקורם בביצוע עבודות בנייה 

, במרכז העיר, נאלצים באזורי תיירות. למשל, ברחוב שמאי פינת רחוב ביאנקיני

הולכי הרגל ללכת על הכביש משום שגידור אתר הבנייה חסם את המדרכה. 

כמו כן, נותרו במרחב הציבורי חלקי צנרת, לבנים, גדרות וסוגים אחרים של 

 פסולת בנייה הפוגעים בחזות הרחוב ואף בבטיחותם של הולכי הרגל. 

ה כאבן שאין לה הופכין, בשכונת עין כרם עומדים זה שנים שני אתרי בניי

במקום בתי עסק שהיו במקום. האחד סמוך למעיין מרים, והאחר בדרך עין 

  כרם. גדרות האתרים פוגעות בחזות המרחב הציבורי וחלקן מכוסות בגרפיטי.

 -גם ביציאה משער האריות לכיוון דרך יריחו, למרגלות חומות העיר העתיקה 

נמצא בסיורי הביקורת ביוני ובאוקטובר  -אזור בעל חשיבות תיירותית גבוהה 

אתר בנייה שגידורו פוגע בחזות הסביבה: הגדרות עקומות, חלקיהן  2018

עשויות מסוגים שונים של חומרים ואינן משתלבות מונחים זה על זה, הן 

בסביבה. כמו כן, נמצאו בסמוך לגדרות שקי פסולת וחומרי בנייה פזורים 

 במרחב.

 האריות לשער סמוך בנייה אתר: 50 תמונה
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כדי להבטיח שהמרחב התיירותי יהיה בטיחותי, ידידותי ונגיש להולכי 

נייה לא יפגע בבטיחותם הרגל, על העירייה להקפיד שהגידור באתרי ב

ושבסביבת האתרים לא תושלך פסולת בנייה. על העירייה לטפל באתרי 

בנייה עזובים ולדאוג לטיפוח סביבתם במסגרת הסמכויות הנתונות לה 

 בדין.

 

 

 בתי שימוש ציבוריים
ומתקני נוחות במרחב  ציבוריים שירותיםהנורמות לעניין הקמתם ותחזוקתם של 

העירוני מצויות בחלקן בהוראות הדין, בחלקן במדריכי תכנון של משרדי 

 :27הממשלה ובחלקן בהמלצות ובהנחיות למתכננים

"בעניין בפקודת העיריות מעוגנות חובותיה של עירייה לדאוג לתברואה, כלהלן: 

( תורה 3) תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, תעשה העירייה פעולות אלה: ...

בדבר בדיקתם, הסדרתם, החזקתם, ניקוים והרקתם של ביבים, נקזים, בתי 

כסא, אסלות, בורות שופכין, מיפלשים, מזחילות, מירוצי מים, בורות אפר 

משתנות ובורות , ( תתקין ותקיים במצב טוב, מחראות5ואביזרים סניטריים; ... )

מפגע  ואבאופן שלא יהוו מטרד שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים 

 לבריאות".

ומתקני  ציבוריים שירותיםבדין הישראלי אין אסדרה כוללת בנוגע לפריסת 

נוחות במרחב הציבורי. האסדרה הקיימת מתייחסת ברובה למידות, לאביזרים 

ולהתאמת השירותים הציבוריים לסוגי אוכלוסייה מסוימים, כגון אנשים עם 

 מוגבלויות.

 יםממליצ תכנון בחו"ל , מוסדות201728בדוח מבקר המדינה משנת  כפי שצוין

 , למשלריכוז גדול של הולכי רגל שבהםבמקומות  ציבוריים שירותיםלהתקין 

 במרכזי תחבורה, באזורי נופש, במרכזי ערים ובשווקים.

נחתם בין עיריית ירושלים לקבלן חוזה למתן שירותי ניקיון  2016בסוף דצמבר 

תוקפו הוארך  2018חוזה בש"צ(, ובינואר  -שימוש ציבוריים )להלן  ותחזוקה לבתי

 לשנה נוספת.

מטר  50על פי חוזה בש"צ, הקבלן ידאג לשילוט הכוונה לבש"צ עד לרדיוס של 

מהמבנה, במידת הצורך. השלט שיותקן על המבנה יכלול, בין השאר, את סמל 

 
כפי שהתפרסם באתרי המרשתת של מוסדות תכנון בחו"ל. מדובר בהמלצות למתכננים לארגן   27

מרחב ציבורי ידידותי לציבור. נבדקו שישה אתרים, בעיקר באירופה, בעניין התקנת שירותים 

 Reference book of the assistant to the sanitary doctorציבוריים במקומות ריכוז של ציבור, כגון 

and assistant epidemiologist (http://en.medicine-guidebook.com); British Toilet Association 

(www.britloos.co.uk). 

"מתקני שירותים ציבוריים , 2017דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   28

 .201 - 147ברשויות המקומיות", עמ' 
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ירורים. השילוט יהיה העירייה, את שעות הפתיחה ואת מספר הטלפון לפניות וב

 עברית, ערבית ואנגלית.  -בשלוש שפות 

עוד נקבע בחוזה בש"צ אבזור שעל הקבלן להקפיד כי יימצא בכל הבש"צים; 

בין היתר, הפריטים כדלקמן: מתקן לנייר טואלט בכל תא, מתקן נייר לניגוב 

ידיים או לחלופין מייבש ידיים, סבון לשטיפת ידיים ומתקן לתליית 

מעילים בכל תא. על הקבלן לדאוג במהלך היום למלא סבוניות בסבון תיקים/

נוזלי, להשלים נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים )כשאין מתקן ייבוש חשמלי(, 

 לנקות אסלות, מושבים, משתנות, לאסוף פסולת ועוד.

 22-עובדי משרד מבקר המדינה ערכו במסגרת הביקורת סיורים רבים ב

רות באגן עיר העתיקה, במרכז העיר, בשכונת עין כרם באזורי התיי 29בש"צים

 .30ובטיילת ארמון הנציב. הממצאים להלן

 

 שילוט הכוונה ומידע

 -)להלן  201031עד  2009בביקורת שעשתה מבקרת עיריית ירושלים בשנים 

ביקורת מבקרת העירייה( היא מצאה כי בחלק מהמקומות השילוט חסר, שבור 

או שחוק ולרוב חסר שילוט הכוונה אל המבנה. כמו כן בכמה מן השלטים היה 

חסר סמל העירייה, לרוב לא צוינו שעות הפתיחה ובשום שלט לא צוין מספר 

 הטלפון של הקבלן לצורך פניות ובירורים. 

 832-ערכו עובדי משרד מבקר המדינה במסגרת הביקורת עלה כי במהסיורים ש

מבני שירותים שנבדקו לא היה מידע על שעות הפתיחה. במבנה  22מתוך 

השירותים בגן הסוס לא היה כל שלט ליד הכניסה לשירותי הנשים, ואילו על 

השלט המותקן בכניסה לשירותי הגברים צוינה שעת פתיחתם בלבד. זאת ועוד, 

םעל הש  33לטים בשמונה מבנים היה חסר מספר הטלפון לפניות ובירורי

. שלטים שהותקנו על עשרה 34ובארבעה מבנים נוספים המספר נמחק או נשרט

 לא נשאו את הסמל של עיריית ירושלים. 35מבנים

 
. כל מבנה יכול להכיל תא בודד אחד ללא הפרדה מגדרית ויכול להיות מבנים 22-הכוונה ל  29

מורכב ממחלקות של גברים ונשים שכל אחת מהן מכילה תאים רבים )כמו המבנה שליד רחבת 

 הכותל(.

 נושא זה לא נבדק בביקורת הקודמת.  30

 .108 - 99, עמ' (, "בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר"2010) 2009/10דוח שנתי מבקר העירייה,   31

בטיילת ארמון הנציב, ליד בית יואל, בגן העצמאות, בכותל, ברחוב המלך ג'ורג' ליד "סימיקו",   32

 בשני המבנים בשכונת עין כרם וליד קברו של דוד המלך בהר ציון.

בכותל, בכיכר מוריסטן, בשכונת עין כרם ליד המצפור, בהר ציון, ברחוב שער השלשלת, ליד   33

 ות ושער יפו וברחוב תפארת ישראל ברובע היהודי.שער הארי

 בטיילת ארמון הנציב, ליד בית יואל, בגן העצמאות ובמורדות הר הזיתים.  34

בכותל, בכיכר מוריסטן, במורדות הר הזיתים, בשכונת עין כרם ליד המצפור, ליד קברו של דוד   35

ער האריות, שער יפו ושער המלך בהר ציון, ברחוב שער השלשלת מול חנות המזכרות, ליד ש

 שכם וברחוב תפארת ישראל ברובע היהודי. 
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 בית שמעל השלט

 הציבורי השימוש
 לנשים המיועדים

 יהודה מחנה בשוק
 שמקשה באופן הותקן

 אורח עוברי על
 רבות ופעמים, לאתרם

 הדוכנים בעלי
 צריכים הסמוכים

 את למחפשים לסייע
 השירותים

 

עוד יצוין כי במקומות רבים לא נמצאו שלטי הכוונה כלשהם אל הבש"צים. 

יקה, בשוק מחנה יהודה, בשכונת עין כרם, הדבר בלט במיוחד ברחבי העיר העת

 במרכז העיר, וכפי שצוין לעיל בטיילת ארמון הנציב.

יתרה מזאת, חלק מהשלטים שהותקנו על הבש"צים היו בלויים. השלט שמעל 

בשוק מחנה יהודה הותקן באופן שמקשה על עוברי  36הבש"צ המיועד לנשים

אף הלינו בפני נציגי משרד  אורח לאתרם ופעמים רבות בעלי הדוכנים הסמוכים

מבקר המדינה על כך שהם צריכים לסייע למחפשים את השירותים. עובדי 

משרד מבקר המדינה היו עדים אף הם, במהלך הסיורים בשוק, למקרים שבהם 

  מבקרים התקשו למצוא את שירותי הנשים בשוק.

 "צים הבשבלויים על  שלטים: 51 תמונה

 

 מוזיאון ברחבת"צים הבש - משמאל; יהודה מחנה בשוק הממוקמים נשים לשירותי הכניסה מעל - מימין

 . איטליה יהדות

 

 ותחזוקתם ניקיון בתי השימוש הציבוריים

 ניקיון השירותים

במהלך הסיורים התרשמו עובדי משרד מבקר המדינה כי רמת הניקיון 

ר אח בשעות בעיקרבשירותים הייתה לרוב סבירה, אם כי היו לא מעט מקרים, 

ובשירותים מסוימים בעיר העתיקה ובהר ציון,  יהודה מחנה בשוקהצוהריים 

מפגעי ניקיון כמו רצפות וכלים סניטריים מלוכלכים וכן מפגעי שבהם נמצאו 

 
 .3ברחוב השקד   36
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 של התחזוקה רמת
 רבים שירותים מבני

 במבנים. שיפור טעונה
 ציוד חסר היה רבים

 חוזה לפי הנדרש
 שהציוד או, צ"בש

 פגום נמצא

 

. מפגעים אלו לא רק פוגעים בתדמיתה של העיר, אלא אף עלולים לפגוע 37ריח

 בבריאות המשתמשים.

 

 תחזוקה

בביקורת מבקרת העירייה נמצאו ליקויים רבים ברמת התחזוקה של מבנים רבים 

חסור בחומרים מתכלים בסיסיים מתקנים התבלו, נשחקו או הושחתו, היה מ -

נייר טואלט, סבון לשטיפת ידיים, נייר לניגוב ידיים ומטהרי אוויר. לפי  -וחיוניים 

 דוח המבקרת, רמות הניקיון והתחזוקה היו בינוניות.

בביקורת שערכו עובדי משרד מבקר המדינה נמצא בסיורים חוזרים ונשנים כי 

ונה שיפור. במבנים רבים היה חסר רמת התחזוקה של מבני שירותים רבים טע

ציוד הנדרש לפי חוזה בש"צ, או שהציוד נמצא פגום. כמו כן, היו מקרים שבהם 

חסרו ידיות או נמצאו ידיות שבורות, וכן נמצאו ברזים וכלים סניטריים שבורים או 

סדוקים, סבוניות עקורות, מראות שרוטות או חלודות, גרפיטי על דלתות התאים 

  נחים. להלן דוגמאות:ומבנים מוז

שנבדקו חסרו או היו שבורים בכל התאים או  22מתוך  מבני בש"צים 10-ב

ברובם המכריע של  -בחלקם ווי התלייה לתיקים או למעילים. באשר לסבון 

מבני השירותים אומנם נמצא סבון, אולם בכמה מקרים הסבוניות נמצאו שבורות 

או עקורות. כמו כן, במבני בשצ"ים ברחוב הלל ברחבת מוזיאון יהדות איטליה 

ב המלך ג'ורג' המראות נמצאו מטונפות. בהר ציון ידיות כל הדלתות וברחו

בבש"צ לגברים ושלוש מארבע הדלתות בבש"צ לנשים נמצאו שבורות. כמו כן, 

 ברחוב שער השלשלת היה מקולקל. הציבוריים בשירותיםמייבש הידיים 

 להלן שתי דוגמאות מפורטות למפגעי ניקיון ותחזוקה:

הבש"צ בגן הסוס שבאחד האזורים המרכזיים בעיר  (:שיבר)בור  הסוס גן

נמצא במבנה אבן גדול. תחזוקתו ואף ניקיונו נמצאו לקויים. בשירותי הגברים 

הורגש ריח שתן ובאחד הסיורים הרצפה הייתה מלוכלכת. בין היתר נמצאו 

ליקויים אלו: מראה בלויה בשירותי הגברים, כיורים סדוקים בשירותי הנשים, 

רה בשני חלקי השירותים, מנעול מאולתר בתא הנכים בשירותי נזילות בתק

הנשים, אריחי קרמיקה שבורים ומיכל ניאגרה דולף. לדברי העובדים במקום, 

 בימי החורף הגשומים הנזילות בתקרה גורמות לעיתים אף לקצר חשמלי.

 
צחנה, רצפה וכיורים מטונפים מאוד נמצאו בחלק מסיורי הביקורת בבש"צ לגברים בהר ציון.   37

 רצפה מטונפת וצחנה נמצאו בבש"צ לגברים בשער יפו. 
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 דלות, עליבות

 אפיינו ירודה ותחזוקה
 צים"הבש רוב את

, יהודה מחנה בשוק
 בשנים אשר

 לאחת הפך האחרונות
 האטרקציות
 המובילות התיירותיות
 בירושלים

 

 "צים בגן הסוס הבש: 52 תמונה

 

עליבות, דלות ותחזוקה ירודה אפיינו את רוב הבש"צים  :יהודה מחנה שוק

בשוק מחנה יהודה אשר בשנים האחרונות הפך לאחת האטרקציות התיירותיות 

המובילות בירושלים. לצד מפגעי ניקיון ורצפות מוצפות נמצאו גם מקרים של 

סבוניות שבורות, אריחי קרמיקה חסרים או שבורים, כלים סניטריים שבורים, 

 חסרות ושיפוצים מאולתרים כ"טלאי על טלאי". ידיות
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 קיאהעיר בשוק"צים הבש: 53 תמונה

 

 

 מחסור בציוד מתכלה חיוני

מצב קשה במיוחד של מחסור בנייר טואלט היה בבש"צים ברחבי העיר 

העתיקה. יצוין כי הדבר חזר על עצמו בשני הסיורים שערכו נציגי משרד מבקר 

המדינה בהפרש של חצי שנה. להלן פירוט: בחלק מהתאים בשירותים הסמוכים 

 לכותל היה חסר נייר טואלט ובחלק מהתאים מחזיקי נייר הטואלט נמצאו

פתוחים או אף הרוסים; בבש"צ ברחוב תפארת ישראל בשלושה מבין ארבעת 

התאים היה חסר נייר טואלט; נייר לא נמצא בשום תא בבש"צ ליד שער האריות 

וברחוב שער השלשלת ובשירותי הגברים בכיכר מוריסטן. בשער יפו לא נמצא 

רים נייר טואלט אף לא באחד מארבעת התאים בבש"צ לנשים, ובבש"צ לגב

 נמצא נייר טואלט רק באחד משני התאים. 

 

 נגישות

בביקורת נמצא כי ככלל הבש"צים שנבדקו מונגשים לאנשים עם מוגבלות 

האחד לנשים  -ניידות. עם זאת, בשוק העיראקי קיימים שני מבני שירותים 
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 ממבני אחד בכל

 בשוק השירותים
 לגברים - העיראקי

 תאים הוקמו - ולנשים
 עם לאנשים המיועדים
, בניידות מוגבלות

 לכל הגישה אולם
 היא מהם אחד

 גרמי באמצעות
 תלולים מדרגות

 

והאחר לגברים. בכל אחד מהמבנים הוקמו תאים המיועדים לאנשים עם 

מוגבלות בניידות, אולם הם אינם יכולים להגיע אליהם, משום שהגישה לכל 

אחד מהם היא באמצעות גרמי מדרגות. נוסף על כך, לצד הכניסה לכל אחד 

מהם הוצבו שלטים מטעים המעידים על הנגשתם של השירותים לאנשים עם 

  לות בניידות.מוגב

המציינים באופן  העיראקי בשוק"צים לבש בכניסה שלטים: 54 תמונה

 מטעה כי הם נגישים וגרם מדרגות המוביל אליהם

 

 

 פיקוח עיריית ירושלים על עבודת הקבלן

בהתאם לחוזה בש"צ, עיריית ירושלים מבצעת מעקב אחר טיפול הקבלן 

בין  -בבש"צים, והיא אף רשאית להנחות את הקבלן בכל הנוגע למתן שירותיו 

שאינן מפורטות בו. את הליקויים שהעירייה  שהוראות אלה מפורטות בחוזה ובין

בתי שימוש ציבוריים" )להלן  -מאתרת בבש"צים היא מתעדת ב"דוח פיקוח יומי 

 דוח הפיקוח(. -

נמצא כי טופס דוח הפיקוח אינו מתייחס ישירות  :פיקוח דוח טופס מבנה

לליקויים הפיזיים, אלא רק לניקיון, לעצם פתיחתם של השירותים ולנוכחות 

 ובד הניקיון במקום.ע

דוחות פיקוח בעקבות  15משרד מבקר המדינה דגם  :הפיקוח דוח מילוי אופן

ביקורות יומיות שעשתה העירייה בבש"צים, בסמיכות זמנים למועדים שבהם 

 התקיימו גם הסיורים של עובדי משרד מבקר המדינה באותם שירותים.

נמצא כי באף אחד מהדוחות אין כל התייחסות לליקויי התחזוקה, כולל כאלה 

שמצא צוות הביקורת של משרד מבקר המדינה בסיוריו. זאת ועוד, בניגוד 

דוחות הפיקוח של  15לממצאים שפורטו לעיל בנושא ניקיון השירותים, בכל 

וזר בדוחות העירייה צוין כי הבש"צים שבוקרו נמצאו נקיים. הליקוי היחיד שח

 הפיקוח מדי פעם הוא היעדר עובד ניקיון במקום.

נמצא כי רק בשני מקרים  -נוסף על כך, תדירות הפיקוח בעיר העתיקה נמוכה 

שנדגמו נעשה פיקוח בכלל הבש"צים בעיר העתיקה; במקרה נוסף  15-מה

נערכה ביקורת רק בבש"צ בשער שכם. לאור היותה של העיר העתיקה אזור 
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כזי, מצופה כי תדירות הפיקוח של העירייה על מצב הניקיון והתחזוקה תיירות מר

 של הבש"צים ברחביה תהיה גבוהה בהרבה.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לבדוק את מכלול 

ההיבטים של תחזוקה סבירה של בש"צים ולהעלות את רמת הפיקוח ואת 

ירייה לדרוש מהקבלן לתקן את תדירותו באזורי תיירות מרכזיים. על הע

 הליקויים, בהתאם לחוזה בש"צ שחתמה עימו. 

 

מצב הניקיון והתחזוקה של השירותים הציבוריים באזורי התיירות בעיר 

פוגע ברמת השירות שניתנת למבקרים ולתיירים ובתדמיתה של העיר 

וטעון שיפור משמעותי. משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי 

לדאוג לשילוט, אבזור, תחזוקה וניקיון ראויים של בש"צים, בהתאם  עליה

לחובתה לפי פקודת העיריות ולחוזה בש"צ שעליו חתמה עם הקבלן. על 

העירייה להגביר את הפיקוח על תחזוקתם ועל ניקיונם של הבש"צים 

 ולשפרו.

הודיעה העירייה כי הליקויים  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

המועלים בדוח הביקורת תוקנו. זאת ועוד, לאור הערות הביקורת הנחתה 

העירייה את הקבלן להשלים בכל השלטים את הפרטים החסרים. כמו כן ציינה 

סגרת כי השילוט בשוק מחנה יהודה נקבע בהתאם לשיקולי ביטחון הציבור ובמ

שיתוף פעולה עם ציבור בעלי העסקים. העירייה הוסיפה כי יש בעיה של 

ונדליזם והרס של חלק מהמתקנים. עוד הודיעה העירייה כי תמשיך לפעול 

לשיפור ניקיונם ותחזוקתם של מבני הבש"צים. בתשובת הקבלן למשרד מבקר 

צע צוין כי עם קבלת דוח הביקורת הוא החל במב 2019המדינה מפברואר 

ביקורות פנימיות בהתאם לרוח לתיקון כלל הליקויים שהועלו לעיל, וכן החל ב"

 לשפר במטרה "הדברים אשר עלו בביקורת לכלל בתי השימוש הציבוריים בעיר

 ליקויים עתידיים.ולמנוע השירות  את
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 סיכום

ירושלים היא בירת ישראל ומרכז דתי בעל חשיבות עולמית לשלוש הדתות 

ת ועיני עולם נשואות אליה. בתחומה אתרים היסטוריים המונותיאיסטיו

מבני ממשל, מרכזים אקדמיים  לצדמורשת ומשאבי טבע ונוף  אתרי, רבים

 מוסדות תרבות.ו

בדוח זה הוצגו ליקויים רבים בניהולם ובתחזוקתם של אזורי התיירות 

בירושלים. במקרים רבים נמצא כי הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת לא 

תוקנו. לא מן הנמנע שאחת הסיבות לליקויים הרבים שנמצאו בביקורת זו 

 הנושא באחריות לניהול הכולל של התיירות בעירגוף נעוצה בכך שאין 

 בעירייה.החלטות הבתהליכי קבלת צוג ההיבט התיירותי וליי

 יםהניהול הכולל שלהם עלול והיעדרהתיירות  אזורישל  הלקויה תחזוקתם

הם ווכן בתדמיתה של ירושלים ושל המדינה כולה, לפגוע בענף התיירות 

ניהול  בהיעדר. לאומית-ןבי כעיר של ירושלים מעמדה את הולמים אינם

יון הכספים הרבים המושקעים בפיתוחם של אזורי יורדים לטמ ותחזוקה

 המרחב של כוללת הזנחה משקףאזורי התיירות  של הירוד מצבםהתיירות. 

 ובכוחבמעמדה , העיר תושבי ברווחת גם פוגעה דבר, בירושלים הציבורי

 .לתושבים ולבתי עסק שלה המשיכה

לשיפור ירושלים ועל משרד התיירות לפעול נמרצות ראש עיריית  על

הניהול של אזורי התיירות בירושלים, פיתוחם, ניקיונם ותחזוקתם לרווחת 

התיירים והתושבים. יש לציין כי תיקון חלק מהליקויים אינו מחייב השקעה 

כספית ניכרת, אלא ניהול נכון ונכונות לפעול. הדבר עשוי לשפר את 

עיר לאומי של ה-מצבה הכלכלי של העיר ולתרום לחיזוק מעמדן הבין

 והמדינה.

 



 בירושלים ואתרים מבנים שימור
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 תקציר

 כללי רקע

"שימור מבנים ואתרים" מוגדר פעולה המיועדת להבטחת המשך קיומם של 

י, והוא מעיד על דריכלמבנים ואתרים שיש להם ערך תרבותי, היסטורי וא

. המונח שימור מגלם צורות התערבות 1יחסה של החברה לערכיה המוצהרים

אחרת על אתרים שנמצאו ראויים שונות שמטרתן כולן היא להגן בצורה זו או 

 להגנה, הן מפגעי טבע ומסכנת התמוטטות והן מפיתוח מואץ.

-מדינות רבות בעולם שהיה להן עניין לשמר נכסי עבר יצרו כלים משפטיים

. גם בישראל 2ורשת מפני הרסחוקיים מיוחדים המבטיחים הגנה על אתרי מ

הוכר השימור כתכלית תכנונית ראויה וכאינטרס ציבורי רב חשיבות. הדבר 

התבטא בין היתר בחקיקתן של הוראות התוספת הרביעית לחוק התכנון 

חוק התכנון והבנייה(, בראשית שנות  -)להלן  1965-והבניה, התשכ"ה

 התשעים של המאה העשרים.

נעות מפגיעה בקיים, אלא גם פעולות אקטיביות של השימור דורש לא רק הימ

. בקביעה כי מבנה או אתר המצויים במקרקעין 3תחזוקה, תיקון, שיפוץ וחיזוק

יש לעיתים משום פגיעה  -בעיקר שימור מחמיר  -פרטיים מיועדים לשימור 

בחירותו של בעל זכויות הקניין על הנכס לממש את קניינו כרצונו, ובכך טמון 

ברים נזק כלכלי אפשרי לבעל הנכס ולבעלי נכסים סמוכים. מטבע הד

התנגשות זו שבין האינטרס הקנייני הפרטי לבין הערך החברתי הגלום 

בשימור אינה זרה למציאות התכנונית, והיא מתקיימת גם בנושאים אחרים, 

שבהם נדרש למצוא את האיזון הנכון בין זכויות הקניין של הפרט ובין אינטרס 

 .4הכלל

כיהן מר ניר ברקת כראש עיריית ירושלים  2018ועד נובמבר  2008נובמבר מ

נבחר מר משה ליאון לתפקיד ראש  2018העירייה(. בנובמבר  -)להלן גם 

 העירייה.

 

 
לגעת בעבר ולשמרו חומי נובנשטרן, "למען עתידו של עברנו", בתוך: חומי נובנשטרן )עורך(,   1

 . 11(, עמ' 1991, )היבטים חינוכיים -למחר, שימור מבנים ואתרים היסטוריים 

הכהן, "אמנת שימור אתרים היסטוריים", בתוך: פרופ' יוסי שבייד, מייק ; אליהו 12שם, עמ'   2

היבטים  -, שימור מבנים ואתרי התיישבות טרנר, חומי נובנשטרן, יוסי פלדמן )עורכים(

 .40(, עמ' 1995)ערכיים ומשפטיים 

ורבני וייעוץ מתאר תכנון א -ד"ר אמנון פרנקל, קלמן דניס, שני חינקיס, חגי ירון, חברת סיטילינק   3

אוגדן מסמכים , "כלכלי, "איתור ההשפעות המאקרו כלכליות של שימור מבנים בתל אביב

 .1(, עמ' 2003) 3מסמך מס'  -יפו -אביב-בנושא שימור מבנים בעיר תל

 13 - 12, עמ' ד"ר וינברג נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב 1034/08עת"ם   4

 (.10.2.13)פורסם במאגר ממוחשב, 
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 התכנוני ההסדר

 נעשה בירושלים
 והוא, טלאי על טלאי

 ראייה משקף אינו
 ומתואמת משולבת

 לשימור הנוגע בכל
 בעיר ואתרים מבנים

 

 הביקורת פעולות

עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא  2018נובמבר  -בחודשים פברואר 

באגף  -תה בעיריית ירושלים שימור מבנים ואתרים בירושלים. הביקורת נעש

תכנון עיר, באגף רישוי ופיקוח ובמחלקה לשימור מבנים ואתרים היסטוריים 

מחלקת השימור(, וכן בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים  -)להלן 

ועדת השימור(, וכללה  -ובוועדת השימור הסטטוטורית לשימור אתרים )להלן 

דקו המדיניות העירונית בתחום השימור גם סיורים ברחבי העיר. בביקורת נב

ותפקודן של ועדת השימור ומחלקת השימור. ביקורת השלמה נעשתה 

 ובמשרד הבינוי והשיכון. 5במינהל התכנון שבמשרד האוצר

שימור מבנים  בנושאביצע משרד מבקר המדינה ביקורת  2005יצוין כי בשנת 

הדוח  -בנושא זה )להלן אתרים ברמה הארצית והמקומית ופרסם דוח ביקורת ו

 . 6הקודם(

 

 הליקויים העיקריים

 ההיבט התכנוני וגיבוש מדיניות שימור עירונית

בתחילת שנות האלפיים החלה העירייה לקדם תוכנית מתאר שתחליף את 

. במועד סיום 2020ותקבע את עקרונות התכנון של העיר עד לשנת  62תוכנית 

ר ולא אושרה כחוק, אך היא הביקורת עדיין לא הופקדה תוכנית המתא

משמשת מסמך מדיניות שעל בסיסו מתקבלות במוסדות התכנון החלטות על 

קידומן של תוכניות מפורטות או דחייתן, זאת אף שמסמך מדיניות אינו תחליף 

 לתוכניות שיש להן מעמד סטטוטורי מחייב. 

ה ההסדר התכנוני בירושלים נעשה טלאי על טלאי, והוא אינו משקף ראיי

 משולבת ומתואמת בכל הנוגע לשימור מבנים ואתרים בעיר. 

בירושלים נקבעו רק לגבי מבנים ואתרים מעטים בלבד הוראות שימור 

הוראות שימור  -אשר מונעות בין היתר תוספות בנייה )להלן  מחמירות

. משמעות הדבר היא הגבלת האפשרות לממש זכויות בנייה קיימות רק 7מחמירות(

 
הועברו עיקר הסמכויות מכוח החוק, ובהן הסמכויות מכוח הוראות התוספת  2015ביולי   5

 הרביעית, ממשרד הפנים למשרד האוצר.

(, 2005)פורסם בשנת  2005דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   6

 .136 - 57"שימור מבנים ואתרים" )להלן: הדוח הקודם(, עמ' 

יצוין כי העירייה מגדירה מבנים נוספים כמבנים לשימור מחמיר, אך המגבלות שקובעת העירייה   7

במסגרת השימור המחמיר מאפשרות מימוש זכויות בנייה קיימות ורק מגבילות את האפשרות 

 להוסיף עליהן, ובמובן זה אין מדובר בשימור מחמיר כפי שמוגדר בדוח זה.
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 , מבין אלפי מבנים ואתרים בירושלים המיועדים8בנוגע למבנים ואתרים אלה

לשימור. העירייה קבעה מדיניות זו ללא גיבוש תשתית עובדתית מלאה בדבר 

העלויות הכרוכות בשימור ובלי שבחנה את האפשרות להרחיב את מספר 

הבניינים והאתרים שיתבצע בהם שימור מחמיר ולשלם את הפיצויים הכרוכים 

 בכך. 

על אף מדיניותה המוצהרת של עיריית ירושלים ולפיה עקרונות השימור הם 

ימורם של נדבכי יסוד בפיתוח העיר, ועל אף היתרונות הכלכליים הטמונים בש

מבנים היסטוריים בעיר, השימור בירושלים נתפס במקרים רבים כגורם מגביל 

בקרב הגורמים העוסקים בתחום בעירייה. קובעי מדיניות התכנון והבנייה 

בעיר עדיין רחוקים מלראות בשימור ערך מרכזי ומשפיע, ונדרשים מאמצים 

מבנים העומדים  רבים כדי לקדם החלטות בוועדות התכנון בדבר שימורם של

 בסכנת הריסה או שינוי.

 

 הרכב הוועדה לשימור אתרים

כפי שכבר הוער בדוח הקודם, הרכב הוועדה לשימור אתרים, כפי שמחייב 

חוק התכנון והבנייה, עלול לעורר בעייתיות מאחר שתפקידי יו"ר ועדת המשנה 

תו אדם. לתכנון ולבנייה ויו"ר ועדת השימור עשויים להיות מאוישים בידי או

מצב זה עלול להעמידו בניגוד עניינים מוסדי, כאשר נושא המובא לפתחן של 

שתי הוועדות מחייב איזון בין שיקולים מתנגשים שכל אחת מהוועדות מייצגת. 

כתוצאה מכך נוצר מצב אבסורדי המייתר לכאורה את עצם מתן חוות הדעת 

 המייעצת.

ימור, כפי שנקבע בחוק הייצוג המצומצם של הדרג המקצועי בוועדת הש

התכנון והבנייה, עלול לפתוח פתח להפעלת לחצים פסולים על הדרג 

המקצועי מצד נבחרי הציבור, דבר שעשוי להביא לקבלת החלטות לא 

 מקצועיות, לפגיעה בערכי השימור ולסיכול תכליות השימור.

 

 ליקויים בהסדרת ניגוד העניינים 

 של חבר מועצה לשעבר 

יקורת טרם קבע שר האוצר הנחיות לעניין העמדה לעיון במועד סיום הב

הציבור של הסדרי ניגוד עניינים שנעשו לגבי חברי מוסדות התכנון ולגבי חברי 

 ועדת השימור. 

 
 18וכן מבנה בית צ'רצ'יל ברח' שמואל הנגיד  3423לולים בתוכנית מבנים ואתרים הכ 24ובהם   8

-)נחלאות דרום(, ששימורו ניזוק כפי שיתואר להלן בתת 101-0184523הכלול בתוכנית מתאר 

 .כהונת חבר מועצה בוועדת השימור על אף החשש כי הוא נמצא בניגוד עניינים"”הפרק 
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 רשימת של היעדרה

 בנוגע כוללת שימור
, ירושלים לעיר

 באתרים המשופעת
, לשימור ומבנים

 העירוני בתכנון פוגע
 השימור ובמדיניות

 כאחד

 

נמצאו ליקויים בהסדרת ניגוד העניינים של חבר מועצת עיריית ירושלים 

עץ לשעבר מר פיני עזרא, ונמצא כי הוא פעל שלא בהתאם להנחיות היו

המשפטי לעירייה שנקבעו בהסכם למניעת ניגוד עניינים שעליו חתם. כמו כן, 

נמצא כי העירייה השתהתה בטיפול בעבירות הבנייה החמורות שהתגלו 

במקרקעין שלחבר המועצה לשעבר יש זיקה אליהם, דבר המעורר חשש 

 למשוא פנים.

 

 תיעוד ישיבותיה של ועדת השימור 

 ופרסום הקלטות הישיבה

וני ועדת השימור אומנם מתועדים בפרוטוקולים המפורסמים באתר די

המרשתת )האינטרנט( של העירייה, אך התיעוד אינו כולל ציון של שמות 

המשתתפים ותפקידם, וכן לא מצוין קיומו של מניין חוקי לפי דרישות החוק. 

התיעוד החסר גורם לפגיעה קשה בשקיפות הדיונים ומונע בקרה חיצונית 

בית על ההחלטות המתקבלות בהם. מלבד זאת, הקלטות ישיבותיה אפקטי

של ועדת השימור אינן מועלות לאתר המרשתת של העירייה, כפי שנוהגת 

 העירייה לגבי ישיבותיהם של מוסדות התכנון.

ועדת השימור של העירייה מעולם לא הגישה או פרסמה דוח שנתי המפרט 

ואת מועדי הדיונים שמהם נעדרו את מועדי הדיונים שקיימה בשנה שחלפה 

 הנציגים בעלי הדעה המייעצת, כולם או חלקם, כנדרש בחוק.

 

 הכנת רשימה של אתרים ומבנים לשימור

על אף ההערות בדוח הקודם לא קיימה עיריית ירושלים את הוראת הדין, וזה 

שנה שהיא אינה משלימה את גיבושה של רשימה כוללת של  20-יותר מ

היעדרה של רשימת שימור  לשימור בתחום השיפוט שלה.מבנים ואתרים 

כוללת בנוגע לעיר ירושלים, המשופעת באתרים ומבנים לשימור, פוגע בתכנון 

העירוני ובמדיניות השימור כאחד. כמו כן, בשל היעדרה של רשימה כזאת 

נמנע מאתרים ומבנים לשימור המעמד המיוחד הניתן להם בדברי חקיקה 

  מסוימים.

המיועדים לשימור.  ואתריםבתחום השיפוט של העירייה קיימים אלפי מבנים 

מבנים שאושרו על ידי ועדת  1,100-במועד הביקורת כללה הרשימה רק כ

מבנים ואתרים אחרים מצויים  3,000-כ השימור לפי התוספת הרביעית.

ברשימה מתהווה שטרם אישרה ועדת השימור, אך עתידים לעלות לדיון 

ם מבנים לצורך אישור הכללתם ברשימה הסטטוטורית. נוסף על אלה קיימי

ואתרים רבים שהעירייה מצאה שהם ראויים לשימור, אך הם אינם חלק 

מהרשימה המתהווה. למעשה, הן למבנים שברשימת המתהווה והן למבנים 

 שאינם ברשימה זו לא ניתנת הגנה תכנונית מספקת. 
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בעיריית ירושלים לא קיים מוקד ידע אחד המרכז בצורה נוחה את כל המידע 

מפרסם מידע מחייב בעניין הם או אתרים המיועדים לשימור והקיים לגבי מבני

עקרון השקיפות, ומידת חשיפתו של  מבנים ואתרים אלה. עקב כך נפגם

 הציבור לסיווגו של המבנה לשימור פוחתת במידה ניכרת.

 

 מניעת סכנה ממשית לאתרים המיועדים לשימור -אי

שלמה אשכול  בביקורת נמצא כי ועדת השימור דרשה ממהנדס העיר מר

לגבש חוות דעת בנוגע לשימוש בסמכויות העירייה לדרוש את ביצוען של 

עבודות תחזוקה בנוגע לשני מבנים לשימור. ואולם למרות דרישת ועדת 

השימור לא גיבש המהנדס את חוות הדעת האמורות, ושימורם של המבנים 

י למנוע נפגע באופן חמור ובלתי הפיך. מהנדס העיר לא עשה אפוא דבר כד

את הרס שני המבנים, ובכך לא מילא את תפקידו. התנהלותה של ועדת 

השימור, ובייחוד התנהלותו של מהנדס העיר, ממחישות באופן מובהק את 

מקומם הנמוך של שיקולי השימור בסדר העדיפות העירוני וסותרות את 

 מדיניותה המוצהרת של העירייה בנוגע לשימור.

 

 ות השימורליקויים בדיוניו של צו

דיוני צוות השימור, הפועל מכוחו של נוהל עירוני, מתועדים באופן לקוי. לא 

קיים פרוטוקול דיון, אלא סיכום תמציתי וקצר של ההחלטות שהתקבלו. יתרה 

מזאת, סיכום הדיון אינו משקף את מהלך הדיון ואת חילופי הדברים בין 

המקרים לא היה  המשתתפים בו שקדמו להחלטה שהתקבלה. לגבי כמחצית

 משמעי מהן ההמלצות.-ניתן להבין מקריאת הפרוטוקולים באופן ברור וחד

 

 ליקויים שגרמו להריסת גדר ועמודי שער היסטוריים 

עיריית ירושלים אישרה תוכנית לפיתוח ושדרוג של המרחב העירוני במרכז 

העיר; התוכנית כללה הרס של גדר ועמודי שער היסטוריים. ועדת השימור 

שהיא המתאימה ביותר לדון במעמדם השימורי של מבנים כאמור  -העירונית 

מעולם לא נדרשה לדון בגדר ובעמודים, ולבסוף הם  -ובעלת מומחיות בעניין 

וה את עבודות נהרסו לפי הכרעתם של אדריכל העיר וצוות התכנון שליו

 מצויים.  הפיתוח במתחם שבו היו
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מנהל מחוז ירושלים במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, במאי צולם על ידי מר איציק שוויקי, 

2018. 

הריסות הגדר והעמודים זמן קצר לאחר  -גדר האבן ועמודי השער קודם להריסתם. משמאל  -מימין 

 ביצוע עבודות ההריסה.

מנהל אגף רישוי ופיקוח בעירייה פטר את עבודות הפיתוח שכללו את הרס 

היתר בנייה, אף על פי שמתן פטור כאמור לא הגדר ועמודי השער מקבלת 

היה מעוגן בדין, ואף שלא קדמה למתן הפטור התייעצות עם היועץ המשפטי 

 לעירייה.

מכלול הליקויים המתוארים בדוח הביאו להריסתם המוחלטת והבלתי הפיכה 

של גדר האבן ועמודי השער ההיסטוריים. ניכר כי דרך פעולתם של גורמי 

הקשתה על מחלקת השימור לבצע את תפקידה. אשר  העירייה השונים

למחלקת השימור, היא לא עשתה די כדי להגן על נכסים אשר סברה כי הם 

 ראויים לשימור. 

 

 ליקויים בפיקוח על עבודות במבנים ואתרים לשימור

עובדי מחלקת השימור אינם מבצעים פעולות פיקוח יזומות על עבודות 

לשימור שבתנאי ההיתר הנוגעים להם נקבעו המבוצעות במבנים ואתרים 

הנחיות מיוחדות לשימור. בכלל זה הם אינם עוקבים אחר התחלות בנייה 

באתרים ובמבנים לשימור כאמור בהסתמך על מידע האמור להימצא 

במוסדות התכנון. הבקרה שמבצעת מחלקת השימור נשענת באופן מוחלט 

וח על הבנייה וכן על דוחות על דיווחיהם של המפקחים מטעם המחלקה לפיק

הליווי שמגישים אדריכלי השימור. זאת על אף שנמצאו מקרים בהם מפקחים 

ככל הנראה בשל היעדר הכשרה  -לא זיהו חריגות מהנחיות מחלקת השימור 

ומומחיות מתאימות, ומקרים בהם אדריכלי השימור הגישו דוחות באיחור רב 

  וללא פיקוח ומעקב של מחלקת השימור.
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 ההמלצות העיקריות

על העירייה לפעול מול הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים לשם עדכון 

 תוכנית המתאר לירושלים ואישורה כדין.

משרדי  -על עיריית ירושלים לפעול בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים 

לקידום  -הממשלה, מוסדות התכנון, מומחים בתחום השימור ותושבי העיר 

 ני מקיף ומלא שישקף ראייה משולבת ומתואמת.הסדר תכנו

על העירייה לבצע עבודת מטה לבחינת העלויות שעלולות להיות כרוכות 

בקביעת הוראות שימור מחמירות לגבי עוד מבנים ואתרים, למצוא פתרונות 

למימון העלויות ולהרחיב בכך את מספר המבנים שישומרו באופן מחמיר. 

תועלות והשפעות חיוביות על המרחב  הדבר חשוב מאחר שלשימור יש

 הציבורי בעיר. 

על מינהל התכנון לפעול בהקדם לקידום תיקון חקיקה בעניין הרכב ועדת 

לבחון את מתן האפשרות לאותו אדם למלא הן את תפקיד יו"ר  -השימור 

ועדת השימור והן את תפקיד יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה ולבחון את 

כדי שקולו של הדרג  ,דרג המקצועי בוועדת השימורמידת הייצוג של ה

  המקצועי יקבל את משקלו הראוי.

על שר האוצר לקבוע בהקדם הנחיות לעניין העמדה לעיון הציבור של הסדרי 

 ניגוד העניינים של חברי מוסדות התכנון וחברי ועדת השימור.

ן על העירייה לפעול ללא דיחוי להשלמת הליכי האכיפה לגבי המקרקעי

שלחבר המועצה לשעבר יש זיקה אליהם; זאת בין היתר על מנת למנוע את 

 המשך הפגיעה החמורה באמון הציבור במוסדות התכנון ובוועדת השימור.

על העירייה לדרוש מחברי המועצה הממלאים את טופס ניגוד העניינים לציין 

עבר אם נכסי מקרקעין שיש להם זיקה אליהם או שהייתה להם זיקה אליהם ב

 מיועדים לשימור.

על העירייה ּוועדת השימור להקפיד לתעד את מהלך דיוניה של הוועדה 

בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה לוודא כי בפרוטוקול הדיון יפורטו שמות 

 המשתתפים בדיון ותיאור תפקידם.

על מינהל התכנון לשקול לחייב לפרסם באתר המרשתת של הוועדות 

ולבנייה את הקלטות דיוני מוסדות התכנון, בדומה לחובת המקומיות לתכנון 

 הפרסום שנקבעה בעניין החלטות הוועדות והפרוטוקולים שלהן.

על העירייה לפעול בהתאם לאמור בחוק בעניין פרסום דוח שנתי שבו 

מפורטים מועדי הדיונים שקיימה ועדת השימור בשנה שחלפה ומועדי הדיונים 

הדעה המייעצת. בפרסומו של דוח כזה יש כדי  שמהם נעדרו הנציגים בעלי

 להגביר את השקיפות בפעולות ועדת השימור.

על העירייה ּוועדת השימור לפעול ללא דיחוי על פי דין להשלמת רשימת 

המבנים לשימור בעיר לפי התוספת הרביעית ולאישורה של רשימה זו. ראוי כי 

העירייה וועדת השימור יפעלו לעיגונה של הרשימה בתוכנית באישור הוועדה 
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ון מדיניות המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, כדי שתהיה לפני מוסדות התכנ

 שימור עירונית כוללת ומלאה.

על העירייה לפעול ליצירת מוקד ידע אחד מחייב שיאפשר קבלת מלוא 

 המידע הקיים והעדכני הנוגע למבנים ואתרים לשימור. 

על העירייה לפעול לגיבוש קריטריונים ברורים שינחו את שיקול הדעת של 

וש לבצע עבודות תחזוקה הגורמים המקצועיים בנוגע להפעלת סמכויותיה לדר

 או לבצען בעצמה, לשם מניעת הרס במבנים ואתרים המיועדים לשימור. 

על חברי צוות השימור להקפיד לתעד את מהלך דיוני הצוות באופן ברור 

ומדויק ולא להסתפק בסיכום דיון קצר ותמציתי, זאת בייחוד במקום 

 שהחלטות הצוות אינן מקבלות כל פרסום פומבי.

ייה לבחון מקרוב כיצד קרה שגורל הגדר ועמודי השער ההיסטוריים על העיר

ברח' יפו שנמצאו ראויים לשימור על ידי מחלקת השימור, לא הובא לפתחה 

כל עוד  של ועדת השימור, אף שהיא הגורם המתאים ביותר לדון בכך.

מתעכבת השלמת הכנת רשימת השימור הסטטוטורית לפי התוספת 

בין סוגיה שנוגעת למבנה  -י כל סוגיה בתחום השימור הרביעית, מן הראוי כ

או אתר הכלולים ברשימה ובין סוגיה שנוגעת למבנה או אתר שטרם הוחלט 

תובא לפתחה של ועדת השימור העירונית בטרם יבוצע  -אם ייכללו בה 

 במבנה או באתר שינוי בלתי הפיך.

קידום תיקון  על מינהל התכנון, בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר, לשקול

חקיקה בנוגע להחמרת הענישה על עבירה של עבודות אסורות במבנים 

 ואתרים לשימור.

על מהנדס העיר לדאוג לשיתוף פעולה בין מחלקת השימור ובין מוסדות 

התכנון העירוניים, כדי שלמחלקת השימור יימסר כל המידע על התחלות 

 בידה לבצע את עבודתה.בנייה במבנים ובאתרים לשימור, דבר שיוכל לסייע 

כל עוד ברצונן של העירייה ומחלקת השימור להמשיך ולהסתמך על דיווחיהם 

של אדריכלי השימור המלווים, וכל עוד לא נוספים לתקן מחלקת השימור 

משרות של מפקחים ייעודיים בעלי ידע בתחום השימור, על העירייה ומחלקת 

מול אדריכלי השימור  השימור לשקול שינוי במתכונת העבודה הקיימת

 המלווים וניתוק הזיקה שבינם ובין היזמים הפרטיים.

 

 סיכום

חקיקתה של התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה בראשית שנות 

התשעים של המאה העשרים ביטאה את ההכרה הלאומית בחשיבותם של 

אתרים היסטוריים לשימור ואת המחויבות לשמור עליהם למען הדורות 

מלבד ערכם החברתי והתרבותי של האתרים ההיסטוריים, יש הבאים. 

לאתרים אלה גם ערך כלכלי בלתי מבוטל בשל היותם מקור משיכה והשראה 

לפעילויות מסחר ותרבות. עם זאת, לא אחת כרוכות פעולות השימור בפגיעה 
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 עלו זו בביקורת

 ניכרים ליקויים
 של בעבודתם
 השונים הגורמים

 בתהליכי המעורבים
 העירוניים השימור

 ובחינת, בירושלים
 הדברים מכלול
 תחום כי מעלה

 זוכה אינו השימור
 ולהגנה ראוי ליחס

 מספקת

 

בזכויות קניין של בעל הנכס או של המחזיק בו. בשל כל אלה יש הכרח 

ית חיצונית על מנת להסדיר את ההגנה על אתרים לשימור בהתערבות ציבור

 ולהבטיח כי ערכי השימור בהם לא ייפגעו.

משרד מבקר המדינה העלה בביקורת זו ליקויים ניכרים בעבודתם של 

הגורמים השונים המעורבים בתהליכי השימור העירוניים בירושלים, ובכללם 

ים מעלה כי קיימים ועדת השימור ומחלקת השימור. בחינת מכלול הדבר

ליקויים בתחום השימור בירושלים, וכי תחום זה אינו זוכה ליחס ראוי ולהגנה 

מספקת. הליקויים נוגעים להפעלת הכלים והסמכויות העומדים לרשות 

העירייה לשם קידום ההגנה התכנונית על ערכי השימור במבנים ואתרים 

  היסטוריים ומניעת הפגיעה בהם.

זה יותר משני עשורים, כפי שכבר הוער בדוח הקודם, לא השלימה העירייה 

כנדרש בתוספת הרביעית, ומבנים ואתרים בעלי את גיבוש רשימת השימור 

חשיבות היסטורית ואדריכלית שלא נכללו ברשימה נהרסו לחלוטין או שינו 

מבנים ואתרים  1,100-את פניהם לבלי ַהכר. במועד סיום הביקורת נכללו כ

בלבד ברשימת המבנים והאתרים לפי התוספת הרביעית המעגנת את מעמדם 

קיימים עוד אלפי מבנים שמיועדים להיכלל ברשימה, כמבנים ראויים לשימור. 

אך הפעולות הנדרשות מגופי השימור העירוניים לצורך הכללתם ברשימה 

 טרם הושלמו.

נמצאו ליקויים בנוגע להרכבה של ועדת השימור, דבר העלול בין היתר 

לפתוח פתח להפעלת לחצים פסולים על גורמי המקצוע בוועדה. כן נמצאו 

בנוגע לשקיפות דיוניה ולהסדרת ניגודי העניינים של חבריה. עוד ליקויים 

מצביעים ממצאי הביקורת על חולשתם של גורמי המקצוע בעירייה דבר 

שגורם לא אחת לכך שנמנע מהם למלא את ייעודם ולהגן על נכסים שהם 

 עצמם רואים בהם נכסים בעלי חשיבות היסטורית ואדריכלית גבוהה.

דים שלמרות מדיניותה המוצהרת של עיריית ירושלים ממצאי הביקורת מלמ

ולפיה עקרונות השימור הם נדבכי יסוד בפיתוח העיר, ועל אף הערך הכלכלי 

המגולם בשימורם של אתרים היסטוריים ברחבי העיר, השימור רחוק מלהיות 

אמצעי מוביל ומשפיע, ונדרשים מאמצים רבים כדי לקדם החלטות במוסדות 

 מורם של אתרים העומדים בסכנת הרס או שינוי.התכנון בדבר שי

כדי לקדם את שימור המבנים והאתרים בירושלים, על העירייה ומינהל התכנון 

כמו כן, עליהם  לתקן את הליקויים שצוינו בדוח זה, ויפה שעה אחת קודם.

להגביר את המודעות של עובדי העירייה ותושבי העיר לחשיבות שבשימור 

תמש בכל הסמכויות הנתונות להם כדי למנוע פגיעה מבנים ואתרים ולהש

 בהם.
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 מבוא
"שימור מבנים ואתרים" מוגדר פעולה המיועדת להבטחת המשך קיומם של 

, והוא מעיד על יחסה של אדריכלימבנים ואתרים שיש להם ערך תרבותי, היסטורי ו

. המונח שימור מגלם צורות התערבות שונות שמטרת 9החברה לערכיה המוצהרים

הגנה, הן מפגעי היא להגן בצורה זו או אחרת על אתרים שנמצאו ראויים ל כולן

 טבע ומסכנת התמוטטות והן מפיתוח מואץ. 

בעשורים האחרונים הולכת וגוברת המודעות לחשיבות השימור של מבנים בעלי 

ערך היסטורי, תרבותי ואדריכלי ולערך החברתי והכלכלי הגלום בכך. שימורם 

הוא מעודד תחושות של  -של מבנים מיטיב עם הציבור בתחומים רבים 

ת ושל שייכות לקהילה, תורם ליציבות בקהילה, תורם לעיצוב הזהות סולידריו

. השימור 10העצמית של הפרטים בחברה, מקדם ערכים של יופי ואסתטיקה ועוד

גם מאפשר להגן על המורשת התרבותית של אוכלוסיות מיעוטים תוך הדגשת 

התיירות ייחודם התרבותי והדתי, וכן מסייע לשיקום מתחמים ולפיתוח המסחר, 

 . 11והמגורים

-מדינות רבות בעולם שהיו מעוניינות לשמר נכסי עבר יצרו כלים משפטיים

 . גם בישראל הוכר12חוקיים מיוחדים המבטיחים הגנה על אתרי מורשת מפני הרס

שימור מבנים ואתרים כתכלית תכנונית ראויה וכאינטרס ציבורי רב חשיבות. 

 -ות התוספת הרביעית )להלן הדבר התבטא בין היתר בחקיקתן של הורא

 -)להלן 1965-התוספת או התוספת הרביעית( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 חוק התכנון והבנייה(, בראשית שנות התשעים של המאה העשרים. 

פעולת השימור כוללת בעיקרה שלושה שלבים. בשלב הראשון מבוצעים סקר 

ונטי בנוגע למבנה או ותיעוד, על מנת לאפשר את הצגת מכלול המידע הרלו

לאתר המיועדים לשימור. בשלב זה נאספים ומנותחים נתונים, ומוגדר הערך 

התרבותי, ההיסטורי או האדריכלי של המבנה או האתר. בשלב השני מגובשים 

היבטים תכנוניים של הפרויקט, על פי צורכי מזמין השימור, האמצעים העומדים 

 
לגעת בעבר ולשמרו בתוך: חומי נובנשטרן )עורך(,  חומי נובנשטרן, "למען עתידו של עברנו",  9

 .11(, עמ' 1991, )היבטים חינוכיים -למחר, שימור מבנים ואתרים היסטוריים 

זמיר, -(; דפנה לוינסון2001) 173, 155( 1, פ"ד נו)עפרת ואח' נ' שר הפנים ואח' 8366/99ע"א   10

(", TDRם ו'זכויות בנייה עבירות' )"היבטים חלוקתיים של שימור מבנים, דיני הפיצוי הראויי

 . 96 - 11(, עמ' 2000( )1, לא)משפטים

מתאר תכנון אורבני וייעוץ  -ד"ר אמנון פרנקל, קלמן דניס, שני חינקיס, חגי ירון, חברת סיטילינק   11

אוגדן מסמכים , "כלכלי, "איתור ההשפעות המאקרו כלכליות של שימור מבנים בתל אביב

 . 1(, עמ' 2003) 3מסמך מס'  -יפו -אביב-בעיר תל בנושא שימור מבנים

לגעת בעבר ולשמרו חומי נובנשטרן, "למען עתידו של עברנו", בתוך: חומי נובנשטרן )עורך(,   12

; אליהו הכהן, 12(, עמ' 1991, )היבטים חינוכיים -למחר, שימור מבנים ואתרים היסטוריים 

יוסי שבייד, מייק טרנר, חומי נובנשטרן, יוסי  "אמנת שימור אתרים היסטוריים", בתוך: פרופ'

(, עמ' 1995)היבטים ערכיים ומשפטיים  -, שימור מבנים ואתרי התיישבות פלדמן )עורכים(

40 . 
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קבעים תוכנית השימור ותהליך העבודה. לרשותו והמצב הפיזי של המבנה, וכן נ

 .13בשלב השלישי מבוצע השימור בהתאם לתוכנית השימור שהוגדרה

שימור יכול להיות מחמיר ולכלול הקפאה של המצב הקיים והימנעות מכל 

פגיעה במבנה המיועד לשימור )כפי שנעשה בבית ביאליק בתל אביב ובטחנת 

רית אינה תואמת לעיתים את הרוח בירושלים(. עם זאת, הבנייה ההיסטו

הדרישות והצרכים של החיים המודרניים. לכן במקרים מסוימים אפשר לצקת 

. לדוגמה, ניתן לשמר מבנה בדרך של 14תוכן חדש למבנה שמיועד לשימור

הנצחה סמלית, כלומר לשמר פרט או חלק מבניין כמזכרת או כסמל ולשלב את 

 (.15"טליתא קומי" בירושלים החלק הנשמר בפיתוח חדש )כפי שנעשה במתחם

השימור דורש לא רק הימנעות מפגיעה בקיים, אלא גם פעולות אקטיביות של 

. בקביעה כי מבנה או אתר המצויים במקרקעין 16תחזוקה, תיקון, שיפוץ וחיזוק

יש לעיתים משום פגיעה  -בייחוד שימור מחמיר  -פרטיים מיועדים לשימור 

על הנכס לממש את קניינו כרצונו, ובכך טמון בחירותו של בעל זכויות הקניין 

מטבע הדברים נזק כלכלי אפשרי לבעל הנכס וכן לבעלי נכסים סמוכים. 

התנגשות זו שבין האינטרס הקנייני הפרטי לבין הערך החברתי הגלום בשימור 

אינה זרה למציאות התכנונית ומתקיימת גם בנושאים אחרים דוגמת הגנת ערכי 

ל שטחים ציבוריים, שבהם נדרש למצוא את האיזון הראוי נוף וטבע ושמירה ע

 .17בין זכויות הקניין של הפרט ובין אינטרס הכלל

ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא שימור המבנים והאתרים  2005בשנת 

הביקורת הקודמת( ופרסם דוח ביקורת  -ברמה הארצית והמקומית )להלן 

-יקורת הקודמת כללה שליחת שאלון ל. הב18הדוח הקודם( -בנושא זה )להלן 

רשויות מקומיות בישראל וביצוע ביקורת מורחבת בתשע רשויות מקומיות,  229

ובהן עיריית ירושלים. במסגרת הביקורת הקודמת נעשו גם בדיקות השלמה 

בכמה משרדי ממשלה, ובהם משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון וכן במועצה 

  המועצה לשימור(. -)להלן  19תלשימור מבנים ואתרי התיישבו

 
, וכן הנחיית מינהל התכנון במשרד הפנים בנושא "תיעוד 64ראו בעניין זה הדוח הקודם, עמ'   13

 .4.3.08-מקדים ותיק תיעוד" מ

חוכרים ביפו העתיקה נ' הוועדה המקומית לתכנון  –ועד אמנים  6/97, עת"ם ראו לדוגמה  14

 (.10.5.99לפסק הדין )פורסם במאגר ממוחשב,  15, פסקה אביב-ולבנייה, תל

מהבניין המקורי, שנהרס כולו, והוצבו על גבי  אדריכליים בטליתא קומי פורקו שלושה רכיבים  15

זה שימור לא ראוי, משום שהוא עשוי להיות כרוך לעיתים יש שרואים בשימור מסוג בסיס מוגבה. 

ישן מול חדש בירושלים: סוגיות . ראו ישראל קמחי )עורך(, בפגיעה במהות השימור

 .119(, עמ' 2014) במדיניות שימור בירושלים

וייעוץ מתאר תכנון אורבני  -ד"ר אמנון פרנקל, קלמן דניס, שני חינקיס, חגי ירון, חברת סיטילינק   16

אוגדן מסמכים , "כלכלי, "איתור ההשפעות המאקרו כלכליות של שימור מבנים בתל אביב

 .1(, עמ' 2003) 3מסמך מס'  -יפו -אביב-בנושא שימור מבנים בעיר תל

 13 - 12, עמ' ד"ר וינברג נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב 1034/08עת"ם   17

 .(10.2.13)פורסם במאגר ממוחשב, 

  136 - 57הדוח הקודם, עמ'   18

עמותה עצמאית שהחלה את דרכה כמחלקה בחברה להגנת הטבע, בעקבות המלצת ועדת   19

החינוך של הכנסת. המועצה לשימור היא גוף ציבורי מקצועי שאין לו מעמד וביטוי בחוקים 

שונה שמה של העמותה ל"מועצה לשימור אתרי מורשת  2008התומכים בשימור. בשנת 

 ישראל".ב
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 הקודמת רתהביקו

 עיריית כי העלתה
 המעיטה ירושלים
 תוכניות בהכנת
 באישור או לשימור
 המחייבות תוכניות
 שיוטל מחשש, שימור
 פיצויים לשלם עליה

, גדולים בסכומים
 שהשימור ומאחר

 גבוהות בעלויות כרוך

 

בביקורת הקודמת עלה כי עיריית ירושלים לא עשתה שימוש מספק בכלים 

המשפטיים העומדים לרשותה ולא הפעילה את סמכויותיה על מנת למלא את 

החובות המוטלות עליה מתוקף דברי החקיקה השונים בנוגע לשימור מבנים 

עיריית ירושלים המעיטה בהכנת ואתרים. עוד העלתה הביקורת הקודמת כי 

תוכניות לשימור או באישור תוכניות המחייבות שימור, מחשש שיוטל עליה 

כן  לשלם פיצויים בסכומים גדולים ומאחר שהשימור כרוך בעלויות גבוהות.

העלתה הביקורת הקודמת כי היו מקרים שבהם נפגעו ואף נהרסו מבנים 

 המיועדים לשימור בירושלים. 

גם על  2014עד  2013נושא שימור האתרים ההיסטוריים בירושלים נבדק בשנים 

עיריית ירושלים. בדוח שהכינה המבקרת צוינו ליקויים במדיניות ידי מבקרת 

השימור העירונית, בטיפול בבקשות לקידום תוכניות מתאר באתרים לשימור, 

בטיפול בבקשות להיתרי בנייה באתרים לשימור ובאכיפת עבודות בנייה והריסה 

 . 20באתרים כאמור

כראש עיריית ירושלים. כיהן מר ניר ברקת  2018ועד נובמבר  2008מנובמבר 

 נבחר מר משה ליאון לתפקיד ראש העירייה. 2018בנובמבר 

 

 

 פעולות הביקורת
עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא  2018נובמבר  -בחודשים פברואר 

באגף  -שימור מבנים ואתרים בירושלים. הביקורת נעשתה בעיריית ירושלים 

שימור מבנים ואתרים היסטוריים תכנון עיר, באגף רישוי ופיקוח ובמחלקה ל

מחלקת השימור(, וכן בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים ובוועדת  -)להלן 

ועדת השימור(, וכללה גם סיורים  -השימור הסטטוטורית לשימור אתרים )להלן 

ברחבי העיר. בביקורת נבדקו המדיניות העירונית בתחום השימור ותפקודן של 

ן ועדת השימור ומחלקת  21השימור. ביקורת השלמה נעשתה במינהל התכנו

 שבמשרד האוצר ובמשרד הבינוי והשיכון.

 

 
(, 2014) 2014 - 2013דוח ביקורת על עיריית ירושלים לשנים מבקרת עיריית ירושלים,   20

 .317 - 243"שימור אתרים היסטוריים", עמ' 

מינהל התכנון הוא גוף המטה בדרג הארצי, ותפקידיו העיקריים הם גיבוש מדיניות תכנון לטווח   21

תפעול מוסדות התכנון המחוזיים והארציים. בכל הארוך במישור הארצי, ייזום תוכניות מתאר ו

מחוז על פי גבולות המחוזות של משרד הפנים פועלת לשכת תכנון מחוזית, ותפקידיה העיקריים 

הם גיבוש חוות דעת מקצועיות שיוצגו לוועדה המחוזית, ריכוז עבודת הוועדה המחוזית, ניהול 

קבועים בחוק. ראו גם מבקר המדינה, הליכי התכנון ומעקב אחר התקדמותם על פי השלבים ה

 .23(, עמ' 2015) דוח ביקורת מיוחד משבר הדיור
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המסד הנורמטיבי בנוגע לשימור אתרים 

 ומבנים בישראל

החוק העיקרי המסדיר את נושא שימורם של מבנים ואתרים בישראל הוא חוק 

התכנון והבניה והוא גם קובע את המסגרת הכללית להסדרה התכנונית 

ןבמד , 22ינה. החוק מאפשר לכלול התייחסות לערכי השימור בהליכי התכנו

אולם רשויות התכנון וגופי השלטון המקומי השתמשו בו בעיקר בנוגע לפיתוח 

 ולבנייה, ובמידה פחותה בנוגע לשימור.

על רקע תנופת הפיתוח במדינת ישראל והתודעה ההולכת וגוברת בציבור 

התוספת  1991ואתרים, חּוקקה בשנת  בישראל בדבר הצורך בשימור מבנים

הרביעית לחוק התכנון והבנייה, כחלק ממהלך שמטרתו לחזק את ההגנה על 

ן . התוספת הרביעית הסדירה באופן 23ערכי השימור במסגרת הליכי התכנו

מפורט היבטים רבים של הליך השימור, ובכלל זה את הסמכות לבצע שימור גם 

אכוף זאת על בעלי המבנה. התוספת במבנה המצוי במקרקעין פרטיים ול

מטילה את עיקר האחריות ליישום הוראות החוק בנושא על גופי השלטון 

 המקומי.

בתוספת נקבעה בין היתר סמכותה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לאשר 

בשטח שהיא אחראית לו תוכנית לשימור אתרים בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, 

תוכנית לשימור(; בעניין זה נקבע בתוספת  -וגית )להלן אדריכלית או ארכיאול

הרביעית כי סטייה מהוראותיה דינה כדין סטייה ניכרת האסורה בדין. בתוספת גם 

נקבעו הוראות בעניין הליכי אישורה של תוכנית לשימור, מעמדה הסטטוטורי )כשל 

( ומעמד האתר המיועד לשימור בתקופת הכנת התוכנית; 24תוכנית מתאר מקומית

התווספו הסדרים בעניין הליכי שימור אתרים ומבנים ומימון הליכים אלה באמצעות 

תשלום פיצויים והענקת הקלות במס; הוטלה על הרשויות המקומיות החובה להקים 

דה ועדה לשימור אתרים ליד הוועדה המקומית; ונקבעו מעמדה ותפקידיה של וע

רשימת  -כאמור, ובהם הכנת רשימת אתרים לשימור במרחב התכנון המקומי )להלן 

השימור הסטטוטורית(, תחזוקת מבנים שנועדו לשימור ומתן ייעוץ לוועדה המקומית 

 בכל עניין הנוגע לשימור אתרים. 

פרסם משרד הפנים, שהיה מופקד באותו הזמן על  1999-ו 1995, 1991בשנים 

ביצוע הוראות החוק, קווים מנחים ליישום הוראות התוספת הרביעית וכן נוהל 

עבודה המפרט את תפקידי ועדת השימור וסמכויותיה ואת קשרי הגומלין בינה 

ים גם הנחיות לבין רשויות התכנון והמועצה לשימור. בהמשך פרסם משרד הפנ

 
בע"מ נ' הוועדה  9בית ברחוב גורדון  1991/95לחוק. ראו גם ה"פ )ת"א(  69-ו 61לפי סעיפים   22

( )לא פורסם, 1996לפסק הדין ) 4, פסקה אביב ואח'-המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל

, פ"מ, מינהליים מן נ' הוועדה לבנייה למגורים ולתעשייה 1206/01)ת"א( (; עת"ם 26.9.96

 (.2002) 398, 385)התשס"ב( 

 לחוק, שבו נוספה התוספת הרביעית. 31דברי ההסבר לתיקון   23

תוכנית המסדירה את ייעודי המקרקעין וגבולותיהם, שחלות עליה הוראות סימן ג' לפרק ג'   24

 לחוק. 
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הנוגעות לאיסוף מידע על אתרים ומבנים לשימור, לצורך הערכת היבטי שימור 

הועברו עיקר הסמכויות מכוח החוק, ובהן  2015בעת הליכי התכנון. ביולי 

 הסמכויות מכוח הוראות התוספת הרביעית, ממשרד הפנים למשרד האוצר.

מוגדרים "עתיקות", יצוין כי ההסדר הקיים בישראל לגבי מבנים ואתרים ה

, הוא מיוחד ושונה 1700שבעיקרם הם מבנים ואתרים שהיו קיימים לפני שנת 

. התפיסה 25מההסדר הקיים לגבי מבנים ואתרים לשימור שלא הוגדרו "עתיקות"

, היא כי יש למדינה זכות 1978-שעומדת בבסיס חוק העתיקות, התשל"ח

 ללא פיצוי. להפקיע את שטח המקרקעין שבו נמצאות העתיקות, 

 

 
, כאחת מאלה: )א( נכס, בין תלוש 1978-לחוק העתיקות, התשל"ח 1בסעיף "עתיקה" מוגדרת   25

לספירה הכללית, לרבות דבר שהוסף לו לאחר  1700ובין מחובר, שנעשה בידי אדם לפני שנת 

(, שנעשה בידי אדם החל בשנת 1מכן והוא חלק בלתי נפרד ממנו; )ב( נכס, כאמור בפסקה )

היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה; )ג( שרידים לספירה הכללית, והוא בעל ערך  1700

 לספירה הכללית. 1300זואולוגיים ובוטניים מלפני שנת 
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ההגנה התכנונית על מבנים ואתרים 

 לשימור בירושלים

קיימים אלפי מבנים ואתרים הראויים לשימור בירושלים בשל ערכם  .1

ההיסטורי, האדריכלי, הדתי או האסתטי. במוקד הפעילות העירונית בתחום 

. מחלקת השימור מחלקת השימורהשימור בירושלים עומדות ועדת השימור ו

ינהל תכנון ותשתיות, המאגד את המחלקות והאגפים היא חלק ממ

 המעורבים בתהליכי השימור בעירייה ואשר בראשו עומד מהנדס העיר. 

 המבנה הארגוני של מינהל תכנון ותשתיות: 1תרשים 

 

 המקור: נתונים מאתר המרשתת )האינטרנט( של העירייה בעיבוד משרד מבקר המדינה.

והממשק בינה ובין ועדת השימור מוסדרים תפקידיה של מחלקת השימור 

נוהל השימור  -)להלן  2010בנוהל השימור העירוני שאישרה העירייה בשנת 

העירוני(. לצד מחלקת השימור ּוועדת השימור פועלים ועדת המשנה לתכנון 

להלן(, המעורבים גם הם בתהליכי  2ולבנייה וצוות השימור )ראו תרשים 

 השימור בירושלים.
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הגופים העיקריים המעורבים בתהליכי השימור העירוניים : 2תרשים 

  בירושלים
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אתרים ומבנים רבים בירושלים זכו להגנה סטטוטורית עוד קודם לחקיקתה  .2

של התוספת הרביעית, מתוקף הוראות שימור שנכללו בתוכניות מתאר 

בעלות מעמד סטטוטורי מחייב שיזמה עיריית ירושלים במשך השנים )להלן 

כניות מתאר שכונתיות(, ושסטייה מהן כמוה כסטייה ניכרת מהוראות תו -

 תוכנית, האסורה לפי דין. 

תוכניות המתאר השכונתיות נועדו לפרש או לשנות, בהתאם למציאות 

המתפתחת, את הוראות תוכנית המתאר הנוגעת למרחב התכנון המקומי של 

 אומנם 62. תוכנית 26(62תוכנית  -)להלן  1959ירושלים, שקיבלה תוקף ביולי 

לא כללה התייחסות מפורשת לנושא השימור אך תוכניות המתאר 

, אשר אין 1968השכונתיות התבססו גם על תוכנית האב לירושלים משנת 

מבנים  1,000-אך כללה לראשונה רשימה של יותר מ 27לה תוקף חוקי מחייב

 לשימור. 

תוכניות המתאר השכונתיות שיזמה העירייה במשך השנים, שבהן נקבעו 

הוראות שימור מפורשות, התמקדו בשכונות הוותיקות שנבנו מחוץ לחומות 

העיר העתיקה עוד לפני קום המדינה. הוראות השימור מגדירות בין היתר 

 אזורים מסוימים כאזורים לשימור, זאת הן על ידי שמירה על פרטי בניינים,

אופיים וסגנון בנייתם והן על ידי שמירה על פרטי סביבה דוגמת רחובות, 

סמטאות, גדרות, שערים, עצים וצמחייה. אשר למושבה הגרמנית, המושבה 

היוונית, קטמון הישנה, טלביה ורח' ברוריה קידמה העירייה תוכניות אב 

נן מוטות שימור. תוכניות אלה, בניגוד לתוכניות המתאר השכונתיות, אי

בעלות תוקף חוקי מחייב, אך הן יוצרות מסגרת תכנונית לפיתוח האזורים 

 האמורים בד בבד עם שימור הערכים ההיסטוריים והתרבותיים בהם. 

לצד הוראות השימור שנכללו בתוכניות המתאר השכונתיות, יזמה העירייה  .3

שתי תוכניות מתאר מקומיות הכוללות רשימת אתרים ומונומנטים לשימור 

)שתי  342329ותוכנית  209728תוכנית  -במרחב התכנון המקומי של ירושלים 

תוכניות המונומנטים(. בתוכניות המונומנטים  -התוכניות יחד ייקראו להלן 

מונומנטים ומבנים ייחודיים שלהם ערך היסטורי,  155מצוינים בסך הכול 

ים אדריכלי, דתי או אסתטי. מטרתן של התוכניות היא להגן על הרכיב

האופייניים של המונומנטים או המבנים, לרבות גדרות עץ, טרסות ומבנים 

נלווים, והן אוסרות במפורש על הריסתם או שינוי צורתם החיצונית או 

הפנימית. תוכניות המונומנטים כוללות גם הוראות שימור המגבילות את 

האפשרות להגדיל את היקף הבנייה במבנים הכלולים בתוכניות אלו, 

חינה זו הן מעניקות הגנה טובה יותר לאתרים ומבנים לשימור בירושלים, ומב

מבנים  24-לעומת ההגנה שמעניקות תוכניות המתאר השכונתיות. אשר ל

 
דונם שהתוכנית לא חלה  70,000-נוספו למרחב התכנון העירוני של ירושלים כ 1967בשנת   26

דוחות על הביקורת בשלטון לרבות העיר העתיקה וסביבותיה. ראו מבקר המדינה,  -עליהם 

הוועדה המקומית לתכנון  -(, "עיריית ירושלים 2016)פורסם בשנת  2016י לשנת המקומ

 .1158ולבנייה ירושלים", עמ' 

(, 2014) ישן מול חדש בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושליםישראל קמחי )עורך(,   27

 .14עמ' 

 .1989אושרה בשנת  2097תוכנית מתאר מקומית   28

 .1991אושרה בשנת  3423תוכנית מתאר מקומית   29



 ביקורת מיוחד דוח|    236

, נקבעו הוראות שימור מחמירות המונעות 3423ואתרים הכלולים בתוכנית 

הוראות שימור מחמירות(, גם  -תוספות בנייה במבנים ואתרים אלה )להלן 

 ם במועד אישור התוכנית היו קיימות זכויות בנייה לא ממומשות בהם. א

בתחילת שנות האלפיים החלה העירייה לקדם תוכנית מתאר שתחליף את  .4

 -)להלן  2020ותקבע את עקרונות התכנון של העיר עד לשנת  62תוכנית 

(. התוכנית נועדה לקדם שתי מטרות מרכזיות שביניהן 2000תוכנית מתאר 

מתן מענה לצורכי הפיתוח הצפויים מצד אחד, ושמירה  -תח מתמיד קיים מ

על המורשת הבנויה, השטחים הפתוחים, ערכי הטבע, הנוף והמורשת 

 הטבעית מצד שני. 

מגדירה את מתחם העיר ההיסטורית ואת השכונות  2000תוכנית מתאר 

ההיסטוריות כאתרים לשימור. העיר ההיסטורית כוללת את אזור 

הרציף מחוץ לחומות העיר העתיקה כפי שהיה ערב הקמת  ההתיישבות

המדינה, שהוא הגלעין ההיסטורי של התפתחות ירושלים מחוץ לחומות, 

כוללות את השכונות וגרעיני הכפרים שנבנו ערב והשכונות ההיסטוריות 

הקמת המדינה מחוץ לתחום העיר ההיסטורית ואשר אין ביניהם רצף 

למוסדות התכנון גמישות רבה יותר בכל התוכנית מאפשרת  גיאוגרפי.

הנוגע למתחמים אלה, בהנחה שכל בנייה שתאושר בהם תיעשה תוך 

שמירה על השטחים הבנויים והטבעיים של העיר, שהם נכס תרבותי 

קובעת הוראות להכנת תוכניות כוללות  2000תוכנית מתאר  .ותיירותי כאחד

תוכניות נקודתיות עד בתחום השימור וכן הוראות לגבי תהליך הדיון ב

 לאישור תוכנית כוללת, בהדגישה בייחוד את השמירה על המרקם הקיים. 

אתר מתחם העיר העתיקה וחומותיה מוכרז אתר מורשת עולמית )יצוין כי 

שוועדת המורשת העולמית של אונסק"ו הכריזה עליו אתר הראוי לשימור 

וכן מוכרז אתר ( בזכות חשיבותו המיוחדת למורשת המשותפת לאנושות

, ובשל מעמדו הסטטוטורי 1978-עתיקות על פי חוק העתיקות, התשל"ח

 .הוראות מיוחדות 2000המיוחד נקבעו לגביו בתוכנית מתאר 

ולא אושרה  2000במועד סיום הביקורת עדיין לא הופקדה תוכנית מתאר 

, אך היא משמשת מסמך מדיניות שעל בסיסו מתקבלות במוסדות 30כחוק

חלטות על קידומן של תוכניות מפורטות או דחייתן. מאחר התכנון ה

שלתוכנית אין מעמד סטטוטורי מחייב, ההגנה שהיא מעניקה למבנים 

ואתרים לשימור פחותה מההגנה שמעניקות תוכניות המתאר השכונתיות 

 ותוכניות המונומנטים. 

כי אכן, כפי  201631משרד מבקר המדינה העיר לעירייה עוד בדוח משנת 

בעו בתי המשפט, בהיעדר תכנון סטטוטורי מאושר אין פסול שק

בהתבססות על מסמך מדיניות תכנון מנחה. ואולם מסמך מדיניות כאמור 

אינו תחליף לתוכניות שיש להן מעמד סטטוטורי מחייב, ומן הראוי כי 

 
אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים להפקיד את התוכנית להתנגדויות,  2008בשנת   30

 אולם ההליכים בנוגע לתוכנית הוקפאו, והיא לא אושרה ולא קיבלה תוקף מחייב. 

(, 2016)פורסם בשנת  2016דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   31

 .1160 - 1159, עמ' "הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים -"עיריית ירושלים 
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 המדינה מבקר משרד
 ירושלים לעיריית מעיר

 על המחוזית ולוועדה
" הרגליים גרירת"

 תוכנית לאישור בנוגע
, לירושלים מתאר

 העיר את המותירה
 ללא בישראל הגדולה

 מאושר מתארי תכנון
 כדין

 

בהקדם  2000מוסדות התכנון יפעלו לעדכונה ולאישורה של תוכנית 

 ן והבנייה. בהתאם לקבוע בחוק התכנו

התכנון המתארי של מרחב התכנון המקומי נועד להתוות את מדיניות 

התכנון העירונית ולקבוע את אופייה של העיר ואת כיווני התפתחותה 

הרצויים, מתוך ראייה כוללנית ואיזון בין הצרכים השונים. הימנעותם 

המתמשכת של עיריית ירושלים ושל מוסדות התכנון מלקדם את 

דין של תוכנית מתאר לירושלים, שהיא בעלת מעמד אישורה כ

סטטוטורי מחייב, מונעת בין השאר את עיגונם של שיקולים הנוגעים 

לשימורם של מבנים בהוראותיה. אף שמתשובותיהן של העירייה ושל 

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים להערות משרד מבקר 

כי הן רואות חשיבות , עולה 2016המדינה, כפי שמצוין בדוח משנת 

בקידום הנושא ובאישורה של התוכנית כדין, מאז הוקפא הטיפול 

לפני כעשור לא קודמה תוכנית מתאר לירושלים.  2000בתוכנית 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולוועדה המחוזית על "גרירת 

הרגליים", המותירה את העיר הגדולה בישראל ללא תכנון מתארי 

העירייה לפעול מול הוועדה המחוזית לשם עדכון  מאושר כדין. על

 תוכנית המתאר לירושלים ואישורה כדין. 

שתי תוכניות סטטוטוריות נוספות המעניקות הגנה מוגברת למבנים ואתרים  .5

לשימור בירושלים הן תוכנית מתאר ארצית לאתרי מלחמת העצמאות 

( ותוכנית מתאר ארצית לאתרי הנצחה 21תמ"א  -)להלן  1982משנת 

כוללת  21(. תמ"א 29תמ"א  -)להלן  1997למחוזות ירושלים וחיפה משנת 

אתרים בעלי חשיבות היסטורית הקשורים למלחמת  119רשימה של 

מהם בירושלים, וקובעת כי המדינה תישא בהוצאות הטיפול  24העצמאות, 

נקבע שימור של  29באתרים אלה והפיצויים עקב אישור התוכנית. בתמ"א 

כמו כן, אתרים בירושלים.  46, ובהם 16.4.86אתרי הנצחה שהוקמו עד  187

הכוללת הנחיות  1003832תוכנית מתאר מקומית  יש להזכיר בהקשר זה את

אזור העיר  -מיוחדות לבינוי בירושלים באזורים בעלי מאפיינים מיוחדים 

העתיקה, אזור העיר ההיסטורית, אזורי שימור ואזורים המיועדים להתחדשות 

לפי תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות  -עירונית 

מסייגת את תחולתה לגבי  10038כנית מתאר מקומית (. תו38אדמה )תמ"א 

. אך אינה קובעת סייגים 29ובתמ"א  21האתרים הכלולים בתמ"א 

לתחולתה בנוגע לתוכניות המונומנטים ולתוכניות המתאר השכונתיות 

 הנזכרות לעיל.

מבנים ואתרים לשימור בירושלים זוכים להגנה גם מתוקף הכללתם  .6

התוספת הרביעית. במועד סיום הביקורת  ברשימת האתרים לשימור לפי

מבנים שוועדת השימור אישרה את הכללתם בה.  1,100-כללה רשימה זו כ

קיימים עוד אלפי מבנים שמיועדים להיכלל ברשימה, אך הפעולות 

הנדרשות מגופי השימור העירוניים לצורך הכללתם ברשימה טרם הושלמו, 

לתם של מבנים ואתרים כפי שיפורט בהרחבה בהמשך. מכל מקום, הכל

 
 .2017אושרה בשנת  10038תכנית מתאר מקומית   32
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ברשימת האתרים לשימור אינה מבטיחה להם הגנה תכנונית "חזקה" מפני 

הריסה או שינוי, כל עוד לא מקבלת הרשימה מעמד כשל תוכנית לשימור 

 כהגדרתה בחוק. 

הגבלות חוקיות בנוגע למבנים ואתרים לשימור חלות גם מכוח הנחיות  .7

ד 145, לפי סעיף 2017ר מרחביות שפרסמה עיריית ירושלים בנובמב

ההנחיות המרחביות(. ההנחיות המרחביות  -לחוק התכנון והבנייה )להלן 

כוללות הנחיות גם בנושא שימור, ובכלל זה מרכיבים שעל היתר בנייה 

ב"מבנה היסטורי" לכלול, למשל החובה לצרף אדריכל שימור מלווה 

תב התחייבות לליווי עבודות הבנייה, להפקיד ערבות בנקאית, להגיש כ

. "מבנה היסטורי" מוגדר בהנחיות המרחביות 33ולהכין ולהגיש תיק תיעוד

מבנה המסומן לשימור בתוכניות סטטוטוריות או תוכניות אב, מבנה 

 GIS-המיועד להיכלל ברשימת אתרים לשימור )מסומנים במערכת ה

ת כאתרים לשימור בהתהוות( וכן מבנה אחר שזוהה כמבנה  34העירוני

 על פי קווים מנחים המפורטים בהנחיות. היסטורי

לבסוף יצוין כי גם מבנים היסטוריים שלא הוגדרו מבנים לשימור בתוכנית זו  .8

או אחרת עשויים לזכות להגנה תכנונית מתוקף סמכותם החוקית של 

 .35מוסדות התכנון להביא בחשבון בין יתר השיקולים שיקולי שימור

ת בכלים תכנוניים שונים נמצא אפוא כי עיריית ירושלים משתמש

 המעניקים למבנים ואתרים המיועדים לשימור הגנה תכנונית ברמות שונות. 

ואולם במבט כולל נראה כי ההסדר התכנוני בירושלים נעשה טלאי על 

טלאי, וכי הוא אינו משקף ראייה משולבת ומתואמת בכל הנוגע לשימור 

עול עם כל הגורמים כלל המבנים והאתרים בעיר. על עיריית ירושלים לפ

משרדי ממשלה, מוסדות התכנון, מומחים בתחום השימור  -הרלוונטיים 

לקידום הסדר תכנוני מקיף ומלא שישקף ראייה משולבת  -ותושבי העיר 

 ומתואמת כאמור.

 

 
תיק תיעוד הוא מסמך מפורט ובו מכלול המידע  לפי הנחיית מינהל התכנון במשרד הפנים,  33

לשימור, מהרמה הכללית ועד תרבותי והאדריכלי בנוגע למבנה או אתר המיועדים -ההיסטורי

 לפרטי הבניין, החומרים, טכנולוגיית הבנייה וכיוצא באלה. 

( היא מערכת מידע ממוחשבת המאפשרת Geographic Information System) GIS-מערכת ה  34

ניהול, אחזור וניתוח מידע על פני המרחב. בעזרת המידע הגיאוגרפי ניתן ליצור טבלאות ולהפיק 

, כגון גושים וחלקות, ייעודים ושימושים של קרקע, שמות רחובות, מספרי בתים נתונים שונים

 וכיוצא באלה.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון  43/12ערר   35

 (. 28.4.13להחלטה )פורסם במאגר ממוחשב,  123, פסקה ובנייה תל אביב ואח'
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 מדיניות השימור בירושלים

בביקורת הועלה כי מאז פורסם הדוח הקודם חל שיפור ניכר בפעולות שנוקטת 

ירושלים בתחום השימור. עם זאת, קיים פער בין המדיניות המוצהרת של עיריית 

העירייה ובין פעולות הגורמים האמונים על השימור בה, ועקב כך שימורם של 

 מבנים ואתרים נפגע, לעיתים אף באופן בלתי הפיך כפי שיפורט להלן.

 

 

 גיבוש מדיניות שימור עירונית
דף מחלקת השימור באתר המרשתת של עיריית ירושלים נפתח בהצהרה  .1

ולפיה "כל מוסדות התכנון שפעלו בעיר מעולם, הכירו בערכיה המיוחדים 

והנפלאים של ירושלים וקבעו את עקרונות השימור כנדבכי יסוד לפיתוח 

 העיר". 

החליט מהנדס העיר מר שלמה אשכול, בשיתוף אגף התכנון  2016בשנת 

לקת השימור, לקדם את גיבושו של מסמך בעניין מדיניות השימור ומח

מסמך המדיניות(, שיבטא את החזון העירוני בתחום,  -לירושלים )להלן 

ובאישור ראש העירייה החלה העירייה לפעול לגיבוש מסמך כאמור. לצורך 

צוות העבודה(, וזה  -גיבוש המסמך שכרה העירייה משרד אדריכלים )להלן 

ופועל על פי אבני דרך. עד מועד סיום  2016עבודתו בנובמבר החל את 

הביקורת הסתיים גיבושם של חלקים מרכזיים של המסמך; הגשת המסמך 

 . 2019המלא נקבעה לסוף שנת 

בטיוטת חלקו הראשון של מסמך המדיניות צוין כי התפיסה שמנחה את 

מורשת צוות העבודה היא "שימור והגנה ארוכת טווח ובת קיימא של ה

התרבותית וההיסטורית בעיר מתפתחת ומתחדשת". קרי, השימור בירושלים 

אמור להשתלב בפעולות לפיתוחה והתחדשותה של העיר ולהיות חלק 

 בלתי נפרד מפעולות אלה. 

כתב מינהל התכנון כי תחום השימור והעיסוק בשימור  2019באפריל 

ת שמקדם מינהל מורשת התרבות הם חלק בלתי נפרד מתכנון מונחה איכו

התכנון בראייה אסטרטגית כוללת, וכמו כן הם חלק מתפיסה המקדמת 

יצירת מרחב אורבני מגוון ועשיר ברבדים. עוד צוין בתשובה כי שימור 

המורשת הבנויה הוא חלק מתפיסה הרואה בחברה, בכלכלה ובסביבה 

 מכלול אחד המניע מדיניות ותהליכי תכנון ברמות השונות.

עטים עסקו בנושא הערך הכלכלי של השימור ובשאלה אם מחקרים לא מ .2

שימור מבנה או אפילו הכרזה על מבנה כמבנה לשימור מעלים או מורידים 

את ערכו. חלק מהמחקרים מצביעים על עלייה בערך הנכסים ששומרו, 



 ביקורת מיוחד דוח|    240

מחקרים אחרים מצביעים על ירידה, ולא מעט מחקרים מתקשים להצביע 

 .36על מגמה ברורה

טוריים הם מקור משיכה והשראה לפעילויות מסחר ותרבות, מבנים היס

והערך הכלכלי של שימור מבנה מחושב לפי התועלת המופקת משימוש, 

מצפייה או מביקור בו. מנגד, השימור כרוך בעלויות: שיפוץ מבנה המיועד 

, 37משיפוצו של מבנה רגיל 30%עד  20%-לשימור יקר על פי הערכה בכ

ועד לשימור עשויה להיות יקרה מתחזוקתו של ותחזוקתו של מבנה המי

 מבנה רגיל, בגלל השימוש בשיטות בנייה ובחומרים מיוחדים. 

כמו כן, לבעלים של מבנה לשימור עלול להיגרם הפסד כספי עקב הגבלות 

 197מימוש זכויות הבנייה במבנה הנובעות מדרישות השימור. לפי סעיף 

ית לפצות את הבעלים של מבנה לחוק התכנון והבנייה, על הרשות המקומ

המיועד לשימור בגין הגבלות כאמור. מצד שני, לרשות מקומית יש סמכות 

א לחוק לגבות היטל השבחה בגין עליית שוויים של 196מכוח סעיף 

 מקרקעין עקב אישור תוכנית.

קיים מתח מובנה בין רשות מקומית המבקשת לשמר מבנה לבין יזם או 

ולבצע בו תוספות בנייה. ברובם של המקרים בעל נכס המבקש לשנותו 

אין לרשות המקומית די משאבים כדי לפצות את הבעלים, ולרוב 

התוצאה הבלתי נמנעת היא פשרה המאפשרת ליזם תוספת בנייה 

במבנה שמיועד לשימור. תוספת זו משנה לעיתים את המבנה, עד כדי 

דיני הפיצוי אובדן ערכו המיוחד היבטים חלוקתיים של שימור מבנים, 

. בתשובתה 38הראויים ו'זכויות בנייה עבירות' )שנועד מלכתחילה לשימור

לדוח הקודם כתבה העירייה כי תשלום פיצויים מהווה מעמסה כבדה על 

קופתה של הוועדה המקומית, וכי הוועדה המקומית אינה יכולה לשאת 

 במטלות השימור לבדה.

לשלם פיצויים לבעלי מבנים נמצא כי עיריית ירושלים לא נדרשה מעולם 

ואתרים לשימור בתחום שיפוטה, וכי מוסדות התכנון קבעו הוראות שימור 

. משמעות הדבר 39מחמירות לגבי מבנים ואתרים מעטים בלבד בירושלים

היא הגבלת האפשרות לממש זכויות בנייה קיימות רק בנוגע למבנים 

עדים לשימור. אשר ואתרים אלה, מבין אלפי מבנים ואתרים בירושלים המיו

למבנים והאתרים שלא נקבעו לגביהם הוראות שימור מחמירות, לא הוטלו 

מגבלות בנוגע למימוש זכויות בנייה קיימות בהם ובנוגע להרחבת זכויות 

הבנייה, וכפי הנראה מטעם זה מעולם לא נדרשה העירייה לשלם פיצויים 

 כאמור.

 
(, 2014) ן מול חדש בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושליםישישראל קמחי )עורך(,   36

 .53עמ' 

'זכויות בנייה וור מבנים, דיני הפיצוי הראויים מ"היבטים חלוקתיים של שי זמיר,-דפנה לוינסון  37

 .41(, עמ' 2000( )1, לא)משפטים(", (TDR עבירות'

 .15 - 14שם, עמ'   38

נוספים כמבנים לשימור מחמיר, אך המגבלות שקובעת העירייה יצוין כי העירייה מגדירה מבנים   39

במסגרת השימור המחמיר מאפשרות מימוש זכויות בנייה קיימות ורק מגבילות את האפשרות 

 להוסיף עליהן, ובמובן זה לא מדובר בשימור מחמיר כפי שמוגדר בדוח זה.



 241|    בירושלים ואתרים מבנים שימור

 
 העירייה של מדיניותה
 בקביעת להמעיט
 שימור הוראות

 ככל נובעת מגבילות
 משיקולי גם הנראה
 ללא ונקבעה תקציב
 תשתית גיבוש

 בדבר מלאה עובדתית
 הכרוכות העלויות
 הוראות בקביעת

 כאלה

 

ף הפיצויים שתידרש לשלם עוד נמצא כי עיריית ירושלים לא בדקה את היק

אם ייקבעו הוראות שימור מחמירות בתוכניות המתאר לגבי מספר גדול יותר 

של מבנים ואתרים, וכן לא בדקה את האפשרות שלה לעמוד בתשלום 

הפיצויים בתרחישים שונים. אומדן של היקף הפיצויים יכול לשמש בסיס 

יפויות לשימור לקבלת החלטה מושכלת של העירייה לגבי קביעת סדר עד

מחמיר של מבנים נוספים, בהתאם למדיניותה. בקביעת האומדן יש להביא 

בחשבון מקרים שבהם ייעוד של מבנה או אתר לשימור עשוי להביא גם 

 לעלייה מסוימת בערכו של הנכס ולהשבחתו. 

ואולם נמצא כי עיריית ירושלים אינה מבחינה בין השבחה הנובעת מהוראות 

חה הנובעת מסיבות אחרות, ולכן לא ניתן לדעת אם שימור ובין השב

הוראות השימור השפיעו על השבחת הנכס, וממילא גם לא לאמוד את 

מידת ההשפעה של הוראות השימור על ההשבחה. השמאית העירונית 

מסרה למשרד מבקר המדינה כי היעדר ההבחנה כאמור נובע מכך 

ים שונים ואינן עוסקות שתוכניות המתאר בירושלים כוללות הוראות בנושא

 בנושא השימור בלבד. 

יוצא אפוא כי מדיניותה של העירייה להמעיט מאוד בקביעת הוראות 

שימור המגבילות מימוש זכויות בנייה קיימות נובעת ככל הנראה גם 

משיקולי תקציב. מדיניות זו נקבעה ללא גיבוש תשתית עובדתית 

שימור מחמירות, ובלי  מלאה בדבר העלויות הכרוכות בקביעת הוראות

שהעירייה בחנה את האפשרות להרחיב את מספר הבניינים והאתרים 

שייקבעו לגביהם הוראות שימור מחמירות ולשלם את הפיצויים 

  הכרוכים בכך.

בד בבד עם גיבוש רשימת המבנים לשימור על העירייה לבצע עבודת 

מטה לבחינת העלויות שעלולות להיות כרוכות בקביעת הוראות 

שימור מחמירות לגבי מבנים ואתרים נוספים, למצוא פתרונות למימון 

עלויות אלה ולהגדיל את מספר המבנים שייקבעו לגביהם הוראות 

ן שלשימור יש השפעות חיוביות על שימור כאלה. הדבר חשוב מכיוו

 המרחב הציבורי בעיר. 

ואכן, טיוטת מסמך המדיניות שגיבש צוות העבודה דנה בעלויות הגבוהות  .3

של השימור ומנגד בהשפעות החיוביות שיש לו ובתועלות המופקות ממנו. 

מטיוטת המסמך עולה כי במקרים רבים לא קיימת זהות אינטרסים בין בעלי 

ר גורם ל"כשל שוק". העלות הגבוהה של השימור נובעת הן העניין, והדב

מעצם פעולת השימור והן מעצם ההגבלות על מימוש זכויות בנייה מוקנות; 

כלומר, בעל הנכס נהנה רק מחלק מתועלות השימור. מסמך המדיניות 

קובע אפוא כי על מנת לקדם תהליכי שימור וליצור זהות אינטרסים בין כל 

 נדרשת התערבות ציבורית.  הצדדים המעורבים

בטיוטת מסמך המדיניות מוצעת שורה של פתרונות לנושא העלויות 

הגבוהות של השימור, באמצעות התועלות הכלכליות שיופקו ממנו, 

כדלהלן: תיירים רבים יבקרו באתרים שישומרו בשל ערכם ההיסטורי 
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י והתרבותי ויאריכו את שהותם בעיר; הפעילות הכלכלית תגדל על יד

הוצאות עקיפות של המבקרים באתרי השימור; תהיה אפשרות למשוך 

עסקים ויזמים לעיר ולהחיות את מרכז העיר; ערך הנדל"ן יעלה בשל "ערך 

הנדירות" של האתר או המבנה; המרחב הציבורי ישודרג הן בשל שיפוץ 

 חזיתות המבנים הישנים והן בשל שינוי ייעוד המבנה.

שימור בירושלים להפוך ממנגנון מגביל, כפי צוות העבודה סבר כי על ה

שנתפס לא פעם על ידי מקבלי ההחלטות בעירייה ועל ידי גורמים שונים 

האחראים לעיצוב פני העיר, לכלי מוביל בתהליכי התכנון והפיתוח 

 העירוניים.

הנחת העבודה של הצוות היא כי קידום שימור המורשת בירושלים יביא 

צית מהתיירים והמבקרים במרחב הציבורי להארכת זמן השהות של מח

בכשעתיים. שהות ארוכה יותר של תיירים בירושלים תביא לתוספת פדיון 

 154-ולהחזר ההשקעה הציבורית. תוספת זו נאמדה על ידי צוות העבודה בכ

מיליון ש"ח בשנה. לעומת זאת, על פי הערכת הצוות, תוספת ההוצאות בגין 

 מיליון ש"ח בשנה.  38-השיפוץ עצמו, תהיה כשימור המבנים, מלבד עלויות 

על אף התרומה הפוטנציאלית הרבה של שימור המבנים בירושלים, 

בפועל ניכר כי השימור אינו מקבל את המקום הראוי לו בירושלים. 

הממצאים שיובאו בהרחבה בהמשך דוח זה מלמדים כי על אף מדיניותה 

השימור נדבך יסוד בפיתוח המוצהרת של עיריית ירושלים בדבר היותו של 

העיר ועל אף היתרונות הכלכליים הטמונים בשימורם של מבנים 

יש ממש במסקנת צוות העבודה ולפיה הגורמים  -היסטוריים בעיר 

העוסקים בתחום השימור בעיריית ירושלים רואים בו במקרים רבים גורם 

אות בשימור מגביל. קובעי מדיניות התכנון והבנייה בעיר עדיין רחוקים מלר

ערך מרכזי ומשפיע, ונדרשים מאמצים רבים כדי לקדם החלטות בוועדות 

  התכנון בדבר שימורם של מבנים המצויים בסכנת הריסה או שינוי.

 

 

 הקצאת תקציבים לשימור מבנים ואתרים
עיריית ירושלים הקצתה תקציבים עבור שימור, הן במסגרת תקציבה הרגיל )לא 

 כולל שכר עובדים( והן במסגרת תקציבים בלתי רגילים. 

על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, היטל ההשבחה מיועד אחרי 

ניכוי הוצאות הגבייה לכיסוי הוצאות הוועדה המקומית, לרבות הוצאות הכרוכות 

 בשימור אתר או הפקעתו ובהכנת תוכניות לפי התוספת הרביעית. 
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מגזברות עיריית ירושלים נמסר כי בשנים האחרונות רובו של תקציב 

מור של העירייה מקורו בכספי היטל ההשבחה שהיא גובה. להלן השי

נתונים לגבי תקציב העירייה בתחום השימור ולגבי היטל ההשבחה 

 :2017 - 2014שגבתה העירייה בשנים 

תקציב השימור הכולל )רגיל ובלתי רגיל( בתחום השימור והיטלי : 1לוח 

 )באלפי ש"ח(  2017 - 2014ההשבחה שגבתה העירייה, 

 2014 2015 2016 2017 

 694 261.2 544 944 תקציב השימור הכולל

 263,000 183,000 321,690 411,700 סך היטל ההשבחה שגבתה העירייה

 שיעור תקציב השימור מסך היטל 

 ההשבחה שגבתה העירייה

0.23% 0.17% 0.14% 0.26% 

מסך  היה תקציב השימור פחות משליש האחוז 2017 - 2014עולה כי בשנים 

 היטל ההשבחה שגבתה העירייה.

 

 

היבטים כלכליים בשימור מבנים ואתרים 
 ובתחזוקתם 

כדי לעודד את בעלי הנכסים או המחזיקים בהם לשמור עליהם נקבעו הוראות 

בדבר מתן תמריצים, מימון ופיצוי ובדבר חיוב לשאת בהוצאות השימור 

 והתחזוקה של המבנים והאתרים.

 

 נשיאה בהוצאות השימור 

א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, עירייה 251-ו 250א(, 13)249לפי סעיפים  .1

רשאית לחוקק חוקי עזר ולהתקין תקנות בדבר שמירת המראה של חזיתות 

בתים ולחייב בעלי בתים ודיירים מוגנים לשאת בהוצאות ביצוע העבודות 

 בהתאם להוראות הדין.

, עוסק 1978-לירושלים )שמירת הסדר והנקיון(, התשל"חפרק ח' לחוק עזר 

בין היתר בשמירה על המצב התקין והמראה הנאה של חזיתות הבתים 

ובשיפוצן. אף שחוק העזר יכול לשמש כלי לקידום שימור מבנים ואתרים 

 בעיר, לא נמצא כי עיריית ירושלים השתמשה בו.

משתמשת בהוראות חוקי  יפו, נמצא כי היא-לשם השוואה לעיריית תל אביב

העזר שחוקקה בדבר שמירה על חזיתות הבתים ושיפוצן, ובכלל זה חזיתות 
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בתים לשימור. יצוין כי בפסיקה נקבע כי הוראות חוקי העזר והוראות 

 . 40התוספת הרביעית אינן סותרות, אלא משלימות זו את זו

לפיתוח  החברה -ציינה עיריית ירושלים כי "עדן  2019בתשובתה מפברואר 

כלכלי בירושלים", שנמצאת בבעלות העירייה, מעודדת פעולות לשיפוץ 

 חזיתות הבתים במרכז העיר ואף משתתפת במימון השיפוץ. 

על עיריית ירושלים לבחון את האפשרות להשתמש בהוראות חוק 

העזר, בין היתר על מנת לעודד תחזוקה של חזיתות מבנים לשימור 

 ברחבי העיר.

, שר הבינוי והשיכון יכול 1980-יפוץ בתים ואחזקתם, התש"םבהתאם לחוק ש .2

להכריז בעקבות פנייה של ראש הרשות המקומית, כי אזור בתחום השיפוט 

של אותה רשות יהיה אזור שיפוץ. השר רשאי לקבוע לגבי אזור השיפוץ, 

בהתייעצות עם ראש הרשות, את פרטי השיפוץ ואת אופן ביצועו ולחייב את 

באזור לבצעו ואף לשאת בחלק מההוצאות. אם הכריז השר בעלי הבתים 

על אזור שיפוץ, עליו לקבוע את שיעור השתתפותה של הממשלה בהוצאות 

השיפוץ. יש להבהיר כי שיפוץ אינו בגדר שימור, והוא נוגע להיבט החיצוני 

בלבד של בתים פרטיים. ואולם ניתן באמצעותו לשמר חזיתות מבנים 

 הראויים לשימור. 

ביקורת הקודמת נמצא כי משרד הבינוי והשיכון לא השתמש בכלים ב

שמקנה חוק זה. משרד מבקר המדינה העיר למשרד הבינוי והשיכון בדוח 

הקודם שעליו לפעול להקצאת המשאבים המתאימים ליישום חוק זה או 

 לחלופין להביא לביטולו. 

ם משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרד הבינוי והשיכון כי ג

לאחר שעברו שנים רבות ממועד הביקורת הקודמת והערת מבקר 

המדינה בנושא, הוא לא עשה דבר על מנת ליישם את חוק שיפוץ 

 , או לחלופין לבטלו. 1980-בתים ואחזקתם, התש"ם

מסר משרד הבינוי והשיכון כי הוא מקבל את הערת  2019בתשובתו מינואר 

 עולה הנדרש לטיפול בנושא. משרד מבקר המדינה וכי ישקול את אופן הפ

על עיריית ירושלים לשקול לפנות למשרד הבינוי והשיכון על מנת 

שיכריז על אזורי שיפוץ, בהתאם להוראות חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, 

. הדבר יאפשר את שימורן של חזיתות מבנים לשימור 1980-התש"ם

 ואת השתתפות המשרד בהוצאות השיפוץ. 

 
( )פורסם במאגר 9, פסקה ד)יפו נ' אליאשווילי ז"ל-אביב-עירית תל 19130-01-09ה"פ   40

)פורסם במאגר ממוחשב, יפו נ' ישפה -עיריית תל אביב 15769-09-10(; ה"פ 2.4.13ממוחשב, 

30.10.13.) 
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 ירושלים עיריית על

 בכלים להשתמש
 של לקידומם נוספים

 כגון, השימור ערכי
 מענקים הענקת

 והקמת והלוואות
 נוכח בייחוד, קרנות

 של הרב מספרם
 והאתרים המבנים

 כבירה ומעמדה בעיר
 תיירות וכעיר

 

 והלוואות והקמת קרנות לשימורהענקת מענקים 

בדומה לממצאים שעלו בביקורת הקודמת, גם בביקורת הנוכחית נמצא כי 

עיריית ירושלים אינה מעניקה סיוע כספי לשם שימור מבנים, ואין ברשותה 

קרנות או תקציב להלוואות למטרה זו. להקמת קרן כספית בנושא השימור 

ולם במועד סיום הביקורת הנוכחית בירושלים יוחד מקום במסמך המדיניות. וא

 טרם אושרו עיקרי המסמך, ולא הוקמה קרן לשימור בירושלים. 

על עיריית ירושלים לשקול שימוש בכלים נוספים לקידומם של ערכי 

השימור, כגון הענקת מענקים והלוואות והקמת קרנות, בייחוד נוכח 

תיירות וכן  מספרם הרב של המבנים והאתרים בעיר, מעמדה כבירה וכעיר

  פעולות השימור המעטות למדי שנעשו בה עד כה.

 

 העברת זכויות בנייה 

כאמור, אחד הדברים המקשים על שימורם של מבנים ואתרים הוא החשש 

מפגיעה בזכויותיהם של בעלי הנכסים. פגיעה כזו עלולה לחייב תשלום פיצויים 

לחוק התכנון והבנייה. פרט לפיצוי כספי ניתן לפצות בעלי נכסים  197לפי סעיף 

לשימור לקרקע שלא ניתן לנצל בנכס המיועד  41באמצעות העברת זכויות בנייה

אחרת השייכת לבעלים או לקרקע השייכת לגורמים אחרים המעוניינים בפיתוח 

 .42מוגבר יותר מהפיתוח שהותר בחלקות באזור

חוק התכנון והבנייה אינו אוסר העברה של זכויות בנייה, ובהתאם להלכה 

"השאלה אם העברת זכויות במקרה פלוני מהווה מהלך סביר, ראוי  הפסוקה

 . 43פי נסיבותיו של המקרה הנתון"-עלשתיבחן 

בדוח הקודם ציין משרד מבקר המדינה כי בהיעדר מקורות כספיים זמינים  .1

למימון שימור מבנים ואתרים מן הראוי כי הרשויות המקומיות יבחנו את 

האפשרות להשתמש בהעברת זכויות בנייה לשם מימון כאמור, בכפוף 

למגבלות הקיימות. משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפנים באותו דוח 

וי שיבחן את האפשרות לתת לוועדות התכנון הנחיות ברוח זו, כי מן הרא

ובתשובתו להערת הביקורת מסר משרד הפנים כי בתזכיר הצעת החוק 

המתגבש נקבעו כלים לשימור מבנים ומתחמים, וכי מינהל התכנון תומך 

בשכלול הכלים שיאפשרו העברת זכויות לשם מימוש מטרות ציבוריות. 

 
41  TDR - Transfer of Development Rights 

)פורסם במאגר ממוחשב,  לב נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה באר שבע 3030/03עע"ם   42

14.9.04 .) 

, ד"ר וינברג נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב 1034/08שם; ראו גם עת"ם   43

זמיר, "היבטים חלוקתיים של שימור מבנים, -(; דפנה לוינסון10.2.13)פורסם במאגר ממוחשב, 

; 95 - 66(, עמ' 2000( )1, לא)משפטים(", TDRדיני הפיצוי הראויים ו'זכויות בנייה עבירות' )

(, 2014) ישן מול חדש בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושלים)עורך(,  ישראל קמחי

 . 104 - 91עמ' 
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ת כי השימוש בכלי זה שנוי במחלוקת בשל החשש משרד הפנים ציין עם זא

 כי יפתח פתח לניהול בלתי תקין ברשויות המקומיות.

בביקורת הנוכחית פנה משרד מבקר המדינה למינהל התכנון על מנת לברר 

אם נעשו פעולות כלשהן לקידום הסדרתו של מנגנון להעברת זכויות בנייה 

כי הנושא  2018מסר בדצמבר לשם מימוש מטרות ציבוריות. מינהל התכנון 

נבחן במשך השנים, ומדובר בנושא סבוך מהבחינה המשפטית הטעון 

מינהל  ארצית, לרבות בחינת הצורך בתיקוני חקיקה.-בחינה בראייה כלל

התכנון הוסיף כי במועד תשובתו, משרד המשפטים, בתיאום עימו, אמור 

הנראה היא לא  לפרסם חוות דעת בנושא העברת זכויות בנייה, אולם ככל

 תעסוק בנושא השימור.

אף שטרם נקבעו כללים בנוגע להעברת זכויות בנייה, נמצא כי ועדות 

מקומיות שונות אישרו ועדיין מקדמות תוכניות הכוללות הוראות בדבר 

 . 44העברת זכויות על מקרקעין שמצויים בהם מבנים לשימור

ים נדרשה לשלם בביקורת הנוכחית לא נמצא כי הוועדה המקומית ירושל .2

פיצויים בעקבות הוראות שימור הקבועות בְּתוכנית, וממילא, ככלל, גם לא 

 המירה את תשלום הפיצויים בהעברת זכויות.

כפי שהוצג לעיל, הוועדה המקומית ירושלים ממעטת לקבוע הוראות 

שימור מחמירות העלולות לפגוע בזכויותיהם של בעלי מבנים לשימור, 

שתידרש לפצותם מקופתה. עם זאת נראה כי  כנראה גם בשל החשש

העברת זכויות בנייה עשויה להיות מנגנון לתמרוץ שימור מחמיר של 

מבנה. כשתגובש מדיניות מינהל התכנון בנושא העברת זכויות בנייה, 

יש מקום שעיריית ירושלים תבחן את התאמת העקרונות שייקבעו 

תן יהיה לעשות בנושא לתחום השימור, כך שבמקרים המתאימים ני

שימוש מושכל ומבוקר במנגנון זה כדי להבטיח את שמירתם של 

מכלול האינטרסים התכנוניים והציבוריים, ובכלל זה לעודד את 

 שימורם של מבנים. 

 

 

הגברת המודעות הציבורית לערך של שימור 
 מבנים ואתרים בירושלים

הגברת המודעות הציבורית לערך של שימור מבנים ואתרים הראויים  .1

לשימור והתקנת שלטי הסבר במבנים אלה תורמות להעמקת הקשר של 

 הציבור למורשת. 

 
 יפו.-כך נעשה למשל בתל אביב  44
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נמצא כי עיריית ירושלים יוזמת אירועים וכנסים בנושא השימור, 

מקיימת סיורים באזור בית העירייה בכיכר ספרא בנושא שימור מבנים 

ה באמצעות מינהל החינוך בעירייה תוכניות חינוכיות בבתי ומפעיל

 הספר בירושלים להטמעת ערכי השימור.

שלא כמו ערים אחרות אשר מתקינות באופן עצמאי שלטי הסבר במבנים  .2

 -לשימור ואף מטילות משימה זו על בעליהם של מבנים פרטיים לשימור 

 לשימור.עיריית ירושלים מתקינה את השלטים באמצעות המועצה 

שהכינה המועצה לשימור עבור עיריית ירושלים צוין כי  2017במסמך משנת 

מבנים ואתרים  85-שלטי מורשת בעיר, ובכלל זה ב 255יש מקום להתקין 

השלטים שכבר התקינה המועצה  80-המוגדרים מונומנטים, זאת נוסף על כ

ת נוספו ועד למועד סיום הביקור 2014ברחבי העיר ונותרו על כנם. משנת 

כעשרה שלטים בכל שנה. כרבע מהשלטים שהוצבו עד כה ברחבי העיר 

ש"ח;  4,000עד  2,000-הוסרו, נגנבו או ניזוקו. עלות שלט בודד היא כ

 כלומר, מדובר בהוצאה כספית שאינה גבוהה ביותר. 

על עיריית ירושלים לפעול לצמצום הפגיעה בשלטים קיימים ובמקביל 

ור לקידום התקנת שלטים חדשים ולחשיפת לפעול עם המועצה לשימ

 המידע על המבנים והאתרים ההיסטוריים.
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הוועדה לשימור מבנים ואתרים של 

 עיריית ירושלים

הקמתה של ועדת השימור הסטטוטורית, הרכבה, מעמדה ותפקידיה מוסדרים 

לתוספת מוגדרים תפקידיה של הוועדה,  15עד  12בתוספת הרביעית. בסעיפים 

. בתוספת נקבע כי על 45ם פורטו והובהרו בחוזרי מנכ"ל משרד הפניםוהתפקידי

ועדת השימור הסטטוטורית להכין רשימה של אתרים הנמצאים בתחום 

אחריותה ולדעתה ראוי לבצע בהם שימור; לייעץ למועצת הרשות המקומית 

ולוועדה המקומית שמרחב תכנונה כולל את תחום השיפוט של הרשות 

, אם 46הנוגע לשימורם של אתרים; לייעץ לוועדה המחוזית המקומית בכל עניין

הוועדה ביקשה ממנה לעשות כן; וכן לדרוש, באמצעות מהנדס הרשות 

המקומית, מהבעלים של אתר המיועד לשימור לבצע עבודות תחזוקה באתר 

כאשר נשקפת סכנה ממשית לאתר או לשימורו. אם לא ביצע הבעלים את 

רשאית ועדת השימור הסטטוטורית  -דרש לכך עבודות התחזוקה בתקופה שנ

 לבצע את העבודות בעצמה ואף להפקיע את האתר או חלק ממנו. 

בחוק התכנון והבנייה נקבעו סדרי הדיון והעבודה של ועדת השימור 

הסטטוטורית, הגבלות לעניין כהונה של חבריה בשל ניגוד עניינים, היעדרות 

לעניין התכנסות הוועדה, תיעוד דיוניה תכופה או הרשעה בפלילים וכן הוראות 

ואופן קבלת ההחלטות בדיונים. הוראות אלו הוחלו על ועדת השימור מכוח 

)ה( לתוספת הרביעית, אף על פי שהיא איננה מוסד תכנון כהגדרתו 12סעיף 

 בחוק.

 1994בהתאם לחובה המוטלת עליה על פי החוק, הקימה עיריית ירושלים בשנת 

 ם.ועדה לשימור אתרי

לצד ועדת השימור ממלאת הוועדה המקומית תפקיד מפתח בעיצוב אופייה של 

הסביבה הבנויה. הדבר מתבטא בין היתר בסמכותה לאשר תוכניות מתאר 

ותוכניות מפורטות, להמליץ על הפקדת תוכניות ולהתערב בשימורם של אתרים 

ומית בעלי חשיבות עירונית והיסטורית. במקרים רבים מתערבת הוועדה המק

 
בנושא "חוק התכנון והבניה )תיקון מספר  11.9.91מיום  2/91חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר   45

 12.2.95מיום  1/95נים מספר "; חוזר מנכ"ל משרד הפ1991-( )תכנית לשימור אתרים, תשנ"א31

קווים  - 1991-( )תכנית לשימור אתרים, תשנ"א31בנושא "חוק התכנון והבניה )תיקון מספר 

 4/99מנחים לפעולות של ועדות השימור ברשויות המקומיות"; חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 

 1991-אתרים, תשנ"א( תכנית לשימור 31בנושא "חוק התכנון והבניה )תיקון מספר  14.4.99מיום 

  .23-15קווים מנחים לפעולות השימור ברשויות המקומיות", עמ'  -

הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה פועלות בכל אחד מששת המחוזות של מינהל התכנון במדינה   46

)מחוז ירושלים, מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב ומחוז הדרום( ומשמשות ידו 

ה של השלטון המרכזי בנוגע להכנת תוכניות מתאר מחוזיות הכוללות את שטח המחוז, הארוכ

אישור תוכניות מתאר מקומיות ופיקוח על פעולות ועדות התכנון והבנייה המקומיות. הוועדות 

המחוזיות כפופות למועצה הארצית לתכנון ובנייה, שהיא מוסד התכנון הראשי בישראל. ראו 

תכנון וכן אהרן נמדר,  97(, עמ' 2015) תכנון ובנייה דיניושלום זינגר, לעניין זה שרית דנה 

 .85(, עמ' 2015) ובנייה
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באופן נקודתי בעיצוב מבנים המצויים בתחום אחריותה. למשל, היא מתירה 

תוספת בנייה על גגות מבנים, מאשרת תוספת יחידות דיור מכוח תוכנית מתאר 

או תוכנית מפורטת המתירות זאת או נותנת הנחיות לשימורם ולשיפוצם של 

מבנים המיועדים לשימור
47
. 

בתכיפות התכנסותה של ועדת השימור בביקורת הקודמת נמצאו ליקויים 

של עיריית ירושלים וכן נמצאו ליקויים בהרכבה של הוועדה. בביקורת 

הנוכחית הורחבה הבדיקה גם להיבטים אחרים בהתנהלות הוועדה, 

 ובכלל זה תיעוד ישיבותיה והסדרת ניגודי עניינים של חבריה. להלן פירוט:

 

 

הרכבה של ועדת השימור של עיריית 
 ים ירושל

לתוספת הרביעית. אשר לוועדת  10הרכבה של ועדת השימור מוסדר בסעיף 

לחוק, דוגמת עיריית  18השימור ברשות מקומית שהיא ועדה מקומית לפי סעיף 

ירושלים, נקבע כי בראשה יעמוד ראש העירייה או יו"ר ועדת המשנה לתכנון 

שלושה חברים ועדת המשנה(. כן נקבע כי הוועדה תורכב מ -ולבנייה )להלן 

שתבחר העירייה מקרב מועצת העיר וכן מעובד עירייה מקרב הדרג המקצועי 

הבקי בענייני תכנון ובנייה שימנה ראש העירייה. אשר לוועדת השימור של 

עיריית ירושלים, חבר הוועדה מקרב הדרג המקצועי הוא מהנדס העיר, וממלאי 

ור. כמו כן משתתפים מקומו הם מנהל אגף תכנון עיר ומנהלת מחלקת השימ

בוועדת השימור של העירייה שלושה גורמים )או נציגים מטעמם( שלהם עמדה 

מייעצת בלבד: אדם המצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות אשר מונה 

בידי מועצת העירייה; מהנדס הוועדה המקומית )בוועדת השימור של ירושלים 

בעה(; ומתכנן המחוז )ראו מכהן המהנדס ממילא כחבר ועדה בעל זכות הצ

(. על הוועדה לזמן אותם לכל דיוניה, על פי התוספת הרביעית. 2לעיל תרשים 

המניין החוקי )קוורום( לקבלת החלטות בוועדה הוא מחצית חבריה )ראו תרשים 

 לעיל(. 2

 

 כפל התפקידים של יו"ר ועדת המשנה

בדוח הקודם העיר משרד מבקר המדינה כי איוש תפקיד יו"ר ועדת המשנה ויו"ר 

ועדת השימור בידי אותו אדם טומן בחובו בעייתיות, מאחר שלעיתים השיקולים 

העומדים לנגד עיניו של יו"ר ועדת המשנה אינם עולים בקנה אחד עם השיקולים 

במכלול השיקולים  של יו"ר ועדת השימור: יו"ר ועדת המשנה צריך להתמקד

הקשורים לתכנון העיר ולפיתוחה בהווה ובעתיד, והיבט השימור הוא רק אחד 

 
ניר מועלם, "על סמכותה של ועדה מקומית לקבוע את עיצובם הארכיטקטוני של מבנים   47

 .3(, עמ' 2006) 5, ה/מקרקעיןבתחומה: לקראת רנסנס עיצובי בישראל?", 
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מהם. לעומת זאת, יו"ר ועדת השימור צריך לשים את מירב הדגש על שימור 

 מורשת העבר ועל השמירה על האינטרס הציבורי בהקשר זה. 

אפשרות  להימצא במצב שבו קיימת 49אוסר על עובד ציבור 48הדין הישראלי

שיהיה נתון בניגוד עניינים. כלומר, אל לו לעובד הציבור לעסוק בנושא 

מסוים שבו יש לו עניין אחר, אישי או מוסדי. ניגוד עניינים מוסדי משמעו 

שעובד הציבור הממלא כמה תפקידים ציבוריים במוסדות שונים שנועדו 

ו על לפעול באופן עצמאי, ישים דגש בתפקידו האחד על אינטרסים א

שיקולים הרלוונטיים לתפקידו האחר. מלבד זאת, קיים חשש שגם אם עובד 

הציבור עצמו לא יושפע מאינטרסים אישיים או אחרים, בעצם העובדה שיש 

לו אינטרס אחר די כדי לערער את אמון הציבור בכך שהוא פועל באופן 

 ענייני, הגון וחסר פניות. 

של יו"ר ועדת השימור, העיר משרד נוכח הבעייתיות שמעורר כפל התפקידים 

מבקר המדינה בדוח הקודם למשרד הפנים, שהיה מופקד באותה עת על קיום 

הוראות החוק, כי מן הראוי שיבחן את האפשרות ליזום שינוי בתוספת הרביעית 

בכל הנוגע להרכב ועדת השימור. משרד הפנים מסר בתגובתו כי מינהל התכנון 

ית בכל הנוגע להרכב ועדת השימור ופועל עם תומך בשינוי התוספת הרביע

 משרדי ממשלה אחרים ועם המועצה לשימור לשינוי חקיקה בעניין זה. 

, כיהן מר 2018ועד אוקטובר  2013בכל התקופה שנבדקה בביקורת, קרי משנת 

ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים באותה עת, בתפקיד יו"ר ועדת השימור. 

כיהן מר מאיר תורג'מן, סגן ראש העירייה וחבר  2018ועד מרץ  2015מאוגוסט 

מועצת העירייה באותה עת, כממלא מקום ראש העירייה בתפקיד יו"ר הוועדה, 

נוסף על תפקידו כממלא מקום יו"ר ועדת המשנה. יצוין כי חלק מחברי המועצה 

 מכהנים הן בוועדת השימור והן בוועדת המשנה. 

ן לממלא מקום יו"ר ועדת השימור בוצע נמצא כי מינויו של מר מאיר תורג'מ

, בעודו מכהן בתפקיד ממלא מקום יו"ר ועדת המשנה. יצוין כי 2015באוגוסט 

כשנה לפני מינויו לממלא מקום יו"ר ועדת השימור אמר מר תורג'מן בדיון של 

ועדת השימור כי למחלקת השימור אין זכות קיום. מר תורג'מן הוסיף: "אני עוד 

את שאני אסגור את השימור". התבטאויות אלה היו על רקע אגיע לעמדה כז

הסתייגות מחלקת השימור מאישור שינויים במונומנט לשימור, הסתייגות 

שנתפסה ככל הנראה בעיניו של מר תורג'מן כמגבילה את פיתוח העיר. דוגמה 

זו ממחישה את החיוניות בכך שתפקיד יו"ר ועדת השימור לא יאויש על ידי מי 

כיו"ר ועדת המשנה. כאשר יו"ר ועדת המשנה מחזיק בעמדה החלטית שמכהן 

בנוגע לשימור, העמדתו גם בראשות ועדת השימור עלולה לייתר את הצורך 

בקבלת עמדתה. איוש שני התפקידים בידי שני אנשים שונים יאפשר לוועדת 

 
; בג"ץ 569, 566( 2, פ"ד ל"ד)כוד" נ' מועצת עיריית פתח תקווהסיעת "הלי 531/79בג"ץ   48

. ראו גם מבקר המדינה, 160-159, 157( 3, פ"ד מד)דניאל נ' ראש העיר קריית אתא 1045/89

דוחות ; 38-27( "כללים והסדרים למניעת ניגוד עניינים ואכיפתם", עמ' 2007) ב57דוח שנתי 

( "המועצה האזורית מטה 2017)פורסם בשנת  2017לשנת  על הביקורת בשלטון המקומי

של הוועדה למניעת ניגוד  2.0000; וחוות דעת מס' 729בנימין, היבטים בהתנהלות המועצה", עמ' 

 (. 2014)עודכנה לאחרונה בפברואר  2007עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות מאפריל 

 ה, וכולל הן עובדים והן נבחרים. הביטוי "עובד ציבור" הוא ביטוי בעל משמעות רחב  49
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השימור למלא את ייעודה כוועדה מייעצת לוועדת המשנה. במצב עניינים כזה 

כל ועדת השימור להציג את עמדתה לפני ועדת המשנה והעומד בראשה, תו

 ואלו ישקלו אותה בין מכלול שיקוליהם. 

 13על אף תשובתו של משרד הפנים בדוח הקודם, עד מועד סיום ביקורת זו, 

שנים מאוחר יותר, לא נעשו שינויים בתוספת הרביעית לחוק בנוגע להרכב ועדת 

השימור, ותפקידי יו"ר הוועדה המקומית ויו"ר ועדת השימור עשויים להיות 

ך, מינהל התכנון מאוישים על פי התוספת הרביעית בידי אותו אדם. נוסף על כ

הבהיר למשרד מבקר המדינה בעת ביצוע הביקורת הנוכחית כי הוא אינו יודע 

 על מהלכים כלשהם שנעשו על מנת לקדם תיקון חקיקה בנושא זה. 

משרד מבקר המדינה רואה צורך מיוחד לשוב ולהסב את תשומת ליבו של 

"ר ועדת מינהל התכנון לבעייתיות הרבה שעלולה להיגרם מכהונתו של יו

המשנה גם כיו"ר ועדת השימור. הסדר שבו אדם עומד בראש ועדה אחת 

שהיא בעלת דעה מייעצת לוועדה אחרת שגם בראשה הוא עומד עלול 

להעמידו במצב של ניגוד עניינים מוסדי, כאשר נושא המובא לפתחן של 

שתי הוועדות מחייב איזון בין שיקולים מתנגשים שכל אחת מהוועדות 

כתוצאה מכך נוצר מצב אבסורדי המייתר לכאורה את עצם מתן מייצגת. 

חוות הדעת המייעצת. הדבר מקבל משנה תוקף בשים לב לחפיפה 

המסוימת בין חברי המועצה הנמנים עם ועדת השימור ובין חברי המועצה 

  הנמנים עם ועדת המשנה.

נוכח תמיכתו בעבר של מינהל התכנון בשינוי התוספת הרביעית ובשל 

פרק הזמן הארוך שעבר ללא שינוי של ממש בנושא זה, משרד מבקר 

 דם לקידום תיקון חקיקה בעניין. המדינה קורא למינהל התכנון לפעול בהק

 

 ייצוג חסר לדרג המקצועי בוועדת השימור

כאמור, בוועדת השימור חמישה חברים קבועים בעלי זכות הצבעה, ורק אחד 

מהם הוא מקרב הדרג המקצועי של הרשות המקומית. אשר לשלושת 

המשתתפים האחרים בישיבות הוועדה )אדם המצוי בנושא שימור מבנים ואתרי 

התיישבות, מהנדס הוועדה המקומית ומתכנן המחוז(, הם אומנם אנשי מקצוע, 

אינם בעלי זכות הצבעה. בהרכב הוועדה ניתן אפוא ייצוג מצומצם ביותר אך 

לדרג המקצועי של הרשות המקומית. ועדת השימור מייעצת לוועדת המשנה 

המקומית לתכנון ובנייה, ובהינתן העובדה שוועדת המשנה מורכבת מנבחרי 

 ציבור, עוצמת השפעתו של הדרג המקצועי על ההחלטות המתקבלות בה בנוגע

 למבנים ואתרים לשימור פוחתת אף יותר. 

קבלת החלטות מושכלות על בסיס ידע מהימן ורחב ובמעורבות מספקת של 

הגורמים המקצועיים חיונית להבטחת תקינות ההליך של גיבוש המדיניות 

ולהבטחת אמון הציבור במערכת השלטונית. בית המשפט העליון עמד על 
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ועבר הטיפול בנושאים שונים מידיים היותה של מגמת "ההתמקצעות", שבה מ

 .50מגמה ראויה ומבורכת -פוליטיות לידיים בעלות אופי מקצועי ביסודן 

מצב זה שבו כוללת ועדת השימור רק נציג אחד קבוע מקרב הדרג המקצועי, 

עלול במקרים מסוימים לפתוח פתח להפעלת לחצים פסולים על נציג זה מצד 

לסיכול תכליות השימור ולפגיעה בערכי  נבחרי הציבור, דבר שעלול להביא

 -הציבוריים והפרטיים  -השימור. אף בג"ץ עמד זה כבר על כך שהלחצים 

המופעלים על נבחרי הציבור ברשויות המקומיות עלולים לגרום להם להעדיף 

את שיקולי הפיתוח המואץ על פני שיקולים ציבוריים חשובים אחרים וכן עלולים 

 .51טות בניגוד לדין, להעדפה פסולה ואף לשחיתותלפתוח פתח לקבלת החל

 המקרה של בית הדואר בירושלים הוא דוגמה לכך. להלן פירוט:

המבנה( נבנה בתקופת המנדט כאחד  -בית הדואר בירושלים )להלן גם 

משלושת בנייני הממשל הייצוגיים במרכז העיר. המבנה משתרע בין רח' יפו 

' כורש )שאליו פונה חלקו האחורי(. על בית )שאליו פונה חזית המבנה( ובין רח

(, אשר קבעו כאמור אתרים 2097הדואר חלה אחת מתוכניות המונומנטים )

 ומונומנטים בעלי ערך לשימור.

בהוראות התוכנית האמורה נקבע איסור לבצע כל שינוי בחזיתות המבנים 

או באופיו  לשימור, והודגש כי לא יּותר שינוי בצורתו החיצונית של אתר לשימור

, "לרבות סוג האבן, הפתחים, כתובות, תבליטים, סיתות, כיחול, צבע, אדריכליה

 סורגים, עצים בוגרים, מקומות חניה, מתקנים ושערים".

הגיש יזם פרטי בקשה לפתיחת שלושה פתחים בבית הדואר, כולם  2014ביולי 

של חנויות  בצידו הדרומי של המבנה, הפונה כלפי רח' כורש, כדי "ליצור רצף

לאורך רחוב כורש". כן הגיש היזם בקשה לפתיחת חלונות מקוריים וליצירת 

גלריה, כחלק מהפעולות להפעלת מלונית במקום. בקשות אלה הובאו לפתחה 

של מחלקת השימור, וזו התנגדה לאישורן הן משום שסברה כי האישור יביא 

נומנטים והן משום לשינוי באופיו הייחודי של המבנה בניגוד לתוכניות המו

שסברה כי הדבר "עלול להוות תקדים ולגרור בקשות לשינויים אף אגרסיביים 

 יותר מהתוכנית המוצעת במונומנטים השונים בעיר". 

. בדיון הביע הנציג 2014הבקשה נדונה בישיבה שקיימה ועדת השימור ביולי 

ה של המקצועי מטעם מחלקת השימור הסתייגות מאישור הבקשה. נוכח עמדת

מחלקת השימור הודיע היזם הפרטי בדיון כי הוא מבקש לאשר את פתיחתו של 

פתח אחד בלבד במבנה, הפתח שנועד לשמש כניסה למלונית. מחלקת 

השימור המליצה לאשר את הבקשה המעודכנת בכפוף לקבלת חוות דעת 

 משפטית כי הדבר אפשרי.

מי שבהמשך כיהן גם בדיון מתח מר מאיר תורג'מן, יו"ר ועדת המשנה דאז ו

כיו"ר ועדת השימור, ביקורת אישית ופוגענית על נציג מחלקת השימור ואף רמז 

על עתידו בעירייה. בין היתר אמר מר תורג'מן בדיון: "אני אבוא גם בלי קבלת 

 
 (.29.5.08, סעיף ט' )פורסם במאגר ממוחשב, אריאב נ' סיעת שינוי 384/07עע"ם   50

, ( בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד1973בנייני קדמת לוד ) 235/76בג"ץ   51

 (.1976) 584, 579( 1פ"מ לא)
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 המקצועית עמדתם
 החשש את ויצמצם

 לחץ הפעלת מפני
 עליהם פסול

 

קהל ואתן לך ציונים, חצוף, אתה מבין? אתה חצוף עובד הכי כישלון שיש 

ה כלל". כפי שצוין לעיל, בדיון מתח מר בשימור, הבנאדם הזה לא נמצא בעבוד

תורג'מן ביקורת קשה על מחלקת השימור בכללותה ואיים כי יפעל לסגור 

 אותה. בעקבות זאת עזבה מנהלת מחלקת השימור את הדיון. 

אישרה  2015על אף הודעתו של היזם על שינויה של הבקשה נמצא כי בנובמבר 

ית, הכוללת פתיחה של שלושת הוועדה המקומית ירושלים את בקשתו המקור

הפתחים, ולא את הבקשה המעודכנת שאותה המליצה מחלקת השימור לאשר. 

קבעה כי החלטה זו ניתנה בסטייה  2016ועדת הערר שנדרשה לנושא באפריל 

ניכרת מהוראות התוכניות החלות על המקרקעין, בניגוד לדין ותוך התרשלות 

ביטול ההחלטה. בהחלטתה ראתה ובשל כל אלה הורתה על  -בטיפול בבקשה 

לנכון ועדת הערר להדגיש כי הפעלת הלחץ האישי על גורמי המקצוע בדיון 

בוועדת השימור הביאה לכך ש"השיקולים המקצועיים שהציג הדרג המקצועי 

 . 52לא נשקלו כראוי", גם אם דבר זה לא גרם לפגם החמור בהחלטה

ר מועצה הוגשו לו תלונות מסר מר תורג'מן כי כחב 2019בתשובתו מפברואר 

רבות על תפקודה של מחלקת השימור, והתנהלות המחלקה במקרה המתואר 

 היא דוגמה לכך. 

התנהלות הוועדה והחלטת ועדת הערר משקפות אפוא את הקושי של 

הדרג המקצועי להשפיע על ההחלטות המתקבלות בוועדת השימור 

 בהרכבה הנוכחי.

משרד מבקר המדינה מעיר למינהל התכנון כי עליו לבחון את מידת הייצוג 

של הדרג המקצועי בוועדת השימור ואת האיזון שבין הדרג המקצועי 

לנבחרי הציבור, על מנת להגביר את מקצועיות עבודתה של הוועדה 

ולהבטיח כי בכלל השיקולים שעל הוועדה לשקול יינתן משקל ראוי 

הדרג המקצועי. חיזוק עמדת הדרג המקצועי בוועדה לשיקולים שמייצג 

באמצעות מינוי נציגים מקצועיים נוספים בעלי דעה מייעצת שלא מקרב 

עובדי הרשות המקומית יאפשר לגורמי המקצוע להביע בחופשיות את 

 עמדתם המקצועית ויצמצם את החשש מפני הפעלת לחץ פסול עליהם. 

 

כהונת חבר מועצה בוועדת השימור על אף החשש כי 

 הוא נמצא בניגוד עניינים

ד לחוק התכנון והבנייה נקבעו הגבלות על כהונתו של 44-ג ו44בסעיפים  .1

 12חבר מוסד תכנון שקיים לגביו חשש לניגוד עניינים, ומכוח סעיף 

גם על כהונתו של חבר ועדת שימור שקיים לגביו חשש  -לתוספת הרביעית 

כזה. על פי הוראות החוק, על מועמד לכהונה במוסד התכנון למסור ליועץ 

שפטי לוועדה את המידע הדרוש לבדיקת ניגוד העניינים לפני תחילת המ

 
נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה  עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל 87/16ערר   52

 (.19.4.16)פורסם במאגר ממוחשב,  ירושלים
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כהונתו ולדווח ליועץ המשפטי על כל שינוי שחל במידע זה. עוד נקבע כי 

אדם לא יוכל לכהן כחבר ועדה אם הוא עלול להימצא באופן תדיר, 

במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין חברותו במוסד התכנון 

 יין אישי או תפקיד אחר שלו או של קרובו. לבין ענ

חוק התכנון והבנייה קובע כי במקרה שנמצא שאדם המועמד לכהן בוועדה 

עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים שאינו תדיר, יקבע היועץ המשפטי 

של הרשות המקומית הסדר למניעת ניגוד עניינים, ולפיו יפעל אותו אדם. כן 

ו על חבר ועדה לפי הסדר למניעת ניגוד עניינים נקבע כי המגבלות שהוטל

יועמדו לעיון הציבור בדרך שיקבע שר האוצר, ובלבד שלא יועמדו לעיון 

 . 1998-הציבור פרטים שאין למוסרם לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

במועד סיום הביקורת טרם קבע שר האוצר הנחיות לעניין העמדת 

מבירור שעשה משרד מבקר  הסדרי ניגוד עניינים לעיון הציבור.

המדינה עם עיריית ירושלים עלה כי בהיעדר הנחיות כאמור, בקשות 

לעיון בהסדרי ניגוד עניינים של חברי ועדת השימור מטופלות על ידי 

 , ותקנותיו.1998-העירייה במסגרת חוק חופש המידע, התשנ"ח

משרד מבקר המדינה מעיר לשר האוצר כי עליו לקבוע בהקדם 

 לעניין העמדת הסדרי ניגוד עניינים לעיון הציבור. הנחיות

על פי חוות דעת עקרונית של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור  .2

, חבר מועצה 53ברשויות המקומיות בראשות נציג היועץ המשפטי לממשלה

העוסק בין השאר ביזמות מקרקעין או בתיווך מקרקעין במרחב התכנוני 

שות המקומית שבה הוא מכהן )ובפרט בתחום השיפוט שאליו משתייכת הר

של אותה רשות המקומית( וכן בעיסוקים הקרובים לעיסוקים אלה, עשוי 

להיות נתון במצבים של ניגוד עניינים. עקב כך הוא יהיה מנוע מלמלא 

 במסגרת כהונתו ברשות תפקידים בתחום התכנון והבנייה. 

יהן מר פיני עזרא כחבר מועצת כ 2018 - 2015בביקורת נמצא כי בשנים  .3

חבר המועצה לשעבר(. חבר המועצה לשעבר הוא  -עיריית ירושלים )להלן 

בעליהם של כמה נכסי נדל"ן בירושלים, אשר אחד מהם הוא מתחם 

מתחם צ'רצ'יל או בית צ'רצי'ל(  -המיועד לשימור בשכונת נחלאות )להלן 

הליכי הפיקוח והאכיפה ומוחזק באמצעות חברה. בביקורת נמצאו ליקויים ב

בנוגע לעבירות בנייה שהתבצעו במתחם צ'רצ'יל. כמו כן נמצאו ליקויים 

 
של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות  1.1520חוות דעת מס'   53

(. הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור 2016)עודכנה לאחרונה בפברואר  2007מאפריל 

ברשויות המקומיות היא ועדה מייעצת בשאלות של ניגוד עניינים שהוקמה מכוח הכללים לנבחרי 

. תפקידיה של הוועדה הם 1984ור שאושרו על ידי מרכז השלטון המקומי ופורסמו בשנת הציב

בין היתר לייעץ לחברי מועצה הפונים אליה וכן לגבש ולפרסם הנחיות בנושא ניגוד עניינים, כפי 

דוחות על )ד( לכללים לנבחרי הציבור. ראו לעניין זה מבקר המדינה, 6שנקבע בסעיף 

(, "היבטים חוקיים ואתיים 2016)פורסם בשנת  2016ומי לשנת הביקורת בשלטון המק

)ג( לכללים, 6. לפי סעיף 229 - 228הנוגעים לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות", עמ' 

בוועדה יהיו חברים נציג היועץ המשפטי לממשלה שיכהן כיו"ר הוועדה, ראש רשות מקומית, יועץ 

 ל רשות מקומית ונציג משרד הפנים.משפטי של רשות מקומית, מבקר פנים ש
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בבחינת היקף ניגוד העניינים של חבר המועצה לשעבר. נוסף על כך נמצא 

כי הוא לא מילא אחר הוראות הסדר למניעת ניגוד עניינים שעליו חתם. 

 להלן פירוט הממצאים בעניינים אלה: 

בית צ'רצ'יל בשכונת נחלאות הוא מבנה אבן בן שלוש קומות מקּורה  .א

בגג רעפים שנבנה בסוף המאה התשע עשרה, בתקופת השלטון 

העותמני. בפינות המבנה מצויים פרטי אבן ייחודיים, וכן מצויים בו 

קשתות ומסגרות אבן בולטות בחלונות. קירות הפנים של המבנה 

וירות, והמבנה כולל גם קמינים ותנורי כוללים ציורי קיר, רצפותיו מצ

 חימום מברזל יצוק. 

המבנה ידוע כאחד הבתים המרשימים ובעלי ההיסטוריה העשירה 

בסביבתו. הוא ממוקם במתחם סגור מוקף גדר אבן לצד מבנים 

)נחלאות  101-0184523היסטוריים אחרים ועצים עתיקים. תוכנית מתאר 

, מייעדת את המבנים 2017דרום(, שנכנסה לתוקפה באוקטובר 

ההיסטוריים, גדר האבן וחלק מהעצים העתיקים במתחם לשימור. 

מבנים שאליהם  109-מבנה בית צ'רצ'יל מוגדר בתוכנית )היחיד מ

 מבנה לשימור בדרגת השימור המחמירה ביותר.  -התייחסה התוכנית( 

בוצעו במתחם צ'רצ'יל עבירות בנייה רבות וחמורות,  2013עוד בשנת 

הן הריסת מבנה היסטורי בחלקו המערבי של המתחם, עקירת וב

ריצופים מקוריים בבית צ'רצ'יל והריסה חלקית של גדר האבן 

כל זאת ללא היתר בנייה. כמו  -ההיסטורית ומדרגות חיצוניות מקוריות 

, בעקבות גילוי דבר 2013כן נעקרו במתחם עצי אורן עתיקים. ביולי 

יתר כדין, הוצא צו מינהלי להפסקת הריסת הגדר ההיסטורית בלא ה

העבודות במתחם, אך גם לאחר הוצאת הצו המינהלי נמשכו העבודות 

 במתחם בלא שניתן להן היתר. 

קיימה העירייה שימוע לחברה שנחשדה בביצוע עבירות  2014ביוני 

( ובניהולו של 33%חברה בבעלותו החלקית ) -הבנייה במתחם צ'רצ'יל 

אותה עת עדיין לא כיהן כחבר מועצה )להלן חבר המועצה לשעבר, שב

החברה(. לאחר השימוע זומנו נציגי החברה להשלמת חקירה. יוער כי  -

אף שבאותה עת כאמור טרם התמנה חבר המועצה לשעבר לתפקיד, 

בבחירות שהתקיימו למועצת העירייה  2013הוא התמודד בשנת 

אליהן זומנו, במסגרת סיעה א'. נציגי החברה לא התייצבו לחקירות ש

על  2015ובעקבות זאת הורתה מחלקת הפיקוח על הבנייה באוגוסט 

 הכנת טיוטת כתב אישום נגד החברה. 

הובאו עבירות הבנייה שבוצעו במתחם  2014במקביל, עוד במאי 

צ'רצ'יל גם לפתחה של ועדת השימור, במסגרת הדיון שקיימה הוועדה 

רי סיעה א' השתתפו בבקשת החברה לקבלת היתר בנייה במתחם; חב

בדיון. המלצתה של מחלקת השימור הייתה שלא לדון בבקשה, אלא 

לאחר שתגובש מדיניות תכנונית למתחם כולו. בהמשך נכללה 

בתוכנית המתאר נחלאות דרום הוראה פרטנית לעניין בית צ'רצ'יל, 

ולפיה תנאי למתן היתר בנייה או היתר פיתוח בחלקה שבה ממוקם 
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 לפגם חמור טעם
 של בהשתהותה נמצא

 ירושלים עיריית
 בעבירות בטיפול
 החמורות הבנייה

 במקרקעין שהתגלו
 המועצה שלחבר
 זיקה יש לשעבר
 העלול דבר, אליהם
 למשוא חשש לעורר

 פנים

 

ת המצב לקדמותו, תוך שיחזור פנים המבנה בשפה המבנה הוא "השב

 . 54האדריכלית המקורית"

אישרה מועצת העירייה את כהונתו של חבר המועצה  2015באוקטובר 

לשעבר במועצת העירייה. יצוין כי ועדת המשנה של העירייה המליצה 

, חודש לאחר אישור הכהונה, לקבל התנגדות שהוגשה 2015בנובמבר 

צ'רצ'יל מבנה בדרגת השימור המחמירה ביותר להגדרתו של בית 

ולאפשר גמישות בביצוע שינויים פנימיים במבנה, אולם הוועדה 

המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים לא קיבלה את המלצתה. בהחלטתה 

שלא לקבל את המלצת ועדת המשנה ציינה הוועדה המחוזית בין היתר 

בעת שהוגדר כבר כי היא "רואה בחומרה את הנזק שנעשה לבניין, 

בניין לשימור, וכי עצם העובדה כי גם לאחר הנזק הוא עדיין ראוי 

 לדרגת שימור זו מלמדת על ערכיותו". 

במועד סיום הביקורת טרם התייצבו נציגי החברה להשלמת 

החקירה, אף שכבר עברו יותר מארבע שנים מאז זומנו לכך. כמו 

לעבירות שבוצעו  כן, עדיין לא הוכנה טיוטת כתב אישום בנוגע

במתחם צ'רצ'יל. בתשובה על שאלת משרד מבקר המדינה בעניין 

 מסרה העירייה כי רק לאחרונה חודש הטיפול בנושא. 

טעם חמור לפגם נמצא בהשתהותה של העירייה במשך כמה 

שנים בטיפול בעבירות הבנייה החמורות שהתגלו במקרקעין 

לול לעורר שלחבר המועצה לשעבר יש זיקה אליהם, דבר הע

  חשש למשוא פנים.

כתב חבר המועצה לשעבר כי לא ניסה  2019בתשובתו מאפריל 

במישרין או בעקיפין על התביעה העירונית בעניין הטיפול להשפיע 

 בעבירות שנעשו לכאורה במתחם צ'רצ'יל.

נמסר כי חבר  2019בתשובת היועץ המשפטי לעירייה מפברואר 

המועצה לשעבר או מי מטעמו לא פנו לראש התביעה העירונית, כי 

 התובעים וראשי הצוותים טיפלו בעבירות הבנייה במתחם כפי שנהוג

לטפל בשגרה בעבירות בנייה, וכי התביעה לא הקלה בעניין. עוד נמסר 

התחדש הטיפול בתיק, ובכוונת התביעה  2018בתשובה כי בשנת 

 העירונית לפעול גם אם לא יימצאו האחראים לביצוע העבירות. 

על העירייה לפעול ללא דיחוי להשלמת הליכי האכיפה בעניין 

דין וכדי למנוע את המשך זה; זאת כדי לאכוף את הוראות ה

הפגיעה החמורה באמון הציבור במוסדות התכנון ובוועדת 

 השימור.

 
החלה החברה שבבעלותו של חבר  2018. יצוין כי בשנת 38להוראות התוכנית, עמ'  6.3סעיף   54

לחוק התכנון  149בנוגע למתחם ובין היתר פרסמה הודעה לפי סעיף  38המועצה לקדם תמ"א 

 והבנייה.
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 המשפטי ליועץ

 די הוצג לא לעירייה
 היה לא ולכן, מידע

 להגיע אפשר
 מבוססת למסקנה

 אם לשאלה בנוגע
 לשעבר המועצה חבר

 ן"נדל ביזמות עוסק
 תדיר באופן

 

אישרה המועצה את כהונתו של חבר המועצה לשעבר  2017בפברואר  .ב

, בטרם אושרה כהונתו 2016בוועדת השימור. נמצא כי עוד בדצמבר 

בוועדת השימור, השתתף חבר המועצה לשעבר בדיון שקיימה הוועדה, 

 את בלי שהיה ברור מהו מעמדו בדיון. וז

מבדיקת השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים שמילא חבר המועצה  .ג

לשעבר עלה כי הוא היה הבעלים של כמה נכסי נדל"ן בירושלים, וכי 

לפחות לגבי נכס אחד )בית צ'רצ'יל( הוא הצהיר שהוא משמש יזם 

אופן מעורפל נדל"ן. כמו כן, בשאלון התייחס חבר המועצה לשעבר ב

ביותר לעיסוקיו בארבע השנים שקדמו למילוי השאלון. חרף זאת לא 

דרש היועץ המשפטי לעירייה אפילו הבהרות בסיסיות בנוגע לעיסוקיו 

 2015הקודמים של חבר המועצה לשעבר, אלא קבע לו בנובמבר 

הסדר ניגוד העניינים(  -הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים )להלן 

תו בוועדה המקומית ירושלים, בהתבסס על המידע החלקי בנוגע לכהונ

 שעלה מתשובותיו ובלי לקבל הבהרות בעניין המידע החסר. 

כתב חבר המועצה לשעבר כי מילא בקפדנות  2019בתשובתו מאפריל 

מרבית את השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולא הסתיר או צמצם 

 ביודעין את תחום עיסוקיו.

מסר היועץ המשפטי לעירייה כי הוא נוהג על פי  2019ר בתשובתו מינוא

חוות הדעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים, וכך היה גם במקרה 

הנדון. היועץ המשפטי הוסיף כי מהתצהירים ומהמסמכים שמסר חבר 

המועצה לשעבר לא עלה כי יש יסוד להנחה כי הוא עסק ביזמות או 

באופן תדיר במצב של ניגוד  בתיווך מקרקעין והיה עלול להימצא

עניינים, ולפיכך לא פעלה העירייה בניגוד לחוות הדעת של הוועדה 

 למניעת ניגוד עניינים.

עיון במסמכים ובתצהירים שמסר חבר המועצה לשעבר מעלה 

חשש כי ליועץ המשפטי לעירייה לא הוצג די מידע, וכי הפרטים 

עבר מלבד הנוגעים לתפקידיו ועיסוקיו של חבר המועצה לש

תפקידו במועצה היו מעורפלים, ולכן לא היה אפשר להגיע 

למסקנה מבוססת בנוגע לשאלה אם הוא עוסק ביזמות נדל"ן 

  באופן תדיר.

על היועץ המשפטי לעירייה היה לדרוש מחבר המועצה לשעבר 

הבהרות נוספות לגבי עיסוקיו בטרם הכריע סופית כי אין מניעה 

חוקית שחבר המועצה לשעבר יכהן במוסדות העוסקים בענייני 

 נדל"ן ושימור. 

הסדר ניגוד העניינים שקבע היועץ המשפטי לחבר המועצה לשעבר  .ד

כלל הגבלות על השתתפותו בדיוני הוועדה המקומית ירושלים בנוגע 

למקרקעין שיש לו זיקה אליהם, ובכלל זה המקרקעין שבהם בוצעו 

עבירות הבנייה. במסגרת ההסדר הצהיר חבר המועצה כי כל עוד הוא 

וא לא יעסוק ביזמות, תיווך או שיווק משמש חבר הוועדה המקומית ה
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בתחום המקרקעין למעט בעניין מתחם צ'רצ'יל, ואם יחליט לעסוק 

 בכך, הוא יעדכן את היועץ המשפטי ויפעל על פי הוראותיו. 

הבהיר היועץ המשפטי  2019בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

לעירייה כי ההסדר חל גם על כהונתו של חבר המועצה לשעבר 

 בוועדת השימור.

שימש חבר המועצה לשעבר ממלא מקום יו"ר  2018נמצא כי בשנת 

ועדת השימור שש פעמים, בלי שהואצלה לו הסמכות לכך מראש 

העירייה לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

, ואף בלי שנבחר על ידי חברי הוועדה לפי 1975-וכהונתם(, התשל"ה

התכנון והבנייה. חבר המועצה לשעבר שימש )א( לחוק 44סעיף 

בתפקיד גם בלי שבהסדר למניעת ניגוד עניינים שעליו חתם צוין כי 

אחד המבנים שיש לו זיקה אליהם הוא מבנה לשימור. מצב שבו 

הבעלים של נכס לשימור מכהן בוועדת השימור בלא שנקבע הסדר 

לאפשר לו  ברור למניעת ניגוד עניינים המתייחס לעניין זה, עלול

להשתתף בקביעת מדיניות או בקבלת החלטות שעשויות לחול גם 

בנוגע לנכס לשימור שבבעלותו. בפועל נמצא כי חבר המועצה לשעבר 

השתתף בדיונים שבהם השתתפו גם מי שייצגו אותו בבקשות, בנוגע 

למקרקעין שיש לו זיקה אליהם, הן בקשות בעלות היבט אדריכלי והן 

ט משפטי. באחד הדיונים שבהם השתתף חבר בקשות בעלות היב

המועצה לשעבר אף נראה על פי תיאור המקרה כי הוזכרו העבירות 

 שביצעה במתחם צ'רצ'יל החברה שבבעלותו. 

מסר חבר המועצה לשעבר כי אינו  2019בתשובותיו מינואר ומאפריל 

זוכר שהשתתף בדיון שבו עלה נושא הקשור במתחם צ'רצ'יל, וככל 

ה מדובר בהערת אגב אשר לא התקבלה בקשר אליה כל הנראה הי

החלטה. בנוגע להשתתפותו בדיונים שבהם השתתפו גם מי שייצגו 

אותו בבקשות הנוגעות למקרקעין שיש לו זיקה אליהם, מסר חבר 

המועצה לשעבר כי אכן השתתף בדיונים אלו, אך לטענתו הוא לא ידע 

לו עם מי שייצגו אותו  שעליו להודיע בפתח הדיונים על הקשרים שיש

ושעליו לפעול בהתאם להנחיות היועץ המשפטי. לדבריו, היה מקום 

להנחותו באופן ברור יותר בנוגע למושג "חשש לניגוד עניינים", ומכל 

 ידיעה. -מקום נעשו כל פעולותיו בתום לב ובאי

בנוגע להשתתפותו של חבר המועצה לשעבר בדיוני ועדת השימור 

מי שייצגו אותו בנוגע למקרקעין שיש לו זיקה שבהם השתתפו גם 

ישירה אליהם, מסר היועץ המשפטי לעירייה בתשובתו כי בשאלונים 

שמילא חבר המועצה לשעבר לא היה כל אזכור למייצגים אלו. היועץ 

המשפטי הוסיף כי בהסדר ניגוד העניינים הובהר לחבר המועצה 

נים מוטלת בראש לשעבר כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניי

ובראשונה עליו, וכי בכל מקרה שבו יש חשש לניגוד עניינים עליו 

 להתייעץ עם היועץ המשפטי ולפעול בהתאם להוראותיו. 

מסר חבר המועצה לשעבר כי מינויו כחבר  2019בתשובתו מאפריל 

ועדת השימור על אף תחום עיסוקו נעשה לפי החלטת מועצת העירייה. 
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הוסיף כי היועץ המשפטי לעירייה אשר בחן גם חבר המועצה לשעבר 

הוא את המינוי לא הטיל עליו מגבלות נוספות. עוד מסר חבר המועצה 

לשעבר כי היו פעמים שבהם ביקש ממנו ראש העירייה למלא את 

 מקומו כיו"ר ועדת השימור. 

עולה חשש כי הימנעותו של היועץ המשפטי מבירור עיסוקיו 

לאשורם טרם קביעת הסדר ניגוד  ותפקידיו של חבר המועצה

העניינים והימנעותו להידרש להיותו של מתחם צ'רצ'יל מתחם 

כל אלה איפשרו לאחד מבעלי המתחם,  -המיועד לשימור מחמיר 

שבו כאמור התבצעו עבירות בנייה חמורות, לשמש חבר ועדת 

השימור ואף ממלא מקום יו"ר הוועדה. הדברים מקבלים משנה 

דה כי חבר המועצה לשעבר לא מילא אחר תוקף נוכח העוב

 הוראות הסדר ניגוד העניינים שנקבע לו באופן מלא. 

נוכח הממצאים האמורים לעיל על העירייה לדרוש מחברי 

המועצה הממלאים את טופס ניגוד העניינים לציין אם נכסי 

מקרקעין שיש להם זיקה אליהם או שהייתה להם זיקה אליהם 

 בעבר מיועדים לשימור.

 

 

 תכיפות התכנסויות ועדת השימור
חוק התכנון והבנייה אינו קובע הנחיות לעניין תדירות התכנסותה של ועדת 

, ולפיהן על 4/9955השימור. הוראות בנושא זה נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

הוועדה להתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים. בדוח הקודם צוין כי בחלק 

( לא התכנסה ועדת השימור בירושלים 2005ושנת  2003מהשנים שנבדקו )שנת 

 בתכיפות הנדרשת. 

משרד מבקר המדינה מציין לחיוב כי בביקורת הנוכחית נמצא כי ועדת 

 2017 - 2014מכך: בשנים  השימור מתכנסת בתכיפות הנדרשת ואף יותר

 פעמים.  19התכנסה הוועדה בממוצע בכל שנה 

 

 

 
( 31התכנון והבניה )תיקון מספר  בנושא "חוק 14.4.99מיום  4/99חוזר מנכ"ל משרד הפנים   55

 קווים מנחים לפעולות השימור ברשויות המקומיות". - 1991-תכנית לשימור אתרים, תשנ"א
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תיעוד ישיבותיה של ועדת השימור ופרסום 
 ההקלטות של הישיבות

חובת ניהול פרוטוקול באופן תקין נגזרת מזכות הציבור לדעת, מהצורך  .1

בחשיפת האמת ומהצורך בשקיפות פעילותו של גוף ציבורי כדי לאפשר 

שהם חלק מעקרונות היסוד של חברה  -רית ומשפטית ביקורת ציבו

 . 56דמוקרטית

תיעוד דיוניו של כל גוף מינהלי, ובכלל זה פירוט שמות המשתתפים בדיון 

ותיאור תפקידם, הוא הכרחי, על מנת לאפשר את שקיפות ההליך המינהלי 

ובקרה חיצונית ופנימית על ההחלטות שמתקבלות בגוף ולהבטיח 

ת בגוף בתהליך מסודר ומעמיק ולאחר איסוף נתונים שההחלטות מתקבלו

. חובת התיעוד כאמור מקבלת משנה חשיבות 57ושקילת שיקולים ענייניים

במצב שחברי ועדה מנועים מהשתתפות בישיבות מתוקף הסדרי ניגוד 

עניינים שהם חתומים עליהם. כמו כן, בהיעדר פירוט שמות המשתתפים 

ל מניין חוקי בדיוני הוועדה )ובמקרה של ותפקידם נמנעת בקרה על קיומו ש

 מחצית חבריה, כלומר לפחות שלושה חברים(.  -ועדת השימור 

ד לחוק 48הוראות לעניין תיעוד ישיבות ורישום פרוטוקול נקבעו בסעיף 

התכנון והבנייה. סעיף זה קובע כי כל ישיבה של מוסד תכנון, ובכלל זה 

תוספת הרביעית לחוק, תוקלט ל 12ישיבה של ועדת השימור מכוח סעיף 

פרסם משרד הפנים חוזר מנכ"ל שנועד  2008ויירשם פרוטוקול. בשנת 

להבהיר את ההוראות שנקבעו בחוק לעניין זה ולהוסיף עליהן, לפי 

. על פי ההוראות האמורות על הפרוטוקול לשקף נאמנה את פרטי 58הצורך

רי מוסד התכנון הדיון, ובין היתר את מועד הדיון ומקומו, את שמות חב

הנוכחים בדיון ותפקידם, את שמות החברים שנעדרו מהדיון, את קיומו של 

מניין חוקי, את מהלך הדיון, את ההפסקות בהקלטת הדיון, את המשתתפים 

בכל הצבעה ואת תוצאות ההצבעות. בעיריית ירושלים האחריות לתיעוד 

 ישיבות ועדת השימור היא של מחלקת השימור. 

וני ועדת השימור אומנם מתועדים בפרוטוקולים המפורסמים נמצא כי די

באתר המרשתת של עיריית ירושלים, אך התיעוד אינו תואם את דרישות 

חדלה ועדת השימור לציין  2016החוק במלואן. למשל, מספטמבר 

בפרוטוקול הדיון את שמות המשתתפים בדיונים ותפקידם, וממילא לא צוינו 

שאינם חברי הוועדה ואינם בעלי דעה מייעצת השמות והתפקידים של מי 

שנכחו בדיון. כן לא צוין קיומו של מניין חוקי בדיוני הוועדה )מחצית 

 חבריה(. 

 
 (.1993) 478, 474( 1, מז)יפו-מורדוב נ' עיריית תל אביב 990/92בג"ץ   56

 .(5200) 834, 817( 3, פ"ד נט)יפו-אילן נ' עיריית תל אביב 3751/03בג"ץ ראו לדוגמה   57

בנושא "ניהול פרוטוקול והקלטת ישיבת מוסד  24.8.2008-מ 6/2008חוזר מנכ"ל משרד הפנים   58

 ".2007-(, התשס"ח80הנחיית מינהל התכנון בהתאם לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס'  -תכנון 
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 המדינה מבקר משרד
 את בחומרה רואה

 שוועדת העובדה
 עיריית של השימור
 הפסיקה ירושלים

 שמות את לציין
 בדיוניה המשתתפים
 2016 מספטמבר

 

עוד נמצא כי העירייה אינה מעלה את הקלטות הדיונים לאתר המרשתת 

שלה, בניגוד לדרך שבה היא נוהגת לגבי ישיבותיהם של מוסדות התכנון 

 האחרים.

בה גם להקלטות הדיונים ולהעמדת ההקלטות לציבור לצורך יש חשיבות ר

האזנה, משום שהקלטות הדיונים והעמדתן לציבור מאפשרות בקרה 

מעמיקה ואיכותית יותר על המשתתפים בדיונים, ובכלל זה על התנהגותם 

זה כלפי זה ועל התייחסותם לנושאים המועלים לדיון, שכן לעיתים דברים 

ויכים כראוי )על ידי המתמלל( לאומריהם או הנאמרים בדיון אינם מש

מפרוטוקול הדיון או מתמליל הדיון.  -בשוגג ואולי אף במכוון  -נשמטים 

הקלטות הדיונים והעמדתן לציבור וכן פרסום פרוטוקול הדיון או תמליל 

הדיון חשובים אפוא על מנת לאפשר הצגה של התמונה המלאה והמדויקת 

 שלא נכח בו בעצמו.  ביותר בנוגע לדיון עבור מי

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שוועדת השימור של 

עיריית ירושלים הפסיקה לציין את שמות המשתתפים בדיוניה 

ומעיר לעירייה, לוועדת השימור ולמחלקת השימור  2016מספטמבר 

כי עליהם לברר מה היו הטעמים לכך ולהשלים את המידע החסר. 

ה מעיר לעירייה ולוועדת השימור כי על פי חוק משרד מבקר המדינ

התכנון והבנייה, עליהן להקפיד לתעד את דיוניה של הוועדה, ובכלל 

זה לוודא כי בפרוטוקול הדיון יפורטו שמות המשתתפים בו ותיאור 

  תפקידם.

משרד מבקר המדינה מעיר למינהל התכנון כי מאחר שממילא חלה 

חובה להקליט את דיוני ועדת השימור, ואין בפרסום ההקלטות כדי 

מן הראוי לשקול לחייב  -להטיל נטל נוסף על הרשות המקומית 

לפרסם באתר המרשתת של הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה את 

ה לחובה שנקבעה לעניין הקלטות דיוני מוסדות התכנון, בדומ

הפרוטוקולים שבהם מתועדים דיוניהם והחלטותיהם של מוסדות 

 התכנון. 

במסגרת תיקון מס'  2014ו)ב( לחוק התכנון והבנייה נוסף בשנת 48סעיף  .2

, כחלק מהאמצעים להגברת השקיפות והמקצועיות בפעולות מוסדות 101

לשר האוצר ולפרסם התכנון. לפי סעיף זה, על יו"ר ועדת השימור להגיש 

באתר המרשתת של ועדת השימור בתוך שישה חודשים מתום כל שנה דוח 

שנתי המפרט את מועדי הדיונים שקיימה הוועדה בשנה החולפת ואת מועדי 

 הדיונים שמהם נעדרו הנציגים בעלי הדעה המייעצת, כולם או חלקם.

הגישה או בביקורת נמצא כי ועדת השימור של עיריית ירושלים מעולם לא 

פרסמה דוח שנתי המפרט את מועדי הדיונים שקיימה בשנה שחלפה ואת 

מועדי הדיונים שמהם נעדרו הנציגים בעלי הדעה המייעצת, כולם או חלקם, 

 כנדרש בחוק.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול בהתאם 

נתי ו)ב( לחוק בעניין הגשה ופרסום של דוח ש48לאמור בסעיף 

כאמור. בפרסומו של דוח כזה יש כדי להגביר את השקיפות בפעולות 

 ועדת השימור.

 

 

 הכנת רשימה של אתרים ומבנים לשימור

 גיבוש הרשימה

כאמור, מבנים ואתרים לשימור מוגנים גם מתוקף הכללתם ברשימת אתרים  .1

  לשימור לפי התוספת הרביעית.

הקמתה של ועדת שימור ברשות לתוספת, בתוך שנתיים מיום  12לפי סעיף 

מקומית עליה להכין את רשימת האתרים הראויים לשימור המצויים בתחום 

השיפוט של אותה רשות. ברשימה יפורטו הטעמים לקביעה שהאתר ראוי 

לשימור והמידה שניתן לפתחו, וכן יצוינו פרטי הבעלים של האתר ושל בעלי 

 דה תמצא לנכון.זכויות אחרים עליו ופרטים אחרים ככל שהווע

הכנת רשימת האתרים המיועדים לשימור בירושלים החלה כבר בשנת  .2

 -עוד טרם חּוקקה התוספת הרביעית, והרשימה שהוכנה )להלן  ,196659

כרטסת השימור או הכרטסת( פורסמה בתוכנית האב לירושלים משנת 

מבנים ואתרים שנמצאו  1,033. כרטסת השימור כללה בראשיתה 1968

ראויים לשימור. במשך השנים עודכנה והורחבה הכרטסת כמה פעמים, 

ת העירוני. במועד סיום הביקורת פורסמה באתר המרשת 2009ובשנת 

 מבנים ואתרים לשימור.  5,400-כללה הכרטסת כ

בדוח הקודם צוין כי הכנת רשימת האתרים המיועדים לשימור בירושלים 

לפי התוספת הרביעית טרם הסתיימה. עיריית ירושלים מסרה אז בתשובתה 

 כי העיכוב בהכנת הרשימה נבע ממחסור בכוח אדם, מהעומס המוטל על

העוסקים בשימור ומן הצורך לעדכן את הרשימה ולקשר אותה באופן 

ממוחשב לנתונים אחרים. משרד מבקר המדינה העיר לעירייה בדוח הקודם 

כי היעדר רשימה מאושרת ומעוגנת סטטוטורית פוגע בתכנון וביישום של 

מדיניות השימור העירונית, ועקב כך נותרים מבנים ייחודיים רבים ללא 

 . 60הגנה

 
(, 2014) ישן מול חדש בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושליםישראל קמחי )עורך(,   59

 .18מ' ע

 .95הדוח הקודם, עמ'   60
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נמצא כי גם במועד סיום הביקורת הנוכחית, חצי יובל לאחר הקמת 

שנים לאחר סיום הביקורת הקודמת, טרם סיימה  13-ועדת השימור ו

העירייה את גיבושה של רשימת האתרים לשימור שבתחום שיפוטה 

  לקראת אישורה על פי התוספת הרביעית.

ה כמה שנים אגף עלה כי ז 2018מפרסום באתר המרשתת העירוני בנובמבר  .3

התכנון ומחלקת השימור בעיריית ירושלים פועלים למיפוי וסקירה של כל 

האתרים לשימור בעיר. מטרת העבודה, על פי הפרסום, היא יצירת רשימה 

לאומיים, -מקיפה ומקצועית של אתרים לשימור העומדת בסטנדרטים בין

 רביעית. מחשוב הרשימה והפיכתה לרשימה סטטוטורית, על פי התוספת ה

תחומיים -על פי הפרסום, העבודה, אשר בוצעה באמצעות צוותי עבודה רב

ששכרה העירייה, נמצאה בשלביה הסופיים, והרשימה שגובשה כללה קרוב 

שכונות ומתחמים לשימור. כמו כן  18-אתרים ומבנים לשימור ו 4,000-ל

 תיקי תיעוד למתחמים. 23כללה העבודה 

הפרסום בדיקה ועדכון של כרטסת השימור,  העבודה כללה בין השאר לפי

קביעת כללים והנחיות לסקירה והערכה של אתרים בתחומי העיר ירושלים, 

הכנת כרטיס אתר או מתחם לכל אחד מהאתרים או המתחמים לשימור 

  .61ויצירת מאגר תיעוד ייחודי וממוחשב של האתרים והמתחמים

ד סיום הביקורת בגיבוש עיריית ירושלים ומחלקת השימור הסתפקו עד מוע .4

שכונות לשימור ברחבי העיר, המשקפות את אופייה ויופייה  68רשימה של 

הייחודיים של העיר. הרשימה פורסמה באתר המרשתת של העירייה. 

העירייה קבעה כי קבלת חוות דעתה של מחלקת השימור מחויבת לגבי 

או אתר באחת אישור כל תוכנית או פנייה לקבלת היתר בנייה בנוגע למבנה 

 השכונות הכלולות ברשימה. 

גיבוש הרשימה המלאה של המבנים המיועדים לשימור בירושלים, שהחל 

, לא הסתיים גם במועד סיום הביקורת הנוכחית, 1966כאמור עוד בשנת 

שנים ממועד תחילת גיבושה  53. עקב כך גם לאחר שעברו 2018נובמבר 

 ם רק "רשימה בהתהוות".של הרשימה, יכולה עיריית ירושלים לפרס

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים ולוועדת השימור שלה כי 

עליה לפעול על פי דין, וכי אין די בגיבוש רשימה של שכונות אשר 

לגביהן כל קבלת היתר בנייה או אישור תוכנית מחייבים קבלת חוות 

פעול דעת של מחלקת השימור. על עיריית ירושלים ּוועדת השימור ל

ללא דיחוי, כמתחייב בדין וכחלק ממדיניות שימור עירונית כוללת 

ומלאה, להשלמת גיבושה של רשימת המבנים לשימור בעיר. היעדרה 

באתרים  של רשימת שימור כוללת בנוגע לירושלים, המשופעת

 ומבנים לשימור, פוגע בתכנון העירוני ובמדיניות השימור כאחד. 

 
ישן מול חדש לעניין עבודת העירייה לגיבוש רשימת מבנים ראו ישראל קמחי )עורך(,   61

 .140(, עמ' 2014) בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושלים
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 אישור הרשימה

הקודמת נמצא כי רשימת המבנים והאתרים לא הובאה מעולם בביקורת  .1

לדיון או לאישור בוועדת השימור של עיריית ירושלים או בוועדה המקומית 

ירושלים. משרד מבקר המדינה העיר לעירייה בדוח הקודם כי עליה לפעול 

לאישור רשימת המבנים והאתרים כצעד ראשון להגנה עליהם ולשימור 

 . 62המורשת

ת הנוכחית נמצא כי העירייה אומנם לא סיימה לגבש את רשימת בביקור

מהמבנים והאתרים שנכללו  1,100-המבנים והאתרים המלאה, אך כ

ברשימה המתהווה אושרו בוועדת השימור. משמעות הדברים היא כי 

 למבנים אלה יש הגנה תכנונית מכוח החוק. 

יחה להם הגנה ואולם היכללותם של מבנים ואתרים ברשימה זו אינה מבט

תכנונית "חזקה" מפני הריסה או שינוי, כל עוד לא מקבלת הרשימה מעמד 

כשל תוכנית לשימור כהגדרתה בחוק. הוועדה המקומית ירושלים אומנם 

תידרש לקבל את חוות דעתה של ועדת השימור בטרם תחליט להתיר 

, הריסה של מבנה או אתר שנכללו ברשימה או ביצוע שינויים במבנים אלה

תוכל  -אך כל עוד לא תקבל הרשימה מעמד כשל תוכנית לשימור אתרים 

הוועדה להתיר את ההריסה או השינוי ללא צורך בשינוי תוכנית או נקיטת 

 הליך תכנוני אחר. 

עולה  2014מדוח מבקרת העירייה בנוגע לשימור אתרים היסטוריים משנת 

ות דעת את הדגיש היועץ המשפטי לעירייה בחו 2004כי כבר בשנת 

החשיבות שבהענקת תוקף סטטוטורי לרשימת המבנים באמצעות תוכנית 

 שהסמכות לאשרה תהיה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים. 

נוכח החשיבות שבהענקת תוקף סטטוטורי לרשימת המבנים 

באמצעות תוכנית כדי לחזק את ההגנה על שימורם, ראוי כי עיריית 

ן התוקף הסטטוטורי של הרשימה המאושרת ירושלים תפעל לעיגו

 לתכנון ובנייה ירושלים.  באמצעות תוכנית שתאשר הוועדה המחוזית

כאמור, בתחומי העיר ירושלים קיימים אלפי מבנים ואתרים המיועדים  .2

 1,100-לשימור, ומהם אישרה ועדת השימור לפי התוספת הרביעית רק כ

ים ברשימה שטרם אושרה על מבנים ואתרים אחרים נכלל 3,000-מבנים. כ

ידי ועדת השימור; אתרים אלה עתידים לעלות לדיון לאחר גיבוש מסמך 

המדיניות לצורך אישור הכללתם ברשימה הסטטוטורית. נוסף על אלה 

העירונית אומנם כלולים  GIS-קיימים מבנים ואתרים רבים שעל פי מערכת ה

המבנים  בכרטסת השימור, אך אינם חלק מהרשימה המתהווה של

והאתרים לשימור. למעשה, הן למבנים שברשימה המתהווה והן למבנים 

שאינם ברשימה זו לא ניתנת הגנה תכנונית מספקת, כפי שממחיש המקרה 

 של הרס הגדר ועמודי השער ברח' יפו, המובא בהמשך. 
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 המדינה מבקר משרד
 ירושלים לעיריית מעיר

 התעלמותה על
  ועל הדין מהוראת

 של ואישור גיבוש-אי
 של כוללת רשימה
 ואתרים מבנים

 בתחום לשימור
 20-מ יותר זה שיפוטה

 שנה

 

להיעדר הכללתם של מבנים שנמצאו ראויים לשימור ברשימת השימור 

מהותיות על מידת ההגנה שתינתן להם כמבנים  הסטטוטורית יש השפעות

לשימור. למשל, על מבנים שנכללו ברשימת השימור הסטטוטורית לא חלה 

המאפשרת ביצוע עבודות ושימושים מסוימים בפטור מהיתר  63הוראת חוק

 64ובכפוף לדיווח בדיעבד למוסדות התכנון; לא חלות על מבנים אלה תקנות

שבהן נקבעו הקלות בהליך הרישוי לגבי עבודות ושימושים מסוימים, אולם 

הוחרגו מהן עבודות או שימושים שהם "בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין 

המיועדים לשימור לפי תוכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי 

המסמיך ועדה  65התוספת הרביעית לחוק"; וכן לא חל על מבנים אלה חוק

אשות ראש הרשות המקומית או נציגו להכריז על בניין כבניין בעל חזות בר

מוזנחת ובכך מעודד הריסה של בניינים כאמור, אולם הוחרגו ממנו אתרים 

 שיועדו לשימור כמשמעותו בתוספת הרביעית.

משמעות הדברים היא שעיריית ירושלים עלולה להתקשות לשמר את 

לשימור, מאחר שהם אינם המבנים והאתרים שמצאה שהם ראויים 

 מצויים ברשימה מאושרת של האתרים לשימור . 

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים על התעלמותה מהוראת 

גיבוש ואישור של רשימה כוללת של מבנים ואתרים -הדין ועל אי

  .שנה 20-לשימור בתחום שיפוטה זה יותר מ

בתשובתה מסרה עיריית ירושלים כי היא מקבלת את המלצת משרד מבקר 

המדינה לחתור להשלמת הרשימה המלאה, לאשר אותה ולעגנּה בתוכנית 

האתרים לשימור  4,000סטטוטורית. העירייה הדגישה כי גיבוש רשימת 

, והרשימה מונחת לפתחה של ועדת 2017הושלם למעשה כבר בשנת 

ינה לקבלת אישורה. העירייה הוסיפה כי האישור השימור העירונית וממת

האמור מותנה בהכנת תוכנית מדיניות שימור ופיתוח לירושלים, שהיא שלב 

משמעותי בדרך לעיגון הרשימה בתכנית סטטוטורית, וכי עם סיום הכנתה 

 של התוכנית היא תוצג לראש העירייה מר משה ליאון. 

 

 עירונינתונים על אתרים לשימור באתר המרשתת ה

אתר המרשתת העירוני מכיל מידע רב בנוגע למבנים לשימור בירושלים. עם  .1

זאת, לא ניתן לקבל באתר מידע מלא על כלל המבנים המיועדים לשימור. 

למשל, אין באתר רשימה של כלל המבנים המיועדים לשימור, בין אושרו 

 על ידי ועדת השימור ובין לא אושרו.

במפות, בתרשימים,  -ת מוצג בצורות שונות כמו כן, המידע שבאתר המרשת

ומפוזר בכמה מוקדים. לדוגמה, מידע מוגבל על מבנה  -בצילומים או במלל 

 
 .2014-התשע"ד( לתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, 5)2סעיף   63

 .2017-תקנות התכנון והבנייה )הליך רישוי בדרך מקוצרת(, התשע"ז  64

 .1992-החוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ"ב  65
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לשימור מוצג על מפה או תצלום אוויר, ואפשר לאתרו באמצעות לחיצה על 

העירונית.  GIS-שכבת שימור אתרים בהתהוות" במערכת ה GISלשונית "

גמת צילומי המבנה והסברים עליו, ניתן לאתר מידע נוסף על אותו מבנה, דו

באמצעות לחיצה על לשונית "תיקי תיעוד ו/או תמונות" באתר המרשתת של 

כרטסת  -מחלקת השימור. נוסף על כך, לחיצה על לשונית "מבנים לשימור 

ישנה" באתר המרשתת של מחלקת השימור מובילה לרשימה המכילה את 

מספרו, כתובתו הכללית והגוש והחלקה שמו של האתר או המבנה לשימור, 

שבהם הוא נמצא. יודגש כי המידע על כל אתר או מבנה לשימור שניתן 

 להגיע אליו בכל אחת מדרכים אלה הוא חלקי בלבד. 

העירונית מצוינת הסתייגות  GIS-לא זו אף זו, בעמוד הראשי של מערכת ה

רשימה כדלהלן: "רשימת האתרים המפורטת בשכבות לשימור, הינה 

אינפורמטיבית בלבד, אינה מחייבת ואינה בעלת נפקות משפטית. הרשימה 

דלעיל הינה בהליכי התהוות ומפורסמת לצורך שיתוף הציבור בהליך 

העבודה של הרשות. ויודגש כי יכול ואתרים יגרעו מהרשימה ו/או יתווספו 

אין להתייחס למידע באתר זה ולרשימה  .אליה בשלבי העבודה השונים

ל מידע מחייב ו/או אין במידע כדי לבסס טענה כלשהי כנגד עיריית כא

 .ירושלים ו/או הוועדה המקומית ו/או מי מטעמן"

כלומר, לא קיים מוקד ידע אחד שבו מרוכז בצורה נוחה כל המידע 

הקיים והעדכני לגבי מבנים או אתרים לשימור, ושהמידע שבו הוא 

 מידע מחייב.

רישוי בנייה המצויים במערכת "תיק רישוי בנייה" בביקורת נבדקו כמה תיקי  .2

של העירייה, הזמינה במרשתת לשימוש כלל הציבור. בתיקים אלו קיים 

סעיף בשם "אתרים לשימור או מתחמים לשימור". הביקורת העלתה כי 

במידע המצוי בסעיף זה בנוגע לאתרים רבים אין אזכור להיותו של האתר 

האתר מצוין בתוכניות ייעודיות לשימור מיועד לשימור, וזאת גם כאשר 

 . 66כבניין בעל ערך אדריכלי או היסטורי

הדברים חמורים עוד יותר מכיוון שהמידע בעניין השימור חיוני לעבודתן של 

מחלקות אחרות בעירייה, דוגמת המחלקה לרישוי בנייה והמחלקה לפיקוח 

על הבנייה, בין היתר בשלב הגשת הבקשה לקבלת מידע, בשלב הגשת 

הבקשה להיתר בנייה, בשלב בחינת הבקשה להיתר בנייה ובשלב הפיקוח 

 וע העבודות על פי היתר הבנייה שניתן. על ביצ

חומרת הדברים רבה גם בשל הסתמכותו של כלל הציבור, ובכלל זה  .3

אדריכלים ויזמים, על המידע התכנוני שמפרסמת העירייה. למשל, תקנות 

 -)להלן  2014-התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, התשע"ד

ושימושים מסוימים בפטור מהיתר  תקנות הפטור( מאפשרות ביצוע עבודות

בנייה ובכפוף לדיווח בדיעבד למוסדות התכנון, אך כאמור מחריגות מכך 

 
. 3423במרכז ירושלים ומצוין בתוכנית מתאר מקומית מס'  44למשל, מלון רון הנמצא ברח' יפו   66

המצוין  8; מבנה משק ילדים מוצא ברח' אלקלעי 9)ב(5הוא  בתוכנית מתאר זומספרו הסידורי 

 .14הוא  בתוכנית מתאר זו רו הסידורי. מספ2097בתוכנית מתאר מקומית מס' 

file://///mvtanas/MVTANAS/Local%20Authorities/Agaf_44/תיוק/עיריות/ירושלים/ביקורת/2018/שימור/נורמות%20ותמאות/תקנון%20תכנית%20שימור%202097.pdf
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 ירושלים עיריית על

 מוקד ליצירת לפעול
 מחייב אחד ידע

 מידע קבלת המאפשר
 וזמין מדויק, מלא

 או למבנים הנוגע
 לשימור אתרים

 

מבנים ואתרים שנקבעה להם הגנה סטטוטורית באמצעות הכללתם 

ברשימת השימור הסטטוטורית )או בכל דרך אחרת(. אדם המסתמך על 

י של מבנה או בנוגע למעמדו השימור -שאינם מלאים  -רישומי העירייה 

אתר ומניח כי עבודה או שימוש שהוא מבצע פטורים מהיתר נוכח תקנות 

הפטור, עלול למצוא עצמו בדיעבד ובעל כורחו עבריין בנייה. בהקשר זה יש 

להוסיף כי בסעיף "אתרים לשימור או מתחמים לשימור" שבמערכת ייעודי 

 ינו מלא.ושימושי קרקע של העירייה לא מצוין כלל כי המידע שבו א

לעצם העובדה שאתר או מבנה מסוימים מיועדים לשימור יש אפוא 

חשיבות רבה לכלל הציבור, אך בפרט לבעליו של האתר או המבנה 

ואף לתושבים המתגוררים בקרבה אליהם. היעדר סיווג של אתר או 

מבנה כמיועדים לשימור בתיק רישוי הבנייה שבאתר המרשתת פוגם 

במידה ניכרת את מידת חשיפתו של  בעקרון השקיפות ומפחית

 הציבור לסיווגו המיוחד של המבנה לשימור. 

בתשובתה מסרה עיריית ירושלים כי מחלקת השימור מרכזת את הידע בכל 

הנוגע לסוגיות השימור בעיר. עם זאת ציינה העירייה כי בשל אילוצי כוח 

אינו מלא  אדם וריבוי משימות ותחומי טיפול, המענה הניתן כיום בתחום זה

 ויש לשפרו.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול ליצירת 

מוקד ידע אחד מחייב המאפשר קבלת מידע מלא, מדויק וזמין בעניין 

מבנים או אתרים לשימור. כמו כן, חשוב ליצור קישור נוח למידע 

רב  התכנוני ולמערכת תיקי הרישוי והבנייה שכבר קיימת וכוללת מידע

 וחשוב ביותר היכול לסייע גם בנושא השימור. 

 

 

מניעת סכנה ממשית לאתרים המיועדים -אי
 לשימור וטיפול במבנים מסוכנים 

לתוספת הרביעית, אם על פי חוות דעתו של מהנדס הרשות  14לפי סעיף 

המקומית נשקפת סכנה ממשית לאתר המיועד לשימור, או ששימורו של האתר 

רשאית ועדת השימור באמצעות  -ייפגם באופן העלול לפגוע במטרת השימור 

מהנדס הרשות המקומית לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות תחזוקה באתר בתוך 

 תקופה שתיקבע. 

אם לא ביצע הבעלים את העבודות כפי שנדרש על פי החלטת ועדת השימור, 

לתוספת  14על פי סעיף  -רשאית הרשות המקומית לפעול בשתי דרכים: האחת 

הרביעית, לבצע את העבודות החיוניות למניעת הריסתו של האתר ולחייב את 
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לתוספת  15על פי סעיף  -הבעלים בהחזר ההוצאות, כולן או חלקן; השנייה 

 הרביעית, להפקיע את האתר או חלק ממנו.

חוק העזר  -)להלן  1980-בחוק עזר לירושלים )מבנים מסוכנים(, התשמ"א

לירושלים(, נקבעו הוראות בנוגע למבנים מסוכנים. בין השאר נקבע כי אם 

ר התקבלה חוות דעת של מהנדס בניין כי בניין עלול לסכן את המחזיקים, הציבו

מהנדס מבנים מסוכנים(, רשאי ראש העירייה  -או הנכסים הסמוכים )להלן 

לדרוש בהודעה מבעל הבניין לבצע את העבודות ולנקוט את אמצעי הזהירות 

המצוינים בהודעה בתוך התקופה שנקבעה בהודעה. לפי חוק העזר לירושלים, 

י חוק העזר העובר על הוראה מהוראותיו צפוי לעונשים המפורטים בו. יודגש כ

לירושלים אינו קובע הוראות מיוחדות בנוגע למבנים מסוכנים שהם מבנים 

 לשימור.

אשר לשני מבנים, בביקורת נמצא כי על אף דרישת ועדת השימור 

ממהנדס העיר, מר שלמה אשכול, לגבש חוות דעת בעניין שימורם כנדרש 

חוות  לתוספת הרביעית, נמנע מהנדס העיר מלגבש את 14על פי סעיף 

הדעת האמורות, ושימורם של המבנים נפגע באופן חמור ובלתי הפיך. 

 להלן פירוט:

ך שנים רבות בשכונת הבוכרים מצוי מבנה ששימש במש 36ברח' יחזקאל  .1

חמאם(. מדובר בבית מרחץ שנבנה עוד בתקופה ה -בית מרחץ )להלן גם 

חלה  העותמנית והיה מוסד שכונתי חשוב גם בתקופת המנדט. על המבנה

 , המייעדת את חזיתותיו לשימור.1358תוכנית מתאר מקומית 

על פגיעה חמורה  2009נמצא כי אף על פי שלעירייה נודע עוד בשנת 

בערכי השימור של המבנה, היא בחרה להפעיל את סמכותה מכוח חוק 

העזר לירושלים רק בנושא הסכנה העלולה לנבוע מהמבנה, ואילו ההיבטים 

ולא הובאו לפתחה של ועדת השימור אלא כעבור יותר השימוריים נזנחו 

מחמש שנים, בעוד מצבו של המבנה ממשיך להידרדר, הכול כפי שיפורט 

 להלן: 

, בעקבות עבודות בנייה שבוצעו במבנה סמוך, התקבלה 2009במרץ  .א

חוות דעת של מהנדס מבנים מסוכנים מטעם העירייה, ולפיה קיר אבן 

וך לו מהווים סכנה לעוברים ושבים. במבנה החמאם וקיר בטון הסמ

בעקבות זאת נשלחה עוד באותו החודש לבעלי החמאם הודעה לפי 

חוק העזר לירושלים, ובה נדרשו הבעלים לבצע פעולות לחיזוק ותיקון 

ימים ממועד קבלת ההודעה. ואולם אף  30של הקירות המדוברים בתוך 

זוק, לא פעלה שהבעלים לא ביצעו את הפעולות הנדרשות לתיקון וחי

 העירייה במשך שנים לביצוע פעולות אלה. 

נדרשה לראשונה ועדת השימור לדון במבנה  2014רק בספטמבר  .ב

החמאם, וזאת בעקבות קריסת גג המבנה זמן קצר קודם לכן. מתמליל 

הדיון עולה כי כמה שעות לפני הדיון ביצעו נציגת מחלקת השימור ושני 

בעירייה סיור במקום. מחוות הדעת מהנדסים ממחלקת מבנים מסוכנים 

של המהנדסים האמורים, שהוכנה בעקבות הסיור, עלה כי ללא חיזוק 
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 לא ירושלים עיריית
 למניעת פעולות נקטה

 בערכי הפגיעה המשך
 במבנה השימור
 מכוח החמאם

 לה הנתונות הסמכויות

 

הקירות באופן מיידי ותחזוקה ראויה ושוטפת בהמשך ימשיך מצבו של 

 המבנה להידרדר, עד לקריסה סופית. 

הודיע נציג המועצה  2014בדיון שקיימה ועדת השימור בספטמבר 

מוכנה לסייע לבעלי המבנה בשיקומו. בדיון לשימור כי המועצה 

החליטה הוועדה כי נוכח ייחודו וחשיבותו של המבנה יש מקום לפנות 

אל מהנדס העיר בבקשה לקבל את חוות דעתו בעניין הפעלת סעיף 

לתוספת הרביעית ולדרוש מהבעלים לבצע עבודות תחזוקה במבנה  14

להכין תיק תיעוד  בתוך תקופה שתיקבע. עוד הוחלט לדרוש מהבעלים

 למבנה.

, חודשיים לאחר הדיון בוועדת השימור, ניסחה מחלקת 2014בנובמבר 

השימור, בסיוע הייעוץ המשפטי של ועדת השימור, הודעת דרישה 

לביצוע עבודות תחזוקה במתחם החמאם. אולם חוות דעת מהנדס 

העיר, אשר כאמור חיוני לצרפה להודעת הדרישה, מעולם לא 

 התקבלה. 

היעדר חוות דעתו של מהנדס העיר לא עלה בידי ועדת השימור ב

לתוספת הרביעית ולהטיל על הבעלים לבצע  14להפעיל את סעיף 

 עבודות תחזוקה במבנה החמאם.

חמש שנים לאחר קבלת חוות הדעת של מהנדס המבנים המסוכנים  .ג

הגיש התובע העירוני באותה תקופה כתב אישום נגד בעלי המבנה. 

ום לא צוין באופן כלשהו שמדובר במבנה היסטורי שנמצא בכתב האיש

ראוי לשימור. במסגרת ההליך המשפטי התחייבו בעלי מבנה החמאם 

להרוס את קיר הבטון המדובר וכן לתקן ולהשלים קיר אבן מקורי 

שוב ביקר  2015במבנה, כדי למנוע נשירת אבנים למדרכה. באוגוסט 

ירייה ומסר כי בוצעו העבודות במקום מהנדס מבנים מסוכנים מטעם הע

שנדרשו והסכנה הוסרה. בעקבות זאת, ולבקשת העירייה, הורתה 

 השופטת על סגירת התיק הפלילי נגד בעלי המבנה. 

לאחר שעברו חמש שנים ממועד קבלת חוות הדעת אומנם נקטה 

עיריית ירושלים פעולות שמטרתן לטפל בסכנה לעוברים ושבים ברח' 

ויות הנתונות לה לפי חוק העזר לירושלים. ואולם יחזקאל, מכוח הסמכ

כאשר לכאורה הוסרה הסכנה, זנחה העירייה את הטיפול בערכי 

השימור של המבנה. נמצא כי מהמועד שבו הוסרה הסכנה כאמור ועד 

מועד סיום הביקורת לא נקטה העירייה פעולות למניעת המשך 

הנתונות לה הפגיעה בערכי השימור במבנה החמאם מכוח הסמכויות 

להלן(. זאת ועוד,  1לפי התוספת הרביעית )ראו מקבץ תמונות 

התיקונים שדרש מהנדס המבנים המסוכנים לבצע אינם נותנים מענה 

לסכנות הצפויות בעקבות קריסת גג המבנה, כפי שעלה מפרוטוקול 

 הדיון בוועדת השימור. 
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 מבנה החמאם: 1מקבץ תמונות 

 

; התמונה 22.11.18-צולמו על ידי צוות הביקורת בהמקור: התמונה העליונה מימין והתמונות התחתונות 

 .4.12.18-העירוני, נצפה ב GIS-אתר ה -העליונה משמאל 

שפונה לרח' רבנו גרשום. בתמונה מזרחית -החזית הצפון -מימין למעלה 

ניכר ההרס הרב של פנים המבנה, וכן אפשר להבחין בנפילת אבנים 

מקירותיו החיצוניים. כמו כן ניתן להבחין בתחתית של התמונה בהשחתת 

תצלום אוויר של  -; משמאל למעלה קיר המבנה באמצעות כתובות גרפיטי

נה וניכר ההרס המוחלט בתמונה ניתן לראות את מקום המב (.2017) המבנה

שפונה לרח' מערבית -החזית הצפון -מימין למטה  של פנים המבנה ותקרתו;

בחזית זו בוצעו פעולות למניעת נשירת אבנים לרחוב, על פי הודעת  יחזקאל.

החזית  -; משמאל למטה 2015מהנדס בניין מטעם העירייה באוגוסט 

 .מערבי-הדרוםהמבנה נותר ללא קיר בצידו מערבית. -הדרום

כמה חודשים לאחר שנדון מצבו של מבנה החמאם בוועדת השימור, הובא  .2

 "בית יהודה". -לפתחה של הוועדה מצבו של מבנה נוסף שיועד לשימור 
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 הוכר אשר, יהודה בית

 בתוכנית כמונומנט
 נהרס, עירונית מתאר

 זאת, היסוד עד
 דרך עקב לכאורה
 של הכושלת פעולתם
 על האמונים הגורמים

 ובראשם, הנושא
 עצמו העיר מהנדס

 

ונכלל בשכונת שנלר שהוקמה  46בית יהודה היה מבנה ברח' מלכי ישראל 

. בשל ערכו ההיסטורי נכלל מבנה זה 67ערב מלחמת העולם הראשונה

(. על פי 3423ברשימת האתרים שצוינה באחת מתוכניות המונומנטים )

הוראות התוכנית, לא יותרו כל הריסה של המבנים שברשימת האתרים או 

. כמו כן, לא יותר אדריכלישינוי של צורתם החיצונית, אופיים וסגנונם ה

לבצע במבנים שינוי פנימי שיש בו כדי לגרום לשינוי באופיים, ולא תותר 

 בנים כל תוספת בנייה. במ

התקבלה תלונה בעירייה על הרס שמתבצע  2015נמצא כי כבר בפברואר 

במבנה האמור. בעקבות התלונה ביקר במקום נציג מחלקת השימור, 

 והעירייה הוציאה צו הפסקת עבודה במבנה. 

כמה ימים לאחר הוצאת הצו התריע אדריכל במחלקת השימור כי למרות 

במקום עבודות הריסה מדי לילה בלילה, וכי על הוצאת הצו מתבצעות 

העירייה לשקול פנייה רשמית למשטרה כדי להביא לפעולה אפקטיבית 

יותר, מכיוון ש"בקצב הנוכחי, ולמרות צו הפסקת העבודה, לא תישאר אבן 

על אבן בעוד כמה ימים". לאחר עוד יומיים פנתה העירייה לבית המשפט 

וזה ניאות להוציא צו שיפוטי להפסקת עבודה לעניינים מקומיים בירושלים, 

 ומניעת פעולות. 

במקביל לפניית העירייה לבית המשפט לעניינים מקומיים דנה ועדת 

השימור בסוגיה והחליטה כי מכיוון שהרס המבנה נמשך, יש מקום להפעיל 

לתוספת הרביעית. בדיון הודיע המשנה ליועץ המשפטי  15 - 14את סעיפים 

פנה למהנדס העיר, ימסור לו תמונה ושרטוטים של המצב לעירייה כי י

לתוספת  14בשטח ויבקש לקבל את חוות דעתו בעניין הפעלת סעיף 

 הרביעית. 

לאחר כמה ימים פנה המשנה ליועץ המשפטי לעירייה אל מהנדס העיר 

 כאמור.  14בבקשה לקבל את חוות דעתו בעניין הפעלת סעיף 

העיר נתן חוות דעת בעניין הפעלת  גם במקרה זה לא נמצא כי מהנדס

, ולא נמצא כי ועדת השימור שבה ופנתה אליו או ביצעה מעקב 14סעיף 

כלשהו בעניין. ועדת השימור שוב לא הפעילה אפוא סעיף זה ולא הטילה 

 על הבעלים לבצע עבודות תחזוקה באתר.

 בית יהודה, אשר הוכר כמונומנט בתוכנית מתאר עירונית, נהרס עד היסוד

פעולתם הכושלת של להלן(, זאת לכאורה עקב דרך  2 מקבץ תמונות)ראו 

 ובראשם מהנדס העיר עצמו.  -מים האמונים על הנושא גור

 
התפתחות מתחם 'בית היתומים הסורי' של שנלר בירושלים  -מתחנת מיסיון לשכונה "גיל גורדון,   67

 .97 - 91)תשס"ח(, עמ'  128 קתדרהבשלהי העידן העות'מאני", 
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 מבנה בית יהודה: 2מקבץ תמונות 

 

צולמו על ידי מר איציק שוויקי, מנהל מחוז ירושלים המקור: התמונה העליונה והתמונה האמצעית 

 העירוני, נצפה  GIS-אתר ה -; התמונה התחתונה 5.2.15-ב במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 .4.12.18-ב

בתמונה ניכר ההרס המוחלט של  של המבנה שפונה לרחוב מלכי ישראל.החזית הדרומית  -מלמעלה 

 בית יהודה וערכיו השימוריים;

בתמונה ניכר  ,(2017תצלום אוויר של המבנה ) -מלמטה הריסות פנים המבנה;  -התמונה האמצעית 

 .הרס המבנה, וניתן להבחין בסימנים של בנייה חדשה
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 כל של פעולתם דרך

 של ובייחוד - הגורמים
 - העיר מהנדס

 באופן ממחישה
 מקומם את מובהק
 שיקולי של הנמוך

 בסדר השימור
 העירוני העדיפות
 מדיניותה את וסותרת

 העירייה של המוצהרת
 לשימור בנוגע

 

דינה בשם מהנדס העיר באוקטובר מנהל אגף תכנון עיר מסר למשרד מבקר המ

 14בנוגע למבנה החמאם כי הואיל ולא נקבעו קריטריונים להפעלת סעיף  2018

לתוספת הרביעית, והואיל ומדובר בסעיף דרקוני לטעמו אשר מעולם לא הופעל 

על ידי העירייה, בחר המהנדס שלא לחוות את דעתו בעניין. עוד נמסר בתשובה 

לא ציינה כלל לפני מהנדס העיר מדוע מצאה לנכון כי מאחר שוועדת השימור 

 לתוספת, "לא היו בידיו הכלים לפעול". 14להפעיל דווקא במקרה זה את סעיף 

משרד מבקר המדינה מעיר כי אין במסמכים כל סימן לכך שמהנדס העיר 

לא הכין חוות דעת עקב היעדרם של קריטריונים בנושא. כמו כן, אילו 

דבר מונע ממנו לחוות את דעתו בעניין, ברור שהיה סבר מהנדס העיר כי ה

עליו להשיב ברוח זו לוועדת השימור ולמשנה ליועץ המשפטי של העירייה. 

לא זו אף זו, היה עליו לפעול מתוקף תפקידו לגיבושם לאלתר של 

 קריטריונים כאמור, וזאת בזמן שעדיין היה ניתן להציל את המבנה. 

 15 - 14העירייה מעולם בסעיפים  יצוין שגם אם אכן לא השתמשה

מילוי חובתה על פי דין. כמו -מדובר באי -לתוספת, כטענת מהנדס העיר 

כן, כאשר מבוקש היתר בנייה מאפשר הנוהל העירוני לדרוש ממבקש 

ההיתר להגן על ערכי השימור ואף להחתים אותו על כתב התחייבות 

כות העירייה לבצע וערבות ולפיו אם לא יבצע את הוראות השימור, בסמ

את העבודות ולחייבו בגינן. ואכן, נמצאו מקרים שבהם בכתב ההתחייבות 

 האמור צוינה ההוראה האמורה. 

יודגש כי כבר בדוח הקודם העיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי מן הראוי 

. 69ולמתחם הרכבת 68לתוספת בנוגע למתחם מע"ץ 14שתפעיל את סעיף 

עיריית ירושלים מסרה אז בתגובתה בנוגע למתחם התחנה כי היא מקבלת 

 את הערת משרד מבקר המדינה. 

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למהנדס העיר על שלא מילא את 

תפקידו בנושא חשוב זה ולא עשה דבר כדי למנוע את הרס המבנים 

לא ביצעה האמורים. משרד מבקר המדינה מעיר גם לוועדת השימור על ש

 -מעקב כלשהו בנושא, אלא הסתפקה במשלוח בקשה למהנדס העיר 

בקשה אשר כאמור מעולם לא זכתה לתגובה. דרך פעולתם של כל 

ממחישות באופן מובהק את מקומם  -ובייחוד של מהנדס העיר  -הגורמים 

הנמוך של שיקולי השימור בסדר העדיפות העירוני וסותרת את מדיניותה 

 עירייה בנוגע לשימור. המוצהרת של ה

ציין מהנדס העיר כי הוא רואה חשיבות רבה בשימור  2019בתשובתו מינואר 

לתוספת הרביעית  14מבנים ואתרים היסטוריים וייחודיים. ואולם הפעלת סעיף 

מצריכה היערכות נרחבת ושיתוף פעולה בין עיריית ירושלים ובין משרדי 

 
 מתחם ברחוב הנביאים בו מבנים שהעירייה ייעדה לשימור.  68

 יר בו מבנים בעלי היסטורי ואדריכלי רב שיועדו לשימור.מתחם הממוקם בדרום הע  69
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בוי המבנים ממשלה וגופים נוספים האחראים לשימור המורשת בישראל. נוכח רי

לשימור בירושלים ונוכח הקושי בתקצוב הפעולות להגנתם נדרש מנגנון מורכב 

שבו יהיו מעורבים גורמים ממשלתיים ופרטיים בעלי אמצעים כלכליים אשר 

ביכולתם לתמוך בעיריית ירושלים בעת הפעלת אמצעי אכיפה הנדרשים 

ת. לגבי הפעלת לשימור מבנים היסטוריים העומדים לפני סכנת הריסה מיידי

לתוספת ציין מהנדס העיר כי קיומו של תקציב להגנה על מבנים אלו  15סעיף 

הוא צורך חיוני, וכי בהיעדרו של תקציב כזה יהפכו אותם מבנים לאתרים 

נטושים ומסוכנים לציבור. המהנדס הוסיף כי בכוונת עיריית ירושלים להקצות 

פשר ככל הניתן לבצע פעולות את חלקה לטובת העניין, לא 2019בתקציב שנת 

ראשוניות ודחופות לשימור והצלה של מבנים היסטוריים ולפעול בשיתוף פעולה 

 עם המשרדים הרלוונטיים לקידום הנושא. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים ולמהנדס העיר כי לצורך 

לחוק לא נדרשת הקצאת משאבים נרחבת, מאחר  14הפעלת סעיף 

שהעלות העיקרית של עבודות השימור מוטלת על בעליהם של הנכסים 

ולא על העירייה. עם זאת, משרד מבקר המדינה מברך על קידום מנגנונים 

את הטיפול במבנים ואתרים לשימור המצויים ופעולות העשויים לשפר 

 בסכנה, כפי שעלה מתשובת מהנדס העיר. 

 14על העירייה לפעול לגיבוש קריטריונים ברורים בנוגע להפעלת סעיפים 

לתוספת הרביעית, לשם מניעת הרס מבנים ואתרים המיועדים  15 -

 לשימור.

לו נוהל בתשובתה ציינה העירייה כי מחלקת השימור מגבשת בימים א

לתוספת הרביעית, לשם מניעת הרס  15 - 14וקריטריונים להפעלת סעיפים 

 במבנים המיועדים לשימור ונמצאים בסכנה.
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המחלקה לשימור מבנים ואתרים 

 בעיריית ירושלים  היסטוריים

, לאחר פרסום הדוח הקודם, הוקמה המחלקה לשימור מבנים 2006בשנת 

תפקידיה לאגף תכנון עיר.  ם, בכפיפותבעיריית ירושלי ואתרים היסטוריים

. ותחומי סמכותה של מחלקת השימור מוסדרים בנוהל השימור העירוני

המחלקה היא הגורם המקצועי המרכזי בתחום השימור בירושלים: היא מלווה 

הכנת תוכניות ובקשות להיתרים במתחם העיר ההיסטורית ובמתחמים אחרים 

נת רשימת השימור בהתאם לתוספת שהוגדרו ראויים לשימור; שותפה להכ

 הרביעית ומרכזת את עבודת ועדת השימור העירונית בנושא; וכן אחראית

 להתוויית מדיניות השימור הנוכחית והעתידית של העיר. 

 600-טיפלה מחלקת השימור בממוצע בכ 201870עד  2014בכל שנה מהשנים 

תוכניות  30-נתן של כתיקי תיעוד, ליוותה את הכ 100-בקשות להיתרי בנייה ובכ

תיקים מכוח תוכנית מתאר מקומית  60-מתאר )בהיבטים שימוריים( וכן ליוותה כ

, הכוללת הנחיות מיוחדות לבינוי בירושלים לפי תוכנית מתאר ארצית 10038

(. נוסף על כך, מחלקת 38לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה )תמ"א 

ים ברחבי העיר שיש בהם היבט של השימור מעורבת בטיפול במבנים מסוכנ

 שימור. 

 

 

 כוח האדם במחלקת השימור
 11מחלקת השימור של עיריית ירושלים מנתה בעת ביצוע הביקורת  .1

עובדים: מנהלת המחלקה )אדריכלית(; שלושה אדריכלים במשרות קבועות 

)מבין ארבע משרות אדריכלים שנקבעו בתקן(; שני הנדסאי אדריכלות; 

 ארבע עובדות מינהלה; ואדריכלית שהועסקה באמצעות חברה חיצונית. 

בשנים שנבדקו הייתה תחלופה תכופה של ממלאי משרות בביקורת עלה כי 

האדריכלים במחלקה, וכי יש קושי לאייש את המשרות האמורות. בשנת 

פרסמה העירייה שני מכרזים, אך לא אותרו מועמדים מתאימים  2018

את המכרז בשלישית, בלי  2019למשרה. לפיכך פרסמה העירייה בינואר 

 שימור.לכלול בו דרישת התמחות בתחום ה

נוסף על כך העסיקה מחלקת השימור מספר משתנה של יועצים חיצוניים 

השתמשה המחלקה בשירותיו של מהנדס  2017למטרות שונות. עד לשנת 

חיצוני המתמחה בשימור בכל הנוגע לקבלת חוות דעת הנדסית, ובמועד 

 סיום הביקורת טרם נמצא מועמד מתאים להחליפו. 

 
 נכונים ליולי אותה שנה.  2018הנתונים לגבי שנת   70
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 בכוח המחסור כי ניכר
 במחלקת אדם

 בתפקוד פוגע השימור
 ואינו המחלקה
 מיטבי טיפול מאפשר
 מגוון בכל ואיכותי

 היא שלהם הנושאים
 כך ועקב, אחראית
 לשימור מבנים נפגעים

 

שימור תקן כוח אדם ייעודי בנוגע לפיקוח נמצא כי לא נקבע למחלקת ה .2

העירה מבקרת  2014. כבר בשנת 71על מבנים ואתרים המיועדים לשימור

, כי יש מחסור 2011העירייה, בעקבות קביעה של ועדת השימור משנת 

בכוח אדם ייעודי כאמור, הן במחלקה לפיקוח על הבנייה והן במחלקת 

כחית טרם נקבעו במחלקות . ואולם במועד סיום הביקורת הנו72השימור

 אלה תקנים בנוגע לפיקוח על בנייה במבנים ואתרים לשימור. 

יצוין כי מספר המשרות המקצועיות בנוגע לשימור שנקבעו בתקן כוח האדם 

של עיריית ירושלים קטן במידה ניכרת ממספר המשרות המקצועיות כאמור 

י שמספר יפו, אף על פ-שנקבע בתקן כוח האדם של עיריית תל אביב

יפו. נוסף -מזה שבתל אביב 2.5המבנים לשימור בירושלים גדול יותר מפי 

יפו מחזיקה במערך חיצוני התומך ביחידת השימור -על כך, עיריית תל אביב

חברה עירונית לתמיכה בשיפוץ; חברה המלווה בעלי בתים שמתבצעים  -

ני. בעיריית מערך הסברה חיצוני; ומרכז שימור עירו ;בהם פרויקטים לשימור

 ירושלים לא קיים מערך תמיכה דומה. 

ניכר כי המחסור בכוח אדם במחלקת השימור פוגע בתפקוד השוטף של 

המחלקה ואינו מאפשר טיפול מיטבי ואיכותי בכל מגוון הנושאים שלהם 

היא אחראית. לדוגמה, כפי שיוצג בהמשך, נושא הפיקוח על ביצוע הנחיות 

ב מספקת, ועקב כך נפגעים מבנים לשימור; השימור אינו מקבל תשומת ל

וכן יש חשש כי בעקבות המחסור נפגעים מיזמים גדולים, כגון אישור 

רשימת המבנים לשימור, שטרם הסתיים אף שהוא עומד על הפרק זה כמה 

  שנים.

נוכח היקף העבודה הרחב של מחלקת השימור בעיריית ירושלים 

והמשימות המורכבות העומדות לפניה, כפי שמוצג בדוח זה, על 

העירייה לפעול ככל הניתן לאיוש המשרות שנקבעו בתקן מחלקת 

השימור. כמו כן, משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לב העירייה 

, ולפיה קיים מחסור 2014להערתה של מבקרת העירייה עוד בשנת 

בכוח אדם ייעודי בנושא הפיקוח על מבנים ואתרים המיועדים לשימור. 

על העירייה לבחון מהן הסיבות לקשיים באיוש משרות במחלקת 

השימור ולפעול לפתרונם ככל הניתן, על מנת למלא את השורות, 

 דבר שהיא עצמה סברה כי הוא נחוץ לקידום ערכי השימור. 

בתשובתה מסרה העירייה כי למרות ריבוי המשימות ודרישות החוק מחלקת 

השימור פועלת זה זמן רב ללא איוש מלא של תקן כוח האדם שנקבע לה. 

העירייה הוסיפה כי מחסור זה גורם למחלקת השימור בין היתר למתן 

שירות שאינו מיטבי בנוגע לתפקידה כמוקד ידע בתחום. העירייה ציינה כי 

על עובדים שנקלטו לאחרונה במחלקה, היא פרסמה מכרז לאדריכל נוסף 

 
האחריות לפיקוח על מבנים לשימור נתונה בפועל בידיהם של מפקחי מחלקת הפיקוח על   71

 הבנייה. זאת על אף שעל פי נוהל השימור העירוני, מחלקת השימור היא שאמורה לפקח על

 אתרי השימור השונים בעיר ועל העבודות המתבצעות בהם. 

 .283-285דוח מבקרת עיריית ירושלים, בעמ'   72
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אף מתוכננת קליטתו של אדריכל יועץ נוסף.  2019שימור בכיר, ובשנת 

בנוגע לכוח אדם ייעודי בנושא הפיקוח על מבנים ואתרים המיועדים לשימור 

מסרה העירייה כי במחלקת השימור אין תקן פיקוח, ובהתאם להחלטת 

תכנון ומנהל משאבי אנוש הנושא מטופל על ידי מחלקת מנהל מינהל ה

 הפיקוח על הבנייה. 

משרד מבקר המדינה מברך על נסיונות עיריית ירושלים לאייש את 

המשרות הפנויות ואף להגדיל את תקני כוח האדם. עם זאת, כפי 

שיוצג בהמשך, עולה חשש כי אנשי מחלקת הפיקוח על הבנייה אינם 

ח על בנייה הנעשית במבנים ובאתרים המיועדים מיומנים דיים בפיקו

 לשימור. 

 

 

 ליקויים בדיוניו של צוות השימור
על פי נוהל השימור העירוני, צוות השימור יורכב מנציגי מחלקת השימור  .1

ומנציג מחלקת הרישוי. תפקידו של צוות השימור הוא לדון בבקשות להיתרי 

ין היתר לקבוע אם נדרש בנייה או בתוכניות הכוללות היבטי שימור, וב

להכין תיק תיעוד; אילו המלצות תכנוניות יידרשו לצורך אישור תוכנית; אם 

נדרש מינויו של אדריכל שימור מלווה; ואם יש צורך להעלות סוגיה מסוימת 

לדיון בוועדת השימור העירונית. על צוות השימור להגיש את המלצותיו 

 בנוגע לנושאים אלה לוועדת השימור. 

צא כי ברובם המכריע של דיוני צוות השימור משתתפים נציגי נמ

מחלקת השימור בלבד, בניגוד לנקבע בנוהל השימור העירוני, וכי לא 

נשמעת עמדתה של מחלקת הרישוי בסוגיות העומדות לפני הצוות. 

רק במקרים מעטים משתתפים עוד גורמים בדיוני הצוות, כגון מנהל 

 המשפטי לעירייה. אגף תכנון עיר ונציג היועץ 

בתשובתה מסרה עיריית ירושלים כי צוות השימור מורכב מעובדים 

במחלקת השימור, מנהל אגף תכנון עיר והיועץ המשפטי לוועדת השימור, 

אשר מוזמנים לכל דיוני הצוות. כמו כן, בהתאם לבקשה הנבחנת ולאופי 

ממחלקת הדיון מוזמנים גם אנשי מקצוע נוספים, לדוגמה בעלי תפקידים 

 הרישוי או מאגף תכנון עיר. 
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הרכב צוות השימור, כפי 

שעולה מתשובתה, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות נוהל השימור 

העירוני. על העירייה לפעול על פי נוהל זה או לחלופין לפעול 

ים רלוונטיים לעדכנו. כמו כן יובהר כי אין די בזימון חברי הצוות וגורמ

 אחרים, ועל העירייה גם לוודא את נוכחותם בדיונים. 

צוות השימור, ככל רשות מינהלית, מחויב בקיום סדרי מינהל תקינים,  .2

ובכלל זה בתיעוד ברור ומדויק של דיוניו שבו מפורטים חילופי הדברים בין 

משתתפי הדיון ובעיקר הנימוקים להחלטות שקיבלו המשתתפים בדיון. 

בנוהל השימור העירוני קובעים כי צוות השימור יתכנס  17-ו 16ים סעיפ

לפחות אחת לשבועיים, וכי מהלך ישיבותיו וההחלטות שהתקבלו בהן 

יתועדו בפרוטוקול. חובת ניהול פרוטוקול באופן תקין נגזרת מזכות הציבור 

לדעת, מהצורך בחשיפת האמת ומהצורך בשקיפות פעילותו של גוף ציבורי 

שהם חלק מעקרונות היסוד של  -פשר ביקורת ציבורית ומשפטית כדי לא

 . 73חברה דמוקרטית

משרד מבקר המדינה בדק את מועדי ישיבות צוות השימור וכן את מספר 

ועד למועד סיום  2015הבקשות שעמדו לפניו בדיונים השונים משנת 

התכנס  2017 - 2015הביקורת. הבדיקה העלתה כי בכל אחת מהשנים 

 בקשות בממוצע.  290-פעמים בממוצע ודן בכ 48-כהצוות 

נמצא כי דיוני צוות השימור מתועדים באופן לקוי. לא קיים פרוטוקול דיון, 

אלא סיכום תמציתי וקצר של ההחלטות שהתקבלו. יתרה מזאת, סיכום 

הדיון אינו משקף את מהלך הדיון ואת חילופי הדברים בין המשתתפים בו 

שקדמו להחלטה שהתקבלה. לגבי כמחצית המקרים לא היה ניתן להבין 

 משמעי מהן ההמלצות. -ת הפרוטוקולים באופן ברור וחדמקריא

משרד מבקר המדינה מעיר לחברי צוות השימור שעליהם להקפיד 

לתעד את מהלך דיוני הצוות באופן ברור ומדויק ולא להסתפק 

בסיכום דיון קצר ותמציתי. מלבד החובה על פי דין לתעד במלואם 

הנימוקים להחלטותיו, את דיוני הצוות, ובפרט לתעד באופן מלא את 

יש לתיעוד כזה חשיבות רבה, מאחר שהוא מאפשר בקרה יעילה על 

ההחלטה, משפר את איכות ההחלטה ואת דרכי הפעולה של הרשות 

וכן מחזק את אמון הציבור במינהל הציבורי; זאת ועוד, אין להקל ראש 

 . 74בצורך של התושב לקבל נימוקים להחלטות בעניינו

 
חזאן נ' המנהל  528/85(; בג"ץ 1993) 104, 89( 3, נג)מרג'י נ' "תנועת ביחד" 176/92ת"א   73

 (.1986) 495 - 494, 487( 2, מ)הכללי של משרד החינוך והתרבות

 - 7(, עמ' 2002יט ) מחקרי משפטי' דותן, "חובת ההנמקה של רשויות מינהל וגופים נבחרים",   74

10. 
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 הביאו אשר במהלכים
 ועמודי הגדר להריסת

 ההיסטוריים השער
 כדי יש יפו' ברח

 הכשלים את לבטא
 בין העבודה בממשקי
, השימור מחלקת

 ויתר השימור ועדת
 הגורמים

 

דיוני צוות השימור מקבל משנה חומרה, הואיל התיעוד הלקוי של 

והחלטות הצוות אינן מפורסמות לציבור. כאמור, צוות השימור מוסמך 

על פי נוהל השימור העירוני לקבל החלטות עקרוניות בדבר החלת 

מהבקשות לקבלת היתרי  85%-הוראות שימור על מבנים. עם זאת, כ

וללות היבטי שימור בנייה במבנים לשימור או לקידום תוכניות הכ

שמועלות לפניו אינן מובאות לפני ועדת השימור, וממילא לא זוכות 

לפרסום ובקרה. על צוות השימור מוטלת אפוא חובה מוגברת לתעד 

באופן מפורט את החלטותיו הפנימיות ואת הנימוקים להן, מאחר שהן 

 . 75אינן מקבלות כל פרסום פומבי

 

 

היסטוריים  ליקויים בשימור גדר ועמודי שער
 ברח' יפו

במהלכים אשר הביאו בסופו של דבר להריסת גדר ועמודי שער היסטוריים 

ברח' יפו יש כדי לבטא את הכשלים בממשקי העבודה בין מחלקת השימור, 

  ועדת השימור ויתר הגורמים האמונים על התכנון והפיתוח העירוני. להלן פירוט:

בסוף המאה התשע עשרה נבנה על דרך יפו ההיסטורית ביתו של השופט 

היהודים בבית המשפט העליון בתקופת המנדט  מלכיאל מני, ראשון השופטים

היה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של העיר ירושלים הבריטי. מבנה זה 

וההתיישבות היהודית בה. בשנות השבעים של המאה העשרים חכרה עיריית 

 -ירושלים את השטח על מנת להכשירו לשמש מגרש חנייה עירוני )להלן 

המתחם(. המבנה נהרס, וכשרידים לו נותרו רק גדר ועמודי שער מאבן הפונים 

 לרח' יפו.

תוכנית  -ב' )להלן 4412נכנסה לתוקפה תוכנית מתאר מקומית  2002בשנת 

ב'(, שנועדה לקדם את הפיתוח והשדרוג של המרחב העירוני במרכז העיר. 4412

התוכנית הוחלה בין היתר על המקום שבו ניצבו הגדר ועמודי השער 

ההיסטוריים, והוראותיה ייעדו אותם להריסה ואף קבעו כי הריסתם תתבצע לפני 

תחילת בנייה בשטח. נוסף על כך כללה התוכנית הוראות שימור בנוגע כל 

למבנה היסטורי שניצב בחלקה סמוכה; ההוראות התנו את ביצוע התוכנית 

, 2009בשיקום ושיפוץ של חזיתות מבנה זה. תוקפה של התוכנית פקע עוד בשנת 

 שבע שנים לאחר מועד כניסתה לתוקף, וזאת בהתאם לנקבע בתוכנית עצמה,

 ועל כן לכאורה לא היה ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה. 

הגיש יזם פרטי בקשה לקבלת היתר בנייה, לשם הקמת מלון  2012בשנת 

ב'; הבקשה 4412ובניינים למסחר ולמגורים במתחם, מכוח הוראות תוכנית 

שהוגשה לא כללה התייחסות להריסת הגדר ועמודי השער, המצויים כאמור 

אישרה מחלקת  2014רייה. בביקורת עלה כי רק בנובמבר בשטח שחכרה העי

 
 (.1998) 519, 486( 3, פ"ד נב)כהן ואח' נ' ראש לשכת עורכי הדין ואח' 954/97בג"ץ   75
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השימור את הבקשה, בכפוף בין היתר למינוי אדריכל שימור מלווה, הגשת כתב 

התחייבות וכן הפקדת ערבות בנקאית להבטחת עמידה בהנחיות השימור, 

]החלקה הסמוכה  335ובכללן "שיקום ושיפוץ חזיתות המבנה הקיים בחלקה 

ממוקמים גדר האבן ועמודי השער[ והגנה על המבנים לחלקה שבה היו 

 ההיסטוריים הסמוכים הכול עפ"י הנחיות אדר' השימור המלווה". 

במקביל למתן ההיתר ליזם הפרטי כאמור החלה העירייה לדון במיזם של עיצוב 

רחבה עירונית בשטח הכולל את גדר האבן ועמודי השער. התהליך כלל ישיבות 

ייה בהשתתפות צוות התכנון, אדריכל העיר ונציגי האגפים תיאום שקיימה העיר

והמחלקות של העירייה הנוגעים בעניין, ובהם נציגי מחלקת השימור. בשתי 

נדון בין היתר שימור הגדר ועמודי  2016ישיבות תיאום שקיימה העירייה בשנת 

השער ההיסטוריים. נציגת מחלקת השימור השתתפה בישיבה הראשונה בלבד 

יקשה לשקול את הותרתם של הגדר והעמודים ההיסטוריים או לכל ובה ב

הפחות חלקים מהם. עם זאת, בהמלצת צוות התכנון ובהסכמת אדריכל העיר 

לא התקבלה עמדתה. בסיכום אותה ישיבה לא אוזכרה הסתייגותה של הנציגה 

מהרס גדר האבן ועמודי השער. משלב זה נפסקה מעורבותה של מחלקת 

ך, והעירייה המשיכה בקידום המיזם שבמסגרתו הוחלט על השימור בתהלי

 הריסת הגדר ועמודי השער ההיסטוריים.

הסתיים התכנון של המיזם. בהסתמך על האישור של מנהל  2016בשלהי שנת 

אגף רישוי ופיקוח בעירייה, ולפיו עבודות הפיתוח של המיזם פטורות מקבלת 

והבנייה, החלו העבודות בלי  ג לחוק התכנון145היתר בנייה בהתאם לסעיף 

שהתבקש עבורן היתר, וממילא בלי לקבל את אישורה של מחלקת השימור 

לביצוען כחלק מהליך אישור הבקשה להיתר. יצוין כי מנהל אגף רישוי ופיקוח 

נתן את אישורו זה בלי שהתייעץ בעניין עם גורמים משפטיים בעירייה. את 

העירייה, כך שהעירייה פטרה למעשה  העבודות ביצעה חברה עירונית בבעלות

 את עצמה מקבלת ההיתר.

, בהתאם לתכנון של המיזם 2018הגדר ועמודי השער נהרסו במאי 

ב'. להלן 4412שאישרה העירייה ובהסתמך על הוראותיה של תוכנית 

ממצאים אשר חושפים את הכשלים בממשקי העבודה בין מחלקת 

ונים על התכנון והפיתוח השימור, ועדת השימור ויתר הגורמים האמ

 העירוני:

בתקנות הפטור מפורטים סוגי העבודות והשימושים הפטורים מהיתר בנייה,  .1

ג לחוק התכנון 145ובלבד שמתקיימים בהם התנאים המצטברים שבסעיף 

והבנייה, ובכלל זה ש"השפעתם על חזות הבנייה, על הסביבה ועל אופיין 

הפטור כי הן לא יחולו על עבודות ומאפייניהם, מעטה". עוד נקבע בתקנות 

או שימושים "בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי 

 תוכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק".
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הגדר ועמודי השער היו בעלי 

רני, ואף מחלקת השימור נוכחות בולטת וייחודיות בנוף העירוני המוד

ראתה בהם רכיבים בעלי ערך היסטורי. הריסתם שינתה באופן מהותי 

להלן(, ומכאן שלא  3את חזות הסביבה ומאפייניה )ראו מקבץ תמונות 

ניתן לראות בהריסה שינוי מועט בחזות הבנייה והסביבה, וספק רב 

 אם לביצועה בפטור מהיתר היה עיגון בדין.

 דר האבן ועמודי השער ברח' יפוג: 3מקבץ תמונות 

 

התמונות צולמו על ידי מר איציק שוויקי, מנהל מחוז ירושלים במועצה לשימור אתרי מורשת המקור: 

 .2018בישראל, במאי 

הריסות הגדר והעמודים זמן קצר לאחר  -גדר האבן ועמודי השער קודם להריסתם; משמאל  -מימין 

 ביצוע עבודות ההריסה.

נוכח מקומם של הגדר ועמודי השער בטבורה של העיר והערך 

ההיסטורי והנופי שלהם, היה על מנהל אגף רישוי ופיקוח בעירייה 

לקיים התייעצויות, בעיקר עם הייעוץ המשפטי של העירייה, לפני 

 שפטר את עבודות הפיתוח מקבלת היתר בנייה. 

מסר מנהל אגף רישוי ופיקוח בעיריית ירושלים כי  2019בתשובתו מינואר 

התוכנית החלה על האזור איפשרה את הריסת גדר האבן ועמודי השער 

ההיסטוריים, ועבודות ההריסה בוצעו לאחר תכנון ממושך שנעשה בעירייה 

ואושר על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים. מנהל אגף רישוי ופיקוח הוסיף כי 

מאחר שהעבודות, ובכללן עבודות ההריסה, היו אמורות להתבצע על ידי 

חברה עירונית הוא סבר כי ניתן לראות בהן עבודות פיתוח שטח שאינן 

טעונות היתר ואין צורך שיפנה לייעוץ המשפטי בעניין. לדבריו, האינטרס 

הציבורי הצדיק את זירוז ההליכים ללא העמסת הנטל הכלכלי הכרוך 

 קשה להיתר ובטיפול בה על כתפי הציבור. בהכנת ב
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על אחת כמה וכמה  -בעניין זה יובהר כי אין מקום ל"קיצורי דרך" 

קיצורי דרך שמבצע מי שאמון על שמירת דיני התכנון והבנייה. יתר 

על כן, אילו היה מתבקש היתר, היה העניין מגיע לפתחה של מחלקת 

יצות של הריסת השימור, דבר שהיה מאפשר לבחון שוב את הנח

 הגדר ועמודי השער. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי כל עוד מתעכבת השלמת 

הכנתה של רשימת השימור הסטטוטורית לפי התוספת הרביעית, 

חשוב להביא כל סוגיה שנוגעת למבנה או אתר הכלולים ברשימה או 

המיועדים להיכלל בה לפתחה של ועדת השימור העירונית, בטרם 

 עו במבנה שינויים בלתי הפיכים.יבוצ

טען מנהל אגף תכנון עיר בין היתר כי  2018במסמך עירוני פנימי מאוקטובר  .2

לא היה ניתן לשמר את הגדר והעמודים, משום ששימורם היה טעון שינוי 

ב'. לדבריו, שינוי הוראות התוכנית היה עלול 4412של הוראות תוכנית 

בנייה וקבלת טופס אכלוס, עם כל להביא לעיכוב ב"מועד הוצאת היתר ה

 המשמעויות של חשש לתביעת נזיקין מצד היזם, המתלוות לכך". 

תשובת מנהל אגף תכנון עיר אינה עולה בקנה אחד עם העובדה 

לשינוי הוראותיה  76שבאותו זמן קודמה תוכנית מתאר מקומית אחרת

זאת ב', ולכן ממילא היה יכול להיגרם עיכוב כאמור; 4412של תוכנית 

ועוד, הגדר ועמודי השער נכללו בתוכנית הפיתוח של המתחם, והיה 

 ניתן לטפל בהם במסגרתה, כפי שגם הציעה נציגת מחלקת השימור. 

לא זו אף זו, בביקורת נמצא כי במסגרת תהליך אישור התוכנית שקודמה 

נדרשה חוות דעת מחלקת השימור כתנאי לאישור התוכנית. ואולם ועדת 

כי אין צורך באותו שלב בחוות דעת  2016ה בפברואר המשנה החליט

כאמור. בהמשך המליץ מהנדס העירייה על ביטול מוחלט של הדרישה 

 לחוות דעת של מחלקת השימור. 

פעם נוספת נמנעה אפוא ממחלקת השימור ההזדמנות להביע את 

 התנגדותה המקצועית להריסת הגדר ועמודי השער ההיסטוריים.

שהיא המתאימה ביותר לדון במעמדם השימורי של הגדר  -ועדת השימור  .3

מעולם לא נדרשה לסוגיה,  -והעמודים ההיסטוריים ובעלת מומחיות בעניין 

וגורלם של הגדר והעמודים הוכרע בידי אדריכל העיר וצוות התכנון, שאינם 

בעלי מומחיות בתחום השימור. גם לאחר הריסת הגדר והעמודים שאלת 

מדם השימורי והצורך בשחזורם הובאה לפתחה של ועדת המשנה, בלי מע

שהוצגה לפניה חוות דעתה של ועדת השימור ובלי שניתן כל ייצוג בדיון 

שהתקיים בוועדת המשנה לעמדה המקצועית של מחלקת השימור או ועדת 

 
 .2016שבסמכות הוועדה המקומית. אושרה בנובמבר  101-0217885תוכנית   76
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 המדינה מבקר משרד
 ירושלים לעיריית מעיר

 באופן לבחון עליה כי
 קרה כיצד מעמיק
 רכיבים שגורל

 לא מובהקים שימוריים
 אצל לדיון הובא

 ביותר המתאים הגורם
 בו לדון בעירייה

 

השימור. אשר לוועדת המשנה, היא לא ביקשה מוועדת השימור למסור לה 

 ם דנה בנושא.חוות דעת בטר

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לבחון באופן 

מעמיק כיצד קרה שגורל רכיבים שימוריים מובהקים לא הובא לפתחו 

  של הגורם המתאים ביותר בעירייה לדון בו.

ב' לכל המאוחר בשנת 4412אף שמחלקת השימור ידעה על תוכנית 

, ובכלל זה על הסכנה הטמונה בה לרכיבים שימוריים כמו הגדר 2014

ועמודי השער, היא לא נקטה את הצעד המתבקש ולא הביאה את 

לפתחה של ועדת השימור וממילא לא פעלה לאישור הנושא 

הכללתם של הגדר ועמודי השער ברשימת השימור הסטטוטורית לפי 

התוספת הרביעית. אילו נכללו הגדר ועמודי השער ברשימת השימור 

הסטטוטורית, לא היה ניתן להתיר את הריסתם ללא היתר. בעניין זה 

ר בישיבת תיאום לשקול יצוין כי אין די בבקשת נציגת מחלקת השימו

 את הותרתם של הגדר ועמודי השער.

בתשובתה השיבה עיריית ירושלים כי הגדר נכללה ברשימת השימור, אך 

 הרשימה טרם אושרה על ידי ועדת השימור.

משרד מבקר המדינה שב ומדגיש כי אין תחליף להכללתם של מבנים 

ואתרים לשימור ברשימת השימור ולאישורה של הרשימה על ידי ועדת 

 השימור, ומקרה הרס הגדר ועמודי השער ממחיש זאת באופן מובהק. 

כאמור, היתר הבנייה שניתן לביצוע עבודות הפיתוח הותנה במינוי אדריכל  .4

חיות מחלקת השימור לאדריכל השימור המלווה עסקו שימור מלווה. הנ

בבניין מסוים במתחם, אך כללו בין היתר גם דרישה להגנה על מבנים 

היסטוריים סמוכים )ככל הנראה גדר האבן ועמודי השער(. עם זאת, 

בדוחות ליווי השימור שהגיש אדריכל השימור המלווה לא הייתה כל 

מחלקת השימור לא ניהלה כל מעקב התייחסות לגדר ולעמודים. נמצא כי 

אחר עבודתו של אדריכל השימור: העבודות על פי ההיתר החלו ככל 

, אולם דוח הליווי הראשון של האדריכל הוכן רק 2014הנראה עוד בשנת 

 .2018באפריל 

עוד נמצא כי הריסת הגדר ועמודי השער נודעה לאדריכל השימור המלווה 

והוא אף הודיע על כך בשיחה טלפונית  ביום שבו בוצעו עבודות ההריסה,

למחלקת השימור. ואולם ההודעה נמסרה ככל הנראה לאחר שעבודות 

 ההריסה כבר הושלמו.

בתשובתה ציינה עיריית ירושלים כי ייתכן שמחלקת השימור הייתה צריכה 

לדרוש באופן ברור יותר מאדריכל השימור המלווה להתייחס לשימורם של 

ער, וכי הניסוח "מבנים היסטוריים סמוכים" אינו ברור גדר האבן ועמודי הש

 מספיק. 
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 הליקויים מכלול

 הביא המתוארים
 המוחלטת להריסתם

 של הפיכה והבלתי
 ועמודי האבן גדר

 ההיסטוריים השער
 מובהק באופן וממחיש

 של הנמוך מקומם את
 בסדר השימור שיקולי

 העירוני העדיפויות

 

כמו כן, בתנאים להיתר הבנייה המצוינים בטופס היתר הבנייה לא הייתה כל 

התייחסות לגדר האבן ולעמודי השער וגם לא למבנים היסטוריים סמוכים. 

נוסף על כך, גם במסמך שבו קבעה מחלקת השימור את התנאים למתן 

יה ואת התנאים שיירשמו בהיתר הבנייה לא הוזכרו גדר האבן היתר הבני

ועמודי השער, ואף לא הוזכרו מבנים היסטוריים סמוכים. רק על גבי נספח 

ערבות לשימור נקבע כי הערבות חלה גם בנוגע להגנה על המבנים 

 ההיסטוריים הסמוכים. 

ולם לא צוין כי הוא מע 2019בתשובתו של אדריכל השימור המלווה מינואר 

נדרש להגן על גדר האבן ועמודי השער וכי גדר האבן ועמודי השער לא 

 נמצאים בחלקה שבה הוא נדרש לפקח על עבודות השימור. 

נראה כי גם בהזדמנות זו החמיצה מחלקת השימור את ההזדמנות 

למנוע את הרס גדר האבן ועמודי השער. הדעת נותנת כי לו הייתה 

ברור, בולט וחד כי על אדריכל  מחלקת השימור קובעת באופן

השימור המלווה לדאוג גם לשימורם של גדר האבן ועמודי השער, ולו 

הייתה מבצעת בקרה נאותה על עבודתו של אדריכל השימור, הייתה 

נודעת לה בעוד מועד הכוונה להרוס את גדר האבן ועמודי השער, 

ישה והיה באפשרותה לנקוט פעולות למניעת ההריסה, ובכלל זה דר

 להבאת הנושא לפתחה של ועדת השימור העירונית.

מכלול הליקויים המתוארים לעיל הביאו להריסתם המוחלטת והבלתי 

הפיכה של גדר האבן ועמודי השער ההיסטוריים, והם ממחישים באופן 

מובהק את מקומם הנמוך של שיקולי השימור בסדר העדיפויות העירוני. 

עירייה השונים הקשתה על מחלקת ניכר כי דרך פעולתם של גורמי ה

השימור לבצע את תפקידה. אשר למחלקת השימור עצמה, אשר אמורה 

להוביל את נושא השימור בעירייה, גם היא לא עשתה די כדי להגן על 

נכסים שראתה בהם נכסים הראויים לשימור בשל חשיבותם ההיסטורית 

 והאדריכלית הרבה. 

 

 

ליקויים בפיקוח על עבודות במבנים ואתרים 
 לשימור

האחריות לפיקוח על עבודות בנייה המבוצעות במרחב העירוני ולאיתור מקרים 

עבודה  -של ביצוע בנייה או עבודה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר )להלן 

אסורה( מוטלת על מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית ירושלים, בהתאם 

נו מכוחו. לסמכויות המוקנות למפקחיה בחוק התכנון והבנייה ובתקנות שהותק

לגבי מבנים ואתרים לשימור ואזורים המיועדים לשימור קובע נוהל השימור 

העירוני כי פעולות פיקוח כאמור יבוצעו על ידי מפקחים מטעם מחלקת הפיקוח 
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על הבנייה בשיתוף עובדי מחלקת השימור, שלהם יש מומחיות בנושאי שימור. 

ר נדרשים המפקחים במסגרת הפיקוח על עבודות במבנים ובאתרים לשימו

 לוודא בין היתר כי ההנחיות המיוחדות לשימור שנכללו בתנאי ההיתר מבוצעות.

מערך הפיקוח העירוני באתרי השימור בירושלים מסתייע במקרים מסוימים גם 

באדריכלי שימור מלווים שמעסיקים היזמים הפרטיים. אדריכל השימור המלווה 

עבודות  האחראי לתכנון פרטני של 77רהוא אדריכל בעל מומחיות בתחום השימו

השימור והשחזור וכן אחראי לפיקוח על ביצוע העבודות כאמור, בתיאום מלא 

עם מחלקת השימור. בין היתר נדרש אדריכל השימור לעדכן את מחלקת 

השימור עם קבלת היתר הבנייה ועם תחילת העבודות; להגיש אחת לשבועיים 

כתב על כל פעולה המתבצעת בניגוד דוח על התקדמות העבודות; לדווח ב

להנחיות השימור שנכללו בתנאי ההיתר; וכן לתאם עם נציג מחלקת השימור 

סיור באתר אחת לחודש. החובה למנות אדריכל שימור מלווה כתנאי למתן 

 היתר בנייה נקבעה בהנחיות המרחביות. 

ייה משרד מבקר המדינה העיר פעמים רבות על החשיבות שבאיתור עבירות בנ

. לגבי עבודות במבנים ואתרים 78בעודן באיבן ונקיטת צעדי אכיפה מיידיים נגדן

לשימור, קיימת חשיבות רבה אף יותר לעיתוי שבו מבוצעות פעולות הפיקוח 

ומאותרות עבירות הבנייה. הפעלת כלי הפיקוח במבנים ואתרים לשימור בזמן 

ה פגיעה בערכי אמת עשויה למנוע הריסה בלתי הפיכה שלהם. כאשר מתגל

השימור לאחר מעשה, כל שנותר לעשות במקרים לא מעטים הוא להורות על 

 ביצוע שחזור, אשר לרוב אין בו כדי להשיב באופן מספק את המצב לקדמותו.

מידע על התחלת עבודות על פי היתר בנייה אמור להימצא בידי הוועדה 

מראש על התחלת המקומית לתכנון ובנייה, שלה מחויב בעל ההיתר להודיע 

הבנייה ומועדה בהתאם לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה )בקשה 

. בתקנות אלה נקבע כי אם לא ניתנה 1970-להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

הודעה כאמור, יראו את עבודות הבנייה כעבודות המבוצעות שלא בהתאם 

 101בות תיקון לתנאי ההיתר, אפילו אם יבוצעו על פי יתר תנאי ההיתר. בעק

לחוק התכנון והבנייה, בעל ההיתר מחויב להודיע מראש על התחלת הבנייה גם 

לרשות הרישוי המקומית, על מנת שזו תיתן לו אישור להתחיל בביצוע העבודות 

 )אישור תחילת עבודה(.

בביקורת נמצא כי עובדי מחלקת השימור אינם מבצעים בקרות יזומות על 

ם ואתרים לשימור שבתנאי ההיתר לביצוען נקבעו עבודות המבוצעות במבני

הנחיות מיוחדות לשימור. בכלל זה הם אינם עוקבים אחר התחלות בנייה 

באתרים ובמבנים לשימור כאמור בהסתמך על מידע האמור להימצא במוסדות 

 
ש בתפקיד זה נדרש אדריכל השימור המלווה לעמוד בשורה של תנאי כתנאי לכך שיוכל לשמ  77

 סף הנוגעים להשכלתו ולניסיונו וכן לחתום על כתב התחייבות למחלקת השימור. 

)פורסם  2018דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ראו לדוגמה מבקר המדינה,   78

דוחות על הביקורת ; 775' (, "הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל", עמ2018בשנת 

(, "הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 2017)פורסם בשנת  2017לשנת  בשלטון המקומי

דוח על הביקורת ; 1014רישוי בנייה, פיקוח ואכיפה, התקשרויות ומינהל עובדים", עמ'  -

תכנון אכיפת חוק ה -(, "עיריית ירושלים 2009)פורסם בשנת  2009לשנת  בשלטון המקומי

 .701והבנייה במתחם 'גן המלך'", עמ' 
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התכנון. בשל כך נמנעת מעובדי המחלקה האפשרות לדעת מתי אמור אדריכל 

 ביצוע עבודתו ובמסירת דוחות ליווי למחלקה. השימור המלווה להתחיל ב

עוד נמצא כי מחלקת השימור נשענת באופן מוחלט על דיווחיהם של המפקחים 

מטעם המחלקה לפיקוח על הבנייה ועל דוחות הליווי שמגישים אדריכלי 

השימור, זאת גם במקרים שבהם דיווחיהם של אדריכלי השימור מוגשים זמן רב 

 ודות. לאחר שכבר החלו העב

לא זו אף זו, נמצא שהמפקחים מטעם המחלקה לפיקוח על הבנייה היו עדים 

לפגיעה בערכי שימור או לחריגה מהנחיות מחלקת השימור כפי שצוינו בתנאי 

ההיתר, אך לא זיהו אותן ככאלה ולכן לא דיווחו עליהן למחלקת השימור, כפי 

 שיפורט להלן. 

אים אדריכלי השימור בפעולות נוסף על כך, על אף תפקיד המפתח שממל

הפיקוח שמבצעת מחלקת השימור, כפי שגם ממחיש המקרה של הרס גדר 

האבן ועמודי השער ההיסטוריים שתואר לעיל, המחלקה אינה מבצעת בקרה 

נאותה על עבודתם, אינה מקפידה לקבל מהם דיווחים בתדירות הנדרשת ואינה 

 עות העבודות.מקפידה לתאם עימם סיורים באתרים שבהם מבוצ

כי  -לעיתים כעבור שנים  -עקב כל האמור מתגלה לא אחת באיחור ניכר 

הנחיות מחלקת השימור שצוינו בתנאי ההיתר אינן מבוצעות, בחלקן או במלואן. 

 להלן דוגמאות:

, בסמוך לבית הכנסת האיטלקי ומוזיאון יהדות 4ברח' אנג'לו לוי ביאנקיני  .1

ד קודם לכן מבנה של שתי קומות. מקומו או עו 1876איטליה, נבנה בשנת 

של המבנה, תקופת הקמתו והמבנים בסביבתו מלמדים כנראה כי הוא היה 

חלק ממתחם שמידט, אשר תוכנן על ידי האדריכל הטמפלרי הידוע 

 תיאודור זנדל. 

ניתן היתר בנייה להקמת בניינים חדשים למגורים ולמסחר  2011בפברואר 

במתחם שבו ניצב המבנה ההיסטורי. בהנחיות אדריכל השימור המלווה 

אשר נדרשו על פי ההיתר נקבע שימורן של שתי חזיתות במבנה, נוכח ערכן 

התרבותי ואיכותן האדריכלית; בהנחיות נקבע ששימור החזיתות ייעשה 

ת פירוק והרכבה. העבודות במתחם החלו ככל הנראה עוד באותה באמצעו

 השנה. 

הגיש האדריכל המלווה שני דוחות ליווי  2011בספטמבר ובאוקטובר 

למחלקת השימור, וכבר מהם עלה כי אבני החזית לא סומנו ולא פורקו 

באופן ידני כפי שנדרש בהנחיותיו. על אף ליקויים אלה שהתגלו כבר בשנת 

, כשבע שנים לאחר תחילת העבודות, הגיש אדריכל 2018בינואר  , רק2011

השימור המלווה את דוחות ליווי השימור הבאים, לצורך קבלת אישור 

התברר למחלקת השימור  2018לאכלוס המבנה. עם הגשת הדוחות בשנת 

כי האדריכל לא היה מעורב בחלק מהליכי הבנייה; כי הוראות השימור לא 

מבנה שיועדה לשימור פורקה ונעלמה בזמן ביצוע קוימו; וכי חזית ה

העבודות, ובמקום זאת נעשה שחזור לחזית המבנה ללא מעורבות אדריכל 

 השימור. 
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 בשנת שכבר אף

 אדריכל הודיע 2011
 המלווה השימור

 כי השימור למחלקת
 בנוגע הנחיותיה

 לא האבנים לפירוק
 עשתה לא היא, קוימו
 שבע במשך דבר

 שנים

 

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למחלקת השימור שאף שכבר 

הביא לידיעתה אדריכל השימור המלווה כי הנחיות  2011בשנת 

היא לא עשתה דבר במשך  השימור בנוגע לפירוק האבנים לא קוימו,

  שבע שנים כדי למזער את הנזק שנגרם לשימור.

בביקורת נמצא כי מפקחים מטעם מחלקת הפיקוח על הבנייה אומנם 

פעמים, אך לא פיקחו על ביצוע הנחיות השימור  13ביקרו באתר 

 כנדרש על פי ההיתר. 

שחזור המבנה ללא קיום הנחיות השימור, ללא ליווי אדריכל שימור 

וללא האבנים המקוריות התגלה כבעייתי ביותר, כפי שמתואר בדוגמה 

 :הבאה

 -חלונות עגולים בין שתי קשתות  -במבנה המקורי נמצאו "חלונות טאקה" 

אשר שוחזרו על ידי היזם עוד לפני התערבות מחלקת השימור. בעקבות 

, 2018הנחיות מחלקת השימור שניתנו לאחר דיווח האדריכל המלווה בשנת 

ר פורקו ושוחזרו החלונות עוד פעמיים, אולם בסופו של דבר גם לאחר שחזו

 החלונות בפעם השלישית נמצא כי הם שונים מאוד מהחלונות המקוריים. 

 4חלון הטאקה במבנה ברח' אנג'לו לוי ביאנקיני : 4מקבץ תמונות 

 

 .2018דוח ליווי אדריכל השימור המלווה, אפריל  המקור:

 -; משמאל למעלה חלון טאקה מקורי לפני פירוק חזית המבנה - 2011ספטמבר  -מימין למעלה 

חלון  - 2018ינואר  -; מימין למטה חלון טאקה משוחזר קודם למעורבות מחלקת השימור - 2017דצמבר 

 - 2018אפריל  -משמאל למטה טאקה משוחזר לאחר קבלת הנחיות מחלקת השימור בפעם הראשונה; 

 חלון טאקה משוחזר לאחר קבלת הנחיות מחלקת השימור בפעם השנייה.
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ן אדריכל השימור המלווה כי תהליך הבנייה ציי 2019מינואר  בתשובתו

נמשך זמן רב בשל מורכבות המיזם ובעקבות התחלפות הבעלים וחברת 

הניהול, וכי עקב כך אבדו חלק מאבני החזית. האדריכל הוסיף כי החזית 

ששוחזרה אכן לא תאמה את חזית המקורית, וכי הוא ומחלקת השימור 

על מנת להגביר את הדמיון בין  אילצו את היזמים לבצע שינויים חוזרים

 החזית המשוחזרת לחזית המקורית. 

החריגה מהנחיות השימור הגיעה לידיעת מחלקת השימור כבר בשנת 

, אך היא נדרשה לעניין רק כעבור כשבע שנים ולאחר שכבר 2011

נגרם נזק בלתי הפיך לשימור במבנה. החריגה התאפשרה בין השאר 

ור מלפקח על ביצוע עבודתו של עקב הימנעותה של מחלקת השימ

האדריכל המלווה והסתמכותה הבלעדית על דיווחיו, שלא נמסרו 

במועד, ועל דיווחיהם של המפקחים מטעם המחלקה לפיקוח על 

הבנייה, שהיו עדים לחריגות ברורות מהנחיות השימור כפי שנכללו 

בתנאי ההיתר, אך לא זיהו אותן ככאלה ולכן לא דיווחו עליהן 

 ת השימור.למחלק

בשכונת הבוכרים שוכן בית מגורים של שתי קומות  13ברח' יישא ברכה  .2

מקורה בגג רעפים. חלק מהמבנה נבנה בעשור הראשון של המאה 

העשרים, וחלקים אחרים נבנו לאחר מכן. המבנה הוא בעל מאפיינים 

 ייחודיים לתקופה וכולל חצר פנימית המרוצפת באבן. 

בנייה להריסת המבנה במסגרת תוכנית המתאר ניתן היתר  2015בפברואר 

(. היתר הבנייה 38הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה )תמ"א 

הותנה בין היתר בשימור חזיתות המבנה ההיסטורי, במינוי אדריכל שימור 

מלווה ובהפקדת ערבות בנקאית להבטחת קיום הנחיות השימור. העבודות 

 תר.באתר החלו סמוך למתן ההי

חודשים לאחר תחילת העבודות, הגישה אדריכלית  16-, כ2016רק באוגוסט 

, 2016השימור לראשונה דוח ליווי שימור. עוד דוח ליווי הוגש בדצמבר 

הוגש דוח הליווי המסכם. עם הגשת הדוח המסכם התברר  2017ובמאי 

למחלקת השימור כי קירות פנימיים במבנה שיועדו לשימור נהרסו, וכי 

צוף המקורי של החצר הפנימית של המבנה שפורק ויועד לשימור לא הרי

להלן(. אדריכלית השימור אומנם ציינה  5נשמר במלואו )ראו מקבץ תמונות 

בדוח המסכם כי "נעשה שימוש חוזר בריצוף אבן מקורי", אך בעקבות 

הערות מחלקת השימור הודתה כי הריצוף לא נשמר במלואו "בשוגג" 

 קלה". וביקשה "לקבל ה

חודשים מקבלת היתר הבנייה, כאשר פגיעות  16-יוצא אפוא כי רק כ

חמורות בשימור כבר נעשו, קיבלה מחלקת השימור לעיונה דוח ראשון של 

אדריכלית השימור המלווה, ויש חשש כי מחלקת השימור לא ידעה כלל 

 לפני שקיבלה דוח זה כי העבודות באתר כבר החלו. 
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 13החצר הפנימית ברח' יישא ברכה ריצוף : 5מקבץ תמונות 

 

 2017דוח ליווי של אדריכל השימור המלווה, מאי המקור: 

ריצוף החצר הפנימית לאחר הפירוק  -הריצוף המקורי של החצר הפנימית לפני פירוקו; משמאל  -מימין 

 והשחזור. מהתמונה עולה כי בשחזור לא נעשה שימוש בריצוף האבן המקורי במלואו.

נמצא כי במחלקת השימור הופקדה ערבות בנקאית להבטחת בביקורת 

. ואולם מחלקת 13קיום תנאי ההיתר בנוגע למבנה ברח' יישא ברכה 

השימור לא השתמשה בסמכות הנתונה לה ולא חילטה את הערבות לאחר 

ניתן  2018שהתברר כי הנחיות השימור לא קוימו. למעשה, עוד בינואר 

ס אכלוס בנוגע למבנה, וכן הוחזרה ליזם אישור מחלקת השימור למתן טופ

הפרטי הערבות הבנקאית שנדרש להפקיד, אף על פי שהערות מחלקת 

השימור טרם יושמו במלואן. יצוין שבבקשתו לקבלת טופס אכלוס ציין היזם 

הפרטי עצמו כי הוא אינו מתנגד לעיכוב כתב הערבות הבנקאית במחלקת 

 לקה.השימור עד ליישום מלא של דרישות המח

לא זו אף זו, נמצא כי במשך השנים נעשה ניסיון אחד בלבד לחלט ערבות 

של בעל היתר לאחר שהתגלה כי לא עמד בהנחיות מחלקת השימור. 

ואולם גם לאחר שבית המשפט קבע כי העירייה מוסמכת להפעיל את 

סמכותה ולחלט את הערבות באותן נסיבות, היא לא הפעילה סמכות זו 

. בהחלטתו התייחס בית המשפט לחומרת הנזקים שנגרמו כנגד בעל ההיתר

לערכי השימור במבנה שלגביו ניתן פסק הדין וכתב בין היתר כי "המבנה 

נהרס באופן ברוטלי, מבלי שהאבנים בו סומנו כדי לאפשר את שיחזורו 

. בהבהרת המשנה ליועץ 79ומבלי שהדעת ניתנה לערך ההסטורי של המבנה"

נמסר כי הערבות לא חולטה במקרה זה  2019המשפטי לעירייה מינואר 

משום שהעירייה והיזם סיכמו כי הערבות תישמר בידי העירייה עד לגמר 

ביצוע כל עבודות השימור, וכשהסתיימו העבודות לשביעות רצון העירייה 

 הוחזרה הערבות ליזם. 

 
)פורסם  מוסדות חינוך ע"ש מולא אור שרגא יזדי נ' עיריית ירושלים 733-09ם( -הפ )י  79

 (.2.1.11במאגר ממוחשב, 
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נקאית משרד מבקר המדינה מעיר למחלקת השימור כי הערבות הב

נועדה להבטיח את עמידתו של בעל ההיתר בהנחיות שקבעה 

מחלקת השימור בתנאי ההיתר בעניין שימור המבנה או האתר 

שלגביהם ניתן ההיתר וכן לשמש כלי הרתעה בידי העירייה מפני 

פגיעה בערכי שימור. במקרים שבהם נמצא שהיזם הפרטי חורג 

יה ומחלקת השימור מהנחיות השימור באופן מהותי, נכון שהעירי

ישתמשו בסמכות הנתונה להן ויפעלו לחילוט הערבות הבנקאית. 

דרישה להפקדת ערבות בנקאית בלי שקיימת כוונה אמיתית 

להשתמש בה במקרים המתאימים חוטאת אפוא לתכלית הערבות 

ופוגעת בכוח של כלי זה להרתיע את בעל ההיתר מפגיעה בערכי 

 השימור. 

של עבודה אסורה במבנים ובאתרים לשימור לא  יודגש כי בגין עבירה

נקבעה ענישה מחמירה, כפי שנעשה בין היתר לגבי עבודות אסורות 

במקרקעין המיועדים בתוכנית לשמש שטחים ציבוריים פתוחים 

ייתכן כי קביעת ענישה מחמירה  .80ובמקרקעין המצויים בסביבה החופית

ל להגביר את ההרתעה בגין עבודה אסורה במבנים ובאתרים לשימור תוכ

 מפגיעה שאינה בת תיקון באתרים אלה. 

על מינהל התכנון, בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר, לשקול קידום תיקון 

חקיקה בנוגע להחמרת הענישה על עבירה של עבודות אסורות במבנים 

 ואתרים לשימור.

משרד מבקר המדינה מעיר למחלקת השימור כי ניהול מעקב שוטף אחר 

קיום -ת בנייה במבנים ובאתרים לשימור הכרחי על מנת לאתר איהתחלו

של הנחיות השימור בעודו באיבו, ובכך למנוע פגיעה בלתי הפיכה בערכי 

שימור. על מהנדס העיר לדאוג לשיתוף פעולה בין מחלקת השימור ובין 

מוסדות התכנון העירוניים, כדי שלמחלקת השימור יימסר כל המידע על 

במבנים ובאתרים לשימור, דבר שיוכל לסייע בידה לבצע  התחלות בנייה

 את תפקידה. 

מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה בעירייה מסר למשרד מבקר המדינה 

כי גם מחלקתו אינה מסתמכת על מידע סדור המתקבל  2018בנובמבר 

ממוסדות התכנון, אלא מסתמכת על מידע הנאסף בסיורים שמקיימים מפקחי 

 אתרי בנייה ברחבי העיר. מחלקת הפיקוח ב

 
על עבירות  1977-החוק קובע אפשרות להטיל את כפל הקנס הקבוע בחוק העונשין, התשל"ז  80

)א( לחוק התכנון והבנייה. מדובר על אפשרות 243בסעיף מסוג זה ועבירות נוספות המפורטות 

 ש"ח בלבד. 226,000ש"ח במקום קנס של  452,000להטיל קנס בסכום של עד 
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 של העבודה מתכונת
 השימור אדריכלי
 המקבלים, המלווים

 מהיזמים שכרם את
 טומנת, הפרטיים

 מטבע בחובה
 עניינים ניגוד הדברים

 של מובנה
 בכל האדריכלים

 ערכי על להגנה הנוגע
 השימור

 

משרד מבקר המדינה מעיר כי מתכונת העבודה של אדריכלי השימור 

המלווים, המקבלים את שכרם מהיזמים הפרטיים, טומנת בחובה מטבע 

הדברים ניגוד עניינים מובנה של האדריכלים בכל הנוגע להגנה על ערכי 

ומוחלט  השימור. על כן אל לה למחלקת השימור להסתמך באופן בלעדי

על דיווחיהם של אדריכלי השימור המלווים, ועליה לבצע גם היא בקרה 

יזומה, שיטתית ובלתי תלויה על עבודתם, כדי שיהיה באפשרותה לוודא 

 שהיזמים הפרטיים מקיימים את הנחיות השימור. 

בתשובתה מסרה העירייה שמאחר שבמחלקת השימור אין כוח אדם ייעודי 

בנושא הפיקוח על הבנייה במבנים ואתרים לשימור, יצרה העירייה את מנגנון 

"אדריכל שימור מלווה". העירייה מודעת לכך שלעיתים אין במנגנון זה די כדי 

עונים באופן  להגן על מבנים לשימור, וכי דוחות אדריכל השימור המלווה אינם

מספק על הצורך במעקב. העירייה הוסיפה כי בעקבות כל אלו גיבשה מחלקת 

השימור נוהל חדש, בתיאום עם מחלקת הפיקוח על הבנייה ומנהל אגף רישוי 

ופיקוח. על פי הנוהל החדש, שטרם אושר, יידרש אישורה של מחלקת השימור 

הבנייה, ותנאי זה יצורף  כי מונה אדריכל שימור מלווה כתנאי לתחילת עבודות

להיתר הבנייה. כך תוכל מחלקת השימור לדעת מתי אמורות להתחיל העבודות 

 במבנה או באתר לשימור, ומתי עליה לצפות לדוחות הליווי של אדריכל השימור. 

משרד מבקר המדינה רואה בעין יפה את ניסיונותיה של העירייה לשפר 

ות במבנים ואתרים לשימור ובין את מנגנוני הפיקוח על עבודות המבוצע

היתר להוסיף על תנאי היתר הבנייה את מינויו של אדריכל שימור מלווה. 

עם זאת, כפי שהוצג במקרים שלעיל, גם כאשר מונו אדריכלי שימור 

מלווים והגישו דוחות ליווי לא היה בכך די כדי למנוע פגיעה במבנים 

 לשימור. 

השימור להמשיך ולהסתמך על  כל עוד ברצונן של העירייה ומחלקת

דיווחיהם של אדריכלי השימור המלווים, וכל עוד לא נוספים לתקן 

 -מחלקת השימור משרות של מפקחים ייעודיים בעלי ידע בתחום השימור 

על העירייה ומחלקת השימור לשקול שינוי של מתכונת העבודה הקיימת 

זמים הפרטיים, כדי מול אדריכלי השימור ואת ניתוק הזיקה שבינם ובין הי

להבטיח הגנה על ערכי השימור, לדוגמה באמצעות הסדרה מפורטת של 

  .אופן ההתקשרות החוזית בין אדריכל השימור ובין היזם הפרטי
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 סיכום

חקיקתה של התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה בראשית שנות 

התשעים של המאה העשרים ביטאה את ההכרה הלאומית בחשיבותם 

תרים היסטוריים לשימור ואת המחויבות לשמור עליהם למען הדורות של א

הבאים. מלבד ערכם החברתי והתרבותי של האתרים ההיסטוריים, יש 

לאתרים אלה גם ערך כלכלי בלתי מבוטל בשל היותם מקור משיכה 

והשראה לפעילויות מסחר ותרבות. עם זאת, לא אחת כרוכות פעולות 

יין של בעל הנכס או של המחזיק בו. בשל כל השימור בפגיעה בזכויות קנ

אלה יש הכרח בהתערבות ציבורית חיצונית על מנת להסדיר את ההגנה 

 על אתרים לשימור ולהבטיח כי ערכי השימור בהם לא ייפגעו.

משרד מבקר המדינה העלה בביקורת זו ליקויים ניכרים בעבודתם של 

וניים בירושלים, הגורמים השונים המעורבים בתהליכי השימור העיר

ובכללם ועדת השימור ומחלקת השימור. בחינת מכלול הדברים מעלה כי 

קיימים ליקויים בתחום השימור בירושלים, וכי תחום זה אינו זוכה ליחס 

ראוי ולהגנה מספקת. הליקויים נוגעים להפעלת הכלים והסמכויות 

שימור העומדים לרשות העירייה לשם קידום ההגנה התכנונית על ערכי ה

 במבנים ואתרים היסטוריים ומניעת הפגיעה בהם. 

זה יותר משני עשורים, כפי שכבר הוער בדוח הקודם, לא השלימה 

העירייה את גיבוש רשימת השימור כנדרש בתוספת הרביעית, ומבנים 

ואתרים בעלי חשיבות היסטורית ואדריכלית שלא נכללו ברשימה נהרסו 

-ַהכר. במועד סיום הביקורת נכללו כ לחלוטין או שינו את פניהם לבלי

מבנים ואתרים בלבד ברשימת המבנים והאתרים לפי התוספת  1,100

הרביעית המעגנת את מעמדם כמבנים ראויים לשימור. קיימים עוד אלפי 

מבנים שמיועדים להיכלל ברשימה, אך הפעולות הנדרשות מגופי השימור 

 העירוניים לצורך הכללתם ברשימה טרם הושלמו.

נמצאו ליקויים בנוגע להרכבה של ועדת השימור, דבר העלול בין היתר 

לפתוח פתח להפעלת לחצים פסולים על גורמי המקצוע בוועדה. כן 

נמצאו ליקויים בנוגע לשקיפות דיוניה ולהסדרת ניגודי העניינים של 

חבריה. עוד מצביעים ממצאי הביקורת על חולשתם של גורמי המקצוע 

ורם לא אחת לכך שנמנע מהם למלא את ייעודם ולהגן בעירייה, דבר שג

על נכסים שהם עצמם רואים בהם נכסים בעלי חשיבות היסטורית 

 ואדריכלית גבוהה.

ממצאי הביקורת מלמדים שלמרות מדיניותה המוצהרת של עיריית 

ירושלים ולפיה עקרונות השימור הם נדבכי יסוד בפיתוח העיר, ועל אף 

שימורם של אתרים היסטוריים ברחבי העיר, הערך הכלכלי המגולם ב

השימור רחוק מלהיות אמצעי מוביל ומשפיע, ונדרשים מאמצים רבים כדי 

לקדם החלטות במוסדות התכנון בדבר שימורם של אתרים העומדים 

 בסכנת הרס או שינוי.
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כדי לקדם את שימור המבנים והאתרים בירושלים, על העירייה ומינהל 

קויים שצוינו בדוח זה, ויפה שעה אחת קודם. כמו כן, התכנון לתקן את הלי

עליהם להגביר את המודעות של עובדי העירייה ותושבי העיר לחשיבות 

שבשימור מבנים ואתרים ולהשתמש בכל הסמכויות הנתונות להם כדי 

 למנוע פגיעה בהם.

 



 שנישער 
 



 ירושלים עוטף בגזרת והמעברים התפר מרחב
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 תקציר

 כללי רקע

 הקבינט -ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )להלן  1ההחליט 2002 ץבמר

התוכנית נועדה לקיים בגזרת  ."עוטף ירושלים" כניתותלאשר את  הביטחוני(

עוטף ירושלים פעילות למניעת טרור ולסכל הסתננות של שוהים בלתי חוקיים 

 -מכשול פיזי )להלן כנית כללה הקמת ותשב"חים( לישראל. ה -)להלן 

, בגזרת עוטף ירושליםלזיהוי ו אמצעים טכנולוגיים לתצפיתהתקנת והמכשול( 

ובניית מעברים לשם פיקוח על  ,לאורך המכשול פתקיום פעילות ביטחון שוט

של תוואי המכשול  אורכו .מעבר כלי רכב ומעבר סחורות ,הולכי רגל מעבר

והוא מקיף את היישובים גבעת זאב,  ,ק"מ 145בגזרת עוטף ירושלים הוא 

מערב; את השכונות נווה יעקב ופסגת זאב -מצפון חורוןגבעון החדשה ובית 

 . וש עציון ובית"ר עילית מדרוםממזרח; ואת יישובי ג

לתחום במלואו אינו חופף שאושר בגזרת עוטף ירושלים המכשול  תוואי

 -, שכן חלק ממנו עובר באזור יהודה ושומרון )להלן של ירושליםהשיפוט 

בתחום השיפוט של שכונות המצויות למכשול נותרו  ממזרחיצוין כי . (איו"ש

 בכלל 2התפר מרחב בתוכניתירושלים. אחת הסוגיות המרכזיות והחשובות ביותר 

יר של ובתוכנית עוטף ירושלים בפרט היא שמירת מרקם החיים הסב

 האוכלוסייה משני צידי המכשול בד בבד עם הקפדה על הביטחון.

 מסדירה( 43החלטה ב/ -)להלן  14.12.05-מ 43ב/הקבינט הביטחוני החלטת 

לאבטחת המעברים ולהנחיה  בנוגע את חלוקת האחריות בין הגופים השונים

הגופים הללו בכל הקשור לאבטחת המעברים  מקצועית ואת תפקידי

זו ( נקבע בהחלטה 3"רלוטהאגף ל -. המטה ללוחמה בטרור )להלן ותפעולם

האחראי לשפר את התיאום  ,המעברים ותפעולם אבטחתכגורם מסדיר לעניין 

רמים השונים הפועלים בתחום אבטחת המעברים ותפעולם מתוך בין הגו

 ה לאומית.יראי

פרסם מבקר המדינה דוח בנושא המכשול והמעברים בעוטף  2009-ב

ירושלים, שבו הועלו ליקויים הנוגעים להקמת המכשול והפעלתו וכן לפעילות 

 
 .13.3.02-מ 57החלטה ב/  1

הקו הירוק, שתכליתה מניעה וסיכול  מרחב התפר הוא רצועה גיאוגרפית המשתרעת משני צידי  2

 של פעילות חבלנית עוינת )פח"ע( מאזור יהודה והשומרון )איו"ש( לתוך מדינת ישראל.

. תפקידי המטה היו, בין היתר, לייעל את דרכי המלחמה 1996מטה לוט"ר במל"ל הוקם באפריל   3

פעולה, וכן להגביר את התיאום  בטרור על ידי גיבוש המלצות לקביעת יעדים וייזום תוכניות

אוחדו מטה לוט"ר  2017ושיתוף הפעולה בנושא המלחמה בטרור בין הגופים הביטחוניים. בשנת 

 אגף ללוט"ר, ביטחון פנים ועורף. -והאגף לביטחון פנים ועורף לאגף אחד 
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 משרד מבקר המדינהפרסם  2011-ב .4(2009-הדוח מ -המעברים בגזרה )להלן 

ובכלל זה  5שומרוןהדוח בנושא פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ו

פרסם משרד מבקר  2017-ב .(2011-הדוח מ -מעברי עוטף ירושלים )להלן 

 20116-מהמדינה דוח מעקב אחר תיקון הליקויים המרכזיים שהועלו בביקורת 

מהליקויים לא  חלקבו נמצא כי ו ,(2017-הביקורת הקודמת או הדוח מ -)להלן 

 מרכזי כנדבךנוכח חשיבות המכשול  ם.במלואנו וחלקם לא תוק ,נו כללתוק

בשמירה על מרקם החיים הסביר של  והצורך ,גיסא מחד ירושלים על בהגנה

האוכלוסייה משני צידי המכשול מאידך גיסא, שב ועשה מבקר המדינה 

 ביקורת בנושא זה.

 

 הביקורת פעולות

משרד מבקר המדינה ביקורת  עשה 2018נובמבר עד  2017אוקטובר בחודשים 

 הפעילות. בביקורת נבחנה עוטף ירושלים גזרתעברים במהתפר וה מרחבעל 

 עוטף בגזרת החיים מרקם על והשפעתה ובמעברים במכשול הביטחונית

בדוחות  הליקויים המרכזיים שהועלוכמו כן נבדק האם תוקנו  .ירושלים

במטה  "רלוטל אגףב נעשתה הביקורת. הקודמים הנוגעים לעוטף ירושלים

משרד  -במשרד ראש הממשלה )להלן , המל"ל( -לביטחון לאומי )להלן 

 -לביטחון הפנים )להלן משרד ב, (הב"טמש -רד הביטחון )להלן משברה"ם(, 

 במינהל, צה"לב, המשטרה( -)להלן  משטרת ישראלב, (לבט"פהמשרד 

השב"כ(, ברשות האוכלוסין  -ירות הביטחון הכללי )להלן שבהאזרחי, 

 וההגירה וברשות המעברים היבשתיים.

מבקר המדינה עבור משרד  צעוב 2018 ומאי אפריל בחודשיםציבור: ה שיתוף

הליך  - הליך הביקורת )להלןתהליך של שיתוף ציבור תושבי מזרח ירושלים ב

לקבל ממקור ראשון עמדות של  הייתה הציבור שיתוף מטרת(. הציבור שיתוף

 42 השתתפו בוש, בהליך. בכל הנוגע לשירותים שהם מקבלים תושבים

 הפעילות ובהם שונים נושאים נבחנו, היוועצות קבוצות בחמש תושבים

 .במעברים והתנאים

 

 
 .64(, "המכשול והמעברים בעוטף ירושלים", עמ' 2009)א 59דוח שנתי מבקר המדינה,   4

(, "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון", 2011)א 61דוח שנתי מבקר המדינה,   5

 . 13עמ' 

 -(, "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון 2017) ב67דוח שנתי מבקר המדינה,   6

 . 1797ממצאי מעקב", עמ' 
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 תוואי לאורך

 בגזרת המכשול
 נותרו ירושלים עוטף
 פרצות שתי

 כניסה המאפשרות
 משטחי חים"שב של
 לירושלים ש"איו

 את מסכנות ובכך
 תושבי ביטחון
 ישראל

 

 הליקויים העיקריים

 פרצות במכשול

 תוואי לאורךפרצות  שתי נותרו( הביקורת סיום מועד -)להלן  2018 בנובמבר

כניסה של שב"חים  מאפשרות אלה פרצות. ירושלים עוטף בגזרת המכשול

לציין  חשוב .ישראלאת ביטחון תושבי  מסכנות"ש לירושלים ובכך איומשטחי 

באכזריות  ורצחהפרצות  אחתחדר מחבל מחברון לירושלים דרך  7.2.19-כי ב

  .תקוע היישובמ 19ז"ל, צעירה בת  אנסבכראורי  את יעל-עין ביער

 

 פערים בתקשורת בין הכוחות הפועלים 

 בגזרת עוטף ירושלים

 הגבול משמר של הסיור כוחות"ל, צה של בנימין חטיבת של הסיור בין כוחות

 קיימים פערי תקשורת ישראל ומשטרת ירושלים עוטף של"ב( מג -)להלן 

  .פעילותם וביעילות הכוחות בין בתיאום הפוגעים

 

 ביצוע החלטת ראש הממשלה -אי

 בנוגע לאזרוח המעברים

ית דאז אריאל שרון ז"ל לאשר את תוכנ ראש הממשלההחליט  2005בשנת 

ועד מועד שנים,  13-חלפו כ . מאזמעברי עוטף ירושלים ולאזרח את המל"ל

  .מעבר שום סיום הביקורת לא אוזרח

, מר בנימין ראש הממשלהבמועד סיום הביקורת חלפו ארבע שנים מאז קבע 

"ל המל שהכין ההצעות , אולםהאזרוח נושא את לעומק לבחון יש כי ,נתניהו

 לא לאיוממ הביטחוני בקבינט נדונו עדיין לאלהנחיית ראש הממשלה  בהתאם

 חשובכה  נושא בהבאת שנים מספר של עיכוב .דברים של לגופם וכרעוה

 בתיעדוףצורך ה כשמובא בחשבון גם - ובהכרעת הדרג המדיני לגביו לדיון

 .סביר אינו - נושאים אחרים

 

 עיכוב בפתיחת מעבר מצודת אדומים

מועד סיום אולם, ב .2018במאי  מההושל מעבר מצודת אדומיםהקמתו של 

 ו.להפעלת כיםערועדיין לא היו ומשטרת ישראל "פ לבטהמשרד הביקורת 

 הטבעת כביששל  פתיחתואת במועד עיכבה המעבר  הפעלת-נוסף לכך, אי
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 מחסור קיים

 וניכר מתמשך
 במעברי במאבטחים

 אשר ירושלים עוטף
 בביטחון פוגע

 השוטפת ובפעילות
 במעברים

 

ש"ח ואשר נועד לשפר את מרקם החיים  מיליון 220-כהושקעו  בוש ,7המזרחי

 .והפלסטינית הישראלית האוכלוסייהשל 

 

 היעדר איוש המעברים בבוגרי קורס מפקדי מעברים 

ישראל פיתחה וקיימה קורס ייעודי להכשרת מפקדי מעברים, אולם  משטרת

על  השפעהלהיות לכך  ויכולההם בוגרי הקורס,  במעברים המפקדיםלא כל 

  .הבידוק והליובקיאותם בנ ועיותםמקצ

 

  מאבטחים במעברי עוטף ירושליםמחסור ב

 ופערים בכשירותם המבצעית 

 פוגע אשר ירושלים עוטף במעברי במאבטחים וניכר מתמשךמחסור  קיים

 בעוטף המאבטחים, זה מחסור בשל. במעבריםהשוטפת  ובפעילות בביטחון

 דברהמשטרה,  בנוהל כנדרש הכשרה ריענון בימי משתתפים אינם ירושלים

  .המבצעית בכשירותםהפוגע 

 

התנגדות המשטרה ליישם את ההחלטה בנוגע 

 להנחיית השב"כ במעברי עוטף ירושלים

 לאאף הערות קודמות של מבקר המדינה, המשטרה  ועל 43/ב החלטה חרף

 אשרלהתנגד לקבל את הנחיות השב"כ,  וממשיכה 43את החלטה ב/ מיישמת

 לשינוי פועלת אינה היא ומנגד, 8בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע הסמכות לו

 תקין. במינהל פגיעהמשום  יש הקיים במצב .ההחלטה

 

 ירושלים עוטף במעברי בידוק בנוהלי עמידה-אי

 תרגיליםמתוך ארבעה  בשניים כי, המשטרה מצאה ביתוניאהסחורות  במעבר

 התפקיד את הצבאית המשטרה חיילילא ביצעו  2017 - 2016 בשנים שקיימה

 .הבידוק לנוהלי בהתאם עליהם המוטל

 
, סמוך לצומת 1, סמוך לכניסה ליישוב ענתות, לבין כביש מס' 437כביש המחבר בין כביש   7

כיוונית של ישראלים ושל פלסטינים בשני -הכניסה לשכונת עיסאוויה. הכביש יאפשר תנועה דו

 נתיבים נפרדים. 

 ו ברכבו.מיטלטלין הנמצאים עליו א -תחום הטיפול הביטחוני בנוסע עוסק בבידוק אדם וכבודתו   8
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 השלמת פיתוחה של המערכת הממוחשבת -אי

 "רעו"ת"-לרישום עוברים ותנועות 

 מערכת רעו"ת או המערכת( נועדה -)להלן המערכת הממוחשבת "רעו"ת" 

בעלי , השבים הישראליםועוברים הרישום לבקרה וללשמש מערכת אחודה 

 חלפו הביקורת סיום במועד .פלסטינים העוברים במעבריםוכן לדרכונים זרים, 

 שהושקעו ואףהמערכת,  פיתוח על ההחלטה התקבלה מאז שנים 12-מ יותר

 .לסיומו צפוימועד  ואין, הושלם טרם הפיתוחמיליון ש"ח,  28בפיתוחה 

 

 ההמלצות העיקריות

 על, ירושלים עוטף בגזרת במכשול הפרצות בשל הקיים הסיכון נוכח

המענה הביטחוני  את מספקים הםוצה"ל לוודא כי  המשטרה"ט, משהב

 .סיכוןהמיטבי לצמצום ה

 החדשיםמשטרת ישראל וצה"ל לוודא כי לאחר רכישת מכשירי הקשר  על

 בעיית התקשורת בין הכוחות בשטח.  תיפתר

והפעולות שנעשו מאז לקידום  2005החלטת ראש הממשלה דאז בשנת  נוכח

 יביא"ל שהמל ראויהעדיפויות הביטחוני לעת הזו,  סדר ונוכחאזרוח המעברים 

 בהקדם הממשלהפני ראש ל דיוןנושא אזרוח מעברי עוטף ירושלים ל את

להנחות  אם סופיתיכריע ו הרלוונטיים השיקולים כל את שישקול כדי האפשרי

 את לבטל אוהמקורות התקציביים לכך  וקביעתעל אזרוח המעברים 

  .כנו על המצב את ולהותיר אזרוחם על ההחלטה

וכח הסיכום התקציבי שנקבע בין משרד האוצר למשרד לבט"פ בנושא נ

לוודא כי  "פלבטהמשרד  על, אדומיםהמשאבים להפעלת מעבר מצודת 

 מעבר מצודת אדומים, יפעל במתכונת מלאה בהקדם האפשרי. 

 עלהנדרשים ממפקדי המעברים,  יםפיקודיהו יםניהוליה הכישורים נוכח

אייש את מעברי עוטף ירושלים כדבר שבשגרה במפקדים שעברו ל המשטרה

 לשם כך. ושיבוץכנית הכשרה וייעודי, ועליה להכין ת הכשרהקורס 

 במעברים הכשירות למאבטחים כי לוודא"פ לבטהמשרד ל עהמשטרה ו על

 .לאלתר במאבטחים למחסור פתרון ולמצוא הנדרשת המבצעית

את  -"כ השב עם יאוםבת -"פ להנחות את המשטרה למצוא לבטהשר  על

  .ה, או לחלופין לפעול לשינוי43הדרך לקיים את החלטה ב/

לכך שחיילי המשטרה  דאוג, ועל צה"ל ללמעברים האחראית, המשטרה על

הצבאית יבצעו את תפקידם תוך הקפדה על עמידה בנוהלי הבידוק, זאת כדי 

 לשפר את איכות הבידוק במעברים.

מערכת רעו"ת חדשה ועדת ההיגוי לפיתוח כגוף שמוביל את מל"ל, על ה

 השותפים הגופים עם ולקבוע האפשרי בהקדם פיתוחה להשלמת לפעול
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קביעת ו הפיתוח, תוך עמידה בזמנים מוגדרים המשךל אחראי גורםה לפיתוח

 . ביניהם תקציבי לשיתוף מנגנון

 

 סיכום

ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל ומקום מושבם של מוסדות השלטון 

וסמליו. לעיר ירושלים זיקות רבות לאוכלוסיות מגוונות בהיבט הפוליטי, הדתי 

יערכות נאותה בגזרת עוטף והלאומי. נוכח מעמדה המיוחד של ירושלים, לה

הצורך לשפר ירושלים נודעת חשיבות ביטחונית ומדינית מהמעלה הראשונה. 

את רמת הביטחון האישי של תושבי ישראל בכלל ותושבי אזור עוטף ירושלים 

בפרט, הביא להקמת המכשול בגזרת עוטף ירושלים, המשמש נדבך מרכזי 

נועדו לפקח על מעבר שלים בהגנה על ירושלים. המעברים בגזרת עוטף ירו

פיגועי טרור בישראל ולמנוע , כלי רכב וסחורות בין איו"ש לישראל הולכי רגל

 . והסתננות לתחומה

אזרחים ישראלים,  ,בין היתר ,כולל הרכב האוכלוסייה המשתמשת במעברים

פלסטינים, תושבי מזרח ירושלים, דיפלומטים ותלמידים. הטיפול באוכלוסייה 

ברגישות  פעולהזו במעברים מחייב מקצועיות, מיומנות, ויכולת מגוונת 

  ובהתחשבות מחד גיסא, והקפדה על כללי זהירות וביטחון מאידך גיסא.

משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את הפעולות שנקטו משרד הביטחון, צה"ל 

ומשטרת ישראל להשלמת מרבית תוואי המכשול בגזרת עוטף ירושלים 

את שיתוף פעולה הנבנה בין ו ים ושיפור השירות הניתן בהםולשדרוג המעבר

זאת, במועד  עםלהבטיח מענה מיטבי כנגד האיומים.  כדי גורמי הביטחון,

 האבטחהלעמידה בנוהלי  בנוגע משמעותיים ליקוייםסיום הביקורת נותרו 

 המאבטחים ולכשירות למפקדים הנדרשת להכשרה ובנוגע הביטחוני והבידוק

 ותאפשרמ אשר במכשול פרצותשל  ןעל כך, המשך קיומ נוסף .במעברים

  .ישראלאת ביטחון תושבי  מסכן"ש לירושלים איוכניסה של שב"חים משטחי 

נוכח חשיבותם של המכשול והמעברים לביטחון תושבי מדינת ישראל 

של קבוצות האוכלוסייה השונות משני צידי ולהבטחת מרקם חיים תקין 

, על ממשלת ישראל לממש את החלטותיה בנוגע להשלמת תוואי המכשול

המכשול ולקבל החלטה בנוגע לאזרוח המעברים בגזרת עוטף ירושלים. על 

כלל הגופים העוסקים בביטחון השוטף במעברים ולאורך המכשול, ובכלל זה 

לפעול לשיפור שיתוף ו להמשיךעל צה"ל, משטרת ישראל והמשרד לבט"פ, 

. במעברים הביטחוני ואת הבידוקלשפר את האבטחה כדי , ביניהםהפעולה 

לתיקון הליקויים דיחוי  ללא לפעולעל משרד הביטחון, צה"ל ומשטרת ישראל 

תקין לתושבי ירושלים שנותרו כדי לאפשר רמת ביטחון גבוהה ומרקם חיים 

ובין רכי הביטחון וזאת תוך שמירה על האיזון העדין בין צ ולבאים בשעריה,

 הישראלית והפלסטינית. האוכלוסייהרווחת 
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  מבוא
ועדת השרים(  -אישרה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )להלן  2001ביולי 

במטרה לספק  10תוכנית מרחב התפר( -)להלן  9תוכנית מקיפה למרחב התפר

איו"ש(.  -מענה לאיומים הביטחוניים על ישראל מאזור יהודה ושומרון )להלן 

הסתננות של התוכנית נועדה לקיים פעילות למניעת טרור בכל המרחב ולסכל 

שב"חים( לתחומי ישראל, החודרים בשלוש דרכים:  -שוהים בלתי חוקיים )להלן 

טיפוס על החומה באמצעות חבל, הברחה באמצעות כלי רכב והצגת תיעוד 

החליטה הממשלה על ביצוע  2001בדצמבר )היתר כניסה( מזויף במעבר. 

 אישר אותה 2002 ץבמרותוכנית עוטף ירושלים כחלק מתוכנית מרחב התפר, 

אמצעים התקנת כנית כללה, בין היתר, הקמת מכשול וותה. 11הביטחוני הקבינט

 פת, קיום פעילות ביטחון שוטבגזרת עוטף ירושליםלזיהוי ו טכנולוגיים לתצפית

, כלי רכב הולכי רגלמעברים לשם פיקוח על מעבר  16לאורך המכשול ובניית 

 במשרד תפרו גבולות נהלתימ באמצעותתוכנית מרחב התפר מנוהלת . וסחורות

בעיקר להתקשרויות הכספיות עם  האחראית ,"ט(משהב -הביטחון )להלן 

הקבלנים האחראים להקמתו ולתחזוקתו של המכשול ולפיקוח עליהם, 

בפיקוד המרכז של צה"ל, האחראית לתכנון  "קשת צבעים" נהלתימובאמצעות 

  ו.בילאפיון מרכיתוואי המכשול, לתכנון הקמתו ו

במלואו לתחום השיפוט  חופף אינו ,שאושר ירושלים עוטף בגזרת המכשול תוואי

ממזרח למכשול, כלומר יצוין כי של ירושלים, שכן חלק ממנו עובר באיו"ש. 

מחוץ לתוואי, נותרו שכונות הנמצאות בתחום השיפוט של ירושלים. השכונות 

הערכות  לפיושכונת כפר עקב.  הגדולות ביותר הן מחנה הפליטים שועפאט

עד  120,000 למכשול ממזרח שנותרו בשכונותמתגוררים  2018 בשנת ,שונות

 .12(שב"חים) פלסטינית זהות תעודת בעלי הםמ ניכר חלק, תושבים 140,000

אחת הסוגיות המרכזיות והחשובות ביותר בתוכנית מרחב התפר בכלל ובתוכנית 

עוטף ירושלים בפרט היא שמירת מרקם החיים הסביר של האוכלוסייה משני 

צידי המכשול, בד בבד עם הקפדה על הביטחון. סוגיית מרקם החיים נוגעת 

רח בעיקר לקבוצות האוכלוסייה האלה: תושבי ירושלים המתגוררים ממז

למכשול המבקשים לעבור לצידו המערבי, ופלסטינים תושבי איו"ש המבקשים 

 להיכנס לירושלים לצורכי תעסוקה, שירותים רפואיים וכד'. 

כלי רכב להולכי רגל, ל יםמעברעוטף ירושלים כוללים בגזרת  כאמור, המעברים

 לכלי רכבהרכב מיועדים לישראלים בלבד )כלי  מעבריסחורות. מעבר אחד לו

כניסה לישראל למעט באישורים חריגים(. מעבר הסחורות ה הינים אסורסטפל

"ש לישראל ולהעברת סחורות מישראל מאיו פלסטיניותלהעברת סחורות  מיועד

למעבר הולכי הרגל משמשים בעיקר ל םמעבריה ."שבאיופלסטיני  ליעד

פלסטינים תושבים משכונות ירושלמיות שממזרח לתוואי התפר, למעבר של 

 
מרחב התפר הוא רצועה גיאוגרפית המשתרעת משני צידי הקו הירוק, שתכליתה מניעה וסיכול   9

  חבלנית עוינת )פח"ע( מאזור יהודה ושומרון )איו"ש( לתוך מדינת ישראל. של פעילות

 , "תכנית מרחב התפר".18.7.01-מ 24החלטה ב/  10

 .13.3.02-מ 57החלטה ב/   11

מתושבי השכונות שממזרח למכשול הם שב"חים; על פי  30%ריית ירושלים על פי הערכת עי  12

 מתושבי השכונות הללו הם שבח"ים. 50%הערכת המשרד לענייני ירושלים 
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בעלי דרכונים זרים למעבר של תרים מיוחדים )כגון היתרי עבודה(, וכן יעלי הב

, דרך 2018פברואר מעל פי נתוני מינהלת קשת צבעים "ש לישראל. איומשטחי 

-תושבים ואזרחים וכ 307,000-מעברי עוטף ירושלים נכנסים לירושלים מדי יום כ

 היתרי עבודה בישראל. פלסטינים בעלי 13,000-כלי רכב, ובכלל זה כ 125,000

 כי( 43החלטה ב/ -)להלן  14.12.05-מ 43ב/הקבינט הביטחוני קבע בהחלטה 

שבמטה לביטחון לאומי )להלן  13("רלוטהאגף ל -ללוחמה בטרור )להלן מטה ה

האחראי  והוא המעברים ותפעולם אבטחתמסדיר לעניין ה הוא הגורם המל"ל( -

לשפר את התיאום בין הגורמים השונים הפועלים בתחום אבטחת המעברים 

 להמליץ הוא של האגף ללוט"ר העיקרי תפקידו ה לאומית.יותפעולם מתוך ראי

 לאבטחת המוקצים המשאבים לחלוקת הרצוי הקדימויות סדר על לממשלה

 הגורמים בין גזרה גבולות ולהגדיר מחלוקות בפתרון לסייע, המעברים

 של ההחלטות קבלת כי ,בהחלטה נקבע עוד. המעברים באבטחת המשתתפים

 בהחלטת 2005בדצמבר  שגובש למנגנון בהתאם תיעשה המסדיר הגורם

תשתיות המחלקת המעברים ו, וכי 4414/ב' מס לאומי ביטחון לענייני השרים

שמש גורם מנחה בנוגע לאבטחה תמחלקת מעברים(  -במשטרת ישראל )להלן 

ושירות הביטחון טיפול הביטחוני במטען במעברי הסחורות, ולבמעברים  הפיזית

  .שמש גורם מנחה בנוגע לבדיקת הנוסע וכבודתוהשב"כ( י -הכללי )להלן 

קבעה את חלוקת האחריות הביטחונית בין  30.4.06-מ 4784החלטת ממשלה 

ת צה"ל למשטרת ישראל, ולפיה יש "להטיל על משטרת ישראל את האחריו

לביטחון הפנים ולסדר הציבורי בשטח עוטף ירושלים ואת האחריות לסדר 

הציבורי בשכונות השייכות לתחום המוניציפאלי של ירושלים, הנמצאות מחוץ 

לשטח עוטף ירושלים, ולהטיל על צה"ל את האחריות לביטחון הפנים שבמרחב 

הנמצאות התפר בשטח מדינת ישראל ובשכונות בשטח המוניציפלי של ירושלים 

 ".מחוץ לשטח עוטף ירושלים

צה"ל מממש את האחריות הביטחונית שהוטלה עליו בגזרת עוטף ירושלים 

חטמ"ר( עציון, הנושאת  -באמצעות שתי חטיבות: חטיבה מרחבית )להלן 

באחריות הביטחונית ממזרח לתוואי המכשול, בחלקו הדרומי של עוטף ירושלים 

, הנושאת באחריות הביטחונית ממזרח לתוואי לכיוון גוש עציון; וחטמ"ר בנימין

 עקב כפר בשכונת זה המכשול, בחלקו הצפוני של עוטף ירושלים, ובכלל

 .ירושלים של לשטח השיפוט השייכת

האחריות לניהול המעברים הוטלה על משטרת ישראל והיא מממשת אחריות זו 

באמצעות יחידת המעברים ובאמצעות כוחות מג"ב של עוטף ירושלים שפועלים 

בכפיפות למפקדת מג"ב עוטף ירושלים ומחוז ירושלים של משטרת ישראל. 

רה כוחות מג"ב של עוטף ירושלים מפעילים את המעברים באמצעות גדוד משט

 
. תפקידי המטה היו, בין היתר, לייעל את דרכי המלחמה 1996מטה לוט"ר במל"ל הוקם באפריל   13

תוכניות פעולה, וכן להגביר את התיאום  בטרור על ידי גיבוש המלצות לקביעת יעדים וייזום

אוחדו מטה לוט"ר  2017ושיתוף הפעולה בנושא המלחמה בטרור בין הגופים הביטחוניים. בשנת 

 אגף ללוט"ר, ביטחון פנים ועורף. -והאגף לביטחון פנים ועורף לאגף אחד 

נושא מסוים, קובעת כי בסמכותו של הגורם המסדיר לקבוע בידי מי האחריות ל 44החלטה ב/  14

מה תכולתה של האחריות ומה הם קשרי הגומלין בין הגורמים השונים. הגורם המסדיר יפעל רק 

במקרים שבהם לא מונה אחראי לתחום מסוים, או כאשר יש ריבוי גורמים שעוסקים בתחום 

 מסוים ואין ביניהם תיאום.
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צבאית של צה"ל האחראי לבידוק של העוברים במעברים ובאמצעות העסקת 

 מאבטחים מטעם חברה פרטית.

פרסם מבקר המדינה דוח בנושא המכשול והמעברים בעוטף  2009-ב

, שבו הועלו ליקויים הנוגעים להקמת המכשול והפעלתו ולפעילות 15ירושלים

משרד מבקר המדינה ם פרס 2011-ב(. 2009-הדוח מ -במעברים אלה )להלן 

ובכלל זה מעברי עוטף  16לאיו"שדוח בנושא פעילות המעברים בין ישראל 

פרסם משרד מבקר המדינה דוח  2017-ב .(2011-הדוח מ -ירושלים )להלן 

הביקורת  - )להלן 201117-מ בדוחמעקב אחר תיקון הליקויים המרכזיים שהועלו 

וחלקם לא  נו,מהליקויים לא תוקחלק , ובו נמצא כי (2017-הקודמת או הדוח מ

כנדבך מרכזי בהגנה על ירושלים מחד נוכח חשיבות המכשול  ם.במלואנו תוק

בשמירה על מרקם החיים הסביר של האוכלוסייה משני צידי  והצורך גיסא,

 המכשול מאידך גיסא, שב ועשה מבקר המדינה ביקורת נוספת בנושא זה.

 

 

 הביקורת פעולות
משרד מבקר המדינה ביקורת  עשה 2018נובמבר עד  2017אוקטובר בחודשים 

. בביקורת נבדקה הפעילות עוטף ירושלים גזרתעברים במהתפר וה מרחבעל 

הביטחונית במכשול ובמעברים והשפעתה על מרקם החיים בגזרת עוטף 

בדוחות הקודמים  הליקויים המרכזיים שהועלו ירושלים. כן נבדק האם תוקנו

במשרד ראש , במל"ל "רלוטל אגףב נעשתה הביקורתוטף ירושלים. הנוגעים לע

משרד ב, (הב"טמש -רד הביטחון )להלן משמשרד רה"ם(, ב -הממשלה )להלן 

, המשטרה( -)להלן  משטרת ישראלב, (לבט"פהמשרד  -לביטחון הפנים )להלן 

 -ירות הביטחון הכללי )להלן שהמנהא"ז(, ב -, במינהל האזרחי )להלן צה"לב

 -השב"כ(, ברשות האוכלוסין וההגירה וברשות המעברים היבשתיים )להלן 

 רמי"ם(.

מבקר המדינה עבור משרד  בוצע 2018 ומאי אפריל בחודשיםציבור: ה שיתוף

הליך  - הליך הביקורת )להלןתהליך של שיתוף ציבור תושבי מזרח ירושלים ב

לקבל ממקור ראשון עמדות של  הייתה הציבור שיתוף מטרת(. הציבור שיתוף

 תושבים 42 השתתפו שבו, בהליךבכל הנוגע לשירותים שהם מקבלים.  תושבים

 והתנאים הפעילות ובהם שונים, נושאים נבחנו, היוועצות קבוצות בחמש

 .במעברים

 

 

 
 . 64(, "המכשול והמעברים בעוטף ירושלים", עמ' 2009)א 59דוח שנתי מבקר המדינה,   15

(, "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון", 2011)א 61דוח שנתי מבקר המדינה,   16

 .13עמ' 

 -( " "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון2017) ב67דוח שנתי מבקר המדינה,   17

  .1797ממצאי מעקב", עמ' 
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 פרצות במכשול בעוטף ירושלים
 לתחומי והסתננות עוינת חבלנית פעילות למנוע ,כאמור ,נועדה המכשול הקמת

, כי "ממשלת ישראל רואה נקבע 2005 מיולי 3873 ממשלה בהחלטת. ישראל

של גדר הביטחון באזור ירושלים, כדי לשפר את רמת  מיידיתחשיבות בהשלמה 

 הביטחון האישי של תושבי ישראל בכלל, ותושבי אזור עוטף ירושלים בפרט". 

ק"מ והוא מקיף את  145הוא  שליםירו עוטף בגזרת המכשול תוואישל  אורכו

השכונות נווה  אתמערב; -מצפון חורוןהיישובים גבעת זאב, גבעון החדשה ובית 

 מדרום.  עילית"ר ובית עציון גוש יישובי ואתיעקב ופסגת זאב ממזרח; 

 שתיעוטף ירושלים  בגזרת ו( נותרהביקורת סיום מועד -)להלן  2018 בנובמבר

  .פרצות

 זה. בדיון שנה לאותה מכשולים הקמת באישור הביטחוני הקבינט דן 2016 במרץ

( את סטטוס המינהלה -"ט )להלן במשהבגבולות ותפר  מינהלת ראש הציג

, לשכלולם ולעיבוים בכל גבולות מכשולים להקמת התוכניות אתהביצוע ו

 לביצוע מיועד אינו נוסף באזור המכשול תוואי כי הבהיר המינהלהישראל. ראש 

, כי "גם זה בדיון ציין. ראש הממשלה ואחרים משפטיים אילוצים עקב זה בשלב

אם ברור, שלאחר הפעילות שלנו ייוותרו עדיין פרצות )בשל בעיות משפטיות, 

בכך משום צמצום משמעותי באיום". באותו דיון  יהיהפנימיות ותקציביות(... 

 פשרותהא לגבי מצב תמונת שבועות שישה תוך להכיןהממשלה  ראש הנחה

 .נוסף באזור גם המכשול להקמת

 ממצאי על"ם למשרד מבקר המדינה בתשובתו רהמסר משרד  2016 בנובמבר

כי "נושא הפרצות בגדר כרוך בבעיות פנימיות, משפטיות  הקודמת הביקורת

התקיים  2016 ביוני 9 ביום" ", וכיהמדיני לדרג וידוע מטופל אךותקציביות, 

 לסגירת התקציבים ותדיון קבינט... שבמסגרתו אושרה התכנית והמקור

יוקצה סך של...  2016-]ונקבע כי[ ב ושומרון ביהודה התפר בקו הפרצות

 " )ההדגשות במקור(."ח(ש מיליון 180) התפר בקו הפרצות לסגירת

דרך אחת  כי המינהלהציין ראש  2017קשת צבעים משנת  מינהלתשל  במסמך

 לעורף והן לירושלים הן טרור ופעילי חים"שבעלולים להיכנס הפרצות "

  ".ישראל

 תשובת -)להלן  המדינה מבקר למשרד 2019 בינוארשמסר צה"ל  בתשובה

אחת  בסגירת ביטחוני צורך רואים ישראל ומשטרת"ל צה" כי צויןצה"ל( 

)ההדגשה  "ם-י בעוטף הביטחון גדר תוואי מהשלמת כחלקהפרצות 

 ביטחוני-תקציבי עדיפויות וסדר המדיני הדרג החלטת פי עלזאת,  עם(. במקור

המבצעי הקיים  המענה וכי ,הזו בעת יושלם לאאחד הקטעים  תוואי כי וחלטה

אל מול מרחב זה מתבסס על פעילות מבצעית שוטפת של כוחות משטרה 

וכוחות צה"ל הפועלים באופן שוטף בגזרה זו ועל מערך איסוף טכנולוגי בגזרה. 

אף שהשלמת תוואי הגדר שתוכננה למרחב זה  על" כי"ל צהבתשובתו הדגיש 

 ומשטרתרחב, צה"ל מסייעת רבות לשיפור האפקטיביות הביטחונית במ הייתה

 העיר על האיום כל ולסכל לצמצם"מ ]על מנת[ ע מלא בתיאום פועלים ישראל

 ". זה ממרחב ירושלים
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 בעוטף הפרצות
 מאפשרות ירושלים

 חים"שב של כניסה
 ש"איו משטחי

 ובכך לירושלים
 ביטחון את מסכנות

 ישראל תושבי

 

ורצח אחת הפרצות חדר מחבל מחברון לירושלים דרך  7.2.19-ב כילציין  חשוב

 .תקוע היישובמ 19ז"ל, צעירה בת  אנסבכראורי  אתיעל  -עין ביער באכזריות

הביקורת טרם נסגרו כל הפרצות בעוטף ירושלים אף על פי במועד סיום 

 לסגירת תקציביים ותכנית ומקורות 2016ביוני  הביטחוני אישר קבינטשה

הפרצות בעוטף ירושלים. הפרצות הן סיכון ביטחוני חמור כיוון שהן 

מאפשרות כניסה של שב"חים משטחי איו"ש לירושלים, ובכך מסכנות את 

נוכח הסיכון הקיים והתממשותו ברצח שתואר לעיל  ביטחון תושבי ישראל.

הביטחוני המיטבי  המענה ניתןעל משהב"ט, המשטרה וצה"ל לוודא כי 

 . יכון הנובע מקיומן של פרצות אלהלצמצום הס

 

 

 בגזרתבין הכוחות הפועלים  פעולה שיתוף
 ירושליםעוטף 

, בירושלים טרור פיגועי 76 אירעו 2016 - 2015 בשנים"ל עולה כי המל ממסמכי

 שהתגוררו מפגעים ידי על 13-ו ירושלים תושבי מפגעים ידי על בוצעו מהם 47

 .ממזרח למכשוללגדר,  שמחוץ בשכונות

כאמור, בגזרת עוטף ירושלים פועלים כוחות ביטחון רבים בתפקידים שונים. כל 

אחד מהם הוא נדבך חשוב בהגנה על ירושלים בגזרה שבאחריותו, ומשכך 

 הכוחות נדרשים לפעול בשיתוף פעולה ובקשר הדוק ביניהם כדבר שבשגרה. 

 קההתעסובפקודת  המפורטתבנימין,  )חטיבה מרכזית( "רחטמשל  משימתה

 תגן: "חטיבת בנימין היא"מ(, התעפקודת  -של החטיבה )להלן  המבצעית

תמנע חדירה וטרור לעורף מדינת ישראל, תתקוף  !ירושלים על תגן, בגזרתה

 חיים איכותטרור, טרור עממי ופלילי, תאכוף חוק וסדר במרחב, תאפשר 

על לישראלים ולפלסטינים ותהיה במוכנות מלאה לתרחישי הסלמה, כל זאת 

מנת לקיים ביטחון לתושבי מדינת ישראל" )ההדגשות במקור(. עוד נקבע 

 כי לוודא יש" נוספיםרבים  גורמיםשבגזרת החטיבה פועלים  מאחרכי  בפקודה

 ".מתפרץ אירוע[/ שוטף יטחון"ש ]בבבט ארגוני בין גוף לכל חבירה יכולת קיימת

קובע כי נדרש "חיזוק  2017בנימין מינואר  מסמך התפיסה המבצעית של חטמ"ר

מג"ב -משטרה 18מת"ק -שב"כ  -חטיבה  -השת"פ ]שיתוף פעולה[ הבין ארגוני 

 והתיישבות לטיוב האפקטיביות המבצעית". 

משרד מבקר המדינה בחן את שיתוף הפעולה בין הכוחות הפועלים בגזרת 

ל. מהבחינה עלה כי צה"ל, מג"ב עוטף ירושלים ומשטרת ישרא -עוטף ירושלים 

 הכוחות השונים פועלים להעמקת שיתוף הפעולה ביניהם. 

 
באיו"ש,  הממשלה פעולות מינהלת תיאום וקישור. מינהלה זו היא נציגות של יחידת תיאום  18

ותפקידה לקשר בין עובדי הממשלה וצה"ל לבין נציגי הרשות הפלסטינית והתושבים 

 הפלסטינים.
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כך למשל, אחת לשבוע מקיימים הגופים מפגש עבודה משותף, בו נוכחים נציגי 

משטרת ישראל, מת"ק בית אל, מג"ב, נציגי מודיעין של מג"ב ושב"כ ונציגי 

קיים אחת חטיבת בנימין. בנוסף, מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל מ

לחודש הערכת מצב בה משתתפים כל הגורמים ומתקיימים דיונים משותפים 

ייעודיים בהתאם לצרכים השונים מעת לעת. בנוסף, כדי לשפר את זמינות 

המידע המצוי בידי הגופים השונים ואת איכותו, הוקם במצודת אדומים חמ"ל 

כ ומג"ב, שנועד )חדר מלחמה( אחוד בו מוצבים קציני מודיעין של צה"ל, שב"

לאפשר זרימת מידע מהירה בין הגופים ולשפר את יכולת הפעולה והתגובה. 

חטיבת בנימין מסייעת למשטרת ישראל בהתמודדות עם תופעת עוד יצוין, כי 

 .השב"חים באמצעות איסוף מידע וליווי לכוחות המשטרה בפעילותם בגזרה

פועלים בגזרת עוטף הכוחות השונים ה בין מיטביקיום שיתוף פעולה  לשם

  .אפקטיבית התיאום בין הכוחות יעשה באמצעות תקשורת כיירושלים נדרש 

קיימים פערי תקשורת בין "מ, התעלפקודת  בניגודכי  נמצאבביקורת 

את הפגיעה  הממחישה דוגמא להלן. פעילותם הכוחות הפוגעים ביעילות

 :הכוחות בין בתאום

הטיולית נרגמה כוחות צה"ל לכפר עקב.  טיולית שלבשוגג נכנסה  16.9.18-ב

מח"ט  שהבתחקיר שע נפצעו. נהג הטיוליתוחייל , ומפקד המחלקה, באבנים

המשטרה וכוחות צה"ל שפעלו לחילוץ אירוע עלה כי כוח הבנימין בעקבות 

החיילים לא הצליחו לתקשר זה עם זה. במסקנות התחקיר לאירוע זה קבע 

וטף ירושלים לא היו מכשירי קשר משטרתיים מח"ט בנימין כי לגדוד המוצב בע

 )מוטורולות(, דבר שיכל לשפר את הפיקוד והשליטה מול כוחות המשטרה.

בנימין לצוות הביקורת, כי "אמנם  )מפקד חטיבת( מסר מח"ט 2018 באוקטובר

אולם מכשירים אלו טרם התקבלו  .אושר רכש של מכשירי קשר משטרתיים..

  ]בחטיבה[".

דינה מציין בחיוב את שיתוף הפעולה הנבנה בין חטמ"ר משרד מבקר המ

בנימין ובין משטרת ישראל ומג"ב עוטף ירושלים ואת התוכניות להרחיב 

את שיתוף הפעולה כדי לשפר את ההגנה על ירושלים. עם זאת, משרד 

מבקר המדינה מעיר לצה"ל ולמשטרת ישראל כי עליהם לטפל לאלתר 

 ח אשר עלולים לסכן חיי אדם. בפערי התקשורת בין הכוחות בשט

תשובת  -למשרד מבקר המדינה )להלן  2019בתשובת המשטרה מינואר 

מכשירי קשר  18המשטרה( צוין כי "בפריסה החדשה של חטיבת בנימין הוקצו 

מכשירי קשר  120לרמות חטיבה, גדוד ופלוגה. בגזרות בנימין ועציון קיימים 

ים תדרי מ"י ]משטרת ישראל[, דבר ניידים... בכל מכשיר קשר צה"לי מותקנ

 המאפשר לכוחות לעבוד ברשת גזרתית אחת".

כלל  ויושמשויופעלו  2019סוף חודש ינואר  עד כיבתשובת צה"ל נקבע 

 "ל.וצה ישראל משטרת כוחות בין הישיר השיח את שיאפשרו המכשירים
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בעיית מכשירי הקשר  ל לוודא כי לאחר רכישת"המשטרה וצה על

 . תיפתר הכוחות בשטח התקשורת בין

 

 

 אזרוח המעברים
 בדוחות קודמים של משרד מבקר המדינה נקבע כי אזרוח המעברים הוא פרויקט

והשפעה ניכרת  מהותיות וכלכליות ביטחוניות, מדיניות השפעות לו שיש לאומי

על ביטחונם של תושבי מזרח ירושלים ועל אורח החיים של האוכלוסייה 

סחורות בין איו"ש לכלי רכב ול, להולכי רגלהפעלת מעברים . הפלסטינית

נהליות ובמניעת פעילות ימוישראל כרוכה בטיפול בבעיות ביטחוניות, כלכליות ל

אזרחים ישראלים, לרבות  כוללתהאוכלוסייה המשתמשת במעברים  פלילית.

 איו"ש, פלסטינים בעלי היתר שהייה בישראל, תושבי מזרח ירושלים בעלי תושבי

לאומיים, עיתונאים, -תעודות זהות ישראליות, דיפלומטים, נציגי ארגונים בין

 כה מגוונתתיירים, רופאים, אנשי דת, מורים, תלמידים ועוד. הטיפול באוכלוסייה 

הקפדה על ובמעברים מחייב יכולת לפעול ברגישות ובהתחשבות מחד גיסא, 

דרשים גם לגלות מיומנות עובדי המעברים נכללי זהירות וביטחון מאידך גיסא. 

מקצועית גבוהה בכל הנוגע לביצוע בידוק ביטחוני לבני אדם, לכלי רכב 

 שונים. ולסחורות, בין היתר על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים

 19, על המל"ל2008-( לחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח4)2על פי סעיף 

"לרכז את עבודת המטה של הממשלה... להציע לראש הממשלה סדר יום לדיון 

לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ולכל ועדת שרים אחרת או הרכב שרים 

 אחר בענייני חוץ וביטחון". 

 כנית המל"לואת ת ז"ל אישר ראש הממשלה דאז אריאל שרון 2005 ץבמר

ייתה בחינת התוואי שהיה קיים אז בנושא עוטף ירושלים. מטרת התוכנית ה

והשפעותיו, ונכללו בה המלצות להמשך הטיפול בעוטף ירושלים, בדגש על 

תוכנית  -צמצום הפגיעה במרקם החיים של תושבי מזרח ירושלים )להלן 

האחריות להפעלת כל את העברת , בין היתר, התוכנית כללההמל"ל(. 

ובשלב  ,לים מצה"ל למשטרהבגזרת עוטף ירושהקיימים באותה עת המעברים 

אזרוח(.  -מאוחר יותר להעביר את האחריות להפעלתם לגופים אזרחיים )להלן 

להיבנות בגזרה זו שתוכננו מעברים חדשים  התוכנית המליצה להפעיל ,כןכמו 

הפעלת ההנחה שעמדה ביסוד תוכנית המל"ל היא כי  באמצעות גופים אזרחיים.

ידי אנשי ביטחון לובשי מדים תפחית את המעברים על ידי אזרחים ולא על 

החיכוך עם העוברים במעברים, וכי צמצום הגורמים הפועלים במעברים יביא 

לאחידות מבצעית, מינהלית, תפעולית וטכנולוגית ולשיפור באיכות השירות 

 .והבידוק

 
המל"ל אמור לשמש גוף מטה ליד ראש הממשלה  1999על פי החלטת ממשלה משנת   19

טחון לאומי. המל"ל שואב את סמכותו מהממשלה, ופועל על פי הנחיות בי והממשלה לנושאי

ראש הממשלה. ראש המל"ל כפוף במישרין לראש הממשלה, והוא משמש גם יועץ ראש 

 הממשלה לביטחון לאומי.
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 לא הביטחוני הקבינט

 אזרוח בנושא דן
, ירושלים עוטף מעברי

 אוזרח לא וממילא
 בגזרת מעבר שום

 ירושלים עוטף

 

תיארו העוברים במעברים את בעיית החיכוך בין העוברים בהליך שיתוף הציבור 

יילי צה"ל. להלן פירוט של חלק מהתשובות של המשתתפים במעברים לח

בהליך שיתוף הציבור על שאלות שנשאלו על המעברים: "הסיוט הכי גדול שלנו 

זה המחסום!"; "משחקים באנשים ומזלזלים בהם"; "היום שאני בוגרת אני נמנעת 

מלהגיע למחסום, הלחץ, כמות האנשים, הרעש, הפחד מהחיילים שתמיד בדקו 

 נו"; "כל בוקר יש לנו 'חוויות' חדשות במחסום...". אות

העיר מבקר המדינה כי תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לאזרוח  2011-בדוח מ

, לא כלל תוכנית קבועה 2005מעברי עוטף ירושלים, שהחל כאמור במרץ 

ומוסכמת המפרטת את המקורות התקציביים למימוש החלטת אזרוח המעברים. 

, משרד האוצר והגופים המרכזיים האחראים להקמת המעברים בין משרד רה"ם

לא  -משהב"ט, המשרד לבט"פ, המשטרה וצה"ל  -ישראל לאיו"ש ולתפעולם 

קבעו תוכנית כוללת ומתוקצבת לאזרוח כל המעברים, ובכללם מעברי עוטף 

 .ירושלים, וממילא לא נקבע לוח זמנים לביצוע תוכנית כאמור

הכין המל"ל שתי הצעות מחליטים בנושא אזרוח  2016וביולי  2011במאי 

המעברים בגזרת עוטף ירושלים לאחר קיום עבודות מטה עם משהב"ט, המשרד 

 לבט"פ ומשרד האוצר. הצעות אלה לא נדונו בקבינט הביטחוני.

העיר משרד מבקר המדינה לאגף ללוט"ר כי עליו לפעול בדחיפות  2017-בדוח מ

 . ם לדיון בקבינט הביטחונילהבאת נושא אזרוח המעברי

למשרד מבקר המדינה בעניין  2016בתשובה שמסר משרד רה"ם בנובמבר 

ממצאי הביקורת הקודמת צוין כי "הואיל ונושא אזרוח המעברים הוכר כבעל 

חשיבות על ידי ראש הממשלה, נבקש להטעים כי הנושא ותקצובו נבחנים מעת 

ם אלו נעשית בחינה נוספת של לעת על ידי הגורמים הרלוונטיים ואף בימי

"ר לאזרוח המעברים הושלמו הלוטהמטה והצעת החלטה של  עבודתהנושא. 

, וכאשר הדרג המדיני יחליט "רלוטבאופן רציף על ידי מטה  ומתעדכנים

את הנושא על פני פרויקטים רלוונטיים אחרים, והוא יתוקצב בהתאם,  לתעדף

לא יהיה כל עיכוב בקידומו" )ההדגשות במקור(. בעקבות הביקורת הקודמת 

כי בכוונתו "להעלות את הנושא  2017מסר המל"ל למשרד מבקר המדינה במאי 

יני לדיון קבינט בהקדם על מנת לבחון את היכולת לקבל אישור של הדרג המד

 לתכנית מתוקצבת ותחילת ביצועה".

 קיים אומנם"ל המלהביקורת הקודמת  מאז כי עלההנוכחית  בביקורת

 טיוטות הכין ואף, הרלוונטיים הגופים בהשתתפות האזרוח בנושא דיונים

לא דן בנושא אזרוח הביטחוני  הקבינט אך, בנושא מחליטים הצעות של

שום מעבר בגזרת עוטף  אוזרח לא וממילאמעברי עוטף ירושלים, 

  :הפרטים להלןירושלים. 

עבודת מטה נוספת לקידום נושא אזרוח מעברי עוטף  עשה המל"ל 2017בשנת 

ירושלים, ובה הוא בחן את עלויות האזרוח, ניתח את מקורות התקציב 

האפשריים ואת ההשפעות המשפטיות, המדיניות, הכלכליות והמבצעיות של 

האזרוח. בסוף עבודת המטה הציע המל"ל שתי חלופות:  )א( תוכנית לאזרוח 

התוכנית הרחבה(;  )ב( תוכנית  -ירושלים )להלן של כל המעברים בעוטף 
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התוכנית המצומצמת(. על פי  -לאזרוח של ארבעה מעברים בלבד )להלן 

התוכנית הרחבה, לצורך התאמת התשתיות לאזרוח כל מעברי עוטף ירושלים 

מיליון ש"ח, והתהליך צפוי להימשך  264-פעמית של כ-תידרש השקעה חד

 104-פעמי של כ-, נדרש תקציב חדחמש שנים. על פי התוכנית המצומצמת

 מיליון ש"ח.

נכ"ל משהב"ט, ובו ציין סגן הממונה על התקיים דיון בראשות מ 2017במאי 

התקציבים במשרד האוצר כי הבעיה העיקרית באזרוח המעברים היא הגדלת 

מיליון ש"ח(, והדגיש כי  400-מיליון ש"ח ל 70-עלות תפעול המעברים בשוטף )מ

הנושא לא תועדף במסגרת דיוני התקציב על ידי משרדי הביטחון והבט"פ ולכן 

לב זה. באותו דיון סיכם מנכ"ל משהב"ט כי מימון האזרוח הוא לא בר פתרון בש

לא יהיה מתקציב הביטחון, וכי נוכח עמדת משרד האוצר, אין מנוס מקבלת 

 החלטה על האזרוח בקבינט הביטחוני שאף יקבע את המקורות לכך. 

בסיכום הדיון ביקש מנכ"ל משהב"ט כי "המל"ל יקדם דיון בקבינט בעניין אזרוח 

 גש על סיכום המקורות למהלך". המעברים בד

 חדשההצעת מחליטים  טיוטת הביטחוני לקבינט"ל המל הכין 2017 בנובמבר

 מעבר -של ארבעה מעברים בלבד  לאזרוח( 2017-מ המחליטיםהצעת  -)להלן 

"ל צוין המל בהצעת. אדומים מצודת מעברו ביתוניא מעבר, קלנדיה מעבר, רחל

 לליקוים וגורם תפעולם על מאד מקשה במעבר הגופים של הומוגניות חוסרכי "

 ."רבים

נקבע כי לאזרוח ארבעת המעברים האמורים נדרש  2017-בהצעת המחליטים מ

מיליון ש"ח לצורך התאמת התשתיות. לניהול  104-פעמי של כ-תקציב חד

מיליון ש"ח.  135-המעברים, הפעלתם ותחזוקתם נדרש תקציב שנתי של כ

הכנסות  על מתבססעל פי הצעת המחליטים  מימון התוכנית המצומצמת

 130-כ במעברי הסחורות בין איו"ש לישראל בהיקף של תפעול דמיעתידיות מ

  .לשנה"ח ש מיליון

כי "הסוגיה המונעת את ההתקדמות בנושא  קבע ראש המל"ל 2017בנובמבר 

היא סוגיית התקציב... טרם מוצתה העבודה בסוגיה ואין סיבה להביאה בפני 

 הקבינט". 

סגן ראש  -ראש המל"ל ללוט"ר, בט"פ ועורף )להלן סגן  כתב 2018יולי ב

נושא אזרוח המעברים מצוי באחריות לצוות הביקורת, כי המל"ל ללוט"ר( 

 ידאג, וכן כי המל"ל 2019שימת הנושאים לדיון הקבינט לשנת המל"ל וכלול בר

 שנתית הבאה.-התוכנית הרב דיונילדיון במסגרת  להביאו

ערך נשיא המדינה מר ראובן ריבלין ביקור במעברי עוטף ירושלים,  2018ביולי 

והתלווה אליו שר האוצר דאז מר משה כחלון, אשר ביקש מנציגיו לבחון מציאת 

; הוא הנחה כי המקור התקציבי שייועד לכך 2019לקראת שנת מקור תקציבי 

שנתי. שר האוצר הודיע כי -יחולק בין המשרדים השונים וייפרס במודל רב

, וכי אם לא 2019-בכוונתו לאפשר לגופים להתחיל בתהליך האזרוח כבר ב

תר"ש(  -שנתית )להלן -ייקבע תקציב בתוכנית הרב 2019יימצא תקציב בשנת 

2020- 2024. 
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 שנים של העיכוב
 נושא בהבאת מספר
 לדיון המעברים אזרוח

 הדרג ולהכרעת
 כשמובא גם - המדיני

 הצורך בחשבון
 נושאים בתיעדוף

 סביר אינו - אחרים

 

נמצא כי עד מועד סיום הביקורת לא סוכם נושא התקציב ומקורות המימון 

לאזרוח, ולו גם לתוכנית האזרוח המצומצמת, וממילא לא נדונה תוכנית זו 

 בקבינט הביטחוני.

בתשובה שמסר אגף התקציבים במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה בינואר 

אושר, ולא  2019יב לשנת כי התקצתשובת משרד האוצר( צוין  -)להלן  2019

הועמד מקור תקציבי לטובת אזרוח המעברים ומשהב"ט והמשרד לבט"פ טרם 

הציגו את המקורות מתקציביהם לטובת קידום האזרוח. משרד האוצר הדגיש 

בתשובתו כי "אם משרד הביטחון מזהה באזרוח המעברים והעברת הפעלתם 

ף בין כלל משימותיו אליו משימה חשובה, על משרד הביטחון לערוך תעדו

 ולמצוא לכך מקורות תקציבים בתוך התר"ש".

 -)להלן  2019בתשובה שמסר משרד רה"ם למשרד מבקר המדינה בינואר 

והודיע  20תשובת משרד רה"ם(, הוא חזר על תשובתו לממצאי הביקורת הקודמת

בתכנית כי "מדובר  2014כי ראש הממשלה סיכם בנושא זה כבר בשנת 

יש לבחון לעומק את עלויותיה מול יתרונותיה , אך בטרם תאושר, חשובה

" )ההדגשות וזאת גם בתעדוף מול הצרכים הנדרשים לאבטחת ירושלים

משקף את עמדתו  2014-במקור(. משרד רה"ם הדגיש כי סיכום דיון זה מ

אזרוח מעברי עוטף ירושלים הוא עניין הנוכחית של ראש הממשלה, ולפיה "

בו וההחלטה לבצעו הם עניין לסדרי עדיפויות ככל חשוב אך תקצו

 " )ההדגשות במקור(.  החלטה אחרת

 יש כיבו קבע ראש הממשלה ש 2014הדיון בשנת  מאז כי אפוא יוצא

 יותר ועד מועד סיום הביקורת חלפו כבר האזרוח נושא את לעומק לבחון

 להנחיית ראש בהתאם"ל המל שהכין ולמרות זאת ההצעות ,שנים ארבעמ

  .דברים של לגופם הוכרעו הביטחוני ולא בקבינט נדונו עדיין לאהממשלה 

קודמות על אזרוח  החלטות נוכחכי למל"ל מבקר המדינה מעיר  משרד

 לדיון זה חשוב נושא בהבאת שנים מספר של העיכובהמעברים, 

נושאים  בתיעדוףצורך ה כשמובא בחשבון גם -הכרעת הדרג המדיני לו

נושא אזרוח מעברי  את יביא"ל שהמל ראוי. משכך, סביר אינו - אחרים

 שישקול כדי האפשרי בהקדם הממשלהפני ראש דיון לעוטף ירושלים ל

להנחות על אזרוח  אם סופיתיכריע ו הרלוונטיים השיקולים כל את

 ההחלטה את לבטל אותוך קביעת המקורות התקציביים לכך המעברים 

  .כנו על המצב את ולהותיר אזרוחם על

 

 

 
 -ומרון ( "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה וש2017) ב67דוח שנתי מבקר המדינה,    20

 . 1809ממצאי מעקב", עמ' 
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 מעבר מצודת אדומים
לירושלים. המעבר הוא חלק  מעבר מצודת אדומים הוא מעבר חדש בין איו"ש

, 2007הכביש(, שנסלל בשנת  -מפרויקט סלילת כביש הטבעת המזרחי )להלן 

, בסמוך 1, בסמוך לכניסה ליישוב ענתות, לבין כביש מס' 437המחבר בין כביש 

-נתיבי ולאפשר תנועה דו-זה תוכנן להיות דו . כביש21לצומת הכניסה לעיסאוויה

בצד הישראלי . בשני נתיבים נפרדים טיניםושל פלס ישראליםכיוונית של 

הכביש מתוכנן לאפשר כניסה נוספת של ישראלים לירושלים ממזרח, ולהקל 

על עומסי התנועה בכניסה לעיר מאזור זה, ובצד הפלסטיני אמור הכביש 

זעים מצפון -לאפשר לפלסטינים לנוע בחופשיות וללא מחסומים בין ענתא לא

ו עומסי תנועה רבים מאוד באזור פסגת זאב, , משהתחיל2015בשנת לדרום. 

  .את הכביש לתנועת כלי רכב כדי לפתוחמשרד התחבורה פעל 

התקיים דיון בנושא פתיחת הכביש בראשות המשנה למנכ"ל משרד  2016במאי 

"ל ומנכרה"ם דאז, שבו נכחו נציג המשרד לבט"פ, ראש מטה לוט"ר במל"ל דאז 

כי רה"ם דאז קבע המשנה למנכ"ל משרד  בסיכום הדיוןדאז.  התחבורה משרד

 ..."תוך מתן מענה מקצועי הולם לכל המשמעויות הביטחוניות והתחבורתיות

"פ ייערך לתפעול המעבר במועד פתיחת הכביש, וישלים את בירור לבטהמשרד 

 המשמעויות התקציביות והתפעוליות הנובעות מכך".

מיליון ש"ח לשיפוץ הכביש והכנתו  50-הקצה משרד התחבורה כ 2017בפברואר 

 לצורך פתיחתו ולבניית מעבר מצודת אדומים. 

 הכביש שיפוץ הסתיים 2018 במאיחרף העובדה ש כיעלה  בביקורת

 ונפתחוהמעבר לא  הכביש אדומים, מצודתבנייתו של מעבר  והושלמה

 להלןים בדבר לקתה בחסר. והיערכות כל הגורמים הנוגע ,לתנועה

 :הפירוט

עשתה משטרת ישראל עבודת מטה לבחינת המשמעויות  2016באוקטובר 

לפתיחת הכביש והמעבר האמורים. בסיכום העבודה נקבע כי "מאחר והכוונה 

תהיה טעות חמורה  היא לאזרח את כלל המעברים ולהפעילם על ידי רמי"ם

להקים את המעבר על בסיס הפעלה של משטרת ישראל וצה"ל. הפעלת 

המעבר על ידי רמי"ם תגביר את אפקטיביות המעבר באופן משמעותי, למימוש 

 יעדו".

התקיימה פגישת עבודה בין שר הביטחון דאז לשר לבט"פ,  2017בפברואר 

ינתן סכום תקצוב ובסיכומה נקבע כי רשות המעברים תתפעל מעבר רק בה

תוספתי לנושא ואישור הקבינט הביטחוני וכי המשרד לבט"פ ומשהב"ט יפנו 

 לאגף תקציבים באוצר על מנת לסכם את המקור התקציבי להפעלת המעבר. 

 הביטחוני לקבינט מחליטים הצעת טיוטתהכין המל"ל  2017 בנובמבר, כאמור

, אולם אדומים תמצוד מעבר זה ובכלל בלבד מעברים ארבעה של לאזרוח

 
, בעלות 2007-חברת מע"צ )נתיבי ישראל, כיום( ומשרד הביטחון השלימו את סלילת הכביש ב 21

 מיליון ש"ח אולם הוא טרם נפתח לתנועה. 170-של כ
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בשל העובדה . ירושלים עוטף מעברי אזרוח בנושא דן לאהביטחוני  הקבינט

שהמל"ל עסק בהיבטים השונים הנוגעים למעבר מצודת אדומים במסגרת 

מעבר מצודת  לפתיחתלרכז את ההיערכות  החלבחינת ההצעות לאזרוח, הוא 

 "ם.רההמשנה למנכ"ל משרד  2016כבר במאי  שקבע המתווה פי עלאדומים 

אג"ת( לסגן  -כתב ראש אגף התכנון במשטרת ישראל )להלן  2017בדצמבר 

עמדה חד משמעית כי המעבר ראש המל"ל כי "משטרת ישראל הציגה 

יפתח ויופעל על ידי רשות מעברים יבשתיים במשרד הביטחון )רמי"ם( 

ולא על ידי משטרת ישראל". ראש אגף התכנון הוסיף כי אם לא תתקבל עמדה 

זו, "פרק הזמן שנותר עד למועד הפתיחה המתוכנן בהיבטי בניין והפעלת הכוח 

" )ההדגשות במקור(. בנספח 2018לא יאפשר את פתיחת המעבר באפריל 

למכתב זה צוין כי לצורך הפעלת המעבר דורשת משטרת ישראל תוספת 

 מיליון ש"ח.  34-ציבית בסך כתק

באותו החודש כתב סגן ראש המל"ל ללוט"ר, לממלא מקום מנכ"ל המשרד 

לבט"פ ולראש אג"ת כי "החלטה על איוש עמדות הבידוק ]הפעלת מעבר 

מצודת אדומים[ נקבעה כבר בדיון משנה מנכ"ל משרד ראש הממשלה... על 

 את לבצע ישראל משטרת על כן ועל... 25.3.18-בהמעבר להיות מוכן לפעילות 

 (.במקור תהדגשו)ה" הזמנים בלוחות לעמוד כדי הנדרשת הפעילות כל

כי עלתה  "רלוט"ל וראש אגף המלראש  סגןציין  2018בסיכום דיון מינואר 

תהיה אחראית להיערכות ותפעול מעבר מצודת  האפשרות כי רמי"ם במשהב"ט

אדומים. משרד התחבורה ציין באותו דיון כי "שינוי ]הגורם שיפעיל את[ המעבר 

למ"י בתוספת גבוהה לאין שיעור מעלות המעבר המתוקצב כרוך 

בשל  וחצי בשנה ההקמה במועד דחיה צפויה ]משטרת ישראל[. כמו כן...

הצורך בקבלת אישורי בניה חדשים מוועדות הבניה השונות )רישוי 

וסטטוטוריקה(" )ההדגשות במקור(. בסיכום הדיון קבע סגן ראש המל"ל כי 

"אין שינוי מסיכום המשנה למנכ"ל משרד רה"מ... לפיו המשרד לבט"פ/משטרת 

 יש". ישראל אחראי להיערך לתפעול מעבר 'מצודת אדומים' במועד פתיחת הכב

דיון שקיים כי המשרד  22בסיכום "רללוט האגףראש  סגןקבע  2018באפריל 

, 3.5.18-לבט"פ יקבל את האחריות להפעלת מעבר מצודת אדומים לא יאוחר מ

 . 28.5.18-וכי הכביש והמעבר ייפתחו ב

 לסגןכתב סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ובקרה )את"ב( במשרד לבט"פ  26.4.18-ב

כדלקמן: "אבקש להבהיר כי בהתאם לעמדת השר לביטחון , "רלוטראש אגף 

הפנים, המשרד ומשטרת ישראל יהיו ערוכים לקבלת האחריות לאחר איוש תקני 

 ".2018כ"א שהוקצו לביצוע המשימה, וזאת לקראת סוף שנת 

מסר רמ"ט מנכ"ל משרד רה"ם לצוות הביקורת כי "בעקבות  2018באוגוסט 

יים המשנה למנכ"ל ]משרד רה"ם[ דיון בנושא, פניית מנכ"ל משרד התחבורה ק

שרובו נסוב על ההיבטים התחבורתיים של פתיחת הכביש ועל השפעת פתיחתו 

 החלטתו. המעבר הפעלת סוגיית גם נדונה היתר ביןעל עומסי התנועה באזור. 

 
סיכום הדיון הופץ למנכ"ל המשרד לבט"פ ולמזכיר הביטחוני של השר לבט"פ בלי שמי   22

ון שבו השתתפו נציגים ממשרד התחבורה, צה"ל, שב"כ, עיריית ירושלים מנציגיהם השתתף בדי

 וחברת מוריה. 
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 הן הכביש לפתיחת כולל מתווה שרטטה 2016 ממאי"ל למנכ המשנה של

והן בהיבטי הפעלת המעבר ע"י המשרד לבט"פ  תחבורה תשתיות בהיבטי

, הציג המשרד לבט"פ פערים בתקני כח 2017לכשייפתח הכביש. במהלך שנת 

אדם ובתקציב הנדרשים להפעלת המעבר, ולשם כך הפנה משרד ראש 

הממשלה את המשרד לבט"פ למשרד האוצר לתיאום תקציבי במסגרת דיוני 

נמסר למשרד רה"מ כי הסיכום התקציב שהתקיימו באותה עת. לאחר מכן 

 2018התקציבי שנתחם בין המשרדים ]משרד האוצר והמשרד לבט"פ[ במרץ 

 כולל משאבים להפעלת המעבר".

צוין כי  2019בתשובה שמסר המשרד לבט"פ למשרד מבקר המדינה בפברואר 

משאבים לטובת  2019"למשטרת ישראל הוקצו, במסגרת התקציב לשנת 

מים ופתיחת כביש הטבעת המזרחית. לאחרונה, הפעלת מעבר מצודת אדו

הכביש נפתח לתנועה עם הפעלת המעבר. בשלב זה מדובר בפתיחת הכביש 

 בשעות העומס, ובהמשך באופן מלא".

מסרה משטרת ישראל בתשובה נוספת למשרד מבקר המדינה  2019במרץ 

 התשובה הנוספת של המשטרה(, כי "השלמת היבטי בנין הכוח לנושא -)להלן 

 ".2019מעבר מצודת אדומים צפויה החל מהרבעון השני של שנת 

את סיכום המשנה  ראה ל"המלהביקורת אשר פורטו לעיל עולה כי  ממסמכי

הגורם שנבחר להפעיל את מעבר  לזהות וגעהחלטה בנכ רה"םלמנכ"ל משרד 

הבסיס  הייתהשל הכביש. משכך, החלטה זו  ומצודת אדומים עם פתיחת

הגורמים  כללל והנחיותיופניותיו ל הבסיסו 2018"ל בשנת המל שקיים לדיונים

היערכות ה"פ, בניסיון לקדם את לבט המשרד ובראשם ,בדברהנוגעים 

 . המעבר לתלהפע

 כלצוין כי " 2019בתשובה שמסר משרד רה"ם למשרד מבקר המדינה במרץ 

המעבר היה מסוכם בין הגורמים "ל הוא שנושא תפעול המלשעולה מתכתובת 

עדר יבדיון שהתקיים ברשות המשנה למנכ"ל המשרד ולכן, בה נטייםהרלוו

זאת ועוד  .המעברהחלטה אחרת, אין בסיס לשינוי הגורם שאחראי על תפעול 

רב המרחק בין העובדה שסיכום הדיון משקף את הגורם )המוסכם( שיהיה 

אחראי על תפעול המעבר לבין הקביעה שהמשנה למנכ"ל המשרד צריך היה 

 דיר עבור גורם זה לוחות זמנים".להג

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד רה"ם כי אף על פי ששיפוץ הכביש 

, הרי במועד סיום 2018והקמת מעבר מצודת אדומים הושלמו כבר במאי 

 ומשטרת ישראל עדיין לא היו"פ לבט המשרד - 2018נובמבר  -הביקורת 

את במועד שנקבע עיכבה המעבר  הפעלת-. אילהפעלת המעבר כיםערו

ואשר  ש"ח מיליון 220-כ הושקעו שבו, המזרחי הטבעת כביששל  פתיחתו

ן של וה הישראלית האוכלוסייהנועד לשפר את מרקם החיים הן של 

 . פלסטיניתהאוכלוסייה ה
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי העובדה שהמשרד לבט"פ סירב לקבל 

ידה כי נושא הפעלת המעבר על עצמו את האחריות להפעלת המעבר מע

לא היה מסוכם במלואו בין משרד האוצר והמשרד לבט"פ ומשכך, 

 דאז רה"ם משרד"ל למנכ המשנה 2016שקבע במאי  הכללימתווה ה

צריך היה  "פלבטהמשרד  על ידיהפעלת המעבר ול לפתיחת הכביש

להיות מלווה במסגרת זמנים ברורה להיערכות הגופים השונים. נוסף על 

 הנושא את בדיוןשריכז  כמי"ם, רהלמנכ"ל משרד  המשנה כיראוי היה כך, 

לוודא כי המשרדים הנוגעים בדבר יעמידו מקורות תקציביים  או מי מטעמו,

יהיה ערוך במועד למימוש ההחלטה "פ לבטהמשרד כדי להבטיח ש

 החיוני לפתיחת הכביש.  להפעלת המעבר

 

 

היבטים במרקם החיים של העוברים במעברי 
 עוטף ירושלים 

מרקם החיים של האוכלוסייה באזור מרחב התפר ליוותה את הקמת  סוגיית

בגזרת עוטף ירושלים נודעת חשיבות מרובה  למעבריםמרחב התפר מראשיתה. 

לעניין השמירה על מרקם החיים של האוכלוסייה באזור. ברי, כי המתנה 

פגיעה קשה גורמת לי רגל ושל נוסעים בשל בידוק ופיקוח ממושכת של הולכ

 קבעו 23זהאורח החיים התקין. גם בתי המשפט בישראל שנדרשו לעניין קיום ב

 .החיים במרקם פגיעה בגדר הם במעברים ממושכים עיכובים כי

 על הקפדה"תוך  תיעשה המכשול הקמת כי הממשלה, החליטה 2005 בפברואר

 בהתאם הפלסטינים של החיים אורח על השפעתו של, הניתן ככל, צמצום

 כל ייעשה המפורט התכנון"במהלך  וכי"ץ", בג בפסיקות שהותוו המידה לאמות

 של החיים לאורחות להיגרם העלולות הפרעות, הניתן ככל, לצמצם מאמץ

 ".הגדר הקמת בעקבות הפלסטינים

עברי בביקורת נבחנו היבטים המשפיעים על מרקם החיים של העוברים במ

 עוטף ירושלים. להלן הפרטים: 

 

 

 המעברים שדרוג כניתות
ומעבר  2004ממסמכי מינהלת קשת צבעים עולה כי "מעבר רחל נבנה בשנת 

ולמעלה מעשור שבמעברים אלה לא בוצעו התאמות  2005קלנדיה נבנה בשנת 

 של מציאותהנדרשות לכמות ספיקת הולכי רגל במעברים דבר אשר יצר 

 
משרד  -תושבי הכפר שועפאט ואח' נ' הרשות המוסמכת  405/04ראו לדוגמה וע )ת"א(   23

 . 5.8.2008הביטחון. פורסם במאגר ממוחשב, 
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)ההדגשה  ".במעברים האוכלוסייה של נסבלת ובלתי ממושכת המתנה

 במקור(.

הוצגו לראש מינהלת קשת צבעים סקרי תנועות של הולכי רגל  2017בינואר 

. 2016ושל כלי רכב שנעשו במעברי עוטף ירושלים בחודשים מאי, יוני ונובמבר 

ים הולכי רגל ונוסע 304,000-מסקרים אלו עולה כי "מדי יום נכנסים לירושלים כ

במעברי העוטף ]פלסטינים, ישראלים ותושבי מזרח ירושלים[. המעברים 

(. מעבר 1המרכזיים בהם יש את העיכוב הארוך ביותר ברגל וברכב הינם: 

דקות  34 -(. מעבר רחל2שעה ברגל בימים א' ב'(,  1דקות לרכב,  56) -קלנדיה

 להולכי הרגל". 

ם כי "בעיית הבעיות היא ציינו המשתתפי בהקשר זה, בהליך שיתוף הציבור

הפקקים במחסומים. כל יום סיפור אחר"; "אני עובד בירושלים ויוצא כל יום לפני 

דקות,  10)והמרחק שלי הוא של  8:30שש בבוקר על מנת להספיק להגיע עד 

כמה ק"מ בלבד(. כל יציאה נהיית נוראית"; "כל פעם שאני יוצאת מהבית זה 

וא ארוך והלחץ במחסום הוא לא נעים... החיים 'מסע', הזמן שלוקח לי להגיע ה

, דבר לכל להגיע מעוניינת אני שלי מסתכמים בלצאת לעבודה ולחזור. אם

 מוותרת"., זה לא פשוט ולכן אני בירושלים משפחה אפילו

מתפ"ש ו"ט, משרד האוצר במשהב"ם, אגף התקציבים רמיחתמו  8.5.16-ב

הנקרא "תכנית לשדרוג  מסמךעל  )מתאם פעולות הממשלה בשטחים(

 כניתותב(. 24כנית השדרוגות -מסמך הבנות" )להלן  - 2016-2017המעברים 

מעברי הסחורות  לשדרוגיוקצו משאבים  2016-2017 נקבע כי בשנים השדרוג

והולכי הרגל לשם קיצור זמני ההמתנה במעברים, ייעול הבידוק הביטחוני, יצירת 

של מעבר סחורות בספיקה גבוהה יותר וביעילות  אפשורתנאים נאותים למעבר ו

 25עוטף ירושלים"ב" םמעבריכוללת שדרוג של שלושה  זוכנית ות .רבה יותר

וייעול  26שיפור בתנאים של העוברים בהם על ידי הוספת עמדות בידוקומטרתה 

 וזירוז תהליך הבדיקה הביטחונית באמצעים טכנולוגיים. 

 ההערות בביקורת הקודמת גובשה תוכנית בעקבותהנוכחית עלה כי  בביקורת

השדרוג ואושרה על ידי כלל הגורמים המעורבים בתפעול המעברים, ובכלל 

הגופים השותפים לתוכנית השדרוג ו "םורמי"ר לוטאגף  ,זאת משטרת ישראל

עוד . 2019נערכים להפעלת המעברים במתכונתם המשודרגת בראשית שנת 

הקיימות לאלה נבנות במעברים במסגרת השדרוג זהות שהתשתיות עלה כי 

רמי"ם , לא תידרש יוחלט על אזרוח המעבריםם אכדי שבעתיד,  "םרמיבמעברי 

 להתאמות נוספות כדי להפעילם.

 מסר ראש מינהלת קשת צבעים לצוות הביקורת, כי "כתוצאה 2018בספטמבר 

 40-במעבר מ מפעולות השדרוג, עתיד להתקצר זמן ההמתנה של אדם העובר

לצורך הפעלת המעברים במתכונתם  עוד מסר כי. "דקות בממוצע 10-דקות ל

 
 נקראת גם תוכנית "המזרח הקרוב".  24

 האלה המעברים של שלושת שדרוגם סחורות בביתוניא. עלותמעברים רחל, קלנדיה ומעבר   25

 "ח.מיליון ש 77,500-בכ 2016בספטמבר  הוערכה

(; במעבר 26)"ספיד גייט"עמדות בידוק מהירות  27-חדשים ו שרוולים 5הוספת  -במעבר רחל   26

(, באחד מהם יוצבו מגנומטר ומשקף חדשים)כאשר שרוולי בדיקה חדשים  3הוספת  -קלנדיה 

 ."גייטעמדות "ספיד  27 הקמת
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 המדינה מבקר משרד
 את בחיוב רואה

 המתבצעות הפעולות
, המעברים לשדרוג

 לשפר הצורך נוכח
 של החיים מרקם את

 העוברת האוכלוסייה
 רמת ואת בהם

 בירושלים הביטחון

 

עשה יהפעלת המעברים ת , כיאדם נוספת כוחהמשודרגת לא תידרש הקצאת 

, וכי חיילי גדוד הקיים בגדוד המשטרה הצבאיתמתוך באמצעות ויסות כוח אדם 

 תם המשודרגת.ארז של המשטרה הצבאית נערכים להפעלת המעברים במתכונ

 נמצא המשודרגים המעברים להפעלת ערכותיהה תהליךכי  בתשובת צה"ל צוין

וכי לא צפויה כל בעיה בהיערכות הכוחות להפעלת המעברים  ,סיום לקראת

 .2019המשודרגים עם סיום עבודות התשתית בראשית שנת 

, אגף "םרמימינהלת קשת צבעים, חיוב את ב מצייןמבקר המדינה  משרד

לצורך תיקון  םפעולותיה"ש על ומתפ"ט, משרד האוצר במשהבהתקציבים 

 הרלוונטייםכלל הגורמים הליקויים שעלו בביקורת הקודמת ושיתוף של 

. משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הפעולות השדרוג בתכנון

המתבצעות לשדרוג המעברים, נוכח הצורך לשפר את מרקם החיים של 

לוודא "ל צהרת בהם ואת רמת הביטחון בירושלים. על האוכלוסייה העוב

 . ה מלאה בהקדםלהפעלאת השלמת היערכות המעברים המשודרגים 

 

 

 משקף סחורות בביתוניא
מעבר הסחורות היחיד בגזרת עוטף ירושלים. הוא מאפשר  ואה ביתוניא מעבר

"ש מאיו זה"ש לישראל ולהפך. בדיקת הסחורות במעבר מאיולהעביר סחורות 

 בדיקהבביקורת הקודמת נקבע כי  משלבת אמצעי בדיקה שונים. לישראל

"ם רמיהסחורות שבאחריות  יבמעבר לבדיקה בדומה - סחורות ְמַשֵקף באמצעות

 ומשפרת את איכותה. הבדיקה זמן את משמעותית מקצרת הייתה -

 דאז מפקד מג"ב עוטף ירושלים מסר, במסגרת הביקורת הקודמת, 2016 במרץ

 40-כ משאית בדיקת אורכת, ביתוניאלצוות הביקורת כי בהיעדר משקף במעבר 

 דקות כדי עד הבדיקה זמן את משמעותית תקצר במעבר משקף הצבת. דקות

  .בלבד ספורות

רכשה מינהלת קשת צבעים, באמצעות  2018 בביקורת הנוכחית נמצא כי במרץ

רמי"ם ובמסגרת תקציב תוכנית השדרוג, משקף סחורות חדש מחו"ל למעבר 

, אולם עד מועד סיום הביקורת הוא 2018ביתוניא. המשקף הגיע לישראל ביולי 

 השלמת התשתיות הנדרשות להפעלתו.-איטרם הוצב והופעל במעבר עקב 

 משטרת נציגי השתתפו , שבו2018ביוני  ההפעלה של המשקף תפיסתעל  בדיון

יהיה אחראי לבניית מתקן השיקוף,  כי המנהא"ז, המנהא"זקבע ראש ישראל, 

הצבת המשקף ושכירת שני עובדים אזרחיים להפעלתו, וכי ההנחיה להפעלת 

המשקף וההכשרה של עובדי השיקוף יהיו באחריות מחלקת מעברים ותשתיות 

במשטרה. הפיקוד על המתקן והאחריות לתפעולו השוטף יוטלו על יחידת 

 המעברים במשטרה.

עתיד  2019ינהלת קשת צבעים לצוות הביקורת, כי במרץ מסר ראש מ 6.9.18-ב

 להיות מופעל המשקף במעבר ביתוניא.
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המשטרה מסרה בתשובתה כי "בימים אלו הוחלט כי רשות המעברים, בשיתוף 

עם המינהל האזרחי, ישכרו את העובדים ויכשירו אותם על פי המתווה המוכר 

ת העבודה בפועל תתבצע ברשות המעברים. הנחיה מקצועית שוטפת למן תחיל

ע"י מדור חבלה במעברים במשטרת ישראל". בתשובתה הנוספת מסרה 

המשטרה כי תפקידה הוא לתפעל את המשקף ולפקח על פעילותו הסדירה, וכי 

 . 2019הצפי לתחילת פעילות משקף הסחורות הוא בחציון השני של שנת 

לושה עד יוצא אפוא שעל פי תחזית המשטרה, הפעלת המשקף תתאחר בש

 תשעה חודשים בהשוואה לתחזית של ראש מנהלת קשת צבעים.

 של העברה מניעת של הביטחוני בהיבט רבה חשיבות משקף להפעלת

 המשקףכך  על. נוסף לירושליםישראל ובמיוחד  לשטח לחימה אמצעי

זאת,  נוכח .לעוברים בו החיים במרקם לשיפור ויביא הבידוק זמן את יקצר

את כל הצעדים  לנקוט עליהמבקר המדינה מעיר למשטרה כי  משרד

 ללאמלאה  בצורהלפעול  יתחיל אכן שהמשקף לוודאהנדרשים כדי 

למשרד מבקר  שמסרה כפי, 2019שנת  של השני בחציוןעיכוב נוסף 

  המדינה.

 

 

 הכשרת מפקדי מעברים 
ר ממסמכי הביקורת עולה כי במעברים שבאחריות רמי"ם מועסק מפקד מעב

קבוע, אשר אחראי, בין היתר, לניהול השוטף של המעבר, להפעלת כוח האדם, 

לאיוש תקין ולשימור הרמה המקצועית של כוח האדם, לטיפול במשברים 

ובאירועים מיוחדים, להיערכות המעבר בהתאם לאיומים ולהתרעות המודיעין. 

עבר לעומת זאת במעברי עוטף ירושלים אין נוהל המחייב העסקת מפקדי מ

קבועים, והפיקוד על המעברים מוטל על שוטרים המבצעים תפקידים אלה 

 במשמרות, נוסף על תפקידיהם השונים. 

פיתחה משטרת ישראל קורס ייעודי להכשרת מפקדי מעברים  2017בפברואר 

לשם " קובע כי המשטרהקורס מפקדי מעברים או הקורס(. מסמך  -)להלן 

ביצוע המשימה המוטלת על יחידת השטח הכרחי לפתח תכנית הכשרה 

 במעברהאחראי  למפקדניתן להגיש את ארגז הכלים  ובאמצעותה .חודיתיי

בכדי להביאו לרמת מוכנות גבוהה דבר שיאפשר למפקד למלא את המשימה 

 ינטציהיאורתפקיד מפקד המעבר הוא מורכב מאוד הדורש ... באפקטיביות

 ". ופיקודית גם יחד ניהולית

 אשר ,לשוטרים להכשרת מפקדי מעברים קורסהמשטרה קיימה  2017נובמבר ב

 . ירושלים עוטף של במעברים מפקדיםנוסף על תפקידיהם השונים יועדו לשמש 
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 משטרת אומנם
 וקיימה פיתחה ישראל

, מעברים מפקדי קורס
 כל לא אולם

 במעברים המפקדים
, הקורס בוגרי הם

 לכך להיות ויכולה
 על השפעה

 מקצועיותם

 

משטרת ישראל פיתחה וקיימה קורס מפקדי  אומנם כי נמצא בביקורת

, ויכולה הקורס בוגרי הם במעברים המפקדיםמעברים, אולם לא כל 

 מקצועיותם.  עלהשפעה  לכךלהיות 

( של מחוז ירושלים קצין האג"ם -מסר קצין אגף המבצעים )להלן  22.10.18-ב

שוטרים סיימו את קורס  28במשטרה לצוות הביקורת כי עד אותו מועד רק 

ההכשרה כמפקדי מעברים, וכי נוכח העובדה שמדובר במשימה שהוטלה על 

שוטרים אלה כמשימה נוספת על המשימות המוטלות עליהם כשוטרי מג"ב וכן 

היתכנות לכך שבכל נוכח העובדה שהעבודה במעברים נעשית במשמרות, אין 

 משמרת יוצב בוגר הקורס כמפקד במעבר בפועל. 

משרד מבקר המדינה מעיר כי ניהול מעברים מורכבים כמו אלו שבעוטף 

ירושלים, הכוללים התמודדות עם היקף גדול של עוברים במעברים וניהול 

, מחייב (וחייליםשל שלושה גורמי ביטחון שונים )שוטרים, מאבטחים 

מיוחדת. אומנם, משטרת ישראל פיתחה וקיימה קורס ייעודי הכשרה 

ים פיקודיהו יםניהוליהכישורים ה נוכח להכשרת מפקדי מעברים. עם זאת,

הנדרשים ממפקדי המעברים, על משטרת ישראל לאייש את מעברי עוטף 

 להכין ועליהירושלים, כדבר שבשגרה, במפקדים שעברו קורס כאמור, 

  .כך שיינתן המענה הנדרש למעברים, ושיבוץ הכשרה כניתות

ציינה בתשובתה כי הערת הביקורת מקובלת. בתשובתה הנוספת המשטרה 

מתוכננות השתלמויות למפקדי  2019מאי -ציינה המשטרה כי "בחודשים אפריל

מתוכנן להיפתח קורס מעברים  2019שוטרים(. בחודש יוני  30-מעברים )צפי לכ

 טרים".שו 25-נוסף בו צפויים להשתתף כ

 

 

 העסקת מאבטחים במעברי עוטף ירושלים
משטרת ישראל היא האחראית להפעלת המעברים  2006כאמור, מאפריל 

בגזרת עוטף ירושלים. עם קבלת האחריות למעברים התקשרה המשטרה עם 

חברות אבטחה אזרחיות לצורך העסקת מאבטחים לאבטחת המעברים והכוחות 

הפועלים בהם. מחלקת המעברים במשטרה, בתפקידה כמנחה המקצועית 

זית במעברים, אחראית גם לקביעת תוכניות האבטחה בתחום האבטחה הפי

  הנדרשות ולתקנים הנדרשים לביצועה.

איוש המאבטחים בהתאמה לתקן הוא  2018 באוגוסטעלה כי  בביקורת

 יציאת-מצב זה מביא לבעיות איוש, לעבודה במשמרות ארוכות, ולאי חלקי.

 עילותובפ בביטחון פוגעיםדברים ה - נדרשים לקורסים משמרת אחראי

 :הפרטים להלן. במעברים השוטפת
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 איוש 2018 באוגוסט

 בהתאמה המאבטחים
. חלקי היה לתקן

 ממשיכה המשטרה
 מאבטחים להעסיק

 אף, לנהליה בניגוד
 ברמת אינם שהם

 הנדרשת הכשירות

 

 ביקורת במשטרהביטחון מעברים במחלקת מעברים  מדור ביצע 2017 ביולי

היה מחסור  שנבדקו בחלק מהמעבריםנמצא כי  בביקורת .במעברי העוטף

 מהמעברים גדול"בחלק  כי צוין הביקורת בסיכוםהביקורת.  בעת במאבטחים

 לאור וזאת תקין לא המצב. התקן"פ ע במאבטחים חוסר יש כי נמצא שבוקרו

 ובפרט ירושלים במחוז הרבות ההתרעות ולאור במעברים האירועים כמות

 ".במעברים

במשטרה לצוות הביקורת  מסר ראש חוליית אג"ם ומחוזות אג"ת 2018באוגוסט 

כי "לא ניתן לגשר על הפער ]של מאה מאבטחים[ באמצעות תנאי העסקה 

בעניין זה מסר סמנכ"ל בכיר לאור כללי העסקה אשר כוללות הגבלות שונות". 

לתכנון, תקצוב ובקרה במשרד לבט"פ, כי "הפתרון לסוגיית האבטחה טמונה 

רים, תהיה לה, לאור מספר באזרוח המעברים. כאשר רמי"ם תפעיל את המעב

 הרב של מעברים באחריותה, יכולת לווסת מאבטחים משלה". 

הנוהל(, מאבטח בעוטף ירושלים נדרש  -על פי הנחיות חטיבת האבטחה )להלן 

ימי ריענון של  8-ימי הכשרה לפני תחילת עבודתו כמאבטח ו 20לעבור 

ההכשרה בשנה. על פי הנוהל, המשך העסקת איש האבטחה מותנה בשמירת 

 הכשירות. 

 ימיב משתתפים אינםירושלים  בעוטף המאבטחים כי עוד עלה בביקורת

 . המבצעית בכשירותם הפוגע דבר, בנוהלהכשרה כנדרש  ריענון

מסר קצין האג"ם של מחוז ירושלים במשטרה לצוות הביקורת  2018באוקטובר 

כי בשל העובדה שקיים מחסור במאבטחים, החליטה משטרת ישראל שלא 

כי לחייב מאבטחים להשתתף בריענוני הכשרה כנדרש על פי הנוהל. עוד מסר 

של המאבטחים בעוטף  השכרהאחרונות נעשה ניסיון לשפר את תנאי  "בשנים

ירושלים כדי להפוך עבודה זו ליותר כדאית. שכר המאבטחים הועלה והוא זהה 

"ם. למרות זאת, המחסור במאבטחים עדיין לא בא לידי ברמילשכר המשולם 

 כבד מחסור קיים ירושלים שבכלל בעובדה גםפתרון. הסיבה לכך נעוצה 

( וגם בירושלים ומתקנים מוסדות במגוון חסרים מאבטחים 500-)כ במאבטחים

בעובדה שעבודת מאבטח בעוטף ירושלים היא מורכבת וקשה יותר הן מעצם 

ייעודם של מעברים אלה והאוכלוסייה העוברת בהם והן בשל תנאי העבודה 

להשוות את שעות  צריך"ם )ברמילתנאי העבודה  בהשוואהפשוטים  שאינם

"ם ובכלל זה את שעות המנוחה בין המשמרות, ברמיעבודה לשעות העבודה ה

 על כל המשתמע מכך(". 

"פ כי לבטלמשטרת ישראל ולמשרד  מעיר המדינה מבקר משרד

, אף שהם אינם לנהליההמשטרה ממשיכה להעסיק מאבטחים בניגוד 

 נוכחות. עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי תכשירות הנדרשה רמתב

לפעילות  חיוניות המבצעית וכשירותםמאבטחים במעברים מלאה של 

התקינה במעברים ולשמירה על חיי אדם. לפיכך, על המשטרה והמשרד 

המבצעית הנדרשת  הכשירות במעבריםכי למאבטחים  לוודא פ"לבט

  לאלתר. במאבטחים למחסור פתרון ולמצוא
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 הנחיית השב"כ במעברי עוטף ירושלים
 הטיפול בתחוםהשב"כ יהיה אחראי להנחיה המקצועית  נקבע כי 43ב/ הבהחלט

פרט למעברים שצה"ל אחראי להפעלתם.  -בכלל המעברים  27בנוסע הביטחוני

כי במעבר שהאחריות לתפעולו עברה מצה"ל לגוף אחר,  בהחלטהעוד נקבע 

המקצועית בו. כמו כן נקבע כי על השב"כ למלא  האחראי להנחי יהיההשב"כ 

הפעלה ל הנוגע בכלאת תפקידיו כגוף מנחה בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע 

 המבצעית, המודיעין, הטיפול בכוח אדם, הפיקוח והבקרה ועוד.

המשטרה מתנגדת לכך שהשב"כ יהיה  כי עלה 2017-ן בדוח מוכ 2009-מ בדוח

ירושלים  עוטף בגזרת במעבריםהמשטרה  שלאחראי להנחיה המקצועית 

 בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע. 

ממשיכה להתנגד לקבל את הנחיות  המשטרההנוכחית נמצא כי  בביקורת

 השב"כ בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע. 

ישראל לצוות  ה"ם של מחוז ירושלים במשטרהאגמסר קצין  22.10.18-ב

המתמשכת של המשטרה נובעת מכך שהמציאות  ההתנגדותהביקורת, כי "

הביטחונית המיוחדת הקיימת בירושלים מחייבת גמישות בהפעלת ההנחיות תוך 

מתן שיקול דעת פיקודי למשטרת ישראל כיצד להפעילן היות ולה האחריות 

רושלים, והנחייה סדורה פוגעת בשיקול דעת זה". הטריטוריאלית לגזרת עוטף י

 של תהביטחוני הבדיקהבתחום המשטרה  יות"ם, כי הנחהאגעוד ציין קצין 

וכבודתו זהה לזו של השב"כ. ההבדל היחידי הוא שמפקד מחוז ירושלים  נוסעה

הוא בעל הסמכות לקבוע את מדרגי הבידוק במעברים בגזרת עוטף ירושלים 

"ם הדגיש כי "מחוז ירושלים האגצב של המשטרה. קצין בהתאם להערכות המ

"ש )פיקוד ושליטה( במעבר על כל שלוחותיו יהיה בכפוף שהפועומד על כך 

 לפיקוד המחוז בזמן אירוע".

 ולפיה 43"כ הצעה לתיקון החלטה ב/השב הכין 2018שנת  בראשיתכי  יצוין

, במעברי זו הצעהפי  עללאומיים. -הבין במעברים רק מנחה גורם יהיה"כ השב

הטיפול הביטחוני  בעניין גם להנחות אחראית המשטרהעוטף ירושלים תהיה 

"ם )או גוף אחר במשרד לרמי"ם תעבור רמיבנוסע, והאחריות להנחיה במעברי 

השב"כ היא, כי מאחר  עמדת. ישראל למשטרת או( 28"במלמהביטחון כדוגמת 

מנוהלים בצורה מקצועית וטובה, לא נדרשת  "םרמיהמעברים שבאחריות ש

שב"כ לגבי אופן הבידוק של האדם וכבודתו במעברים הפנימיים וכי ההנחיית 

 בנושא זה.  ה"ם יש ידע, יכולות ואמצעים להנחות את עצמלרמי

 ולפיהקשת צבעים התייחסות להצעת השב"כ  מינהלתכתב ראש  7.2.18-ב

"ל "ראוי צה שלדעת כיוון ההחלטה להצעת להתנגד יש כי היא"ל צה עמדת

ותחת הנחיות  אחד משותף מכנה תחת יפעלו המעברים כלל כי ביטחונית ונכון

 צוות יוקם כי הציע המינהלהבידוק תואמות ככל הניתן בכלל המעברים". ראש 

 
 מיטלטלין הנמצאים עליו או ברכבו.  -תחום הטיפול הביטחוני בנוסע עוסק בבידוק אדם וכבודתו   27

 הממונה על הביטחון במערכת הביטחון.  28
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 של המתמשך סירובה

 את לקבל המשטרה
 כ"השב הנחיית

 להחלטה בהתאם
 במינהל פוגע 43/ב

 את מכבד ואינו תקין
 הרשות החלטות
 המבצעת

 

 אתהייחוס לכלל המעברים ובהתאם לכך  איומיאת  שיקבע משרדי-בין היגוי

 הביטחונית להנחיה האחריות כי הציע, לחלופין. והאבטחה הבידוק מדיניות

 והמשטרה הביטחון משרד גם כי יצוין(. מרכז"ל )פיקוד לצה במלואה תועבר

 . 43/ב החלטה לתיקון"כ השב שהכין להצעה מתנגדים

 לענייני השרים ועדת"ר ויו מודיעין לענייני לשר 2018 במרץהשב"כ הוצגה  עמדת

את השב"כ,  הנחה, והוא השרים וועדתבמסגרת דיון ב כץ ישראל מר"כ שב

 עדיתר הגופים הנוגעים בדבר  בשיתוף 43לגבש הצעה לתיקון החלטה ב/

 .2018 יולי לחודש

"לאחר  כי הביקורת לצוות"ר, לוט"ל וראש אגף המל ראשסגן  מסר 2018 ביולי

 "פבט"ר ללוט"ל המלבהובלת סגן ראש  2018"ט ממושך שהתקיים מראשית עמ

ועורף הוחלט כי הנושא יובא במהלך חציון ב' לוועדת השרים לענייני שב"כ 

 בהקדם".

 השרים ועדת ידי על בנושא הכרעה התקבלה לאמועד סיום הביקורת  עד

 "כ.שב לענייני

בתשובתה כי היא "המשטרה מוכנה לקבל את הנחיית השב"כ  מסרה המשטרה

]השב"כ  הגופים בין פערים קיימים, זאת עםבנוסע.  הביטחוניבתחום הטיפול 

וכי לאור הפערים,  בשטח ההפעלה ושיטת למטרות הנוגע בכלוהמשטרה[ 

נכנסת משטרת ישראל לדיונים עם השב"כ לצורך החרגת העוטף בהקשר שצוין 

 לעיל. במקרה והשב"כ לא יקבל את עמדתה, מתעתדת המשטרה 

ת את "פ יפעל לשנולבט"פ כדי שהשר לבטלהעביר את הסוגיה למשרד 

  .)ההדגשה במקור( החלטת הממשלה"

 המקצועית היכולת את אין"למשטרה  כיבתשובתו  מסר"פ לבט המשרד

התקפה[. היכולות והאמצעים  43]החלטת ב/ ההחלטה את לממש והאמצעים

 מטה עבודת הזו בעת מבצעת ישראל משטרתהנדרשים מהנחיית השב"כ 

עבודת המטה  במסגרת... הפערים מיפוי לצורך"כ שב מול בנושא משותפת

ייבחנו הסוגיות האמורות ופתרונות אפשריים, לרבות הצורך בתיקון החלטת 

 ". הקבינט

, כי סירובה המתמשך לקבל ישראל למשטרתמבקר המדינה מעיר  משרד

תקין ואינו מכבד  במינהל פוגע 43את הנחיית השב"כ בהתאם להחלטה ב/

"פ להנחות את בטלהשר  עלאת החלטות הרשות המבצעת. משכך, 

 תיאום, בהמשטרה מדווחת עליהבמסגרת עבודת המטה  למצואהמשטרה 

 לשינוי לפעול לחלופין או 43ב/ החלטהאת  לקייםהדרך  את"כ, השב עם

 . ההחלטה
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 עוטף במעברי הבידוקהלי ובנ עמידה-אי
 ירושלים 

מקצה למשטרה , צה"ל 200729בין צה"ל למשטרה מינואר  להסדרבהתאם 

מהמשטרה הצבאית לצורך הבידוק הביטחוני של העוברים  מאות חיילים

צה"ל אחראי  אלו כפופים לפיקוד המשטרה.חיילים במעברי עוטף ירושלים, ו

להכשרת חיילי המשטרה הצבאית לפעילות במעברים ולשמירה על כשירותם. 

כאמור, מחלקת המעברים במשטרה משמשת גורם מנחה לבידוק של סחורות 

 וכן לבידוק הנוסע וכבודתו במקום השב"כ.

 אחד"בכל  כי, הביקורת לצוות המעבריםמסר רמ"ד חבלה במחלקת  1.5.18-ב

, באמצעות שוטרים המשטרה( 1)  גורמים: שלושה יםפועל העוטף ממעברי

( חיילים ממשטרה 2) כחולים ומג"ב אשר לה יש אחריות כוללת על המעבר; 

, אזרחיים מאבטחים (3) הרכבים והולכי הרגל;  של לבידוקצבאית, האחראים 

 מגורמים אחד כלעליהם מוטלת האחריות לאבטחה הפיזית של מתחם המעבר. 

(... בהתאמה, אבטחה וחברת צבא)משטרה,  אחר לגורם מקצועית כפוף אלה

 ".במעבר ושליטה והפיקוד ההתנהלות על מקשה הגורמים ריבוי

מדור חבלה במחלקת מעברים במשטרת ישראל מבצע ביקורות שוטפות 

-2017במעברים לבחינת האפשרות להסלקת אמל"ח דרכם לישראל. בשנים 

מהן  ת במעבר הסחורות ביתוניא, ובשתייםביצע מדור חבלה ארבע ביקורו 2016

בהתאם  עליהם המוטל התפקיד את ביצעו לא הצבאית המשטרה חייליכי  נמצא

 . הבידוק באיכות שפגע דברהבידוק,  נוהליל

 גדוד ידי על נלמדו הסחורות בבדיקת המוצגים הליקויים כי נמסר"ל צה בתשובת

 כיבתשובה  מסר עוד. מיידית יושמו הלקחים וכלל הצבאית המשטרה של

 כאמוריוצב  ביתוניאשיפור המענה הביטחוני לבידוק סחורות במעבר  במסגרת

משקף סחורות אשר יופעל על ידי  2019במהלך החציון הראשון של שנת 

זה שדרוג משמעותי באפקטיביות הבידוק והביטחון  ויהיהגורמים מקצועיים 

 .ביתוניאבמעבר 

להכשרת חיילי המשטרה הצבאית  ותהאחריבתשובתה כי  המשטרה ציינה

מוטלת על צה"ל וכי מתוך רצון לטייב את עבודתם של החיילים, המשטרה 

 להכשרת החיילים, בנוסף להכשרה שקיבלו מצה"ל. וריענוניםמבצעת תיקוף 

 כוללת אחריות לה אשרישראל,  משטרתמבקר המדינה מעיר ל משרד

קת הסחורות במעבר הליקויים בבדי נוכח"ל כי לצה ומעיר, למעברים

במעברים  הפועליםהמשטרה הצבאית  שחיילי לוודא עליהם, ביתוניא

לשפר  כדי זאת, הבידוק בנוהלי עמידה עליבצעו את תפקידם תוך הקפדה 

 את איכות הבידוק במעברים.

 

 
ההבנות בין צה"ל למשטרת ישראל בעניין העברת האחריות לעוטף ירושלים מצה"ל  מסמך  29

 למשטרה. 
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 "רעו"ת" הממוחשבתמערכת ה
האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לצורכי בידוק ובקרה במעברים כוללים, בין 

היתר, מערכת ממוחשבת לזיהוי ורישום של העוברים בהם ומערכת לזיהוי 

 . 30ביומטרי

להטיל על  (2החלטה ב/ -הביטחוני )להלן החליט הקבינט  2006במאי 

רעו"ת )רישום עוברים הממוחשבת  מערכתההמשטרה את האחריות לפיתוח 

 בל עזהור חותנועות( לרישום עוברים ושבים במעברים בין ישראל לאיו"ש ואז

ת או המערכת(, מתוקף אחריותה לרישום היציאות "מערכת רעו -)להלן 

  לאומיים של ישראל.-והכניסות במעברי הגבול הבין

בקרה ורישום הן  המאפשרתאמורה לשמש מערכת אחודה  ת"מערכת רעו

פלסטינים בנוגע ל בעלי דרכונים זרים, והןלהשבים הישראלים וועוברים בנוגע ל

לאפשר בקרה אמינה, מהירה הייתה מערכת אמורה ה .במעבריםהעוברים 

 -ור חבל עזה )להלן איו"ש ואזלומדויקת על כל התנועות במעברים שבין ישראל 

, המשותף לה מקווןיתה לפעול על בסיס מסד ית אמורה ה"מערכת רעו .(ח"עאז

של עוברים ושבים הפועלת מערכת מידע ורישום ולשתי מערכות נוספות: 

לאומיים של מדינת ישראל, ומערכת "אבן מתגלגלת" של -ים הביןבמעבר

משמשת את ושל האוכלוסייה הפלסטינית,  נתוניםר הכוללת מאג א"ז,ההמנ

 העוברים והשבים הפלסטינים. של המעברים לצורך בקרה ורישום 

נקבע כי המערכת נועדה, בין היתר, לענות על  2016ממרץ  במסמך של המל"ל

הצורך במערכת מעברים אחת שתציג לכל המשתמשים בזמן אמת את מיקומו 

של העובר. עוד נקבע כי למערכת תהיה יכולת לזהות באופן אפקטיבי את 

העוברים למניעת כניסת מפגעים ושב"חים, לקבוע את סוג העובר ואופן הטיפול 

סוג המעבר, וכן יכולת לבדוק את כלי רכב במעברים, למניעת בו בהתאם ל

מעבר כלי רכב שיש התרעה לגביהם )פח"ע ]פעילות חבלנית עוינת[ ופלילי(, 

מניעת מעבר של סחורות שיש התרעה לגביהן )פח"ע( והפחתת גניבות רכב 

המידע במערכת אחת כאמור, יביא לחיסכון בכוח  לאיו"ש. במסמך צוין כי ריכוז

ם ובהדרכות, לחיסכון תפעולי ולחיסכון בעלויות התחזוקה והתפעול לטווח אד

 ארוך.

התוספת  גובהיחליט על רה"ם כי מנכ"ל משרד  ,2בהחלטה ב/עוד נקבע 

ויקבע את המקורות לאותם  ת"התקציבית הנדרשת לפיתוח מערכת רעו

באחריות משהב"ט, צה"ל והמשטרה עוד נקבע כי עם גמר פיתוחה, תקציבים. 

 .המעברים שבין ישראל ובין איו"ש ואזח"עכל  עבורת "להצטייד במערכת רעו

 יצוין כי בהחלטה לא נקבע מועד לסיום הפיתוח.

 - 'ת כללו ארבעה שלבים עיקריים: שלב א"הפיתוח וההקמה של מערכת רעו

בקרת  - '; שלב גכלי רכבבקרת מעבר  - 'בקרת מעבר ישראלים וזרים; שלב ב

 בקרת מעבר פלסטינים. - 'מעבר סחורות; שלב ד

 
על טכנולוגיה המאפשרת אימות כמעט ודאי של זיהוי אדם על פי המאפיינים  מערכת המבוססת  30

 הביומטריים שלו.
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ת "ד במערכת רעו-כי "פיתוח שלבים גרה"ם דאז סיכם מנכ"ל משרד  2010יולי ב

יחל לאלתר באחריות צוות הפיתוח...  ש"חמיליון  42בהיקף תקציבי של עד 

פנים,  1/5, בט"פ 1/5ביטחון,  1/5מקורות המימון של עלות הפיתוח הסופית... 

משהב"ט/כ"ד... בכל מקרה הפיתוח יואץ ויקוצר ככל הניתן...  1/5אוצר,  1/5

אגף התקציבים והאגף הכלכלי במשרד רה"מ יוודאו העברת התקציב 

עוד נקבע בסיכום, כי מקורות המימון לתחזוקת  מהמשרדים למשרד לבט"פ".

 2015-2011מיליון ש"ח בשנים  15-המערכת בשלבים א' וב' המסתכמים בכ

שווה בשווה בין המשרדים האמורים וכי בשנים  2012 -2011יתחלקו בשנים 

 מכל משרד )ללא אוצר(".  1/4מקורות המימון יהיו " 2014-2013

את רשות האוכלוסין(  -ההגירה )להלן ורשות האוכלוסין קיבלה  2011בינואר 

קיבלה  . בהתאם לכך היאמערך ביקורת הגבולות ממשטרת ישראללהאחריות 

 ,את האחריות להפעלת מערכות הביקורת על הגבולות והמעברים המשטרהמ

 ת. "ובכלל זה את האחריות על מערכת רעו

מיליון  28כי פיתוח שלבים א' וב' הושלם בעלות של עלה, הקודמת בביקורת 

בשל העובדה שחלק הופסק ולא הושלם  ד-שלבים ג' וש"ח, וכי פיתוחם של 

לא העובדה שצה"ל בשל פיתוח, והן מימון הת חלקם במהגופים לא העבירו א

  .למערכת "אבן מתגלגלת"רעו"ת את חיבורה של מערכת  איפשר

"ת רעוכי חלק מהגופים השותפים לפיתוח מערכת  עלה הנוכחית בביקורת

העבירו לרשות האוכלוסין את התשלום בגין עלויות הפיתוח  לא עדיין

 וכי"ם, רהוהתחזוקה של המערכת בהתאם לסיכום של מנכ"ל משרד 

 "ח. ש מיליון 8.6-בכ 2017 ביולי הסתכם חובם

 -להביא כי על מטה לוט"ר  ,בביקורת הקודמת העירמשרד מבקר המדינה 

קדם האפשרי לדיון בה 2מימוש החלטה ב/ נושא את  -באמצעות המל"ל 

 .ולהחלטה בקבינט הביטחוני

למשרד מבקר  2017בתגובתו על ממצאי הביקורת הקודמת, מסר המל"ל במאי 

המדינה, כי "עמדת מל"ל הייתה שיש ליישם את החלטת הקבינט כלשונה, 

לסיים את פיתוחה של המערכת )כולל שלבים ג+ד'( ולחייב את כלל הגורמים 

המל"ל / מטה לוט"ר להביא את הנושא לידיעת הקבינט להצטייד... בכוונת 

 ביטחוני, על פי סדר העדיפויות של הנושאים העומדים בפניו". -המדיני 

הושלם. עוד  לא"ת עדיין רעו מערכת פיתוחהנוכחית עלה כי  בביקורת

לא העלה את נושא המערכת לדיון "ר ללוט האגףעלה בביקורת כי 

 רך קבלת החלטה על עתידה. לצו ולהחלטה בקבינט הביטחוני

עם הגופים השותפים דיונים  כמה בעקבות הביקורת הקודמת קיים אגף ללוט"ר

 :רטיםלהלן הפ. בנוגע לעתידה ולהמשך פיתוחהלהקמת מערכת רעו"ת 

, הגופים עם בתיאוםהחליט ממלא מקום רמ"ט )ראש מטה( לוט"ר,  2017ביולי 

תוך התבססות על המערכת הקיימת )שלבים א' וב'  לשדרג את מערכת רעו"ת
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שפותחו( וקבע כי על הגופים לגבש את התפיסה המבצעית לפיתוח המערכת 

"נכון מערכת רעו"ת החדשה(. עוד נקבע כי  -בתוך שישה חודשים )להלן 

 לאור. המערכת ואחזקת הפיתוח עלויות של היחסי בחלקם ישתתפו שהגופים

"פ יעיינו בנתוני החוב שבאחריותם ויסייעו והבטטחון "לי משרד הבימנכ... זאת

]החלטה של מנכ"ל  2010בחלקם היחסי שנצבר, זאת בהתאם להחלטות משנת 

 "ם[".רהמשרד 

 בביקורת עלה כי אף שהמועד לגיבוש התפיסה המבצעית חלף, לא נמצאו

 כלל כמויס (,2018 )נובמברמועד סיום הביקורת  שעד ,לכךאסמכתאות 

. נוסף על כך, עד מועד סיום הביקורת לא המבצעית התפיסה את הגופים

 קבע המל"ל תוכנית לסיום פיתוחה של מערכת רעו"ת החדשה. 

התקיים דיון בראשות סגן ראש האגף ללוט"ר ובו נקבע כי "ימונה  2018בינואר 

צוות מוביל לקביעת התפישה המבצעית והארגונית בהובלת אגף לוט"ר, עם 

רמי"ם, משטרת ישראל ומשרד הפנים )רשות האוכלוסין השב"כ, צה"ל, 

וההגירה(". עוד נקבע בדיון כי מערכת רעו"ת החדשה תתבסס על נתונים 

וטכנולוגיות ממערכות שונות, ובהן מערכת רעו"ת הקיימת ומערכת "אבן 

מתגלגלת" על מנת שיתאפשרו זיהוי ורישום של כל סוגי האוכלוסיות העוברות 

 במעברים. 

לעתידה  בנוגע "רללוט התקיים דיון נוסף בראשות סגן ראש האגף 2018מאי ב

"אנו לאחר שלב הבחינה והחלטה לפתח נקבע כי בדיון  ."תרעושל מערכת 

מערכת רעו"ת עתידית ]מערכת רעו"ת החדשה[... שהתקבלה בשיתוף כלל 

הגורמים. מבין החלופות שעמדו על הפרק, לרבות ביטול הצורך במערכת 

וחלט לקדם ולפתח מערכת רעו"ת עתידית, כמערכת לשליטה מלאה, רעו"ת, ה

אפקטיבית מבצעית על כלל מעברי הגבול הפנימיים, תוך התאמה לתפיסה 

מבצעית של כלל הגופים... וועדת היגוי בהובלת המל"ל ובהשתתפות כלל 

הגופים הרלוונטיים תתכנס מעת לעת ותבחן את התקדמות הפרויקט, תבצע 

תוצרים". יצוין כי בדיון זה לא נקבע מועד לסיום פיתוח מעקב ובקרה ל

 המערכת.

מסר סמנכ"ל בכיר לתכנון תקצוב ובקרה במשרד לבט"פ לצוות  6.8.18-ב

 הביקורת כי המשרד לבט"פ תומך בהקמתה של מערכת רעו"ת החדשה. 

צה"ל  עמדתהביקורת כי " לצוותקשת צבעים  מינהלת אשרמסר  6.9.18-ב

אבן '"ת היא שאין מניעה לכלול בתוכה נתונים ממערכת רעובנוגע למערכת 

למערכת זו אין תרומה ממשית לפעילות המעברים וכיוון ... , אולם'מתגלגלת

שכל המערכות אותן היא עתידה לאגד פועלות במעברים זה מכבר אין הצדקה 

  בפיתוח מערכת חדשה"."ח שמיליון  30להשקיע 

גבול ברשות האוכלוסין לצוות הביקורת כי  מסר ראש מינהל מעברי 14.10.18-ב

רשות האוכלוסין וההגירה המליצה למל"ל שלא להתחיל בפיתוח של מערכת 

חדשה לגמרי, אלא ליצור ממשקים בין המערכות השונות ולרכזם למערכת 

 אחודה. 
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 12-מ יותר שחלפו אף

 התקבלה מאז שנים
 פיתוח על החלטה
, ת"רעו מערכת
 לסייע שנועדה
 כניסת במניעת
, חים"ושב מפגעים

 פיתוח הושלם טרם
 מועד ואין המערכת

 לסיומו צפוי

 

על  2שנים מאז התקבלה החלטה ב/ 12-אף שחלפו יותר מ כי אפוא יוצא

אשר נועדה לסייע במניעת כניסת מפגעים ושב"חים פיתוח מערכת רעו"ת, 

ואף שהושקעו זה  ,עלויות התפעול והתחזוקה של המעבריםאת ולהפחית 

מיליון ש"ח, עד מועד סיום הביקורת טרם הושלם  28מכבר בפיתוחה 

פיתוח המערכת, אין מועד צפוי לסיומו ולא ברור כיצד יקודם פיתוחה. 

יתרה מכך, הגופים השותפים לפיתוח מערכת רעו"ת לא הסדירו את 

חובותיהם בגין עלויות הפיתוח והתחזוקה שלה בהתאם לסיכום מנכ"ל 

  .2010שרד רה"ם מיולי מ

המשטרה ציינה בתשובתה כי "ככל שרשות האוכלוסין תקדם את הנושא ושאר 

הגופים יסכימו לממן את חלקם במערכת, תקדם המשטרה מצידה אף היא את 

 הנושא". 

קבעה מי הגורמים שאחראים  2משרד רה"ם ציין בתשובתו כי "החלטת קבינט ב/

"ל לא נמנה להמלפיתוח מערכת רעו"ת ומי הגורמים שאחראים להצטייד בה. 

... המל"ל פעל בצורה מיטבית לצורך יישום החלטת קבינט על הגורמים הללו

... ועדת 43בהתאם לסמכויות שהוענקו לו כגורם מסדיר בהחלטת קבינט ב/ 2ב/

היגוי רעו"ת החדשה הוקמה בתיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים לצורך קידום 

... כי אם סמכות פורמלית סמכות כל לה אין אךפיתוח מערכת רעו"ת החדשה, 

תיאום וסיוע וכך פעלה... המל"ל ימשיך לפעול כגורם מסדיר ואף כחבר בוועדת 

היגוי מערכת רעו"ת החדשה במטרה להשלים את התפיסה המבצעית במהלך 

 " )ההדגשות במקור(. 2019שנת 

משרד מבקר המדינה מעיר למל"ל, כי מכוח תפקידו כגורם מסדיר כפי 

ובהתאם להתחייבותו למבקר המדינה, היה עליו  43חלטה ב/שנקבע בה

לדיון בקבינט הביטחוני. משלא  2להעלות את נושא יישום החלטה ב/

עשה כן, ובחר להוביל ועדת היגוי לפיתוח מערכת רעו"ת חדשה, הרי 

 שלכל הפחות מוטלת עליו האחריות להשלמת עבודת הוועדה. משכך, על

 ,"ת חדשהרעוההיגוי לפיתוח מערכת  "ל, כגוף שמוביל את ועדתמלה

 השותפים הגופים עם ולקבוע האפשרי בהקדם פיתוחה להשלמת לפעול

 מוגדרים בזמנים עמידה תוך, הפיתוח להמשך אחראי הגורםאת  לפיתוח

 .ביניהם תקציבי לשיתוף מנגנון וקביעת
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 סיכום

ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל ומקום מושבם של מוסדות השלטון 

וסמליו. לעיר ירושלים זיקות רבות לאוכלוסיות מגוונות בהיבט הפוליטי, 

דתי ולאומי. נוכח מעמדה המיוחד של ירושלים, להיערכות נאותה בגזרת 

עוטף ירושלים נודעת חשיבות ביטחונית ומדינית מהמעלה הראשונה. 

לשפר את רמת הביטחון האישי של תושבי ישראל בכלל ותושבי הצורך 

אזור עוטף ירושלים בפרט הביא להקמת המכשול בגזרת עוטף ירושלים, 

המשמש נדבך מרכזי בהגנה על ירושלים. המעברים בגזרת עוטף ירושלים 

, כלי רכב וסחורות בין איו"ש לישראל הולכי רגלנועדו לפקח על מעבר 

 . ר בישראל והסתננות לתחומיהפיגועי טרוולמנוע 

אזרחים  ,בין היתר ,כולל הרכב האוכלוסייה המשתמשת במעברים

ישראלים, פלסטינים, תושבי מזרח ירושלים, דיפלומטים ותלמידים. 

זו במעברים מחייב מקצועיות, מיומנות, ויכולת מגוונת הטיפול באוכלוסייה 

כללי זהירות ברגישות ובהתחשבות מחד גיסא, והקפדה על פעולה 

  וביטחון מאידך גיסא.

משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את הפעולות שנקטו משרד הביטחון, 

צה"ל ומשטרת ישראל להשלמת מרבית תוואי המכשול בגזרת עוטף 

ירושלים ולשדרוג המעברים ושיפור השירות הניתן בהם ואת שיתוף פעולה 

י כנגד האיומים. עם להבטיח מענה מיטב כדי הנבנה בין גורמי הביטחון

נוגע לעמידה ב משמעותיים ליקוייםזאת, במועד סיום הביקורת נותרו 

ובנוגע להכשרה הנדרשת למפקדים  הביטחוני והבידוק האבטחהבנוהלי 

פרצות של ן קיומנוסף על כך, המשך  ולכשירות המאבטחים במעברים.

"ש לירושלים איוכניסה של שב"חים משטחי  ותאפשראשר מ במכשול

  .ישראל את ביטחון תושבי מסכן

נוכח חשיבותם של המכשול והמעברים לביטחון תושבי מדינת ישראל 

ולהבטחת מרקם חיים תקין של קבוצות האוכלוסייה השונות משני צדי 

המכשול, על ממשלת ישראל לממש את החלטותיה בנוגע להשלמת 

ת תוואי המכשול ולקבל החלטה סופית בנוגע לאזרוח המעברים בגזר

עוטף ירושלים. על כלל הגופים העוסקים בביטחון השוטף במעברים 

ולאורך המכשול ובכלל זה על צה"ל, משטרת ישראל והמשרד לבט"פ, 

לשפר את האבטחה כדי , ביניהםלפעול לשיפור שיתוף הפעולה ו להמשיך

. על משרד הביטחון, צה"ל ומשטרת ישראל במעברים הביטחוני והבידוק

לתיקון הליקויים שנותרו כדי לאפשר רמת ביטחון ללא דיחוי  לפעול

זאת תוך תקין לתושבי ירושלים ולבאים בשעריה, גבוהה ומרקם חיים 

 האוכלוסייהרווחת ובין רכי הביטחון ושמירה על האיזון העדין בין צ

 הישראלית והפלסטינית.

 



 שלישישער 
 



  החברתיים השירותים

 ירושלים במזרח הערבית לאוכלוסייה
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 תקציר

 כללי רקע

 על שלה והמינהל השיפוט, המשפט את ישראל מדינת החילה 1967ביוני 

 וצירפה(, 1ירושלים מזרח -)להלן  וסביבותיה ירושלים של המזרחי בחלק שטח

החליטו ממשלות  2014-החל מ. 2ירושלים עיריית של השיפוט לתחום אותו

)ראו  ירושלים מזרח בתושבי ממוקד טיפולשנתיות ל-ישראל על תוכניות רב

על בסיס ההכרה שהמצב במזרח ירושלים דורש התייחסות ייחודית  להלן(

 לבין בינה וכן העיר מערב ובין בינהכלכליים גדולים -נוכח פערים חברתיים

מיעוט המענים  בשל םג כמו, המדינה בכלל הערבית האוכלוסייה

 . 3הממשלתיים להתמודדות עם פערים אלה

רובם המוחלט בשטחי ערבים )תושבים  332,600-ירושלים כב וחי 2016בשנת 

העיר  תושבי מכלל 38%-כ שהם(, 4תושבי מזרח ירושלים -להלן  מזרח העיר;

רובם המכריע של תושבי מזרח מכלל האוכלוסייה הערבית בישראל.  19%-וכ

תושבי קבע(. על  -ירושלים הם בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל )להלן 

בכל  יםחייבהם : ככלל, 5תושבי הקבע חל המשפט הישראלי על כל היבטיו

 כמעט לכל הזכויות המגיעות לאזרח ם, וזכאיהםהחובות שהמדינה מטילה עלי

ה נגזרת חובתה של המדינ של תושבי מזרח ירושלים מתוקף מעמדם. 6ישראלי

 להם הם זכאים. בשוויון ולספק להם את השירותים החברתייםבהם לנהוג 

מאוכלוסיית מזרח ירושלים  חלקים .מגוונת ירושלים מזרח אוכלוסיית

לאומי, ממגע עם הרשויות, אך בשנים -על רקע פוליטי ,שנים רבות נרתעו

האחרונות ניתן לזהות התחלה של מגמת שינוי בגישה זו, וכיום החברה 

 בישראל כלכלית להשתלבבין רצון : מגמות שתי בין ח ירושלמית נעההמזר

 מדגישות את החיוניות ואף את . מגמות אלה7שייכות וחוסר עוינות תחושתבין ו

 
; 1967-בדוח זה המונח "מזרח ירושלים" מתייחס לשכונות הערביות בחלקי העיר שנוספו לה ב  1

 בירושלים, בכל חלקיה."מערב ירושלים" מתייחס לכלל השכונות היהודיות 

ב לפקודת סדרי 11, שהוצא מכוח סעיף 1967-(, התשכ"ז1צו סדרי השלטון והמשפט )מס'   2

, עמ' 2065; אכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים )ק"ת 1948-השלטון והמשפט, התש"ח

; כן א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[8((, שהוצאה מכוח סעיף 28.6.67)כ' בסיון התשכ"ז,  2694

 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל. 5ראו סעיף 

 (.13.5.18) 34-של הממשלה ה 3790דברי ההסבר להחלטת ממשלה   3

בדוח זה המונח "תושבי מזרח ירושלים" מתייחס לתושבי מזרח ירושלים שמעמדם האזרחי הוא   4

 של בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל )תושבי קבע( או אזרחים. 

בג"ץ אבו  -( )להלן 6.2.11)פורסם במאגר ממוחשב,  אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08בג"ץ   5

לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. ראו גם בקובץ דוחות זה את הפרק "טיפול  22לבדה(, פס' 

 המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים".

דרכון ישראלי. מעמד  למעט למשל הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל והזכות לקבל  6

 התושבות שלהם נתון לבקרה וניתן לשלילה.

לבן: מזרח ירושלים על פרשת דרכים", -ראו בין היתר דוד קורן ובן אברהמי, "בין ארדואן לכחול  7

 .92 - 91(, עמ' 2017)מאי  4 השילוח,
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 המזרח החברה

 בין נעה ירושלמית
 בין: מגמות שתי
 להשתלב רצון

 בישראל כלכלית
 עוינות תחושת ובין

. שייכות וחוסר
 אלה מגמות

 את מדגישות
 את ואף החיוניות

 ההשפעות
 של האפשריות

 לשיפור פעילות
-החברתי מצבה
 של כלכלי

 זו אוכלוסייה

 

פעילות ממשלתית ועירונית לשיפור מצבם  של האפשריות ההשפעות

החובה לנהוג . זאת במסגרת כלכלי של תושבי מזרח ירושלים-החברתי

הגברת וחוסנה של ירושלים כולה ואף ל כלכלתהשיפור  לשם גם אךבשוויון, 

  .ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל

 29%לעומת מתושבי מזרח ירושלים מתחת לקו העוני,  75%-חיו כ 2016-ב

 81% .האוכלוסייה הערבית בכלל המדינהמ 52%-בירושלים ויהודים מה

מהילדים במזרח ירושלים חיו בעוני. גם השתתפות האוכלוסייה בחיי הכלכלה 

והתעסוקה של העיר מועטה, והדבר מדגיש את הצורך העמוק בשירותים 

והשירותים במזרח  תשתיותחברתיים. למצב זה מצטרפים פערים ברוב ה

בחינוך ובהשכלה גבוהה ואי ידיעת  ירושלים לעומת מערבה: בין היתר, פערים

ציבור, בתברואה הציבור ושטחי המבני כמות בתחבורה, ב, וכן פערים עברית

הגדר( בין  -)להלן  "עוטף ירושלים"בניית מכשול . עירונייםהובשירותים 

לספק מענה , שנועדה איו"ש( -ירושלים לבין אזור יהודה ושומרון )להלן 

תושבי , הותירה מחוץ לגדר על מדינת ישראלמאיו"ש לאיומים ביטחוניים 

 )שבשטח ירושלים(, כפר עקבבמחנה הפליטים שועפאט וירושלים החיים ב

כך שעליהם להיכנס לירושלים דרך מעברים מוסדרים לשם תעסוקה וצריכת 

שירותים. מציאות זו יצרה במזרח ירושלים חברה עם מאפיינים ייחודיים, 

 . 8שרבים בה חשים תחושות של קיפוח, מצוקה וייאוש

ליטה הממשלה לראשונה על טיפול ממוקד בתושבי מזרח הח 2014ביוני 

החלטת הממשלה  -מיליון ש"ח למזרח העיר )להלן  290-ירושלים, והקצתה כ

. במקביל החלה עיריית ירושלים בעשור האחרון להפנות תשומת לב 9(2014-מ

 2018 במאיומשאבים לצורך בסגירת פערים במזרח העיר בתחומים מסוימים. 

"צמצום פערים חברתיים לשנתית -רב תוכנית יישום על הממשלה החליטה

  הממשלה החלטת -כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים" )להלן 

. החלטה זו נגעה בתחומי "חש מיליארד כשני של בתקציב, 10(2018-מ

וביקשה לעודד את השתלבות  ,התחבורה, התשתיות, התעסוקה והחינוך

תושבי מזרח ירושלים בהשכלה גבוהה בישראל, בכלכלה ובתעסוקה איכותית 

 ולצמצם פערי תשתיות ותכנון.

 -בעיקר בתחומי החינוך והרווחה  -בשירותים החברתיים דוח זה מתמקד 

 ת הממשלה החלטאלו שירותים ש .לספקם דין פי על חובה חלה שבחלקם

או שהתייחסותה חלקית באופן שגם סת אליהם במישרין, אינה מתייח 2018-מ

מיטבי, עיקר הבעיה תיוותר על כנה, וימשיכו הבאופן ההחלטה אם תיושם 

השירותים הניתנים לאוכלוסייה של להתקיים פערים עמוקים בכמות ובאיכות 

צמצום -אי. במזרח ירושלים בהשוואה למערב העיר ולכלל מדינת ישראל

ירושלים לשפר את מצבה  מזרח אוכלוסייתביכולת גע והפערים הללו פ

 
הדבר עלה בין היתר בתהליך שיתוף הציבור שקיים משרד מבקר המדינה עם תושבים במזרח   8

 ירושלים. 

חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה", -"התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי  9

 (.29.6.14) 33-של הממשלה ה 1775החלטה 

 לך ביצוע הביקורת.(, שהתקבלה במה13.5.18) 34-של הממשלה ה 3790החלטה   10
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דבר עשוי להעמיק את המצוקות בקרבה ולסכן את חוסנה והכלכלי, -החברתי

 .של ירושלים כולה

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את השירותים  2018נובמבר -בחודשים ינואר

לתושבי מזרח החברתיים בתחומי החינוך והרווחה שמציעות הרשויות השונות 

עיריית ירושלים או  -ירושלים. הבדיקות נעשו בעיריית ירושלים )להלן 

העירייה(, במשרד החינוך, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

משרד העבודה והרווחה(, במשרד ירושלים ומורשת ובמשטרת  -)להלן 

ה ישראל. בדיקות השלמה נעשו בצה"ל וברשות הארצית למדידה והערכ

 בחינוך.

במזרח ירושלים, ונוכח  ד לציבורולו זיקה חזקה מאאשר מדובר בנושא שהיות 

מיעוט יחסי של מקורות מידע מחקריים ומהימנים על הנעשה בשטח ועל 

מצא לנכון משרד מבקר המדינה  תחושות התושבים, רצונותיהם וצורכיהם,

ממזרח  תושביםתהליך של שיתוף גם  להוסיף על כלי הביקורת הרגילים

 שיתוף הציבורמטרת  .שיתוף הציבור( -בהליך הביקורת )להלן ירושלים 

של עמדות , מגוון ככל הניתןמפלח אוכלוסייה  ,ראשון מכלילקבל הייתה 

לשירותים שהם מקבלים ולצורכיהם בתחומים  בכל הנוגע תושבים

 .11הנבדקים

 

 הליקויים העיקריים

 פערים בחינוך במזרח ירושלים

בתי"ס( במזרח ירושלים למדו בשנת הלימודים  -)להלן גם בבתי ספר 

. ניתן לזהות שני מאפיינים בעלי 12תלמידים 90,000-( כ2018 - 2017התשע"ח )

ם בבתי הספר של תלמידי( 46%)שיעור נמוך )א(   חשיבות במערכת חינוך זו:

מהתלמידים לומדים בבתי ספר שמעמדם הוא "מוכר שאינו  35%; 13הרשמיים

 .  )ב( שיעור גבוה של תלמידים הלומדים לפי תוכנית14מוכש"ר( -)להלן רשמי" 

 
תושבים במסגרת חמש קבוצות היוועצות, ונבחנו בו בין היתר נושאי חינוך  42הליך השתתפו ב  11

קובץ הציבור שימש גם דוחות אחרים ב ותעסוקה, ניקיון, תרבות והמעברים בגדר. תהליך שיתוף

 זה.  דוחות

המובאים בדוח זה מתייחסים לנתונים לפי נתוני העירייה. הנתונים לגבי התלמידים וילדי הגן   12

 (, אלא אם נאמר אחרת.2018 - 2017העדכניים לשנת הלימודים התשע"ח )

 בתי ספר המוחזקים על ידי המדינה או על ידי העירייה.  13

נוספים לומדים בבתי ספר פרטיים שאינם מוכרים, קרי כאלה שאינם מתוקצבים על ידי  19%  14

 יהם.המדינה והיא אינה מפקחת על
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 ומשרד העירייה
 הגיעו לא החינוך

 כספיים להסדרים
 ס"בתיה עם

 לצורך רים"המוכש
 לימודי עלויות כיסוי

 של היסוד
 בהתאם, התלמידים

 ץ"בג לפסיקת

 

 - התוכנית הפלסטינית( -הלימודים של הרשות הפלסטינית )"תווג'יהי"; להלן 

מהתלמידים בבתי הספר המוכרים במזרח ירושלים )רשמיים  92%-כ

 לומדים לפי התוכנית הישראלית. 8%-ורק כ -ומוכש"רים( 

 תן חינוך חינם עקב מחסור בכיתות לימוד:קיום החובה למ-אי

במזרח העיר קיימות כיום  בבתיה"ס ובגני הילדים במערכת החינוך הרשמית

 2,000-היו חסרות יותר מ 2018כיתות. להערכת העירייה, בשנת  1,900-כ

כיתות חסרות עשור קודם לכן. גם לאחר  1,000-כיתות לימוד, לעומת כ

כיתות לימוד שצפויה לתת  990ירייה לבניית שתיושם התוכנית הקיימת של הע

 בשנים פתרון חלקי למחסור בכיתות לימוד, המחסור בכיתות צפוי להימשך

מתנהל בבג"ץ הליך משפטי , 2018הביקורת, נובמבר  סיום במועד. הקרובות

נושא המחסור בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית במזרח ירושלים ב

 ובמערבה.

, המחסור 15(אבו לבדה)בג"ץ  2011של בג"ץ משנת ן כפי שנקבע בפסק די

אשר לא  ,החמור בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית במזרח ירושלים

פגיעה בזכותם ל מאפשר קליטת ילדים במוסדות חינוך רשמיים, מוביל

, וכמוה כפגיעה בזכות בחינוך לשוויוןהחוקתית של הילדים במזרח ירושלים 

עוד נקבע בפסק  וחירותו. האדם כבוד: יסוד חוקחוקתית הנתונה להם מכוח 

רבים מההורים לתלמידים ולילדי הגן נאלצים לשלם עד אלפי ש"ח  הדין כי

 מוכרים.-בשנה למימון הלימודים של ילדיהם במוסדות חינוך מוכש"רים או לא

 אתשרד החינוך "להפנות ומ העירייהעל בבג"ץ אבו לבדה נפסק כי 

 ...רשמיים שאינם ספר לבתי נדחתה רשמי לחינוך שבקשתם התלמידים

 עלויות כיסוי לצורך, אלה מוסדות עם מתאימים כספיים להסדרים ולהגיע

אולם, על אף הזמן שחלף מאז מתן פסק . 16"תלמידים אותם של היסוד לימודי

כספיים עם בתיה"ס העירייה ומשרד החינוך לא הגיעו להסדרים הדין, 

שאינם  וילדי גן תלמידים 64,000-כהמוכש"רים, ולא יידעו את ההורים ל

האמורה, ובכך לא פעלו למיצוי לומדים במערכת הרשמית בדבר זכותם 

  .זכויותיהם לחינוך בחינם

 במזרח ירושלים  :מוסד חינוכי מוכר בשוםילדים שאינם רשומים 

מסגרת  בשוםשאינם רשומים ומעולם לא נרשמו  18 - 3 בני ילדים 23,000-כ

. 1949-, אף שחל לגביהם חוק לימוד חובה, התש"טלרשויות המוכרתחינוכית 

אספה פרטים בדבר זהותם של ילדים אלה, מקום עיריית ירושלים לא 

יה יאין העיר לפיכך לדין בנושא.בניגוד  ,מםימגוריהם ודרכי ההתקשרות ע

אלה לומדים במסגרות חינוכיות כלשהן, והיא גם אינה הילדים ה כל יודעת אם

משרד . יכולה ליידע אותם בדבר מסגרות החינוך המוכרות העומדות לרשותם

אין בידם כל תוכנית או וגם כלל לא דנו בנושא זה, רושלים ועיריית יהחינוך 

ועל כן לא  ,לימודיהם של ילדים אלהמקום כוונה לאיתור מקום הימצאותם או 

 צפוי פתרון לבעיה זו בעתיד הנראה לעין. 

 
 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 44 - 43, פס' אבו לבדהבג"ץ   15

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 64, פס' אבו לבדהבג"ץ   16
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 מחמיצה המדינה
 את לקדם הזדמנות
 תושבי של שילובם

 ירושלים מזרח
 בתעסוקה
 גבוהים ובלימודים
 הקניית באמצעות

 השפה ידיעת
 לתלמידים העברית

 

שנשרו  18 - 6 בניילדים  10,800-במזרח ירושלים כ :נשירת תלמידים

בין הנשירה של תלמידי מזרח ירושלים  שיעורמבתי הספר המוכרים. במצטבר 

אחד מכל . קרי, כ26.5%הוא  (2018 - 2015כיתה ט' לכיתה י"ב )בשנים 

 ,ארצי-גבוה לא רק ביחס לממוצע הכלל תלמידים נושר. שיעור זה ארבעה

לא לשיעור הנשירה בכלל המגזר הערבי )גם ביחס לאלא  ,5.4%העומד על 

ספר היית הנשירה חמורה יותר בבתי בע .7.4%ל עהעומד  ,מזרח ירושלים(

משרד ואולם המוכש"רים מאשר בבתי הספר הרשמיים במזרח ירושלים, 

במספר אלה, למעט כניות למניעת נשירה בבתי ספר ומפעיל ת אינוהחינוך 

  .זעום של בתי ספר המלמדים את התוכנית הישראלית

הנושרים הם מילדי העיר, והילדים  41%-אף שילדי מזרח ירושלים מהווים כ

מכלל הילדים הנושרים בעיר, הקצו משרד החינוך  70%-בשיעור של כ

מהתקציב של היחידה  25%-מהתקנים וכ 17%-והעירייה למזרח העיר רק כ

בה. מצב זה ככלל טיפול לושל נשירה מניעה לקידום נוער בעיר הפועלת ל

לא השתנה בשנים האחרונות, על אף הצרכים ולמרות ההקצאות בהחלטת 

 . 2018-הממשלה מ

שתופעת הנשירה בקרב תלמידי מזרח ירושלים היא חריפה על פי אף 

השלכותיה השליליות רחבות היקף, עד כדי סיכון לתלמידים עצמם וומדאיגה 

פתרון סוגיה זו. פעילות דלה והעירייה לא עשו די להחינוך ולסביבתם, משרד 

בכך גם  העיר למערבה.בין מזרח  כיחינוהנשירה פוגעת בשוויון זו למניעת 

עלולים להיפגע סיכוייהם של התלמידים הנושרים להשתלב בתעסוקה 

 בעתיד.

 הזניחו ארוכות שניםלאחר ש :הוראת השפה העברית במערכת החינוך

, העברית במזרח ירושליםהשפה את הוראת  ירושלים ועיריית החינוך משרד

 ,נמוכה היא ברמה השליטה בשפה העברית של אוכלוסיית מזרח ירושלים

עברית חיונית כדי להשתלב בשליטה  .תקשורת אפקטיביתלואינה מספקת 

במוסדות  כדי ללמוד, בפרט בתעסוקה איכותיתובשוק התעסוקה בכלל 

להשכלה גבוהה בישראל וכן לניהול תקשורת עם רשויות המדינה, נותני 

ית בקרב הקניית שליטה בשפה העבר. גופים אחריםושירותים מהמגזר הפרטי 

ללמוד עברית,  םהמעונייניתושבי מזרח העיר הן ל תועילתושבי מזרח ירושלים 

חברה לו הישראלי משקל כפי שעלה בהליך שיתוף הציבור ובסקרים, והן

המדינה באמצעות  ,אולםו(.  Win-Winמצב שלבבחינת ) הישראלית בכלל

משרד החינוך מחמיצה הזדמנות לקדם את שילובם של תושבי מזרח ירושלים 

באמצעות הקניית ידיעת השפה  בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל

  לתלמידים, כמפורט להלן: העברית

התלמידים הלומדים לפי התוכנית  66,000-לכ :מיעוט שעות לימוד העברית

 92%-כשהם  -הפלסטינית בבתיה"ס הרשמיים ובבתיה"ס המוכש"רים 

 34) 71%מקצה משרד החינוך רק  -מהתלמידים במערכת החינוך המוכרת 

בהתאמה שעות שבועיות(  21) 44%-ולימודיהם(  שעות שבועיות במהלך שנות

תלמידים שמחויבים בהן ההעברית השפה  לימודהמזערי למשעות התקן 

תלמידים במזרח ירושלים הלומדים לפי הבחינוך הערבי ברחבי הארץ ו

מהתלמידים  36%, נוסף על כך .שעות שבועיות( 48) התוכנית הישראלית

לומדים אף פחות  יםיה"ס הרשמיהלומדים לפי התוכנית הפלסטינית בבת
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. משרד בגלל מחסור במורים לעבריתמשעות ההקצאה, הנמוכות ממילא, 

העתידי של החינוך מזניח הלכה למעשה כלי מרכזי ואפקטיבי בשילובם 

לגבי , ובפרט בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראלתלמידי מזרח ירושלים 

 פי התוכנית הפלסטינית.התלמידים הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים ל 30,000

העמדה המקצועית של העירייה  :ב"י-'היקף לימוד עברית חלקי בכיתות י

אצל  כדי לשמר את ידיעת השפהב "עד סוף כיתה יהיא שיש ללמד עברית 

ב שוחק את ידיעת השפה "יהיעדר לימודי עברית בכיתה כי , והתלמידים

התלמידים הלומדים לפי  66,000-. אך משרד החינוך והעירייה מקנים לשלהם

או שכלל  ,התוכנית הפלסטינית במזרח ירושלים לימודי עברית בהיקף חלקי

 השנים -אינם מקנים להם לימודי עברית בשנים החשובות ללימוד העברית 

במצב דברים זה ספק רב אם תושג המטרה שתלמידים  .האחרונות ללימודים

בשפה העברית ברמה  ישלטו - הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית -אלה 

  .הנדרשת עם סיום לימודיהם

קיצוץ בלימודי העברית של התלמידים בבתיה"ס הרשמיים הלומדים 

( קיצץ 2019 - 2018בשנת הלימודים התשע"ט ) :לפי התוכנית הפלסטינית

 36,000-משרד החינוך את מספר שעות לימוד העברית שהוא מקצה לכ

-כשהם  -פי התוכנית הפלסטינית התלמידים הלומדים בבתיה"ס הרשמיים ל

קצה בהשוואה למספר השעות שה -מהתלמידים במערכת המוכרת  50%

. שעות שבועיות 34-ל שעות שבועיות 43-מ: להם בשנת הלימודים שקדמה לה

הלימה בין היעד להעמקת הידע בעברית של תלמידי למעשה אין  אם כן,

 , כפיבוהים בישראלבתעסוקה ובלימודים ג על מנת לשלבםמזרח ירושלים 

 לבין יישומן בפועל. ,שנקבע בהחלטות הממשלה

בהמשך  רחוק מן הנדרש: רמת העבריתליעד של משרד החינוך ה

קבע משרד החינוך יעד לידיעת העברית של  2018-להחלטת הממשלה מ

 60%( 2023 - 2022: בשנת הלימודים התשפ"ג )התלמידים במזרח ירושלים

בבתיה"ס הרשמיים ובבתיה"ס המוכש"רים  'י ',, ח', ו'תלמידי כיתות דמ

לפחות.  60יקבלו במבחנים בעברית ציון  המלמדים לפי התוכנית הישראלית

. ב"אינו משקף את ידיעת העברית הנדרשת לתלמידים בסוף כיתה יזה יעד 

 , ולכןמהתלמידים במערכת החינוך המוכרת 36%-היעד מתייחס לככמו כן, 

 . זאת ועוד, בקביעתלימודי העברית קטנה יחסיתההשפעה הפוטנציאלית של 

התלמידים הלומדים  30,000את  החינוךהיעד לא הביא בחשבון משרד 

ממילא לא הקצה משאבים ו ,בבתיה"ס המוכש"רים לפי התוכנית הפלסטינית

בשל  רקי"ס אלו תמדובר בתלמידים שלפחות חלקם לומדים בבש , אףכךל

 . נוך הרשמיתמחסור בכיתות לימוד במערכת החיה

רמת העברית של  :הוראת העברית על ידי מורים שאינם מוכשרים לכך

כשפת אם המורים לעברית במזרח ירושלים נמוכה ביחס למורים דוברי ערבית 

( מהמורים המלמדים 68%יותר משני שלישים ). כמו כן, הארץחלקי בשאר 

 .לי הסמכהירושלים, הרשמיים והמוכש"רים, אינם בע במזרחי"ס תעברית בב

מבצעים פעולות לשיפור מצב זה בחלק עירייה המנם משרד החינוך ווא

התלמידים הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים  30,000-לגבי כמהמערכת, אך לא 

 .הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית



 343|    ירושלים במזרח הערבית לאוכלוסייה החברתיים השירותים

 
 והמשטרה העירייה

 ביניהן הסדירו לא
 פעולה שיטת

 שתאפשר, מתואמת
 טיפול להגיש להן

 ומתאים מהיר
 סיכון במצבי לילדים

, גדר-חוץ בשכונות
 מול זאת הסדירו ולא
 ל"צה

 

 הרווחה לתושבי מזרח ירושלים פערים בשירותי

שירותי רווחה  פיתחה העירייה)לערך(  2007ועד  1967השנים שמאז  40-ב

בקצב איטי, שלא הדביק את הצרכים העצומים שם וגם לא סגר  במזרח העיר

 משמעותיתעל אף הרחבה . היקף השירותים שניתן במערבהאת הפער מול 

החלטות הממשלה בשנים האחרונות על בסיס  ההשקעה במזרח העירשל 

 ההשקעות אינן מתייחסותומתקציב העירייה,  2018ומשנת  2014משנת 

ובפרט לסוגיות התשתית של  לתחומים רבים בשירותי הרווחה במזרח העיר

, בלשכות רווחה ובשירותים המותאמים לילדים םיבדים סוציאלימחסור בעו

בתחומים אלה עדיין שורר פער גדול  .בסיכון, לאנשים עם מוגבלות ולקשישים

ים בהיקף השירות בין מזרח העיר למערבה ולשאר הארץ, בפרט נוכח הצרכ

 .הייחודיים של האוכלוסייה והמאפיינים

מחנה גדר: -חוץ ליקויים בהגנה על ילדים במצבי סיכון בשכונות

 ירושליםהפליטים שועפאט וכפר עקב נמצאים בשטח השיפוט של העיר 

ומצפון לגדר  ממזרחוגרים בהם תושבי קבע של ירושלים, אך הם מצויים 

וררת מציאות קשה במיוחד גדר(. בשכונות אלה ש-שכונות חוץ -)להלן 

כלכלית, התשתיות במצב ירוד ובפועל שוררת בהן משילות -מבחינת חברתית

לפי חוק הנוער צורך להגן על העובדות הסוציאליות בשל החלקית בלבד. 

עו"סיות לחוק הנוער(, הוצאו הנחיות  -)להלן  1960-(, התש"ךטיפול והשגחה)

בסיכון או לערוך ביקורי בית שבעטיין יש להן קושי ממשי לטפל בילדים 

את החוק שם זאת ועוד, למשטרה יכולת נמוכה לאכוף  .גדר-בשכונות חוץ

)עד ילד על אף אם ידווח לרשויות  .במקרי אלימות במשפחההפלילי, ובפרט 

, כגון ילד שסובל מאלימות פיזית או מינית בסכנה מיידיתהמצוי ( 18גיל 

 . יטפלו בו בפרק זמן סבירבביתו, אין ערובה שאלה יגיעו אליו ו

משפט על הוצאת ילד מביתו, בשל סכנה  ביתאף במקרים שבהם ציווה 

גבוהה לה הוא חשוף שם, ועל העברתו למשמורת במקום חסות, עיריית 

ירושלים הנחתה את העו"סיות לחוק הנוער שלא לצאת לביצוע צווים בשכונות 

ף להן ועל בסיס ניסיון גדר, גם לא בליווי המשטרה, בשל הסיכון הנשק-חוץ

סית אינה אמורה לבצע את הצווים ללא ליווי עו" מצידה המשטרההעבר. 

במקרים . כפועל יוצא, ()אלא אם קבע בית המשפט אחרת בצו לחוק הנוער

שבהם אין שיתוף פעולה מצד הילד או סביבתו, אין למעשה כל מנגנון 

היו  חסות. לפיכך למסגרת ולהעבירםילדים בסיכון מביתם  המאפשר להוציא

צו שיפוטי,  לגביהםגדר, שהוצא -ילדים בסיכון בשכונות חוץמצבים שבהם 

 עדלעיתים במצב של פגיעה, ושהו בביתם חודשים רבים במצב של סיכון 

 שהעו"סיות לחוק הנוער והמשטרה הצליחו להחזירם למסגרת. 

 אלה םבמצביגדר לקבל הגנה -על אף זכותם של ילדים נזקקים בשכונות חוץ

 ,גדר-במציאות הביטחונית השוררת בשכונות חוץגם ככל ילד אחר בישראל, 

 שתאפשר להן ,העירייה והמשטרה לא הסדירו ביניהן שיטת פעולה מתואמת

, ולא הסדירו זאת אלהטיפול מהיר ומתאים לילדים בסיכון בשכונות  להגיש

לספק ן עושות די כדי לממש את חובתן אינ השלטון רשויותשיוצא מול צה"ל. 

  .במצבים שתוארו קטינים חסרי ישע את המענה הדרוש לביטחונם האישיל
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שיעור ילדי מזרח  :חסר בילדים בסיכון ברחבי מזרח ירושלים טיפול

מילדי העיר, אך חלקם בקבוצת הילדים בסיכון בירושלים  41%ירושלים הוא 

 . 48%עומד על 

אף  (:360טיפול חסר בתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון )תוכנית 

של  הוא הקצאה הוגנת 360ת אחד העקרונות המרכזיים של תוכניעל פי ש

חלקם של הילדים בסיכון (, ערביםכגון משאבים לקבוצות אוכלוסייה שונות )

קטן משמעותית  (32%)בתוכנית  המשתתפיםמכלל הילדים ממזרח ירושלים 

גם חלקו של התקציב המיועד לטיפול  (.48%) מחלקם בעיר כולה

ממזרח בסיכון של ילד ו יסיכוי. בעיר הקטן מחלק( 25%)באוכלוסייה זו 

ערב יו של ילד דומה במימסיכו פי שניים בתוכנית קטנים לקבל טיפוללים ירוש

 השמטרת תוכנית ולעיריית ירושלים 360, אין למטה תוכנית ואולם. העיר

במסגרת  להרחיב את היקף הטיפול בילדים בסיכון תושבי מזרח ירושלים

 .התוכנית

 :8-0בני ביתיות ארוכות טווח לילדים בסיכון -מחסור במסגרות חוץ

לילדי מזרח ירושלים, חלק מילדי מזרח מחסור חריף במשפחות אומנה בשל 

ביתית -מתחת לגיל שמונה שהוחלט שיש לשבצם במסגרת חוץ ירושלים

: נותרים במקומות שאינם מתאימים לצורכיהם, לעיתים למשך תקופות ארוכות

ל או בפנימיות שבהן ילדים בוגרים יותר, שהטיפו במסגרות חירוםבביתם, 

במועד סיום הביקורת לא  עם זאת, הצעיר. םוהחיים בהן אינם מותאמים לגיל

ביתיים לילדי -מענה למחסור בפתרונות חוץ והרווחהלמשרד העבודה היה 

טרם גובש סופית.  8 - 6 בני, וגם המענה לילדים 6 - 0 בנימזרח ירושלים 

 .הצעדים שננקטו עד כה לא נעשו בקצב המתבקש מחומרת הבעיה

משקי הבית מ 37%-שאף  :ור במעני רווחה לחסרי ישע ונזקקיםמחס

ממזרח העיר, חלקם של תושבי מזרח הם בהם אדם עם מוגבלות שבירושלים 

מכלל  16%ביתי עומד רק על -המושמים בסידור חוץ עם מוגבלות ירושלים

עיריית יש סיבות שונות. מכל מקום,  זה. למצב המושמים במסגרות כאלו

מענה חלופי ומלא  לתושבי מזרח ירושלים עם מוגבלותירושלים לא סיפקה 

מהאנשים עם מוגבלות המשתתפים בשירותים בקהילה  25%רק : בקהילה

בירושלים הם ממזרח  מהקשישים 17% ה. כמו כן,בכלל ירושלים הם ממזרח

, דבלב 1%חלקם מקרב אלה שהושמו בבתי אבות או דיור מוגן הוא אך העיר, 

את אלה הנותרים בקהילה  שרתבמזרח העיר שי לקשישיםמרכז יום  ואין שום

 .וזקוקים לטיפול

 משרות תקןתוספת משמעותית של גם לאחר  :מחסור בעובדים סוציאליים

העובדים  ממשרות התקן של 27%-מוקצים למזרח העיר רק כ ,למזרח העיר

 476 מתוך 129) המוצבים בלשכות הרווחה בעיר עו"סים( -הסוציאליים )להלן 

ממתינים זמן רב מאוד גבוה של פונים לרווחה  מספר. לפיכך (כולה בעיר

ירושלים , וגם עומס המטופלים לכל עו"סית במזרח להתנעת תהליך הטיפול

. העומס על עו"ס לחוק הנוער במזרח ירושלים מזה שבמערבה 67%-גדול ב

עלול לפגוע באיכות הטיפול זה מצב  .ירהע במערבמאשר  כמעטכפול 

ובהתמודדות  , וילדים בסיכון ובמצוקה בעיקר,שמקבלים תושבי מזרח העיר

על  .מזרח העיר הזקוקים לשירותי הרווחה אך אינם פונים לקבלםתושבי עם 

פעל להמשיך ולהגדיל את תקן המשרות לא גף הרווחה בעירייה אאמור, אף ה
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 המשאבים הקצאות
 הרווחה לשירותי
 הן ירושלים במזרח

 אינן, סבירות לא
 צורכי את תואמות

 ואת האוכלוסייה
 אינן אף ולכן, גודלה

 עקרון את מקיימות
 המהותי השוויון

 

לצמצם את הפערים ושם לשפר את השירות , כדי של העו"סים במזרח העיר

 .מול מערבה

כרבע מלשכות הרווחה בעיר ממוקמות במזרח  :מחסור בלשכות רווחה

בממוצע שטח גיאוגרפי  ת רווחהמשרתת כל לשכ ירושלים במזרחירושלים. 

 .מהשטח הממוצע שמשרתת לשכה במערב העיר הגדול יותר מפי שניים

, הדבר מביא ע בין שכונה לשכונה במזרח העיררעובמצב של קישור תחבורתי 

במזרח העיר נמוכה ועלולה למנוע לכך שרמת הנגישות ללשכות הרווחה 

, על כך מתושבי המקום הנזקקים לשירותי הרווחה לפנות לקבלם. נוסף

במזרח העיר שבלשכות הרווחה מינהלה להדרכה ולהנהלה, ל משרות התקן

, ומיעוט גודל האוכלוסייה הנזקקת הולמות אתאינן וכן מהנדרש  מועטות

גם . "צוואר בקבוק" המעכב את מתן השירותיםמשרות אלה עשויות להוות 

מספר התושבים הפוטנציאליים שעל כל לשכה במזרח העיר לשרת חורג 

רק סמוך למועד סיום הביקורת החלה העירייה להתניע בהרבה מהתקן. אולם 

 נוספים ואיושם.מבנים של  םאו שכירת םאת תהליך הקמת

ירושלים העיר  :שיעור מועט של מטופלים ותקציבי רווחה נמוכים

 והתפיסה הניהולית בעירייה רואה רובעי שירות,מחולקת מינהלית לארבעה 

 יש משאב שכל באופן, בצרכים דמיון על המעידה חלוקהזו  מינהליתבחלוקה 

שלמזרח  לכך מביאה זו תפיסה רובעי העיר. ארבעת בין דומה באופן לחלק

 לכל ובנזקקותוהעיר מוקצים כרבע מהמשאבים, כאילו היה רובע שווה בגודלו 

מתקציב )למשל, מוקצים לו כרבע  האחרים רובעי העיר משלושת אחד

 העיר במזרח, ואולםתקציב הביצוע של אגף הרווחה(.  עיקר , שהואההשמות

 העיר ימתושב 61%-ו ,העיר מתושבי 38% אלא( 25%) רבע לא מתגוררים

מערב  בין, שיצרה פערים עצומים השנים-הזנחה רבת ונוכח - כך בשל. העניים

 צורכי את תואמות שאינן, סבירות לא הקצאות אלו - העיר מזרחהעיר ובין 

 .המהותי השוויון עקרון את מקיימות אינן אף, ולכן גודלה ואת האוכלוסייה

ירושלים הוא נמוך באופן רווחה מקרב תושבי מזרח בבפועל, שיעור הרשומים 

רווחה אינם מקבלים ההתושבים הזקוקים לשירותי  מביןרבים ש כך ,יחסי

הצליחה להקטין את החוסר, אך  ההשקעה של השנים האחרונות. טיפול

הפערים עודם רחבים ביותר, ולא נמצא שמשרד העבודה והרווחה ועיריית 

מסגרת תוכנית ארוכת ב לכל הפחותירושלים הכינו תוכניות פעולה לסגירתם, 

 נוכחהן  וזאתהפערים,  העמקתזה משמעו  בשיעורהקצאות ההמשך . טווח

 בבעיות רווחהשאי טיפול  מפניהגידול הטבעי באוכלוסיית מזרח העיר והן 

  .עלול להוביל להעמקת המצוקות

 

 ההמלצות העיקריות

על  :קיום החובה למתן חינוך חינם עקב מחסור בכיתות לימוד-אי

למלא את חובתן לאפשר לתלמידים ולילדי הגן משרד החינוך העירייה ו

לחינוך חינם במוסדות החינוך הרשמי, ולחלופין במוסדות  זכותםלממש את 

 -על העירייה מענה במוסדות החינוך הרשמי.  מוכש"רים, אם לא נמצא להם
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ליידע את ההורים  -( 2020 - 2019כבר לקראת שנת הלימודים התש"פ )

לתלמידים ולילדי הגן שאינם לומדים במערכת החינוך הרשמית בדבר זכותם 

וכי אם תידחה בקשתם  ,בבקשה ללמוד במערכת הרשמית לפנות לעירייה

לאחר שהיא ומשרד  . זאתתפנה אותם העירייה ללמוד במוסד חינוך מוכש"ר

גיעו להסדרים הכספיים המתאימים עם אותו מוסד, כאמור בפסק יהחינוך 

 בג"ץ אבו לבדה. בדין ה

ית ירושלים יעל עיר :מוסד חינוכי מוכר בשוםילדים שאינם רשומים 

כדי לאתר את  דיןומשרד החינוך לפעול ללא דיחוי בהתאם לחובתם על פי 

ילדים תושבי מזרח ירושלים  23,000-מקום לימודיהם או הימצאותם של כ

 להקיםגם  עליהם; המוכרת לרשויותכלשהי מסגרת חינוכית בשאינם רשומים 

 מנגנון ליצורו ירושלים במזרח חובה לימוד בגיל הילדים כל של מידע מאגר

גם בעתיד כדי להבטיח שיקבלו חינוך  לא רשומיםלאיתור ילדים  פקטיביא

 .בסיסי

על משרד החינוך  ,ירושלים במזרחנוכח ממדי הנשירה  נשירת תלמידים:

בסוגיית נשירת  פעילותםועיריית ירושלים להגביר באופן משמעותי את 

ואת נשירה  לאתר תלמידים המצויים בסכנת: תלמידי מזרח העיר מהלימודים

את פעילות היחידה לקידום נוער באזור זה ולפחות  להגביראלו שכבר נשרו, 

משרד , להפעיל את התוכניות הייעודיות שגיבש להשוותה למערב העיר

זו בכל בתי הספר הזקוקים לכך, ובהם בתי הספר  לשם טיפול בבעיההחינוך 

כניות, לפקח על הפעולות ואותן ת לבדוק את האפקטיביות שלו, "ריםהמוכש

 לטיפול בנשירה, ולהקצות לכל אלה את המשאביםנוקטים  שבתי הספר

 .והקשב הניהולי הנדרשים

  :הוראת השפה העברית במערכת החינוך

לבחון את החסמים בנושא על משרד החינוך  :מיעוט שעות לימוד העברית

ככל להרחיב ו לימוד העברית בבתיה"ס מזרח ירושלים ואת הדרכים להסרתם

התלמידים במזרח ירושלים  66,000 של את היקף לימודי העבריתשניתן 

ככל  שתלמידים אלה ילמדו זאת כדי, הפלסטיניתהלומדים לפי התוכנית 

את מספר שעות התקן המזערי שקבע משרד החינוך ללימודי העברית, שניתן 

של קידום שילובם בתעסוקה ובהשכלה הממשלתי כדי לממש את היעד ו

גבוהה בישראל. במסגרת הרחבת לימודי העברית כאמור, על משרד החינוך 

 .ראשוןהב, ולו בהיקף מצומצם בשלב "י-'לשלב לימודי עברית גם בכיתות י

על משרד  רחוק מן הנדרש:יעד של משרד החינוך לרמת העברית ה

החינוך לבחון באיזו מידה היעד שקבע בתחום ידיעת העברית רלוונטי 

העיקרית של לימודי העברית במזרח ירושלים,  התכליתחינת ואפקטיבי מב

שהיא שיפור שילובה של האוכלוסייה בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל. 

כדי להגיע לשיפור זה, על היעד לכלול שיעור גבוה יותר של תלמידים 

עם סיום  -לרמת ידיעת העברית שלהם במועד הרלוונטי לכך  ולהתייחס

פר ובסמוך להשתלבותם בתעסוקה או בלימודים גבוהים. לימודיהם בבתי הס

 על המשרד לקבוע תוכנית ולהקצות משאבים להשגתו. ,בהתאם ליעד

על עיריית  :גדר-חוץ ליקויים בהגנה על ילדים במצבי סיכון בשכונות

חוק לפי אחריות ב נושאות, שלחוק הנוער ותהעו"סי אתמעסיקה ה -ירושלים 
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 שיוצרת ההפרדה

 מפחיתה אינה הגדר
, המדינה מאחריות

, העירייה זה ובכלל
 לילדים לספק

 תושבי ישע ולחסרי
, ירושלים

 המתגוררים
 גדר-חוץ בשכונות
 השיפוט שבתחום

 ההגנה את, שלה
 להם הדרושה
 סיכון של במצבים

 מיידי

 

ועל  ,צווים לפי חוק הנוער לגביהםהילדים שהוצאו  לפקח על שלומם של

בשיתוף לפעול עבודת העו"ס, לאחראי מקצועית ש - משרד העבודה והרווחה

ילד  להוצאתשבו צווי בית משפט למצב  נותת פתרולמציא גורמי הביטחון

זאת, בלי להגביר את . מביתו בשל סכנה שהוא חשוף לה אינם מבוצעים

ההפרדה שיוצרת הגדר בין . לחוק הנוער סיותהסיכון לשלומן של העו"

מפחיתה מאחריות המדינה, ובכלל גדר אינה -גדר לשכונות חוץ-שכונות פנים

חסרי ישע תושבי מזרח ירושלים המתגוררים ללילדים ו זה העירייה, לספק

הדרושה להם את ההגנה  השיפוט של העירייה שבתחוםגדר -בשכונות חוץ

עד כדי היכולים להגיע . חומרת הסיכונים, מיידיבמצבים שנשקף להם סיכון 

פתרון מותאם וייחודי בדחיפות. על כלל  למצואסכנת נפשות, מחייבת 

עיריית ירושלים, משרד העבודה והרווחה, משטרת  -הרשויות הנוגעות בדבר 

שיאפשרו לשתף פעולה באופן הדוק ולקבוע הסדרים ברורים  - צה"לוישראל 

יותר לילדים ובני נוער תושבי ירושלים המצויים  ומהירההגנה טובה מתן 

  גדר.-במצבי סיכון מוגבר בשכונות חוץ

על עיריית ירושלים,  :טיפול חסר בילדים בסיכון ברחבי מזרח ירושלים

בשיתוף משרד העבודה והרווחה, לקדם את היקף הטיפול בילדי מזרח 

שיהלום את צורכיהם ואת חלקם בתוך  באופן, 360במסגרת תוכנית  ירושלים

מענה  לגבשהעבודה והרווחה כלל אוכלוסיית הילדים בסיכון בעיר; ועל משרד 

 .8 - 0 בנימזרח ירושלים מ ם בסיכוןביתיים לילדי-למחסור בפתרונות חוץ

המצב את על הרשויות לבחון  :מחסור במעני רווחה לחסרי ישע ולנזקקים

וקשישים הזקוקים תושבי מזרח ירושלים הנזקקים )אנשים עם מוגבלות שבו 

ם את חלקם באוכלוסייה ואת שירותים שאינו הולמקבלים היקף ( לטיפול

ביתי -הן בהיבט החוץ -, ולפעול בהקדם לשיפור משמעותי בו הצורך הקיים

 והן בתחום השירותים בקהילה.

משרד העבודה והרווחה ועיריית  על :ובלשכות רווחה עו"סיםבמחסור 

את התקינה הנדרשת משותף שנתי -במהלך רבירושלים לשקול להשלים 

 ,רכדי לשפר את השירות לאוכלוסיית מזרח העי לעו"סים במזרח ירושלים

לטיפול הניתן במערב העיר. נוסף על  בהיקפו ובאיכותו דומההזכאית לטיפול 

ולאיישן  העירלהחיש את פתיחת הלשכות הנוספות במזרח על העירייה  כך,

 .בשיתוף משרד העבודה והרווחה באופן מתאים

המצוקות  נוכח :שיעור מועט של מטופלים ותקציבי רווחה נמוכים

החריפות השוררות במזרח ירושלים והצורך להגן על ילדים וחסרי ישע 

במציאות זו, לצד המחסור היחסי בשירותי רווחה שיענו על מצוקות אלה, 

 2018משנת  הממשלהמחסור שאינו צפוי להיפתר גם אם תיושם החלטת 

על עיריית ירושלים להפנות יתר תשומת לב ניהולית למזרח  -באופן המיטבי 

העיר ולפעול באופן אקטיבי כדי להמשיך ולצמצם את הפערים בין מזרח 

על עיריית ירושלים ומשרד העבודה העיר למערבה בתחום שירותי הרווחה. 

לידי ביטוי שבא  ,והרווחה לתת את הדעת על מיעוט הטיפול במזרח העיר

גם אם ארוכת  -, ולפעול להכנת תוכנית הנמוך תקציבבבמיעוט המטופלים ו

 הקיימות שם. הייחודיותלהתאמת היקפי הטיפול במזרח העיר למצוקות  -טווח 

על הגופים האמורים להתמקד בחוליות החלשות ביותר בחברה הנפגעות 
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, ולפעול קודם מהחוסר המתואר, ובראש ובראשונה ילדים נזקקים וחסרי ישע

 ל כדי לסייע להם.וכ

 

 סיכום

 ים ככללחב -מתושבי הבירה  40%כמעט  -תושבי מזרח ירושלים הערבים 

החברתיות ככל לכל הזכויות  ם, וזכאיהםבכל החובות שהמדינה מטילה עלי

האזרחים. אוכלוסייה זו חיה בעוני קשה, וקיימים פערים עמוקים בכל תחומי 

החיים בינה ובין תושבי מערב העיר ושאר המדינה, ובכללם פערים ברמת 

השירותים החברתיים שהיא מקבלת. זאת בין היתר על רקע הזנחה בעבר 

מאוכלוסיית  יםחלקלאומי של -מצד רשויות המדינה ורתיעה על רקע פוליטי

ממגע עם הרשויות. מתוך הכרה במחיר הכלכלי, הביטחוני  מזרח ירושלים

( לאמץ תוכניות 2018-וב 2014-והאנושי שיש למצב זה, החליטה הממשלה )ב

כלכלי של האוכלוסייה במזרח ירושלים -שנתיות לשיפור המצב החברתי-רב

לים אכן החלו והקצתה לשם כך תקציב ניכר. משרדי הממשלה ועיריית ירוש

בשנים האחרונות לפעול ביתר שאת לשיפור שירותי החינוך והרווחה 

לאוכלוסייה זו. מדובר בהחלטות ובמהלכים משמעותיים, ויש בהם כדי 

להתחיל ולשפר היבטים שונים בתחומי החיים של האוכלוסייה במזרח 

ן ירושלים. שיפור מצבם של תושבי מזרח ירושלים ייטיב הן עם התושבים וה

 (. Win-Winעם המשק והחברה הישראלית בכלל )בבחינת מצב של 

עם זאת, רשויות המדינה אינן מממשות את אחריותן כנדרש בכמה תחומים 

שבהם למדינה יש אחריות על פי דין: חינוך לכול, מגיל שלוש עד סוף התיכון 

 גדר.-ובחינם; והגנה על ילדים נזקקים וחסרי ישע, ובכלל זאת בשכונות חוץ

זאת ועוד, בכמה היבטים מרכזיים בשירותי החינוך והרווחה, המענה של 

רשויות המדינה לתושבי מזרח ירושלים חלקי ביותר, והן אינן פועלות די על 

מנת לשפרו: לימוד השפה העברית בהיקף נמוך מהנדרש לתלמידים במזרח 

מהתלמידים(, ובפרט  92%ירושלים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית )

מהתלמידים(,  40%אלה הלומדים בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים )ל

שרבים מהם נאלצים ללמוד בבתי ספר אלה עקב מחסור בכיתות לימוד בבתי 

הספר הרשמיים. כך פוחתים סיכוייהם של התלמידים להשתלב בעתיד בשוק 

התעסוקה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט, וכן בלימודים גבוהים בישראל. 

ות גם לא שיפרו די הצורך את ההיקף והנגישות של שירותי הרווחה הרשוי

לתושבים נזקקים ממזרח העיר, באופן שיינתנו ביחס הולם לניתן במערב העיר 

 ולנוכח המצוקות החמורות במזרחה. 

ובפרט עיריית ירושלים, משרד החינוך ומשרד העבודה,  -על רשויות המדינה 

עול כל אחת בתחום אחריותה ובשיתוף לפ -הרווחה והשירותים החברתיים 

פעולה על פי הנדרש כדי לשפר את שירותי החינוך והרווחה במזרח ירושלים, 

כמפורט בדוח זה.  בהם למדינה יש אחריות על פי דיןשבתחומים ובפרט 

בכלל זה, על עיריית ירושלים ומשרד העבודה והרווחה לפעול בשיתוף 

מדינה להגנה על ילדים במצבי סיכון משטרת ישראל וצה"ל למימוש אחריות ה
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שאף הכירה בכך הממשלה, המצוקות והפערים  כפי גדר.-בשכונות חוץ

העמוקים מחייבים שהרשויות יפעלו בדחיפות על מנת לשפר את מצבה 

כלכלי של האוכלוסייה במזרח ירושלים, ובכך לחזק גם את חוסנה -החברתי

 הכלכלי והחברתי של ירושלים ושל המדינה כולה.
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 موَجز

 خلفيّة عاّمة

، فرضت دولة إسرائيل قانونها ونفوذها وإدارتها على 1967في حزيران من العام 

مساحة جغرافيّة في القسم الشرقّي من القدس ومحيطها )في ما يلي: شرقّي 

، اتّخذت 2014بدًءا من العام  2تها إلى منطقة نفوذ بلديّة القدس.وضمّ  1القدس(،

جة عينيّة وبؤريّة حكومات إسرائيل قرارات بشأن مخطّطات متعّددة السنوات لمعالَ 

لسكّان شرقّي القدس )انظروا ذلك في موضع الحق(، على أساس االعتراف بأّن 

الوضع في شرقّي القدس يتطلّب تعامًًل خاصًّا على خلفيّة الفجوات االجتماعيّة 

ة بينها وبين غربّي المدينة، وبينها وبين سائر السكّان العرب في الدولة، االقتصاديّ 

 3وكذلك بسبب شّح الحلول الحكوميّة للتعامل مع هذه الفجوات.

 وغالبيّتهم) العرب السكّان من 332,600 نحو القدس في سكن، 2016 العام في

 هؤالء ويشكّل 4،(شرقّي القدس سكّان :يلي في ما المدينة؛ شرقيّ  في قةالمطلَ 

 في العرب السكّان مْجَمل من %19 ونحوَ  المدينة، سكّان مجموع من %38 نحوَ 

 الدائمة اإلقامة تراخيص يحملون شرقّي القدس سكّان من العظمى الغالبيّة. إسرائيل

 القانون   الدائمين المقيمين على يسري(. دائمون مقيمون: يلي في ما) إسرائيل في

 الدولة، تفرضها التي الواجبات جميع عليهم تسري بعاّمة 5نبه؛اإلسرائيلّي بجميع جوا

 مكانة على بناء 6.اإلسرائيليّ  المواطن حقوق جميع على( تقريبًا) الحصول لهم ويحقّ 

 المساواة، قدم على معهم أن تتعامل الدولة واجب ي شتقّ  شرقّي القدس، سكّان

 .عليها الحصول فر لهم حقّ االتي يتو االجتماعيّة بالخدمات وتزويدهم

ا، وقد امتنعت أجزاء منها سنين  الشريحة السكّانيّة في شرقّي القدس متنوّعة جّدً

قوميّة، لكن السنوات األخيرة  -طويلة عن التواصل مع السلطات، ألسباب سياسيّة 

تشهد نوًعا من التغيُّر في هذا االتّجاه، وتتجاذب المجتمَع في شرقّي القدس اليوم 

 7االنتماء. وعدم   ة  في االنخراط االقتصادّي في إسرائيل، ومشاعر  العداء  نزعتان: الرغب

 
هذا التقرير، يتطرّق المصطلح "شرقّي القدس" إلى األحياء العربيّة التي ض ّمت إلى المدينة في العام  في  1

ْجَمل األحياء اليهوديّة في القدس، في جميع أقسامها. 1967  ؛ أمّا "غربّي القدس" فيتطرّق إلى م 

ب من أمر ترتيبات الحكم 11 الذي صدر َوفًقا للمادّة 1967(، 1مرسوم ترتيبات الحكم والقانون )رقم   2

 2694، ص 2065؛ اإلعًلن عن توسيع مناطق بلديّة القدس )ملّف مرسومات 1948والقانون، 

عوا كذلك المادّة 8، الذي صدر َوفًقا للمادّة ((28.6.1967) من  5أ من مرسوم البلديّات ]صيغة جديدة[؛ راج 

 قانون األساس: القدس عاصمة إسرائيل.

 (.13.5.2018الصادر عن الحكومة الرابعة والثًلثين ) 3790شروح للقرار   3

في هذا التقرير، يتطرّق المصطلح "سكّان شرقّي القدس" إلى سكّان شرقّي القدس أصحاب الترخيص   4

 لإلقامة الدائمة في إسرائيل )سكّان دائمين( أو المواطنين منهم.

َحْوَسب، تربية والتعليم أبو لبدة ضّد وزيرة ال 5373/08ملّف المحكمة العليا   5 )ن شر في بنك م 

من قرار حكم القاضية فروكاتشيا. انظروا أيًضا  22)في ما يلي: ملّف العليا أبو لبدة(، الفقرة  (6.2.2011

 .ة المدنيّة لسكّان شرقّي القدس"في ملّف هذه التقارير الفصَل "معالجة الدولة للمكان

ح للكنيست اإلسرائيلّي، والحقُّ ي ستثنى من ذلك، على سبيل المثال، ا  6 في  لحقُّ في التصويت والترشُّ

 الحصول على جواز سَفر إسرائيلّي. مكانة اإلقامة الدائمة قابلة إلعادة النظر وللسحب.

انظروا أيًضا: داڤيد كورين َوب ين أڤراهامي، "بين أردوچان واألزرق واألبيض: شرقّي القدس على مفترق   7

 .92-91(، ص 2017)أيّار  4 َهشيلواح،طرق"، 
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 في المجتمع تتجاذب
 نزعتان القدس شرقيّ 

 في الرغبة  : متناقضتان
 إسرائيل، في اجاالندم

 بالعدائيّة واإلحساس  
 يشّدد. االنتماء وعدم
 النزعتين هاتين وجود
 أهّميّة على

 التي النشاطات
 تحسين إلى تسعى
 االقتصاديّ  الوضع

 وعلى هناك، للسكّان
 المحتَملة التأثيرات

 التحسين لهذا

 

هاتان النزعتان تشّددان على أهّميّة النشاط الحكومّي والبلدّي لتحسين األوضاع 

االقتصاديّة لسكّان شرقّي القدس وتأثيراته المحتملة، وذلك في إطار  -االجتماعيّة 

واجب تبنّي سياسة تتميّز بالمساواة، وهو ما ي فضي إلى تحسين اقتصاد ومتانة 

 القدس كلّها، وتعزيز األمن القومّي لدولة إسرائيل.  

% من سكّان شرقّي القدس تحت خطّ الفقر، مقابل 75، رزح نحو  2016العام  في

% من 81% من السكّان العرب في الدولة. وعاش 52% من اليهود في القدس َو 29

األطفال في شرقّي القدس في حالة فقر. مشاركة السكّان في الحياة االقتصاديّة 

على حاجتهم العميقة إلى الخدمات  التشغيليّة في المدينة ضئيلة، األمر الذي يشّدد

االجتماعيّة. عًلوة على ذلك، ثّمة فجوات في معظم البنى التحتيّة والخدمات بين 

شرقّي القدس وغربها، وهذه تتجّسد في التربية والتعليم، والتعليم العالي، وعدم 

البنايات معرفة اللغة العبريّة، باإلضافة إلى فجوات في المواصًلت العاّمة، وفي كّميّة 

َعّدة للجمهور، وفي النظافة العاّمة والخدمات البلديّة. بناء  العاّمة، والمساحات الـم 

جدار الفصل "غًلف القدس" )في ما يلي: الجدار( بين القدس ومنطقة يهودا 

والسامرة )الضّفة الغربيّة( سعى إلى توفير الحلول للتهديدات األمنيّة من مناطق 

دولة إسرائيل، لكنّه أبقى سكّان القدس في مخيّم الًلجئين الضّفة الغربيّة تجاه 

شعفاط وفي كفر عقب )في منطقة القدس( خلف الجدار، وبالتالي يجب على هؤالء 

ة لغرض العمل وتلّقي الخدمات. هذا الواقع خلق م  منظ   الدخول إلى القدس عْبر معابرَ 

 8بالتمييز والضائقة واإلحباط.ًعا يشعر الكثيرون من أفراده في شرقّي القدس مجتمَ 

لمعالجة شؤون سكّان  هَ قرّرت الحكومة، ألوّل مرّة، التوجُّ  2014في حزيران من العام 

مليون شيكل )في ما  290شرقّي القدس على نحو  مركّز، ورصدت لهذا الغرض نحو 

في المقابل، بدأت بلديّة القدس في الَعقد  9(.2014يلي: قرار الحكومة من العام 

ألخير باالهتمام بشرقّي القدس وتوجيه الموارد إليها بغية إغًلق الفجوات في ا

على وجه التحديد، قرّرت الحكومة تطبيق  2018مجاالت معي نة. الحًقا، في العام 

االقتصاديّة، والتطوير  -خطّة متعّددة السنوات ابتغاء "تقليص الفجوات االجتماعيّة 

 10(،2018ما يلي: قرار الحكومة من العام  االقتصادّي في شرقّي القدس" )في

هذه القرار إلى مجاالت المواصًلت  قَ بميزانيّة مقدارها نحو ملياَرْي شيكل. تطر  

والبنى التحتيّة والتشغيل والتربية والتعليم، وسعى إلى تشجيع سكّان القدس على 

عّي، وإلى االنخراط في التعليم العالي في إسرائيل، وفي االقتصاد والتشغيل النو

 تقليص الفجوات في التخطيط والهياكل التحتيّة.

يتمحور التقرير الحالّي في الخدمات االجتماعيّة، وال سيّما في مجاالت التربية 

والتعليم والرفاه االجتماعّي، والتي هنالك واجب قانونّي يقضي بوجوب توفير غالبيّتها. 

على  2018قرار الحكومة من العام نتحّدث في هذا الصدد عن خدمات ال يتطرّق إليها 

نحو  مباشر، أو يتطرّق إليها تطرًّقا جزئيًّا، وبالتالي فحتّى لو جرى تطبيق القرار على 

المشكلة بغالبيّتها على حالها، وستتواصل الفجوات العميقة  ستبقىأحسن وجه، 

كّان في كّميّة ونوعيّة الخدمات المقد مة للسكّان في شرقّي القدس مقاَرنًة بس

ق الضرر بقدرة لح  غربّي القدس ودولة إسرائيل بعاّمة. عدم تقليص هذه الفجوات ي  

 
في مسار إشراك الجمهور الذي أجراه مكتب مراقب الدولة مع سكّان من شرقّي  -في ما ظهر-ظهر األمر   8

 القدس.

، قرار االجتماعّي في القدس لصالح عموم سكّانها" - خطّة تعزيز األمن الشخصّي والتطوير االقتصاديّ "  9

 .(29.6.2014) 1775ذو الرقم  33لـ الحكومة ا

 (، الذي اتُّخ ذ خًلل أعمال الرقابة.13.5.2018) 3790ذو الرقم  34قرار الحكومة الـ   10
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، وقد يعّمق االقتصاديّة-سكّان شرقّي القدس على تحسين أوضاعهم االجتماعيّة 

 ق الضرر بمتانة القدس برّمتها.لح  الضائقة في صفوفهم وي  

 

 األنشطة الرقابيّة

، قام مكتب 2018في الفترة الواقعة بين كانون الثاني وتشرين الثاني من العام 

مراقب الدولة بفحص الخدمات االجتماعيّة في مجاالت التربية والتعليم والخدمات 

االجتماعيّة )الرفاه( التي توفّرها السلطات المختلفة لسكّان شرقّي القدس. أ جر يت 

البلديّة(، وفي وزارة  :أو-ا يلي: بلديّة القدس الفحوصات في بلديّة القدس )في م

التربية والتعليم، وفي وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتماعيّة )في ما يلي: وزارة 

العمل والرفاه االجتماعّي(، وفي وزارة القدس والتراث، وفي شرطة إسرائيل. كذلك 

اإلسرائيلّي وفي السلطة ت بعض األنشطة الرقابيّة المكّملة في جيش الدفاع يأجر

طريّة للقياس والتقييم في التربية والتعليم.  الق 

وبما أّن الحديث هو بشأن مسألة ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالجمهور في شرقّي القدس، 

وبسبب شّح مصادر المعلومات البحثيّة والموثوق بها حول الوضع الميدانّي، وحول 

، فقد ارتأى مكتب مراقب الدولة أن يضيف أحاسيس السكّان ورغباتهم واحتياجاتهم

إلى أدوات الرقابة سيرورة إشراك سكّان من شرقّي القدس في عمليّة الرقابة )في 

ما يلي: إشراك الجمهور(. الهدف من إشراك الجمهور هو الحصول من مصدر أوّل على 

ضيع مواقف السكّان حيال الخدمات التي يحصلون عليها وحيال احتياجاتهم في الموا

 11التي خضعت للرقابة، وذلك من شريحة سكّانيّة متنوّعة قدر المستطاع.

 

 النواقص األساسيّة

 فجوات في التربية والتعليم في شرقّي القدس

 90,000، ارتاد المدارَس في شرقّي القدس نحو  2018-2017في السنة الدراسيّة 

 )أ( النسبةيْن: مهم  ْين يتفرّد جهاز التعليم في شرقّي القدس بأمرين أساسي   12طالب.

% من 35وارتياد  13%( من التًلميذ الذين يرتادون المدارس الرسميّة؛46المتدنّية )

)ب( نسبة   14التًلميذ مدارس تنضوي تحت تعريف "المعتَرف بها وغير الرسميّة".

عالية من الطًّلب تَدرس حسب المنهاج التعليمّي التابع للسلطة الفلسطينيّة 

 
في ما  - تمن سكّان شرقّي القدس في إطار خمس مجموعات تشاوريّة، وف حص 42شارك في المسار   11

ر في الجدار. جرى استخدام التربية والتعليم والتشغيل، والنظافة العامّة، والثقافة، والمعاب مواضيع   -ف حص

 مسار إشراك الجمهور في تقارير أخرى في هذا التقرير.

هذا َوفق بيانات البلديّة. البيانات حول التًلميذ واألطفال في رياض األطفال والبساتين التي ت ْعَرض في هذا   12

 .2018-2017التقرير تتناول البيانات المستجّدة للسنة الدراسيّة 

 التي هي بمْلكيّة الدولة أو البلديّة.في المدارس   13

يرتادون مدارس خاصّة غير معتَرف بها، أي تلك التي ال تحصل على ميزانيّة من الدولة وال تخضع  19%  14

 للتفتيش من ق بلها.
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 البلديّة تتوصّل لم

 والتعليم التربية ووزارة
 مع ماليّة ترتيبات إلى

 بها المعتَرف المدارس
 من الرسميّة وغير
 تكاليف تغطية أجل

 َوفق للطلبة، التعليم
 قرار عليه ينصّ  ما

 العليا المحكمة حكم

 

% من الطًّلب في 92نحو -ما يلي: المنهاج الفلسطينّي(  "( )في)"التوجيهيّ 

المدارس المعتَرف بها في القدس )الرسميّة وغير الرسميّة(، وال تتعّدى نسبة  الذين 

 %. 8يدرسون حسب المنهاج اإلسرائيلّي أكثَر من 

عدم تطبيق واجب توفير التعليم المّجانّي بسبب النقص في غرف 

غرفة  1,900المدارس وبساتين األطفال في جهاز التعليم الرسمّي في  :التدريس

غرفة  2,000تدريسيّة، وبحسب المعطيات التي تقّدمها البلديّة، كان هناك نقص بنحو 

غرفة تدريس قبل عشر سنوات. وحتّى  1,000مقابل نقص بـ   2018تدريس في العام 

سيّة )والتي ستوفّر حًّلً جزئيًّا غرفة تدري 990بعد أن تنّفذ البلديّة مخطّطات بناء 

توقّع أن يتواصل النقص في السنوات القادمة. في موعد للنقص في غرف التدريس(، ي  

، ما زال موضوع النقص في غرف 2018إنهاء الرقابة في شهر تشرين الثاني من العام 

ء التدريس في جهاز التربية والتعليم الرسمّي في شرقّي القدس وغربها يخضع إلجرا

 قضائّي تتناوله المحكمة العليا.

)ملّف المحكمة  2011وكما حّدد قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في العام 

فإّن النقص الخطير والحادّ في غرف التدريس في جهاز التعليم  15العليا أبو لبدة(،

الرسمّي في شرقّي القدس ال يمكّن من استيعاب التًلميذ في مؤّسسات التعليم 

الرسميّة، وي فضي إلى انتهاك الحّق الدستورّي لتًلميذ شرقّي القدس في المساواة 

قانون األساس: "في التعليم، وَمَثل ه  كَمَثل  انتهاك الحّق الدستورّي الممنوح لهم َوفق 

. وحّدد قرار الحكم أيًضا أّن الكثير من أهالي التًلميذ يجدون "كرامة اإلنسان وحرّيّته

ين على تسديد آالف الشيكًلت اإلضافيّة في السنة لتمويل تعليم أنفسهم مرَغم

 أبنائهم في مدارس معتَرف  بها وغير رسميّة، أو في مدارس غير معتَرف بها.

َد في قرار حكم أبو لبدة أّن على البلديّة ووزارة التربية والتعليم أن تقوما بـ  "توجيه تَ  َحد 

ف ض طلبهم لًللتحاق بالمدارس الرسميّة إلى المدارس غير الرسميّة  التًلميذ الذين ر 

]...[ وأن تتوصّل إلى تسويات ماليّة مًلئمة مع هذه المؤّسسات، لغرض تغطية 

. لكن البلديّة ووزارة التربية والتعليم،  16تكاليف التعليم األساسّي لهؤالء التًلميذ"

 إلى ترتيبات وعلى الرغم من الوقت الذي مضى منذ إصدار قرار الحكم، لم تتوصًّل

تلميذ  64,000ماليّة مع المدارس المعتَرف بها وغير الرسميّة، ولم تبلّغ أهالي نحو 

وطفل في البساتين الذين ال يرتادون الجهاز الرسمّي بشأن حقوقهم المذكورة، 

  وبالتالي لم يعمل هؤالء على استنفاد حّقهم في التعليم المّجاني.

في شرقّي  :أوالد غير مسجَّلين في أّي من المؤّسسات التعليميّة المعروفة

( في أّي من أ طر التعليم 18-3طفل )في سّن  23,000القدس، لم يجر  تسجيل نحو 

يسري  "1949قانون التعليم اإللزامّي، "المعروفة لدى السلطات، على الرغم من أّن 

ويّة هؤالء التًلميذ ومكان  عليهم. لم تقم بلديّة القدس بتجميع تفاصيل حول ه 

على العكس مّما يستوجب القانون في هذا الشأن،  سكناهم وطرق االتّصال بهم،

وال تعلم البلديّة ما إذا كان هؤالء )جميعهم أو جزء منهم( يدرسون في أ طر تعليميّة أم 

ال، وهي ال تستطيع إبًلغهم بشأن أ طر التعليم المعتَرف بها التي يستطيعون 

طُّ هذا الموضوع، وكذلك ال تتوافر ارتيادها. وزارة  التربية والتعليم والبلديّة  لم تناقشا قَ 

لديهما خطّة أو نيّة للعثور على مكان وجود أو تعليم هؤالء األوالد، وعليه ال ي توقّع أن 

 ت َحّل هذه المشكلة في المستقبل المنظور.

 
 من قرار حكم القاضية فروكاتشيا. 44َو  43، الفقرتان ملّف المحكمة العليا أبو لبدة  15

 من قرار حكم القاضية فروكاتشيا. 64، الفقرة أبو لبدةملّف المحكمة العليا   16
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 فرصة الدولة تضيّع
 سكّان دمج تعزيز

 في القدس شرقيّ 
 والتعليم التشغيل
 خًلل من العالي
 اللغة معرفة إكساب
 للطًّلب العبريّة

 

تراكمّي  طالب على نحو   10,800في شرقّي القدس، تسرّب نحو  :سرُّب التالميذتَ 

نسبة التسرُّب في صفوف تًلميذ شرقّي القدس بين من المدارس المعتَرف بها. 

( هي 2018-2015الصّف التاسع والصّف الثاني عشر )في الفترة الواقعة بين العامين 

تلميذ واحد من بين كّل أربعة تًلميذ. هذه النسبة  %؛ وهو ما يعني تسرُّبَ 26.5

رنًة بنسبة %(، بل كذلك مقا5.4ليست مرتفعة مقارنًة بالمعّدل القطرّي فحسب )

%. 7.4التسرُّب في مْجَمل المجتمع العربّي )بدون شرقّي القدس( والتي تصل إلى 

مشكلة التسرُّب في المدارس المعتَرف بها وغير الرسميّة أكبر من نظيرتها في 

المدارس الرسميّة في شرقّي القدس، لكن وزارة التربية والتعليم ال تنّفذ برامج 

المدارس، باستثناء عدد ضئيل من المدارس التي تدرّ س لمكافحة التسرُّب في هذه 

 َوفق المنهاج اإلسرائيلّي. 

% من مْجَمل تًلميذ 41على الرغم من أّن تًلميذ القدس الشرقيّة يشكّلون نحو 

% من مْجَمل التًلميذ 70المدينة، والتًلميذ الذين يرسبون هم بنسبة نحو 

لم تخصّص وزارة التربية والتعليم  المتسرّبين في المدينة، على الرغم من ذلك

% من ميزانيّة وحدة 25% من المًلكات، ونحو 17والبلديّة لشرقّي المدينة سوى نحو 

النهوض بالشبيبة التي تعمل على منع التسرُّب ومعالجته. هذا الوضع لم يتغيّر في 

ي السنوات األخيرة، على الرغم من االحتياجات، وعلى الرغم من الرصد المالّي ف

 قرار الحكومة.

على الرغم من أّن ظاهرة التسرُّب في صفوف تًلميذ شرقّي القدس حادّة ومقلقة 

وتحمل إسقاطات واسعة النطاق، بما في ذلك تعريض األطفال ومحيطهم لمخاطر 

جّمة، لم تعمل وزارة  التربية والتعليم والبلديّة  بما فيه الكفاية لمعالجة هذه القضيّة. 

مكافحة التسرُّب يمّس بالمساواة التعليميّة بين شرقّي المدينة العمل الهزيل ل

ق الضرر أيًضا بحظوظ التًلميذ الراسبين في االنخراط في لح  وغربيّها. التسرُّب قد ي  

 سوق العمل مستقبًًَل. 

دراية سكّان شرقّي المدينة  :تدريس اللغة العبريّة في جهاز التربية والتعليم

ا وليست كافية لغرض االتّصال الناجع، باللغة العبريّة متدنّ  على خلفيّة وذلك ية جّدً

إهمال وزارة التربية والتعليم وبلديّة القدس لتدريس اللغة العبريّة في مدارس شرقّي 

اللغة العبريّة ضروريّة لًلنخراط في سوق العمل بعاّمة، وفي العمل بالقدس. الدراية 

ات التعليم العالي في إسرائيل وإدارة النوعّي بخاصّة، ولغرض الدراسة في مؤّسس

طاع الخاّص وفي أجسام  االتّصال مع سلطات الدولة، ومع مقّد مي الخدمات في الق 

اللغة العبريّة لسكّان شرقّي القدس يفيد سكّان شرقّي بإضافيّة. إكساب الدراية 

ة ومن المدينة الراغبين في تعلُّم العبريّة كما ي ستَشّف من االستطًلعات المختلف

مسار إشراك الجمهور، ويفيد االقتصاد اإلسرائيلّي والمجتمع اإلسرائيلّي بعاّمة )حالة 

Win-Win ر الفرصَة الكامنة في (. لكن الدولة، من خًلل وزارة التربية والتعليم، ت هد 

ًلل دمج سكّان شرقّي القدس في التشغيل وفي التعليم العالي في إسرائيل من خ

كما هو مفص ل في ما يلي:فة اللغة العبريّة معرلتًلميذ إكساب ا
  

 66,000تخصّص وزارة التربية والتعليم لنحو  :شحٌّ في ساعات تدريس العبريّة

طالب يدرسون َوفق المنهاج الفلسطينّي في المدارس الرسميّة والمدارس المعتَرف 

% من التًلميذ في جهاز التعليم المعتَرف به(، 92بها وغير الرسميّة )ويشكّلون نحو 

% 44يّة( َو حصّة أسبوعيّة خًلل السنة الدراس 34% )71تخصّص لهم ما ال يزيد عن 

من ساعات المًلك الضئيلة لتعليم اللغة العبريّة التي  -بالتتالي-حصّة أسبوعيّة(  21)

ي لَزم بها التًلميذ  في التعليم العربّي في أنحاء البًلد، وكذلك تًلميذ  شرقّي القدس 

ساعة أسبوعيّة(. باإلضافة إلى ذلك،  49الذين يدرسون حسب المنهاج اإلسرائيلّي )
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ن التًلميذ الذين يدرسون حسب المنهاج الفلسطينّي في المدارس الرسميّة % م36

يَدرسون أقّل من ساعات الرصد )المتدنّية أصًًل(، وذلك بسبب النقص في عدد 

مدرّسي اللغة العبريّة. وزارة التربية والتعليم تهمل أداة مركزيّة وفّعالة للدمج 

التعليم العالي في إسرائيل، وال المستقبلّي لتًلميذ شرق القدس في التشغيل و

سيّما في ما يتعلّق بالتًلميذ الذين يدرسون في المدارس المعتَرف بها وغير 

 (.30,000الرسميّة حسب المنهاج الفلسطينّي )وعددهم 

الصّف العاشر حتّى الصّف الثاني مرحلة ساعات قليلة لتعليم العبريّة في 

ة التربية والتعليم هو أنّه ثّمة لزام لتدريس الموقف الرسمّي الذي تتبنّاه وزار :عشر

التًلميذ  بغية المحافظة على معرفة ،اللغة العبريّة حتّى نهاية الصّف الثاني عشر

ق الضرر بمعرفتها، لح  ، وأّن عدم تدريس العبريّة في الصّف الثاني عشر ي  غة العبريّةللّ 

ج تلميذ يَدرسون َوفق المنها 66,000بان كس  لكن وزارة التربية والتعليم والبلديّة ت  

ًما للعبريّة منقوًصا، أو إنّها ال توفّر لهم تعلُّم الفلسطينّي في شرقّي القدس تعلُّ 

العبريّة في السنوات المهّمة )وهي سنوات الدراسة األخيرة(. حيال هذا الوضع، ثّمة 

ين الكثير من عًلمات السؤال حول تحقيق الهدف المعلَن: أن يحّقق الطلبة الذ

 دراستهم.  دراية باللغة العبريّة عند إنهائهم يدرسون َوفق المنهاج الفلسطينيّ 

س تقليص ساعات تدريس العبريّة للتالميذ في المدارس الرسميّة التي تدرَّ 

، قلّصت وزارة 2019-2018في السنة الدراسيّة  :حسب المنهاج الفلسطينيّ 

تلميذ يَدرسون  36,000التربية والتعليم عدد ساعات تدريس العبريّة التي ت خص ص لـ  

% من 50في المدارس الحكوميّة َوفق المنهاج الفلسطينّي، ويشكّل هؤالء نحو 

بعدد الساعات التًلميذ الذين يَدرسون في جهاز التعليم المعتَرف به، وذلك مقارنة 

ساعة  43التي رصدتها الوزارة لهؤالء في السنة الدراسيّة التي سبقتها: من 

ساعة أسبوعيّة. من هنا يتبيّن عدم وجود مًلَءمة بين الهدف   34أسبوعيّة إلى 

المعلَن المتمثّل في تعميق المعرفة باللغة العبريّة لدى تًلميذ القدس الشرقيّة في 

َد فعليًّا(، والتطبيق  سبيل دمجهم في العمل و التعليم العالي في إسرائيل )كما تََحد 

 على أرض الواقع. 

الهدف الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لمستوى العبريّة بعيد عّما هو 

، قرّرت وزارة التربية والتعليم 2018على ضوء قرار الحكومة الصادر عام  :مطلوب

ة في صفوف التًلميذ في شرقّي القدس: في تحديد هدف كّمّي لمعرفة اللغة العبريّ 

% من تًلميذ الصّف الرابع والصّف 60، سيحصل 2023-2022السنة الدراسيّة 

س المعتَرف ارالسادس والصّف الثامن والصّف العاشر، في المدارس الرسميّة والمد

بها غير الرسميّة الذين يدرسون حسب المنهاج اإلسرائيلّي، سيحصلون على عًلمة 

على األقّل في اختبارات اللغة العبريّة. هذا الهدف الكّمّي ال يعكس معرفة اللغة  60

العبريّة المطلوبة من الطلبة في مرحلة الصّف الثاني عشر. عًلوة على ذلك، يتعامل 

% من الطلبة في جهاز التعليم 36نحو -هذا الهدف مع شريحة صغيرة من الطلبة 

المَحتمل لتعليم العبريّة ضئيل نسبيًّا. أضف إلى ذلك أّن ، ولذا فإّن التأثير -المعتَرف به

تلميذ يَدرسون  30,000وزارة التربية والتعليم لم تأخذ بعين االعتبار عند تحديد الهدف 

، وبالتالي لم فق المنهاج الفلسطينيّ في المدارس المعتَرف بها وغير الرسميّة وَ 

ديث هو بشأن طلبة يدرس قسم تخصّص موارد لهذا األمر، على الرغم من أّن الح

منهم على األقّل في هذه المدارس، ال لشيء إاّل وجود نقص في غرف التدريس في 

 جهاز التعليم الرسمّي.
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مستوى العبريّة لدى مدرّسي  :تدريس العبريّة من قِبل مدرّسين غير مؤّهلين

، مقاَرنًة بالمدرّسين الذين يتحّدثون العبريّة كلغة أّم  العبريّة في شرقّي القدس متدّن 

%( المدرّسين الذين 68في سائر أنحاء البًلد. إضافة إلى ذلك، أكثر من ثلَثي )

يدرّسون العبريّة في مدارس شرقّي القدس، الرسميّة والمعتَرف بها غير الرسميّة، 

لين لتدريسها. وعلى الرغم من أّن وزارة التربية والتعليم تتّخذ خطوات  ليسوا مؤه 

تحسين الوضع في جزء من الجهاز، ال ينسحب األمر على التًلميذ الذين وإجراءات ل

درسون في المدارس المعتَرف بها وغير الرسميّة الذين يَدرسون َوفق المنهاج يَ 

 تلميذ(.  30,000الفلسطينّي )وعددهم نحو 

 

مة فجوات في الخدمات االجتماعيّة )خدمات الرفاه( المقدَّ 

 لسكّان شرقّي القدس

)طَوال أربعة عقود تقريبًا(، قامت البلديّة بتطوير  2007حتّى العام  1967العام منذ 

الخدمات االجتماعيّة )خدمات الرفاه( في شرقّي القدس بوتيرة بطيئة لم تلّب  

االحتياجات الهائلة والملّحة هناك، ولم تغلق الفجوة مع الخدمات التي توافرت في 

يادة الملحوظة في االستثمارات في شرقّي غربّي المدينة. وعلى الرغم من الز

ومن  2014الحكومة من العام  ي  المدينة في السنوات األخيرة، باالستناد إلى قرارَ 

، فإّن هذه االستثمارات ال تتطرّق إلى مجاالت كثيرة في الخدمات 2018العام 

لّقة االجتماعيّة في شرقّي المدينة، وال سيّما في قضايا الهياكل التحتيّة المتع

دمات بالنقص في العاملين االجتماعيّين، وفي مكاتب الخدمات االجتماعيّة، وفي الخ

عون في دائرة الخطر، ولألفراد ذوي اإلعاقات، وللمسنّين. المًلَءمة لألوالد الذين يق

في هذه المجاالت، ما زالت تسود فجوة ضخمة في حجم الخدمات بين شرقّي 

مناطق البًلد من جهة أخرى، وال سيّما على ضوء  المدينة من جهة، وغربيّها وسائر

 المميّزات الخاصّة للسكّان.

في دائرة الخطر في األحياء التي تقع  الواقعيننواقص في حماية األوالد 

مخيّم شعفاط وبلدة كفر عقب يقعان داخل منطقة نفوذ مدينة  :خلف الجدار

بقيا خارج جدار الفصل القدس، ويسكن فيهما مقيمون دائمون من القدس، لكنّهما 

اقتصادّي صعب، ومن  -)شرقه وشماله(. ويعاني هذان الحيّان من واقع اجتماعّي 

هياكل تحتيّة مهلَهلة، وتماَرس فيهما َحْوَكمٌة جزئيّة فقط. وبسبب الحاجة إلى حماية 

ما يلي:  )في "1960قانون األحداث )العناية والرعاية(، "العامًلت االجتماعيّات َوفق 

ب عليهّن معالَجة األوالد صّع  عامًلت اجتماعيّات لقانون األحداث(، صدرت تعليمات ت  

الذين يقعون داخل دائرة الخطر، أو إجراء زيارات بيتيّة في األحياء التي تقع خارج 

الجدار. إضافة إلى ذلك، قدرة الشرطة على تطبيق القانون الجنائّي في هذه األحياء 

ا، وال سيّم ا في حاالت العنف داخل العائلة. وحتّى إن ب لّ غت الجهات محدودة جّدً

المعنيّة بشأن طفل )حتّى سّن الثامنة عشرة( يعاني من خطر مباشر )نحو عنف 

إليه ويعالجه خًلل  جسدّي أو جنسّي في منزله(، فليس من المؤكّد أنّه سيصل أحدٌ 

 مّدة معقولة. 

بإخراج طفل من بيته بسبب خطر كبير كذلك في الحاالت التي أمرت فيها المحكمة 

له إلى ملجأ لحمايته، أصدرت بلديّة القدس تعليمات للعامًلت يْحد ق به، ونقْ 

بعدم الخروج لتنفيذ األوامر القضائيّة في األحياء تقضي االجتماعيّات لقانون األحداث 

. ةوبسبب التجارب السابق ،التي تقع خارج الجدار بسبب المخاطر التي تحيق بهنّ 
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 البلديّة تقم لم

 بترتيب والشرطة
 مشتَركة عمل طريقة

 تقديم من تمكّنهما
 سريعة معالَجة
 الذين لألطفال ومًلئمة
 األحياء في يسكنون

 الجدار خلف تقع التي
 خطر بهم وي ْحد ق
 تقوما ولم مباشر،
 مقابل األمر بترتيب
 الجيش سلطات

 

فقة عاملة اجتماعيّة ها أن تنّفذ هذه األوامر بدون مراَ الشرطة من ناحيتها ال ي فتَرض في

يتمّخض عنه لقانون األحداث )إاّل إذا حّددت المحكمة غير ذلك في قرارها(. كّل هذا 

توافر آليّة تمكّن من إخراج األطفال الذين يقعون داخل دائرة الخطر من بيوتهم  عدم

بل الطفل أو طر تحميهم، إاّل في الحاالت التي يتوافر فيها تعاون من ق  ونقلهم إلى أ  

حاالت عانى فيها أطفال من الخطر، إلى حّد تعرُّضهم  ثّمةوعليه فقد كانت  محيطه؛

قبل أن تتمكّن العامًلت   ،لألذيّة في بيوتهم التي تقع خلف الجدار ألشهر طويلة

 ن تنفيذ أمر المحكمة، وإعادتهم إلى اإلطار.االجتماعيّات لقانون األحداث والشرطة  م

في ضائقة في األحياء التي تقع خلف الجدار الذين على الرغم من حّق األطفال 

أسوة باألطفال اآلخرين في إسرائيل، لم  ،بالحصول على الحماية في هذه الحاالت

ي ما بينهما بشأن طرق العمل المًلئمة الت تقم البلديّة والشرطة بالتنسيق في

في دائرة الخطر في هذه القابعين تمكّنهما من تقديم عًلج سريع ومًلئم لألطفال 

ضح أّن السلطات لم تعمل بما األحياء، ولم تقوما بتنسيق األمر مع الجيش. من هنا يتّ 

العاجزين في الحاالت  فيه الكفاية للقيام بواجبها في توفير الحماية لألطفال واألوالد

  ه.التي جرى توصيفها أعًل

 :في دائرة الخطر في شرقّي القدس الواقعينمعالَجة منقوصة لألطفال 

%، لكن نسبتهم من 41نسبة أطفال شرقّي القدس من مْجَمل أطفال المدينة تبلغ 

 %. 48مجموعة األطفال الذين يقعون في دائرة الخطر في القدس تبلغ 

في دائرة  الواقعين معالَجة منقوصة في الخطّة القوميّة لألطفال والشبيبة

" 360على الرغم من أّن أحد المبادئ الرئيسيّة لـ  "الخطّة  (:360الخطّة )الخطر 

هي الرصد المْنص ف للموارد للفئات السكّانيّة المختلفة )كالعرب مثًًل(، فإّن حصّة 

%( أقّل بكثير من نسبتهم 32أطفال شرقّي القدس الذين يقعون في دائرة الخطر )

َعّدة لمعالجة هذه الشريحة %(، وحصّتهم في الميزانيّة الـ48في المدينة كلّها ) م 

%( أقّل من حصّتها السكّانيّة في المدينة. حظوظ الطفل الواقع في دائرة الخطر 25)

من شرقّي القدس للحصول على معالَجة ورعاية في البرامج تقّل بضعفين عن حظوظ 

" 360طفل مشابه في غربّي المدينة. على الرغم من ذلك، ال تتوافر لدى "الخطّة 

ة القدس خطّة تهدف إلى توسيع نشاط معالجة األطفال الواقعين في دائرة وبلديّ 

 الخطر من سكّان شرقّي القدس.

في دائرة  الواقعين لألطفال خارج المنازل نقص في األُطر الطويلة األمد

بسبب النقص الحادّ في العائًلت الحاضنة ألطفال شرقّي القدس، : 8-0الخطر أبناء 

شرقّي القدس تحت سّن الثامنة الذين تََقر َر إدخالهم إلى إطار فإّن جزًءا من أطفال 

ر ال تًلئم احتياجاتهم، ولفترات طويلة في بعض األحيان )في خارجّي يبقون في أ ط 

وال  ،بيوتهم وفي أ طر طوارئ أو في أطر داخليّة يمكث فيها أطفال أكبر منهم سنًّا(

سنّهم. على الرغم من ذلك، وحتّى إنهاء  مثل فيالذين تًلئم المعيشة  فيها األطفاَل 

عمليّة الرقابة، لم توفّر وزارة العمل والرفاه حلواًل للنقص في األ طر خارج المنزل 

سنوات.  8-6سنوات، ولم تستكمل وضع حلول ألبناء  6-0ألطفال شرقّي القدس أبناء 

 ها خطورة المشكلة. اإلجراءات التي اتُّخ ذت حتّى اآلن لم تنف ذ بالوتيرة التي تستدعي

% من 37على الرغم من أّن : نقص في حلول الرفاه للعاجزين والمحتاجين

األ َسر التي تضّم فرًدا من ذوي اإلعاقة هي من شرقّي القدس، فإّن حصّة سكّان 

% من مْجَمل 16شرقّي القدس ذوي اإلعاقات من المساكن خارج المنزل ال تتعّدى 

ثّمة جملة من األسباب لنشوء هذا الوضع، لكن البلديّة لم طر. المْدَرجين في هذه األ  

توفّر لسكّان شرقّي القدس ذوي اإلعاقة حلواًل بديلة وكاملة في داخل المجتمع 
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% فقط من ذوي اإلعاقات الذين ينخرطون في الخدمات المجتمعيّة في 25المحلّّي. 

ن في القدس هم % من المسنّي17عموم القدس يأتون من شرقها. إضافة إلى ذلك، 

لوا إلى "بيوت اآلباء" أو السكن  من شرقّي المدينة، لكن حصّتهم في صفوف َمن أ دخ 

% فقط، وليس ثّمة أّي مركز نهارّي للمسنّين في شرقّي القدس 1المحمّي هي 

 كي يخدم من بقوا داخل المجتمع المحلّّي ويحتاجون إلى الرعاية والعناية.

ّد دت : االجتماعيّيننقص في العاملين  حتّى بعد اإلضافة الكبيرة للوظائف التي ح 

المدينة، لم يخص ص لهذه المنطقة سوى نحو  يّ َوفق المًلكات المعياريّة في شرق

% من الوظائف للعاملين االجتماعيّين الذين يعملون في مكاتب الخدمات 27

(. لذا، العدد األكبر من في أرجاء المدينة 476من أصل  129االجتماعيّة في المدينة )

المتوّجهين إلى مكاتب الخدمات االجتماعيّة )مكاتب الرفاه( ينتظرون مّدة طويلة إلى 

حين البدء بمعالجة شؤونهم، علًما أّن العبء الملقى على كاهل كّل واحدة من 

% العبَء 67العامًلت االجتماعيّات في معالجة المتوّجهين يفوق بنسبة  مقدار ها 

ق الضرر على عاتق العامًلت االجتماعيّات في غربّي القدس. هذا الواقع ي لح  الملقى 

بجودة المعالَجة التي يحصل عليها سكّان شرقّي القدس، وال سيّما األوالد الذين 

التعامل مع السكّان الذين يحتاجون  على قدرةال حّد منيعانون من الخطر والضائقة، ويَ 

ال يتوّجهون للحصول عليها. على الرغم من كّل هذا،  إلى الخدمات االجتماعيّة لكنّهم

لم يعمل قسم الشؤون االجتماعيّة في البلديّة على مواصلة زيادة وظائف العاملين 

االجتماعيّين في القدس الشرقيّة لغرض تحسين الخدمة وتقليص الفجوات مع 

 القدس الغربيّة. 

الخدمات االجتماعيّة في يقع ربع مكاتب  :نقص في مكاتب الخدمات االجتماعيّة

شرقّي القدس، ويخدم كّل مكتب هناك مساحة جغرافيّة أكبر بضعفين من المساحة 

التي يخدمها المكتب في غربّي القدس، وإذا أخذنا بعين االعتبار أّن المواصًلت بين 

األحياء في المدينة الشرقيّة شحيحة ومتقطّعة، فإّن مستوى مناليّة مكاتب الخدمات 

ول دون توجُّه السكّان الذين االجتما عيّة في شرقّي المدينة شديد التدنّي، وقد يَح 

َعّدة  يحتاجون إلى الخدمات االجتماعيّة ليحصلوا عليها. فضًًل عن ذلك، الوظائف الـم 

لإلدارة واإلرشاد واإلدارة المكتبيّة في مكاتب الخدمات االجتماعيّة في شرقّي 

السكّان المحتاجين، وقد  الداخليّة، وال تًلئم أعدادَ  القدس تقّل عّما تستوجب األنظمة

ك ر  تشكّل قلّة هذه الوظائف "عنق زجاجة" يؤّخر تقديم الخدمات. ينضاف إلى كّل ما ذ 

الذين يجب على كّل مكتب من مكاتب الخدمات  ،أّن عدد السكّان المحتَملين

ّي بكثير، ولم تبدأ يفوق العدَد المعيار ،االجتماعيّة في شرقّي القدس أن يخدمهم

البلديّة بإجراءات إقامة أو استئجار مبان  إضافيّة وإدخال العاملين االجتماعيّين إليها، إاّل 

 عندما كانت عمليّة الرقابة توشك على االنتهاء.

جرى  :نسبة قليلة من المعالَجين وميزانيّة شحيحة للخدمات االجتماعيّة

ة إلى أربعة أحياء خدماتيّة، وينطلق التوّجه تقسيم مدينة القدس من الناحية اإلداريّ 

فاد ها أّن هذا التقسيم يعكس تشابًها في  اإلدارّي في البلديّة من فرضيّة م 

االحتياجات. ثّمة ضرورة لتقسيم كّل واحد من الموارد على نحو متشابه بين أربعة 

د، وكأنّه حّي أحياء المدينة. يحصل شرقّي المدينة َوفق هذا التقسيم على ربع الموار

مشابه من حيث الحجم واالحتياجات لكّل واحد من األحياء الثًلثة األخرى في المدينة 

 ربع ميزانيّة اإلدراج الوظيفّي، الذي يشكّل لب   على-مثًلً -)يحصل شرقّي المدينة 

 الميزانيّة التنفيذيّة لقسم الخدمات االجتماعيّة(.
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 ر ص دت التي الموارد

 االجتماعيّة للخدمات
 القدس شرقيّ  في

ا، شحيحة  وال جّدً
 احتياجات تًلئم

 وأعدادهم، السكّان
 تطبّق ال فهي وعليه
 المساواة مبدأ

 الجوهريّة

 

% من 61%(، وَ 25ربعهم )وليس % من سكّانها 38يسكن في شرقّي المدينة 

لسنين طويلة  لَ واصَ وعلى ضوء اإلهمال الذي تَ -عون تحت خطّ الفقر. لهذا سكّانها يق

رصد الموارد َوفق هذه الحسبة  فإنّ -وشرقيّهاوخلََق فجوات هائلة بين غربّي المدينة 

هم، ولذا فهو ال يطبّ ق مبدأ هو ضرب من العبث، وال يًلئم احتياجات السكّان وعددَ 

لين فعليًّا في مكاتب الخدمات االجتماعيّة من  المساواة الجوهريّة. عدد المسج 

سكّان شرقّي القدس قليل نسبيًّا، ألّن الكثير من السكّان الذين يحتاجون إلى 

الخدمات االجتماعيّة ال يحصلون على المعالَجة. االستثمارات التي شهدتها السنوات 

خيرة قلّصت النقص بعض الشيء، لكن الفجوات ما زالت هائلة، وتَبَي َن أّن وزارة األ

العمل والرفاه وبلديّة القدس لم تقوما بإعداد خطط عمل إلغًلقها، وال حتّى في 

الفجوات بسبب  المخطّطات الطويلة األمد. مواصلة الرصد بهذه النسبة يعني تعميقَ 

قّي القدس، وألّن عدم معالَجة مشاكل الرفاه قد الزيادة الطبيعيّة للسكّان في شر

 ي فضي إلى تعميق الضائقة. 

 

 التوصيات األساسيّة

التطبيق لواجب توفير التعليم المّجانّي على ضوء النقص في غرف عدم 

 ناكِّ مَ تُ يجب على البلديّة ووزارة التربية والتعليم أن تقوما بواجبهما، وأن : التدريس

التًلميذ وأطفال مرحلة الصّف البستان من ممارسة حّقهم في التعليم المّجانّي في 

مؤّسسات التعليم الرسمّي، أو في المدارس المعتَرف بها وغير الرسميّة إن لم تتوافر 

لهم حلول في مؤّسسات التعليم الرسمّي. يجب على البلديّة )اآلن، عشيّة السنة 

مرحلة الصّف البستان الذين  وأطفال   ل م أهالَي التًلميذ  ( أن ت عْ 2020-2019الدراسيّة 

ال يرتادون مدارس جهاز التعليم الرسمّي بشأن حّقهم في التوجُّه إلى البلديّة بطلب 

أنّها )البلديّة( ستقوم بتوجيههم إلى المدارس بالدراسة في المدارس الرسميّة، و

هذا بعد أن تتوصّل البلديّة ووزارة المعترف بها غير الرسميّة إْن ر فض طلبهم، وكّل 

التربية والتعليم إلى ترتيبات ماليّة مًلئمة مع المدارس المعتَرف بها وغير الرسميّة، 

 على نحو  ما نَص  عليه قرار حكم المحكمة العليا في ملّف أبو لبدة.

بلديّة  علىيجب  :أوالد غير مسجَّلين في أّي من األُطر التعليميّة المعروفة

دس ووزارة التربية والتعليم العمل  دونما تأجيل )وعلى نحو  ما يمليه القانون( من الق

ولد من سكّان شرقّي القدس لم يجر   23,000يان مكان دراسة أو وجود نحو بْ أجل تَ 

تسجيلهم في أّي من األ طر التعليميّة المعروفة لدى السلطات؛ وعليهما العمل على 

األطفال واألوالد في سّن التعليم اإللزامّي في شرقّي إقامة بنك معلومات حول جميع 

القدس، وخلق آليّة ناجعة للعثور على األوالد غير المسّجلين )في المستقبل أيًضا( 

 لضمان حصولهم على التعليم األساسّي.

ا، ولذا يجب  ن َسب   :رُّب التالميذسَ تَ  تسرُّب التًلميذ في القدس الشرقيّة مرتفعة جّدً

ملحوظ نشاطَهما  وبلديّة القدس أن تعزّزا على نحو  على وزارة التربية والتعليم 

لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خًلل تشخيص  التًلميذ الذين يقعون في دائرة خطر 

ة النهوض بأبناء الشبيبة في هذه التسرُّب أو قد تسرّبوا فعليًّا، وتعزيز  نشاط وحد

المنطقة، ومساواة  الموارد التي ت رَصد لهذا الغرض مع الموارد التي ت رَصد للمدينة 

الغربيّة )على األقّل(، وتنفيذ  البرامج العينيّة التي وضعتها الوزارة ابتغاَء معالجة هذه 

تَرف بها وغير المشكلة في جميع المدارس التي هي بحاجة إليها )والمدارس المع



 361|    ירושלים במזרח הערבית לאוכלוסייה החברתיים השירותים

 
 خلقه الذي الفصل
 يقلّل ال الفصل جدار
 الدولة مسؤوليّة من

 توفير في والبلديّة
 لألطفال الحماية

 سكّان من والعاجزين
 يسكنون الذين القدس

 تقع التي األحياء في
 ويعانون الجدار، خلف
 الخطر حاالت من

 المباشر

 

الرسميّة من بينها(، وفحص  مدى فاعليّة هذه البرامج، واإلشراف  على األنشطة 

التي تنّفذها المدارس في سبيل معالجة ظاهرة التسرُّب، ورصد  الموارد والطواقم 

  اإلداريّة المطلوبة لهذا الغرض.

 تدريس اللغة العبريّة في جهاز التربية والتعليم في شرقّي القدس:

 يجب على وزارة التربية والتعليم أن :ُشحٌّ في ساعات تدريس اللغة العبريّة

َل إزالتها، ب  تَدرس المعوّ قات  في مجال تدريس العبريّة في مدارس شرقّي القدس وس  

تلميذ في شرقّي القدس الذين يَدرسون  66,000وأن توّسع حجم تعليم العبريّة لـ  

% من التًلميذ في شرقّي 92نسبتهم إلى َوفق المنهاج الفلسطينّي، وتصل 

القليل من الحصص التي حّددتها وزارة التربية والتعليم  القدس، كي يتعلّم هؤالء العددَ 

لموضوع اللغة العبريّة، ومن أجل تحقيق الهدف الحكومّي الذي ينّص على النهوض 

ي إسرائيل. بدمج سكّان المدينة الشرقيّة في ق طاع التشغيل وفي التعليم العالي ف

في إطار توسيع تعليم العبريّة، يجب على وزارة التربية والتعليم أن ت ْدر ج تعليم العبريّة 

ضمن المرحلة التعليميّة الممتّدة من الصّف العاشر إلى الثاني عشر، وإْن بدأ األمر 

 بعدد قليل من الساعات.

تربية والتعليم على وزارة ال تدريس العبريّة بواسطة مدرِّسين غير مؤهَّلين:

والبلديّة مواصلة العمل كي يقوم بتدريس العبريّة معلّمون حاصلون على شهادة 

تأهيل لتدريسها. ويجب على وزارة التربية والتعليم أن تولي اهتماًما خاصًّا بأن يتعلّم 

، ويَدرسون حسب 33,000تًلميذ  المدارس المعتَرف بها وغير الرسميّة )وعددهم نحو 

 مدرّسين مؤّهلين لذلك. بواسطةفلسطينّي( موضوَع العبريّة المنهاج ال

يجب على وزارة  :الهدف الذي وضعته وزارة التربية والتعليم ال يفي بالمطلوب

التربية والتعليم أن تفحص ما إذا كان الهدف الذي حّددته في مجال معرفة العبريّة 

لة للجدوى األساسيّة من تعلُّم العبريّة في شر قّي القدس، وهي: تحسين يمّت ب ص 

هذا  بلوغدمج السكّان في التشغيل وفي التعليم العالي في إسرائيل. في سبيل 

التحسين المتوّخى، يجب أن يشمل الهدف نسبة عالية من التًلميذ، والتطرُّق إلى 

مستوى درايتهم باللغة العبريّة في التوقيت المهّم، أال وهو نهاية دراستهم في 

يكونون على وشك االنخراط في العمل أو في التعليم العالي. يجب  المدرسة، وعندما

 على الوزارة أن تبني الخطّة َوفق هذا الهدف، وأن تخصّص الموارد في سبيل تحقيقه.

في دائرة الخطر في األحياء التي  الواقعينإخفاقات في حماية األطفال 

بلديّة القدس هي من تشّغل العامًلت االجتماعيّات لقانون  :تقع خلف جدار الفصل

األحداث واللواتي يتحّملن المسؤوليّة القانونيّة في اإلشراف على سًلمة األطفال 

يجب عليها، وعلى وزارة  لذام حسب قانون األحداث، وبشأنهالذين صدرت أوامر 

ًلت االجتماعيّات(، العمل والرفاه االجتماعّي )المسؤولة المهنيّة عن عمل العام

العمل  بالتعاون مع الجهات األَمنيّة من أجل العثور على حلول للوضع الذي ال يجري 

ضه للخطر، وكّل ذلك دون فيه تنفيذ أوامر المحكمة بإخراج الطفل من بيته بسبب تعرُّ 

الفصل الذي يخلقه الجدار )بين األحياء تعريض سًلمة العامًلت االجتماعيّات للخطر. 

الواقعة داخله وتلك التي تقع خلفه( ال يقلّل من مسؤوليّة الدولة والبلديّة في توفير 

الحماية لألطفال العاجزين سكّان شرقّي القدس الذين يسكنون في األحياء التي تقع 

. في بعض خلف الجدار في منطقة نفوذ البلديّة، ويتعرّضون لخطر فورّي ومباشر

يدور الحديث عن خطر ملموس يتهّدد حياة األطفال، األمر الذي يستوجب  ،األحيان

حّل عينّي عاجل. يجب على جميع السلطات ذات الشأن )بلديّة القدس، ووزارة  توفير

ما بينها تعاونًا وثيًقا، وأن  العمل والرفاه، وشرطة إسرائيل، والجيش( أن تتعاون في
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من توفير استجابة أفضل وأسرع لألطفال واألحداث من  ن  مكّ  تضع ترتيبات واضحة ت

 أبناء القدس الذين يسكنون خلف الجدار ويداهمهم خطر كبير ومباشر.

معالَجة منقوصة ناقصة لألطفال الواقعين في دائرة الخطر في أرجاء 

يجب على بلديّة القدس أن تتعاون مع وزارة العمل والرفاه  :شرقّي القدس

من أجل زيادة أحجام معالَجة أطفال وأوالد شرقّي القدس في إطار  االجتماعيّ 

"، على النحو الذي يستجيب الحتياجاتهم ويعكس حصّتهم من مْجَمل 360"الخطّة 

شريحة األطفال الواقعين في دائرة الخطر في المدينة؛ ويجب على وزارة العمل 

نيّة )خارج المنزل( لألطفال والرفاه االجتماعّي أن توفّر حلواًل للنقص في أ طر إسكا

 .8-0الذين في خطر من شرقّي القدس للفئة العْمريّة 

يجب على السلطات أن تفحص  :نقص في حلول الرفاه للعاجزين والمحتاجين

الوضع الذي يحصل فيه سكّان شرقّي القدس المحتاجون )ذوو اإلعاقات، والمسنّون 

الذين يحتاجون إلى الرعاية والعًلج( على حجم عًلجات ال يًلئم حصّتهم السكّانيّة 

إدخال التحسينات، العمل على وجه السرعة في سبيل والحاجات القائمة، وعليها 

لك في مسألة اإلسكان خارج البيت أم في مجال الخدمات داخل سواء أكان ذ

 المجتمع المحلّّي.

يجب  :نقص في العاملين االجتماعيّين وفي مكاتب الخدمات االجتماعيّة

إمكانيّة استكمال عدد العاملين  على وزارة العمل والرفاه وبلديّة القدس فحص  

 أجلاالجتماعيّين في مكاتب شرقّي القدس َوفق ما تتطلّب المًلكات المعياريّة، من 

تحسين الخدمة للسكّان الذين يحّق لهم الحصول على رعاية ومعالَجة مشاب هة لتلك 

ح التي ت قد م في غربّي المدينة. عًلوة على ذلك، على البلديّة أن تسارع في فت

 المكاتب اإلضافيّة في شرقّي المدينة وإدراج عدد كاف  من الفرق المهنيّة فيها.

على  :نسبة قليلة من المعالَجين، وميزانيّات شحيحة للخدمات االجتماعيّة

حماية  إلىضوء الضائقة الحادّة التي يعاني منها سكّان شرقّي القدس والحاجة 

بّي في الخدمات االجتماعيّة التي توفّر العاجزين واألطفال، وإلى جانب النقص النس

الحلول لهذه المشاكل )وهو نقص لن ي َحّل وإن جرى تطبيق قرار الحكومة من العام 

تطبيًقا تاّمًا(، على ضوء ذلك يجب على بلديّة القدس أن تولي شرقي  المدينة  2018

يص الفجوات مزيًدا من االهتمام اإلدارّي، وأن تعمل بطريقة ناجعة على مواصلة تقل

بين شرقّي المدينة وغربيّها في مجال الخدمات االجتماعيّة. يجب على بلديّة القدس 

ّح المعالَجة في شرقّي القدس )وهو ما ووزارة العمل والرفاه أن تفحصا أساس ش  

ينعكس في قلّة المعالَجين وفي شّح الميزانيّات(، وأن تعمًل على إعداد خطّة )وإْن 

لمًلَءمة حجم المعالَجة في شرقّي القدس لطابع ونوع الضائقة  كانت بعيدة األمد(

التي يعاني منها السكّان هناك. على الجسمين المذكورين أن يركّزا على الشرائح 

الضعيفة األكثر تضرًُّرا من النقص المذكور، وعلى رأسهم األطفال المحتاجون 

 والعاجزون، والعمل أواًّل وقبل كّل شيء على مساعدتهم.

 

 تلخيص 

% من سكّان العاصمة، وتسري عليهم جميع 40يشكّل سكّان شرقّي القدس نحو 

الواجبات التي تفرضها الدولة عليهم، ويحّق لهم الحصول على جميع الحقوق 
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هذه الفئة السكّانيّة من فقر مدقع، وثّمة  االجتماعيّة أسوة بسائر المواطنين. تعاني

فجوات عميقة في جميع َمرافق الحياة بينها وبين سكّان غربّي المدينة وسائر 

مواطني الدولة، بما في ذلك فجوات في مستوى الخدمات االجتماعيّة. تعود هذه 

 اإلهمال السابق من ق بل سلطات الدولة، وإلى امتناع إلى-تعودما  في -الفجوات 

شرائح معيّنة من سكّان شرقّي القدس من االتّصال مع السلطات المختلفة ألسباب 

باألثمان االقتصاديّة واألمنيّة والبشريّة الحكومة  سياسيّة قوميّة. من خًلل اعتراف

خطّة متعّددة السنوات  يَ ( تَبَنّ  2018، وفي العام 2014لهذا الوضع، قرّرت )في العام 

لسكّان شرقّي القدس، وخصّصت لهذا  االقتصاديّة-اعيّة لتحسين األوضاع االجتم

 الغرض موارد جّمة.

َوفًقا لذلك، بدأت الوزارات الحكوميّة وبلديّة القدس في السنوات األخيرة العمَل بقوّة 

أكبر على تحسين الخدمات في مجال التعليم والرفاه لهذه الشريحة السكّانيّة. يدور 

ا، ومن شأن تطبيقها أن يتيح البدء في الحديث عن قرارات وإجراءات م هّمة جّدً

تحسين َمناح  عديدة في حياة سكّان شرقّي القدس. تحسين أوضاع سكّان شرقّي 

القدس لن يعود بالفائدة على السكّان فحسب، بل سيفيد كذلك االقتصاد 

 .Win-Win)اإلسرائيلّي والمجتمع اإلسرائيلّي بعاّمة )حالة 

تمارس سلطات الدولة مسؤوليّاتها على النحو المطلوب في على الرغم من ذلك، ال 

عدد من المجاالت التي تتحّمل فيها الدولة مسؤوليّة قانونيّة: التعليم المّجانّي 

للجميع من سّن الثالثة حتّى نهاية المرحلة الثانويّة، وحماية األطفال المحتاجين 

دار. عًلوة على ذلك، والعاجزين، بما يشمل سكّان األحياء التي تقع خلف الج

الخدمات التي توفّرها سلطات الدولة لسكّان شرقّي القدس في َمناح  مركزيّة من 

ا، وهي ال تعمل على تحسينها: تعليم  الخدمات التعليميّة واالجتماعيّة منقوصة جّدً

اللغة العبريّة بحجم يقّل عن المطلوب لطلبة المدارس التي تعمل َوفق المنهاج 

% من الطًّلب(، وال سيّما طلبة المدارس الذين يرتادون المدارس 92الفلسطينّي )

ضطرّ الكثيرون منهم % من المجموع العاّم( حيث ي  40المعتَرف بها وغير الرسميّة )

إلى ارتياد هذه المدارس بسبب النقص في غرف التدريس في المدارس الرسميّة. 

ي سوق العمل، وال سيّما في على هذا النحو تتراجع فرص هؤالء الطلبة لًلندماج ف

وظائف نوعيّة، وفي التعليم العالي في إسرائيل. السلطات لم تحّسن كذلك بما فيه 

الكفاية حجم ومناليّة الخدمات االجتماعيّة )خدمات الرفاه( للسكّان المحتاجين من 

القدس، بحيث تتًلءم نسبيًّا  يّ شرقّي القدس على ضوء الضائقة الخطيرة في شرق

 دمات التي يحصل عليها سكّان غربّي المدينة.مع الخ

على سلطات الدولة، وال سيّما بلديّة القدس ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 

اتها، ومن خًلل التعاون كّل في إطار مسؤوليّ -والخدمات االجتماعيّة، أن تعمل والرفاه 

دس، وال سيّما في أجل تحسين خدمات التعليم والرفاه في شرقّي الق من-المطلوب

المجاالت التي تتحّمل مسؤوليَّتها الدولة  َوفق القانون كما هو مفص ل في هذا التقرير. 

كذلك يجب على بلديّة القدس ووزارة العمل والرفاه العمل  بالتعاون مع الشرطة 

والجيش من أجل تطبيق مسؤوليّة الدولة عن حماية األطفال في حاالت الخطر في 

ي تقع خلف الجدار. الضائقة والفجوات العميقة التي أقرّت بها الحكومة األحياء الت

فورّي وعاجل من أجل تحسين األوضاع  على السلطات العمَل على نحو   م  حتّ  ت  

للسكّان في شرقّي القدس، األمر الذي سيعزّز المتانة  االقتصاديّة-االجتماعيّة 

 ة بعاّمة.االقتصاديّة واالجتماعيّة لمدينة القدس، وللدول
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 מבוא
החילה מדינת ישראל את המשפט, השיפוט והמינהל שלה על שטח  1967ביוני 

(, 1מזרח ירושלים -קמ"ר בחלק המזרחי של ירושלים וסביבותיה )להלן  70-של כ

 החליטו ממשלות 2014-החל מ .2ירושלים עיריית של השיפוט לתחום אותו וצירפה

)ראו  ירושלים מזרח בתושבי ממוקד טיפולשנתיות ל-ישראל על תוכניות רב

על בסיס ההכרה שהמצב במזרח ירושלים דורש התייחסות ייחודית נוכח  להלן(

כלכליים גדולים בינה ובין מערב העיר וכן בינה לבין האוכלוסייה -פערים חברתיים

גם בשל מיעוט המענים הממשלתיים להתמודדות עם הערבית בכלל המדינה, כמו 

של  . להלן מפה המציינת את שכונות מזרח ירושלים בשטח השיפוט3פערים אלה

 העיר:

 
; 1967-בדוח זה המונח "מזרח ירושלים" מתייחס לשכונות הערביות בחלקי העיר שנוספו לה ב  1

 "מערב ירושלים" מתייחס לכלל השכונות היהודיות בירושלים, בכל חלקיה.

לפקודת סדרי ב 11, שהוצא מכוח סעיף 1967-(, התשכ"ז1צו סדרי השלטון והמשפט )מס'   2

 2694, עמ' 2065; אכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים )ק"ת 1948-, תש"חהשלטון והמשפט

א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[; כן ראו 8((, שהוצאה מכוח סעיף 28.6.67)כ' בסיון התשכ"ז, 

 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל. 5סעיף 

 .( 13.5.18) 3790דברי ההסבר להחלטת ממשלה   3

file:///F:/SharedTasks/מזרח%20ירושלים/תיק%20תיקוף/מבוא/פקודת%20סדרי%20השלטון%20והמשפט.docx
file:///F:/SharedTasks/מזרח%20ירושלים/תיק%20תיקוף/מבוא/פקודת%20סדרי%20השלטון%20והמשפט.docx
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 4שטח שיפוט העיר ירושלים ושכונות מזרח העיר: 1תרשים 

 

 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.2018המקור: עיריית ירושלים, 

 
 מפה זו היא לצורך המחשה בלבד של שכונות מזרח ירושלים ואינה מייצגת גבולות מדיניים.   4
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 המזרח החברה

 בין נעה ירושלמית
 רצון בין: מגמות שתי

 כלכלית להשתלב
 תחושת ובין בישראל

. שייכות וחוסר עוינות
 מדגישות אלה מגמות

 את ואף החיוניות את
 האפשריות ההשפעות

 לשיפור פעילות של
 כלכלי-החברתי מצבה

 זו אוכלוסייה של

 

הפכו בעלי רישיון לישיבת קבע  1967מי שהיו תושבי מזרח ירושלים ביוני 

תושבי קבע(, וילדיהם קיבלו מעמד זהה, כך שכיום רובם  -בישראל )להלן 

המכריע של תושבי מזרח ירושלים הם תושבי קבע. על תושבי הקבע חל 

בכל החובות שהמדינה  יםחייב: ככלל, הם 5המשפט הישראלי על כל היבטיו

, למעט למשל גיעות לאזרח ישראלילכל הזכויות המ ם, וזכאיהםמטילה עלי

הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל והזכות לקבל דרכון ישראלי. כמו כן, 

מעמד התושבות שלהם נתון לבקרה וניתן לשלילה. מתוקף מעמדם של תושבי 

מזרח ירושלים נגזרת חובתה של המדינה לנהוג בהם בשוויון ולספק להם את 

 . השירותים החברתיים להם הם זכאים

תושבים ערבים )רובם המוחלט בשטחי  332,600-חיו בירושלים כ 2016בשנת 

 העיר  תושבי מכלל 38%-כ (, שהם6תושבי מזרח ירושלים -מזרח העיר; להלן 

מכלל האוכלוסייה הערבית בישראל. לו מזרח ירושלים הייתה רשות  19%-וכ

 מקומית בפני עצמה, היא הייתה העיר הערבית הגדולה בארץ. 

 מוצאה, דתיותה רמת מבחינת - מאוד מגוונת ירושלים מזרח כלוסייתאו

 רמהה, מודרניזציה דרגות, פוליטית הזדהות, (/בדואיפלאחי-/כפריעירוני)

 קשה . על כן7ועוד עברית ידיעת ,השכלהה רמותכלכלית, -חברתיתה

 נרתעומאוכלוסיית מזרח ירושלים  חלקים .אחת שלטת מגמה בה לזהות

לאומי, ממגע עם הרשויות העירוניות -על רקע פוליטי ,שנים רבות

והממשלתיות, אך בשנים האחרונות ניתן לזהות התחלה של מגמת שינוי 

 בין בגישה זו. מומחים מתארים את החברה המזרח ירושלמית כיום כנעה

 את בישראל ותראלו בישראל כלכלית להשתלבבין רצון : מגמות שתי

 לאומי רקע על שייכות וחוסר עוינות תחושתבין ותעסוקתי -הכלכלי העתיד

 . מגמות אלה8ותושביה העיר מזרח את המדינה שלבעבר  הזנחה רקע ועל

פעילות  מדגישות את החיוניות ואף את ההשפעות האפשריות של

כלכלי של תושבי מזרח -ממשלתית ועירונית לשיפור מצבם החברתי

החובה לנהוג רת , וגם הממשלה הכירה בכך כאמור. זאת במסגירושלים

וחוסנה של  כלכלתהשיפור  לשם גם אךבשוויון כלפי תושבי המדינה, 

 ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. הגברת ירושלים כולה ואף ל

 

 
בג"ץ אבו  -( )להלן 6.2.11)פורסם במאגר ממוחשב,  אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08בג"ץ   5

לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "טיפול  22לבדה(, פס' 

 ם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים".המדינה במעמד

בדוח זה המונח "תושבי מזרח ירושלים" מתייחס לתושבי מזרח ירושלים שמעמדם האזרחי הוא   6

 תושבי קבע או אזרחים. 

( 2017) 2017 - 1967, ירושלים-ישראל וערביי מזרח -תושבים, לא אזרחים אמנון רמון,   7

 .63(, עמ' תושבים, לא אזרחים -)להלן 

לבן: מזרח ירושלים על פרשת דרכים", -ראו בין היתר דוד קורן ובן אברהמי, "בין ארדואן לכחול  8

 .92 - 91(, עמ' 2017מאי ) 4 השילוח,

file:///C:/Users/beny_g/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/תיק%20תיקוף/מבוא/ספר%20תושבים%20לא%20אזרחים.pdf
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 תמונת המצב במזרח ירושלים

והשירותים במזרח ירושלים ירוד לעומת מערבה. גם  תשתיותמצב רוב ה

השתתפות האוכלוסייה בחיי הכלכלה והתעסוקה של העיר מועטה, והדבר 

 מדגיש את הצורך העמוק בשירותים חברתיים:

, 9אף שירושלים כולה היא עיר ענייה כלכליות:-עוני ומצוקות חברתיות .1

ובחריפותו. יתר על כן, העוני בקרב תושבי מזרח ירושלים בולט בהיקפו 

בקרבם )בעוד היא ירדה בקרב היהודים  תחולת העוני בעשור האחרון גדלה

מתושבי מזרח ירושלים מתחת לקו העוני, לעומת  75%-חיו כ 2016-בעיר(. ב

מהאוכלוסייה הערבית בכלל המדינה.  52%-מהיהודים בירושלים ו 29%

ות הדיור של תושבי מזרח מהילדים במזרח ירושלים חיו בעוני. גם צפיפ 81%

 .10ירושלים גבוהה במידה ניכרת מזו של תושבי מערב העיר

מהנשים  85% השתתפות מועטה בשוק העבודה והכנסות נמוכות: .2

מהנשים במערב  41%, לעומת 2016במזרח ירושלים לא עבדו כלל בשנת 

(, אך רובם הועסקו במשלחי 64%. רובם הגדול של הגברים עבדו )11העיר

השכר נמוך )בשיעורים גבוהים בהרבה לעומת מערב העיר(,  יד שבהם

ההכנסה וחלק ניכר עבדו במשרה שאינה תואמת את הכשרתם. ככלל, 

 40%, ועמדה על נמוכה מאודבמזרח ירושלים הממוצעת לנפש החודשית 

 . 12מההכנסה לנפש של תושבי מערב העיר

 
כלכלי של רשויות מקומיות; -במדד החברתי 10מתוך  2השתייכה ירושלים לאשכול  2015-ב  9

כלכלית של האוכלוסייה -אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתלמ"ס, 

 .2(, עמ' 28.11.18) 2015בשנת 

שנתונים ; 62, 58, 56(, עמ' 2018)ים על נתונייך ירושלמכון ירושלים למחקרי מדיניות,   10

, "תחולת העוני בישראל, 1, עיבוד לנתוני לוחות ו/2018 - 2005סטטיסטיים לירושלים 

 בירושלים ובמחוזות".

מהנשים ממזרח ירושלים לא עבדו, לעומת  80% 64 - 25ומעלה; בגילי  15מדובר על נשים בגיל   11

שנתון סטטיסטי מכון ירושלים למחקרי מדיניות,  מהנשים היהודיות בעיר. עיבוד לנתוני 24%

ומעלה, ובני  15, "בני 1(, לוח ז/2018שנתון סטטיסטי לירושלים  -)להלן  2018לירושלים 

)גילאי העבודה העיקריים( בישראל ובירושלים, לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת  64-25

 ".2016אוכלוסייה ומגדר, 

, "מועסקים העובדים בירושלים, לפי משלח יד, 9, לוח ז/2018שנתון סטטיסטי לירושלים   12

 פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים"; מבקר המדינה, 2016קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 

 .47(, עמ' 2018)
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 2016ם, מדדי עוני ותעסוקה אצל יהודים וערבים בירושלי: 2תרשים 

 

למ"ס( ומכון ירושלים למחקרי מדיניות, בעיבוד  -על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 משרד מבקר המדינה.

בבתי הספר פערים בחינוך ובהשכלה גבוהה ואי ידיעת עברית:  .3

 מהתלמידים לומדים לפי תוכנית הלימודים 92%-במזרח ירושלים כ 13המוכרים

של הרשות הפלסטינית ולא לפי זו של מדינת ישראל, ולכן התעודה שהם 

מקבלים בסיום לימודיהם לרוב אינה מוכרת בישראל. כמו כן, בעוד בשאר 

אזורי הארץ לומדים הרוב הגדול של התלמידים בבתי ספר רשמיים 

מהתלמידים  46%המוחזקים על ידי המדינה או העירייה, במזרח ירושלים רק 

בבתי ספר רשמיים )לרבות כאלו שבהם תוכנית הלימודים היא של  לומדים

שיעור האקדמאים נמוך,  -הרשות הפלסטינית(. בתחום ההשכלה הגבוהה 

( של מחזיקי התארים קיבלו אותם ממוסדות שאינם 87%והרוב הגדול )

, דבר המקשה על שילובם בעבודה מתאימה בישראל לאחר 14ישראליים

חלק גדול מתושבי מזרח ירושלים אינם יודעים  לימודיהם. נוסף על כך,

עברית כלל ולחלקם רמת שליטה נמוכה בעברית, וזאת גם ביחס לאזרחי 

 ישראל הערבים.

פערים בתחבורה, במבני ציבור ושטחי ציבור, בתברואה ובשירותים  .4

התחבורתית ודרכי הנסיעה בתוך מזרח ירושלים וכן  הנגישותהעירוניים: 

ושלים לקויות, ובשל כך זמני ההתניידות של תושבי בינה לבין מערב יר

 
בתי ספר שמתוקצבים על ידי המדינה והיא מפקחת עליהם. ראו להלן בפרק "פערים בחינוך   13

 במזרח ירושלים".

וקחים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, וחלק מהתעודות שהם מוסדות שאינם מפ  14

 מעניקים אינן מוכרות בישראל.



 ביקורת מיוחד דוח|    370

מזרח ירושלים ארוכים במיוחד. עובדה זו מקשה עליהם, בין היתר, 

להגיע למקומות עבודה, לאזורי מסחר ולמוסדות שבהם ניתנים שירותים 

חברתיים. מאפיין נוסף של מזרח ירושלים נוגע להיעדר הסדרת 

ללא אישורים, דבר המקשה על קרקעות, מחסור בתכנון ובנייה נרחבת 

הליכי תכנון ובינוי של מבני ציבור ושל שטחים ציבוריים. בתחום איכות 

החיים המדדים במזרח העיר נמוכים: שירותי התברואה והניקיון 

; מבני תרבות וספורט, גינות ופארקים כמעט שאינם קיימים; 15מועטים

להצפות תשתיות המים והביוב מיושנות ופגומות, באופן הגורם 

 ולזיהומים; והיצע השירותים הממשלתיים והעירוניים נמוך. במציאות

שתוארה קיים צורך גובר בשירותי רווחה לילדים ומבוגרים במצוקה ועם 

, ומשפחות מתקשות לצאת מהמצוקה, שאף מעמיקה 16צרכים מיוחדים

 והולכת. 

גורם נוסף שהגביר את המצוקות מכשול "עוטף ירושלים" )הגדר(:  .5

הגדר( בין ירושלים לבין אזור יהודה  -במזרח העיר הוא בניית מכשול )להלן 

מאיו"ש לספק מענה לאיומים הביטחוניים איו"ש(, שנועדה  -ושומרון )להלן 

. עד לבניית הגדר רבים מתושבי מזרח ירושלים ניהלו 17על מדינת ישראל

והתרבות שלהם באיו"ש. ואולם, הגדר את חיי התעסוקה, המסחר, החברה 

הפרידה את רובם מאזורים אלה, והגבירה את תלותם בשוק התעסוקה 

והמסחר הירושלמי. בניית הגדר גם הביאה לכך שתושבי קבע ירושלמיים 

שהתגוררו בפועל זמן מה באזורים סמוכים באיו"ש, מחוץ לשטחה של 

שלים, שהיו צפופות ירושלים, היגרו חזרה פנימה אל שכונות מזרח ירו

מלכתחילה, בעקבות חששם משלילת מעמד תושב הקבע שלהם בשל 

מקום מגוריהם. הדבר הוביל לעלייה במחירי הדיור במזרח ירושלים. מלבד 

מחנה הפליטים שועפאט וכפר  לגדר )בייחודמחוץ נותרו שכונות זאת, כמה 

 תושביבהן מתגוררים (, אף שהן בשטח השיפוט של ירושלים ועקב

. על כן תושביהן צריכים להיכנס לירושלים דרך מעברים מוסדרים ירושלים

 לשם תעסוקה וצריכת שירותים. 

המציאות המתוארת, לצד תחושות סובייקטיביות של מצוקה וייאוש:  .6

 -ההיסטוריה והמעמד )"תושבי קבע"( הייחודיים של תושבי מזרח ירושלים 

הן מול ערבים אזרחי ישראל הופכים אותם לקבוצה בעלת מאפיינים משלה, 

פערים בין תושבי מזרח  3והן ביחס לערבים תושבי איו"ש. להלן בתרשים 

  ירושלים ומערבה בשביעות הרצון במגוון מישורים:

 
 ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "פעולות עיריית ירושלים לשיפור ניקיון העיר".  15

 ראו להלן בפרק "פערים בשירותי הרווחה לתושבי מזרח ירושלים".  16

דוח גדר"; מבקר המדינה, -ראו להלן בפרק "ליקויים בהגנה על ילדים במצבי סיכון בשכונות חוץ  17

 א61דוח שנתי ; 95 - 66(, "המכשול והמעברים ב'עוטף ירושלים'", עמ' 2009) א59שנתי 

 ב67דוח שנתי ; 59 - 13(, "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון", עמ' 2011)

. כן ראו 1845 - 1797"פעילות המעברים בין ישראל לבין אזור יהודה והשומרון", עמ'  (,2017)

 בקובץ דוחות זה את הפרק "מרחב התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים". 
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 תחושות ועמדות, מזרח ירושלים ומערבה: 3תרשים 

 

2018-ו 2017, 2015על פי נתונים מסקרי הלמ"ס מהשנים 
18

 המדינה., בעיבוד משרד מבקר 

בתהליך שיתוף הציבור שקיים משרד מבקר המדינה עם תושבים ממזרח 

 המשתתפים על מצוקות רבות:  ירושלים, במסגרת דוח ביקורת זה, הצביעו

 רי"אחת הבעיות הקשות בשכונה זה שאין לילדים איפה לשחק אח 

. הם רצים ברחובות ובין הזבל. אין גינה ציבורית, אין פחים" הצהריים

  (;ילדים לחמישה ואםנשואה  ,45בת  לית)אדריכ

  אין שירותים, אין תחבורה ציבורית, אין מדרכה, שלא לדבר על גינה"

למשחקי ילדים! תמיד מלוכלך ובלגן. כאוס גדול שאנחנו באמצע שלו. 

 . 19(ילדים שניל ואםנשואה , 34מורה בת )לאף אחד לא אכפת מאיתנו" 

 
לקט ; 16(, עמ' 2018)מאי  (2017 - 2015לקט נתונים לרגל יום ירושלים )נתוני למ"ס,   18

; סקר של עיריית ירושלים 9(, עמ' 2017( )מאי 2016 - 2015נתונים לרגל יום ירושלים )נתוני 

 .2017-מ

נושאים נוספים שצוינו בתהליך שיתוף הציבור היו אלו: צפיפות כיתות הלימוד בבתי ספר   19

עירוניים במזרח העיר, וכן האלימות, הרמה הנמוכה ותופעת הנשירה בהם; המחסור בגני ילדים 

ך בלימודי עברית לשם שילוב בתעסוקה; תחושות האפליה עירוניים ומעונות מפוקחים; הצור

 שהם חשים הן באספקת השירותים והן בבואם להשתלב בשוק התעסוקה, והייאוש הנלווה לכך.
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 ונות פעילות ממשלתית ועירונית בשנים האחר

במשך יותר מארבעים שנה לא הקדישו עיריית ירושלים ורשויות המדינה 

מאמצים ייעודיים וממוקדים לטיפול בתושבי מזרח ירושלים. במשך השנים, 

שנתיות לקידום האוכלוסייה הערבית בישראל ותוכניות -תוכניות ממשלתיות רב

 במישרין.לא עסקו בתושבי מזרח ירושלים  20ירושליםהעיר לפיתוחה של 

החליטה הממשלה לראשונה על טיפול ממוקד בתושבי מזרח  2014כאמור, ביוני 

-התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכליירושלים. זאת במסגרת "

(, 2014-מ הממשלה החלטת - להלן" )חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה

ר 290-שהקצתה כ ר נושאים . ההקצאה הייתה עבו21מיליון ש"ח למזרח העי

שונים ובהם אלו: הגברת הביטחון האישי, שדרוג תשתיות, חינוך, השכלה 

גבוהה, תעסוקה, חברה ורווחה. בדיקה קודמת של משרד מבקר המדינה 

בשלוש שנות יישומה הראשונות של התוכנית השפעתה הכוללת העלתה כי 

ו הייתה זניחה, והמיקוד שלה לא היה אפקטיבי ית . במקביל החלה עירי22די

ירושלים בעשור האחרון להפנות תשומת לב ומשאבים לצורך בסגירת פערים 

 במזרח העיר בתחומים מסוימים. 

, ותוך הכרה בכך שהתקציב 2014-נוכח לקחי יישום החלטת הממשלה מ

כלכלי, החליטה -שהקצתה קטן מאוד ביחס לצרכים על מנת לייצר שינוי חברתי

י ממשלה לגבש תוכנית חומש להטיל על כמה משרד 2017הממשלה במאי 

 החלטת - להלןממשלתית לצמצום פערים ולפיתוח כלכלי במזרח העיר )

 . 23(, לאור החשיבות שבטיפול ממוקד והוליסטי בצרכים אלה2017-מ הממשלה

, במהלך ביצוע הביקורת, החליטה הממשלה על 2018בהמשך לכך, במאי 

 לכליים ופיתוח כלכליצמצום פערים חברתיים כשנתית ל"-יישום תוכנית רב

 הממשלה החלטת - להלן) 24" בתקציב של כשני מיליארד ש"חבמזרח ירושלים

 ,(. ההחלטה נגעה בתחומי התחבורה, התשתיות, התעסוקה והחינוך2018-מ

וביקשה לעודד את השתלבות תושבי מזרח ירושלים בהשכלה גבוהה בישראל, 

 כנון.בכלכלה ובתעסוקה איכותית ולצמצם פערי תשתיות ות

 
שלוש מהתוכניות לפיתוח ירושלים עסקו בפיתוח כלכלי )תוכנית הצמיחה, תוכנית מרום ותוכנית   20

קה )שתי תוכניות לפיתוח אגן העיר העתיקה היובל(, וארבע מהן עסקו בפיתוח תשתיות ואחז

פיתוחה וחיזוק מעמדה של ושתי תוכניות לפיתוח מתחם הכותל המערבי(. ראו מבקר המדינה, 

 .14חברתי בירושלים", עמ' -(, בפרק "פעולות ממשלתיות לפיתוח כלכלי2018) ירושלים

תוספתי, אלא מתוך  (. רובו של התקציב לא היה29.6.14) 33-של הממשלה ה 1775החלטה   21

 התקציב הקיים של משרדי ממשלה שונים.

(, בפרק "פעולות ממשלתיות 2018)פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים  ראו מבקר המדינה,  22

 ואילך. 46חברתי בירושלים", עמ' -לפיתוח כלכלי

ח , "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתו34-של הממשלה ה 2684החלטה   23

(, עמ' 2018) פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים(; כן ראו מבקר המדינה, 28.5.17כלכלי" )

49 - 50. 

(. כמחצית הסכום הוא תקציב תוספתי, והיתר 13.5.18) 34-של הממשלה ה 3790החלטה   24

 מתקציבי המשרדים והעירייה. כרבע מהסכום הוא תקציב שהקצאתו מותנית בתנאים שונים. 
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מעמידה תקציבים לצורך מתן מענה לחלק  2018-הממשלה מ החלטת

מהפערים שהוצגו. על כן, משרד מבקר המדינה מצא לנכון לא לבחון 

. הבדיקה בדוח זה במישרין בעת הזו את התחומים המטופלים בהחלטה

 -בעיקר בתחומי החינוך והרווחה  -מתמקדת בשירותים החברתיים 

אינה  שההחלטהשירותים  . אלולספקם דין פי על חובה חלה שבחלקם

תיושם באופן היא גם אם מלא, ולכן מתייחסת אליהם במישרין או באופן 

 . תיוותר עיקר הבעיה על כנה ,המיטבי

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את השירותים  2018נובמבר -בחודשים ינואר

יות השונות לתושבי מזרח החברתיים בתחומי החינוך והרווחה שמציעות הרשו

עיריית ירושלים או העירייה(,  -ירושלים. הבדיקות נעשו בעיריית ירושלים )להלן 

משרד  -במשרד החינוך, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן 

העבודה והרווחה(, במשרד ירושלים ומורשת ובמשטרת ישראל. בדיקות השלמה 

 מדידה והערכה בחינוך.נעשו בצה"ל וברשות הארצית ל

במזרח ירושלים, ונוכח  ד לציבורולו זיקה חזקה מאאשר מדובר בנושא שהיות 

מיעוט יחסי של מקורות מידע מחקריים ומהימנים על הנעשה בשטח ועל 

מצא לנכון משרד מבקר המדינה  תחושות התושבים, רצונותיהם וצורכיהם,

תושבים ממזרח יתוף תהליך של שגם  להוסיף על כלי הביקורת הרגילים

מטרת שיתוף הציבור הייתה  .שיתוף הציבור( -בהליך הביקורת )להלן ירושלים 

ומפלח אוכלוסייה מגוון ככל הניתן )מבחינת שכונת ראשון מכלי לקבל 

המגורים, רמת ההשכלה, הגיל, המגדר ועוד(, עמדות של תושבים בכל הנוגע 

 42השתתפו הליך בת דקים.לשירותים שהם מקבלים ולצורכיהם בתחומים הנב

תושבים במסגרת חמש קבוצות היוועצות, ונבחנו בו בין היתר נושאי חינוך 

 .25ותעסוקה

 

 
שהתקבל בתהליך שיתוף הציבור מתבסס על התשובות של מי שבחרו להשיב בלבד, המידע   25

שאינם מהווים מדגם מייצג של התושבים, ולפי תפיסת עולמם האישית. הליך שיתוף הציבור 

 זה, ונבחנו בו גם נושאי ניקיון, תרבות והמעברים בגדר. קובץ דוחותשימש גם דוחות אחרים ב
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 פערים בחינוך במזרח ירושלים

 רקע 
 - 2017במערכת החינוך במזרח ירושלים למדו בשנת הלימודים התשע"ח )

במערכת . 28וילדי גן 27תלמידים( -תלמידי בית ספר )להלן  109,000-כ 26(2018

ם שיעור נמוך של תלמידיהמאפיין הראשון הוא  חינוך זו שני מאפיינים מרכזיים.

אלה  -מוסדות החינוך הרשמיים בושל ילדי גן  בתיה"ס( -בבתי הספר )להלן גם 

שיעור גבוה של  -המוחזקים על ידי המדינה או העירייה; והמאפיין השני 

שראלית, אלא לפי תוכנית תלמידים הלומדים שלא לפי תוכנית הלימודים הי

התוכנית הפלסטינית(.  -הלימודים של הרשות הפלסטינית )"תווג'יהי"; להלן 

 להלן הפירוט:

 התלמידים 90,000-מכ 46%-כ שיעור נמוך של תלמידים במערכת הרשמית:

מהתלמידים לומדים בבתי  35%; 29רשמיים ספר בבתי לומדים ירושלים זרחבמ

 19%-; ו30מוכש"ר( -ספר שבהגדרתם הם "מוכרים שאינם רשמיים" )להלן 

 בתי"ס  -לומדים בבתי ספר פרטיים שאינם מוכרים )ואינם רשמיים( )להלן 

, קרי כאלה שאינם מתוקצבים על ידי המדינה והיא אינה מפקחת 31מוכרים(-לא

ילדים בלבד לומדים בגני הילדים  3,600-כ -עליהם. לגבי הילדים בגני הילדים 

בגני הילדים המוכש"רים ומספר ילדים שאינו ידוע  14,500-הרשמיים, לעומת כ

 מוכרים. -לעירייה, הלומדים בגני ילדים לא

 מהם( הלומדים 81%-מכלל תלמידי מזרח ירושלים )כ 73,000-בכ עוסק זה דוח

 שיעורמוכש"רים. יצוין כי בתי הספר הרשמיים וה - המוכרת החינוך במערכת

מתוך  46%-כבמזרח ירושלים ) הרשמיים הספר בבתי הלומדים התלמידים

בבתי הספר הרשמיים ביישובים  התלמידים( נמוך במידה רבה משיעור 90,000

(. עוד יצוין כי מדובר בירידה בשיעור 82%) 32שבהם מתגוררת אוכלוסייה ערבית

 . 59%-כ -זה ביחס לשיעורם חמש שנים קודם לכן 

 
ונים לגבי התלמידים וילדי הגן בדוח זה עדכניים לשנת הלימודים לפי נתוני העירייה. הנת  26

 התשע"ח, אלא אם נאמר אחרת; שנת הלימודים מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט.

 י"ב, ובהם תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.-תלמידי כיתות א'  27

 . 5 - 3בני   28

לחוק  1. ראו סעיף רשות המקומיתו הככלל, בי"ס רשמי הוא בי"ס המוחזק על ידי המדינה א  29

 .1949-לימוד חובה, התש"ט

אינם מוחזקים על ידי המדינה או הרשות המקומית, אך מקבלים  ככלל, בתי ספר מוכש"רים  30

מתקן הבסיס של בתי ספר רשמיים.  75%הכרה ורישיון מהמדינה ומימון חלקי בשיעור של עד 

. ראו גם 1969-בתי ספר אלה כפופים לפיקוח המדינה לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט

 .1953-ם(, התשי"דלתקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרי 9תקנה 

תלמידים(, גורמים  12,000בתיה"ס הלא מוכרים כוללים בתי"ס של הוואקף המוסלמי בירושלים )  31

 תלמידים(. 1,300תלמידים( והאו"ם ) 3,600פרטיים )

 18%לפי נתוני משרד החינוך, בשנת הלימודים התשע"ח למדו בחינוך המוכש"ר הערבי   32

 ללא מזרח ירושלים. מהתלמידים בחינוך הערבי בארץ, 
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מהתלמידים במערכת המוכרת במזרח  92%-כ ייחודיות בהיבט הפדגוגי:

לומדים לפי  8%-לומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית, ורק כ 33ירושלים

מוכרת, -הלימודים הישראלית. אם מצרפים את התלמידים במערכת הלא תוכנית

הלומדים שלא לפי התוכנית הישראלית, יוצא שהלומדים לפי התוכנית 

מכלל התלמידים במערכת החינוך במזרח ירושלים.  6%הישראלית הם רק 

הרקע לכך הוא התנגדות התושבים במזרח ירושלים ללימודים לפי התוכנית 

איפשרה המדינה  20-ל כן, החל בשנות השבעים של המאה ההישראלית. ע

לאוכלוסייה במזרח ירושלים לבחור בין לימודים לפי התוכנית הישראלית לבין 

התוכנית  -לימודים לפי התוכנית שנהגה במוסדות החינוך הערביים באיו"ש 

 . 34והרוב לומדים לפי אותה תוכנית -הירדנית בעבר והתוכנית הפלסטינית כיום 

אלו בדרך כלל תושבי מזרח ירושלים שבעצמם  -אשר למורים במזרח ירושלים 

למדו לפי התוכנית הפלסטינית ופעמים רבות קיבלו את הכשרתם המקצועית 

במוסדות להשכלה גבוהה פלסטיניים באיו"ש ובמזרח ירושלים. על כן, 

האוריינטציה והידע המקצועי שלהם מתבססים על לימודים לפי התוכנית 

 סטינית.הפל

התפלגות התלמידים במזרח ירושלים לפי תוכנית הלימודים  4להלן בתרשים 

( ולפי המעמד המשפטי של ביה"ס )רשמי או שאינו 35)ישראלית או פלסטינית

 רשמי(. 

 
מהם  2,000-כ -תלמידי חינוך מיוחד  2,100-ללא תלמידי החינוך המיוחד. במזרח ירושלים כ  33

במערכת הרשמית והיתר בבי"ס מוכש"ר. בגלל השונות הגבוהה ביכולת הלימודית של תלמידי 

ידי החינוך הרלוונטיות של תוכנית הלימודים בחינוך הרגיל לחלק מתלמ-החינוך המיוחד ובשל אי

 המיוחד, דוח זה אינו עוסק בתוכניות הלימודים הרלוונטיות לתלמידי החינוך המיוחד.

 .229 - 228, 152 - 149, עמ' תושבים, לא אזרחים  34

מוכרים, וייתכן שבחלקם לומדים לפי -אין לעירייה נתונים לגבי תוכניות הלימודים בבתיה"ס הלא  35

מוכרים נכללים בעמודה של "בי"ס שאינו -בתיה"ס הלא -לימודים אחרות. בתרשים  תוכניות

 רשמי" ותוכניות הלימודים בהם מוגדרות בהכללה כ"תוכנית לימודים פלסטינית".
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התפלגות התלמידים במזרח ירושלים, לפי תוכנית הלימודים : 4תרשים 

 (2018 - 2017ומעמד ביה"ס, שנת הלימודים התשע"ח )

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, ירושלים עיריית נתוני לפי

שנים רבות משרד החינוך  :ירושלים במזרח החינוך שירותיב ההזנחה

והעירייה לא הקצו למערכת החינוך במזרח ירושלים את המשאבים הנדרשים 

. למשל, 36לה ולא הפנו את הקשב הניהולי הנדרש לטיפול במערכת החינוך

היחידה הארגונית בעירייה האחראית לחינוך הערבי בעיר הייתה בדרג של 

מחלקה, ואולם היחידות האחראיות למגזרי החינוך האחרים היו בדרג הבכיר 

יותר של אגף. כמו כן, העירייה ומשרד החינוך לא אספו נתונים שונים הנדרשים 

ו מהלימודים במזרח כבסיס לקבלת החלטות, כמו לגבי מספר התלמידים שנשר

 
 .151, עמ' תושבים, לא אזרחיםראו גם   36
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ירושלים. ההזנחה באה לידי ביטוי בין היתר בבנייה מועטה של כיתות לימוד, 

הגורמת למחסור חמור בכיתות בטווח שנים ארוך; בטיפול מועט ולא ממוקד 

בתופעת הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך במזרח ירושלים, למרות שיעור 

ופיקוח חסר, שתוצאתו חוסר במענה  נשירה גבוה באופן חריג; וכן במערך ייעוץ

 החינוכי הנדרש לתלמידים וחוסר במענה מקצועי למורים. 

בשנים האחרונות, בעקבות החלטות הממשלה שפורטו לעיל ותוכנית שגיבש 

משרד החינוך, החלו משרד החינוך והעירייה להוציא אל הפועל תוכניות לשיפור 

ם שהוקצו לכך. בין היתר, מערכת החינוך במזרח ירושלים באמצעות משאבי

משרד החינוך הוסיף מפקחים ויועצים חינוכיים למערכת החינוך במזרח 

ירושלים, העירייה ומשרד החינוך הקצו משאבים למימוש תוכניות למניעת 

נשירה, ללימודי השפה העברית, ללימודים טכנולוגיים ולעידוד הלימודים לפי 

יהולי של גופים אלה למערכת התוכנית הישראלית, וככלל הוגבר הקשב הנ

, עיקר 2018-החינוך שבמזרח ירושלים. בהתאם להחלטת הממשלה מ

המשאבים והתשומות הניהוליות מוקצים לטובת התלמידים הלומדים בבתי 

הספר הרשמיים )לפי התוכנית הישראלית או הפלסטינית( ובבתי הספר 

 תלמידים  42,500-כ -המוכש"רים שהנהיגו את התוכנית הישראלית, דהיינו 

 מכלל תלמידי מזרח ירושלים(. 47%-)כ

 

 

קיום החובה למתן חינוך חינם עקב -אי
 מחסור בכיתות לימוד 

 3חוק לימוד חובה(, כל אדם מגיל  -)להלן  1949-לפי חוק לימוד חובה, התש"ט

זכאי ללמוד חינם במוסד חינוך רשמי. החובה לספק חינוך חינם מוטלת  18עד 

ובה לקיים מוסדות חינוך רשמיים מוטלת על המדינה ועל הרשות על המדינה, והח

. מוסדות חינוך רשמיים פועלים במבנים שהרשות המקומית מחזיקה 37המקומית

ככלל, האחריות להעמדת המבנים לטובת המוסדות היא של הרשות  בהם.

המקומית, ומשרד החינוך מתקצב בשיעורים שונים את בינוי כיתות הלימוד או 

 שכירתן. 

פרסם משרד מבקר המדינה דוח בנושא "בינוי כיתות לימוד במזרח  2009בשנת 

  -ירושלים  . בדוח צוין שקיים מחסור חמור בכיתות לימוד במזרח38ירושלים"

שבעטיו נשללה מילדים  -לפי נתוני העירייה באותה עת חסרות כיתות  1,000-כ

ומנערים רבים הזכות לחינוך על פי חוק לימוד חובה. בדוח נקבע כי "על ראש 

העירייה ומנכ"ל העירייה לוודא שתיעשה עבודת מטה מקיפה לאיתור פתרונות 

סמים שמעכבים את ביצועם של אפשריים לסוגיה זו. כמו כן עליהם להסיר ח

פרויקטים שכבר החלו, ובעת הצורך עליהם לפנות ביזמתם למשרדי הממשלה 

כדי לקבל מהם סיוע". הודגש כי "על הנהלת משרד החינוך לפעול ביתר 

 
 .28עמ'  אבו לבדה,; בג"ץ 1949-לחוק לימוד חובה, התשע"ט 7-ו 6סעיפים   37

 - 615(, בפרק "בינוי כיתות לימוד במזרח ירושלים", עמ' 2009) ב59דוח שנתי ר המדינה, מבק  38

665. 
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 בכיתות המחסור

 ירושלים במזרח לימוד
 גם להימשך צפוי

 הקרובות בשנים

 

נמרצות להקמת מוסדות חינוך במזרח ירושלים... אם משרד החינוך סבור שאין 

את הנושא לפני הממשלה, להציג לה  לו די כלים לטפל בבעיה זו, עליו להביא

חלופות שיאפשרו שימוש בקרקעות לצורכי חינוך ולקדם פרויקטים לבינוי כיתות 

 .39לימוד במזרח העיר"

כעשור לאחר פרסום הדוח המחסור בכיתות לימוד בבתיה"ס ובגני הילדים 

של מערכת החינוך הרשמית במזרח ירושלים לא רק שלא קטן אלא הלך 

 היו חסרות יותר  2018נים. להערכת העירייה, בשנת והעמיק עם הש

כיתות חסרות כעשור קודם לכן,  1,000-, לעומת כ40כיתות לימוד 2,000-מ

כיתות לימוד נוספות  45-כמו כן, על פי הערכת העירייה נדרשות ככאמור. 

 . מדי שנה כדי לעמוד בגידול הטבעי של התלמידים וילדי הגן

כיתות לימוד  990-, היא מקדמת בינוי של כ2019 באפריל העירייה לפי תשובת

, ובמקביל היא 2023 - 2019במזרח ירושלים על מנת לאכלסן בחמש השנים 

 שוכרת מבנים חדשים שישמשו את מערכת החינוך הרשמית במזרח העיר. 

לטענת העירייה, בנייתן של מעט כיתות לימוד במהלך השנים הקודמות היא בין 

ת משאבים לא מספיקה מצד המדינה וחסמים היתר תוצאה של הקצא

. העירייה הצביעה על מאפיינים ייחודיים במזרח ירושלים המקשים 41רגולטוריים

על בניית כיתות לימוד, מאריכים את משך הבנייה ומייקרים אותה, ובהם היעדרו 

של הסדר מקרקעין במזרח העיר ומחסור בתשתיות פריפריאליות )כבישי גישה 

. עוד ציינה העירייה כי זה כמה שנים היא פועלת 42, מים וביוב(ותשתיות חשמל

לקידום התכנון והבינוי של הכיתות החסרות, ובין היתר מיפתה קרקעות שניתן 

לבנות בהן מוסדות לימוד, "ביצעה פעולות הפקעה ותכנון אינטנסיביות" 

ות והקדישה תשומות ניהוליות רבות לטובת העניין, לרבות הקמת "מינהלת כית

 לימוד", האמונה על תכנון הכיתות ובינוין. 

כיתות כמענה למחסור של יותר  990-תוכנית הבינוי של העירייה )בניית כ

כיתות, כאמור( צפויה לתת פתרון חלקי למחסור בכיתות לימוד,  2,000-מ

  .והמחסור בכיתות צפוי להימשך גם בשנים הקרובות

 
 .665, עמ' שם  39

כיתות במערכת החינוך הרשמית. לפי העירייה, מספר הכיתות החסרות  1,900-היו כ 2018בשנת   40

ע משרד כיתות להחלפת כיתות שאינן עומדות בתקנים הפיזיים שקב 550-נחלק כדלקמן: כ

מהתלמידים וילדי הגן, שלהערכת העירייה ומשרד  50%-כיתות לקליטת כ 1,300החינוך; מעל 

מוכרים למוסדות החינוך -החינוך יהיו מעוניינים לעבור ממוסדות החינוך המוכש"רים והלא

כיתות לימוד שיידרשו אם משרד החינוך והעירייה יצליחו לצמצם את ממדי  200-הרשמיים; וכ

 ל התלמידים במערכת החינוך הרשמית.הנשירה ש

יצוין כי להערכת העירייה קיים מחסור בכיתות לימוד גם במגזר הכללי ובמגזר החרדי. מכל   41

מקום, במגזרים אלה שיעור הכיתות החסרות מכלל הכיתות הקיימות נמוך במידה ניכרת 

 משיעורן במזרח העיר. 

 .15 - 14, 11(, עמ' 2018) הלימוד בעירתוכנית עיריית ירושלים לצמצום פערי כיתות   42
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 בכיתות המחסור בעניין עתירות כמה"ץ לבג הוגשו האלפיים שנות מתחילת

הגישו כמה תלמידים ממזרח העיר עתירה  2008. בשנת 43ירושלים במזרח לימוד

לבג"ץ נגד שרת החינוך דאז והעירייה, בטענה כי המדינה אינה מקיימת את 

במוסדות חינוך רשמיים, וכי עקב כך הם נאלצים זכותם לחינוך חובה חינם 

 -רשמיים, והוריהם נושאים בנטל תשלומים כבד )להלן -ללמוד במוסדות לא

פסק בג"ץ בין היתר כי על רשויות המדינה  2011. בפברואר 44בג"ץ אבו לבדה(

ליצור בהדרגה תשתית פיזית שתאפשר את קליטתם בחינוך הרשמי של כל 

 לים זכאי חינוך חובה חינם בתוך חמש שנים. התלמידים במזרח ירוש

עתרו לבג"ץ בעניין זה "ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים"  2016בשנת 

והורים לתלמידים ממזרח ירושלים וממערב העיר. לטענת העותרים, הם ביקשו 

לרשום את ילדיהם לבתי ספר רשמיים, ואולם בקשותיהם נדחו בגלל היעדר 

פר. העותרים ביקשו מבג"ץ להורות למדינה ולעירייה לבנות מקום באותם בתי ס

כיתות החסרות לטענתם ברחבי העיר, ובכלל זה לקיים את פסיקת  3,600-כ

בג"ץ בעניין אבו לבדה לעניין הוספת כיתות לימוד, באופן שתתאפשר קליטת 

כל תלמידי מזרח ירושלים זכאי חינוך חובה חינם המעוניינים בכך במסגרת 

 . 45הרשמי בעיר החינוך

, תלוי ועומד נושא המחסור בכיתות לימוד 2018הביקורת, נובמבר  סיום במועד

במערכת החינוך הרשמית במזרח ירושלים ובמערבה בהליך משפטי המתנהל 

במסגרת ההליך המשפטי וביוזמת בג"ץ הקימו משרד החינוך, משרד בבג"ץ. 

פתרון למחסור בכיתות  האוצר והעירייה צוות משותף לגיבוש המלצות למציאת

 בירושלים. 

 

 מיצוי הזכות לחינוך חינם

כתוצאה מהמחסור בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית נאלצים חלק 

מוכרים -מההורים לשלוח את ילדיהם ללמוד במוסדות חינוך מוכש"רים או לא

. הנטל הכלכלי הכבד עלול לגרום לחלק 46בתשלום של עד אלפי ש"ח לשנה

תר על שליחת ילדיהם למוסדות הלימוד. כמו כן, רבים מהתלמידים מההורים לוו

 -תקניים, שמצבם הפיזי אינו טוב -נאלצים ללמוד בצפיפות בחדרי כיתות לא

 תנאים המשפיעים לרעה על איכות הלמידה.

מהתלמידים שאינם  50%-ההערכה של העירייה ושל משרד החינוך היא ש

עברו ללמוד בה אם יהיו די כיתות לימוד לומדים כיום במערכת החינוך הרשמית י

מתאימות. הערכה זו מתיישבת עם העובדה שמדי שנה מוגשות לעירייה בקשות 

 לעבור למערכת החינוך הרשמית. 

 
(, בפרק "בינוי כיתות לימוד במזרח ירושלים", עמ' 2009) ב59דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   43

615 ,625 - 626. 

 אבו לבדה.בג"ץ   44

 .ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים ע"ר נ' משרד החינוך 6183/16בג"ץ   45

 הדין. לפסק 3, עמ' אבו לבדהבג"ץ   46
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בפסק דין אבו  היעדר הסדרה של לימודים חינם בבתיה"ס המוכש"רים:

, קבעה השופטת פרוקצ'יה כי "הזכות לחינוך 2011לבדה, שניתן בפברואר 

הוכרה כזכות בסיסית של האדם עוד משחר ימי המדינה". לגבי התלמידים 

מוכרים ציינה השופטת, כי "לפחות חלקם -הלומדים במוסדות מוכש"רים או לא

פנו לחינוך החלופי לאחר שנדחו מהחינוך הרשמי בשל העדר תשתית מספקת 

ות של מבנים וכוחות הוראה... ולא ניתן בשלב זה מענה מלא לחובת הרשוי

מכוח חוק להעניק לכל ילד בישראל חינוך רשמי חינם. מציאות זו מובילה לכך 

שילדים שאינם נקלטים במוסדות חינוך רשמיים פונים למוסדות מוכרים שאינם 

רשמיים או למוסדות פרטיים שאינם מוכרים, והוריהם נאלצים לשלם סכומי 

לא רק שזכותם  כסף בעבור הוצאות לימודיהם, האמורים להינתן להם חינם.

לחינוך רשמי במוסדות המדינה נפגעת, אלא נפגעת גם זכותם לחינוך חינם". 

השופטת הוסיפה כי "מציאות זו כרוכה בפגיעה בזכותם החוקתית של הילדים 

 .47במזרח ירושלים לשוויון בחינוך"

  :כדלקמן הדין בפסק נקבע עוד

במישורים  המשיבים ]משרד החינוך והעירייה[ נדרשים לפעול ")א( 

השונים המתחייבים לצורך יצירת תשתית פיסית הדרגתית 

שתאפשר קליטת כל תלמידי מזרח ירושלים, זכאי חינוך חובה חינם, 

המעוניינים בכך, במסגרת החינוך הרשמי בעיר. לצורך הגשמה 

מלאה של מטרה זו, תועמד לרשות המשיבים תקופה של חמש 

 שנים ממועד מתן פסק דין זה.

ל שבחלוף התקופה האמורה בס"ק )א( עדיין לא תספק הרשות ככ )ב( 

הציבורית את מלוא הדרישה לחינוך רשמי חינם במזרח ירושלים, 

יהא על המשיבים להפנות את התלמידים שבקשתם לחינוך רשמי 

נדחתה לבתי ספר שאינם רשמיים הנמנים על מערכת החינוך, 

, לצורך כיסוי ולהגיע להסדרים כספיים מתאימים עם מוסדות אלה

 . 48עלויות לימודי היסוד של אותם תלמידים"

יודגש כי לפי פסיקת בג"ץ, "חובה זו מוטלת על הרשויות כלפי מוסדות החינוך 

החלופיים שבהם לומדים הילדים, ואין מדובר בתשלום כספי ציבור ישירות לידי 

 .49הורי הילדים"

 הילדים של בזכותם רק לא פוגע, הדין בפסק כאמור ,מחסור בכיתות

 החינוך משרד ועל, חינם לחינוך זכותםב גם אלא, רשמי ולחינוך לשוויון

, גם אם לא 50חינם חינוך לתלמידים להעניק הפחות לכל וטלמ והעירייה

 במערכת החינוך הרשמית. 

 
 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה.  44 - 43, פס' אבו לבדהבג"ץ   47

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 64, פס' שם  48

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 52, פס' שם  49

 , ובכפוף לכל דין. 1949-חינוך חינם כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט  50
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מיצוי של זכויות חברתיות", ש"ראוי כי כל -מבקר המדינה קבע בדוח בנושא "אי

ת ליתן זכות או שיש בידה מידע על זכות שנוצרה לזכאי רשות ציבורית שמוסמכ

ברשות ציבורית אחרת תפעל למיצוין של הזכויות ולהנגשת המידע עליהן 

לא רק  -לאזרחים... הכול כדי להבטיח את יישום עקרון היסוד של צדק חברתי 

לעגן את הזכויות עלי כתב, אלא גם לתת לזכאים להן את האפשרות לממש 

 .51אותן בפועל"

עם בתי"ס  כספיים להסדרים הגיעו לאנמצא כי העירייה ומשרד החינוך 

, כפי שנקבע בפס"ד אבו לבדה. כמו כן, הם לא יידעו את מוכש"רים

ההורים לתלמידים שאינם לומדים במערכת החינוך הרשמית שהם זכאים 

ללמוד במערכת החינוך הרשמית, ושאם תידחה בקשתם ללמוד בה תפנה 

 אותם העירייה ללמוד בחינם בבי"ס מוכש"ר.

לא פעלו למימוש משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולמשרד החינוך כי 

תלמידים לפחות בבתי הספר ובגנים שמחוץ לחינוך  64,000זכותם של 

 ללמוד בחינם.  52הרשמי

מסרה העירייה כי היא פועלת להנגיש להורי  2019בתשובתה מאפריל 

התלמידים העולים לכיתה א' את המידע בדבר אפשרותם לרשום את ילדיהם 

כי החל בשנת הלימודים התש"פ לחינוך הרשמי. בין היתר הודיעה העירייה 

( ייעשה הרישום של התלמידים לכיתה א' לבתיה"ס המוכש"רים 2020 - 2019)

באמצעות העירייה, בדומה לרישום לבתיה"ס הרשמיים, והעירייה תנגיש להורים 

 במעמד הרישום את המידע הרלוונטי לעניין. 

כי לגבי מסר משרד החינוך  2019בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל 

מוסדות החינוך המוכש"רים במזרח ירושלים הוא "נמצא בתהליך הסדרת 

 תשלומי הורים, ע"פ חוזר מנכ"ל". 

 
 .8, 46 - 3(, עמ' 2015) ג65דוח שנתי מבקר המדינה,   51

 14,500-מוכרים וכ-תלמידים בבתיה"ס הלא 17,000-תלמידים בבתיה"ס המוכש"רים, כ 32,000-כ  52

מוכרים. יוזכר כי הערכת -ילדים בגני הילדים המוכש"רים, וללא הילדים בגני הילדים הלא

מוכרים היו עוברים -והלא מהתלמידים בבתיה"ס המוכש"רים 50%העירייה ומשרד החינוך היא כי 

ישנה אוכלוסייה רחבה  -ללמוד בבתיה"ס הרשמיים לו היו די כיתות לימוד בבתי"ס אלה. כלומר 

של תלמידים שהיו מעוניינים ללמוד במערכת החינוך הרשמית, והם זכאים למימוש זכותם לפי 

 .אבו לבדהפסק הדין בבג"ץ 
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 ומשרד העירייה על

 לאפשר החינוך
 הגן ולילדי לתלמידים

 זכותם את לממש
 במוסדות חינם לחינוך
, הרשמי החינוך

 במוסדות ולחלופין
 רים"מוכש

 

על העירייה ומשרד החינוך למלא את חובתן לאפשר לתלמידים ולילדי 

הגן כולם לממש את זכותם לחינוך חינם במוסדות החינוך הרשמי, 

להם מענה במוסדות החינוך ולחלופין במוסדות מוכש"רים, אם לא נמצא 

כבר  -הרשמי, לפי הפסיקה בבג"ץ אבו לבדה. לשם כך, על העירייה 

ליידע את ההורים  -( 2020 - 2019לקראת שנת הלימודים התש"פ )

לתלמידים ולילדי הגן שאינם לומדים במערכת החינוך הרשמית בדבר 

 חהתיד אם וכי, זכותם לפנות לעירייה ולבקש ללמוד במערכת הרשמית

 לאחר . זאת"רמוכש חינוך במוסד ללמוד העירייה אותם תפנה בקשתם

 מוסד, אותו עם המתאימים הכספיים להסדרים גיעוי החינוך ומשרד שהיא

ילדיהם, כאמור בפסק  של היסוד לימודי בעלות יישאו לא שההורים באופן

 דין בג"ץ אבו לבדה. 

 

 

  -ליקויים ביישום החובה למתן חינוך 
 רשומים ונשירת תלמידים שאינםילדים 

חייבי לימוד(, ומחייב  -)להלן  18 - 3חוק לימוד חובה חל על כל הילדים בגילים 

. חוזר מנכ"ל משרד החינוך "מביקור 53ללימודיהם הסדיריםאת הוריהם לדאוג 

חוזר המנכ"ל או החוזר(, החל הן על  -)להלן  2017סדיר למניעת נשירה" ממרץ 

בתי ספר רשמיים והן על בתי ספר מוכש"רים, מחייב את הרשויות המוסמכות 

ואת בעלי התפקידים השונים במערכת החינוך לנקוט פעולות שונות לצורך קיום 

הוראות חוק לימוד חובה, ובכלל זאת בעניין רישום הילדים שעליהם חלה חובת 

 הלימוד ובדבר ביקורם הסדיר במוסד החינוך והתמדתם בלימודיהם.

 

 ילדים שאינם רשומים בשום מוסד חינוכי מוכר 

על פי חוק לימוד חובה, על כל רשות חינוך ברשות מקומית לנהל כרטיסייה של 

שיפוטה. חוזר המנכ"ל קובע כי על מוד חובה הגרים בתחום כל הילדים בגיל לי

הכרטיסייה לכלול את הפרטים האלה: השם הפרטי, שם המשפחה, מספר ת"ז, 

, שמות ההורים, דרכי ההתקשרות עימם ותיעוד הרישום המגורים כתובות

עוד קובע החוזר כי על מנהל מחלקת החינוך, שהוא הרשם הראשי  .וההעברה

 אוג לביצוע הוראות התקנות השונות והנחיות משרד החינוך. על פי דין, לד

רשומים  אינם 18 - 3 בני נוער ובניילדים  אלפי ירושלים במזרח כי נמצא .1

חינוכית המוכרת לרשויות )קרי, במסגרות הרשמיות  מסגרת בשום

. עוד נמצא כי עיריית ירושלים לא בעבר"רות(, ואף לא נרשמו והמוכש

 דרכיועל  מגוריהם מקוםעל , אלה ילדים של זהותם עלאספה פרטים 

 
יס הזדמנות שווה מעוגנת גם ב"אמנה בדבר זכויות זכותו של כל ילד לחינוך חובה חינם ועל בס  53

. בין היתר, האמנה מחייבת את המדינות 1991-הילד" של האו"ם, שאותה אשררה ישראל ב

 החברות בה לנקוט אמצעים לעידוד ביקור סדיר בבתי ספר ולהקטנת שיעור הנשירה.
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אם ילדים אלה לומדים במסגרות  יודעת הי. לכן אין העיריעימם ההתקשרות

אינה יכולה ליידע אותם בדבר מסגרות החינוך  וגםחינוכיות כלשהן, 

 הרשמיות והמוכרות העומדות לרשותם. 

לה, ולשם ניסה משרד החינוך להתחקות אחר ילדים א 2017במהלך שנת  .2

כך ערך השוואה בין נתוני משרד הפנים לגבי כלל הילדים שנולדו במזרח 

לבין התלמידים הרשומים במערכת החינוך  2017 - 1995ירושלים בשנים 

נתוני חייבי  -המוכרת במזרח ירושלים בשנת הלימודים התשע"ז )להלן 

י מזרח ( ילדים תושב30%-)כ 54,000-לימוד(. לפי השוואה זו, באותה עת כ

 העיר לא היו רשומים במסגרות מוכרות למדינה. 

, שהמניין 2018על בסיס נתונים אלה צוין במסמך של משרד החינוך מינואר 

 20,000-כ אלו מתוךילדים, וכי  54,000-של הילדים הלא רשומים הוא כ

. (ירושלים עיריית להערכת) פרטיים במוסדות בירושלים לומדים תלמידים

בני הנוער, נכללים בהם מספר  34,000שבכל הנוגע ליתר במסמך נאמר 

לא ידוע של בני נוער הלומדים מחוץ לירושלים, בבתי ספר של הרשות 

הפלסטינית, מספר לא ידוע של תלמידים הלומדים בחו"ל וילדים שהוריהם 

 החליטו לדחות את מועד כניסתם למערכת החינוך.

  רשומים הלא הילדים"כ הס שמתוך עולה הלימוד חייבי בנתוני מעיון

 3,500-כ ועוד, לימוד חייבי שאינם, שלוש גיל עד הם 27,000-כ(, 54,000-)כ

עיריית ירושלים מסרה למשרד  .רישום חייבים אינם שכבר, 18 גיל מעל

( אינו מוכר לה, אולם 54,000כי נתון זה ) 2018מבקר המדינה באוקטובר 

היא מעריכה שהנתון כולל תלמידים הלומדים במסגרות פרטיות, במסגרות 

ברשות הפלסטינית, ילדי גן שטרם נרשמו ותלמידים שנשרו מהמערכת. 

מהמערכת המוכרת אינם  לעומת זאת, לפי משרד החינוך, תלמידים שנשרו

 נכללים בנתון זה, כי הם מוכרים למערכת ופרטיהם מצויים בה.

 יוצא אפוא כי על סמך נתוני משרד החינוך, במזרח ירושלים ישנם 

שאינם רשומים ומעולם לא  18 - 3ילדים חייבי לימוד בני  23,000-כ

נרשמו בשום מסגרת חינוכית המוכרת לרשויות. לשם השוואה, לפי 

וני מינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך, מספר הילדים נת

בכל מדינת שאינם רשומים בשום מסגרת חינוכית מוכרת למדינה 

 . 20,000-הוא כ 54ישראל

אגף  -סגן מנהל אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך )להלן 

י ידוע , כ2018ילדים ונוער בסיכון( מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

ילדים "נעלמים", שאינם מוכרים  20,000-למשרד ולעירייה שישנם כ

למערכת החינוך, אולם עקב חוסר ההצלחה באיתורם החליטו שני הגופים 

 ילדים.  100,000-כ -לחדול ממאמץ זה ולהתמקד באלה המוכרים למערכת 

 
 לא כולל מזרח ירושלים.  54
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כי למעט ניסיון ראשוני ומצומצם שעשה משרד החינוך להתחקות  עלה .3

במערכות החינוך המוכרות, ועל אף חובתו  רשומים שאינםאחר הילדים 

ואחריותו, הוא ועיריית ירושלים לא פעלו כדי לאתר אותם, ולכן למועד 

. זאת ועוד, נמצא כי משרד אודותםסיום הביקורת אין בידיהם פרטים על 

או כוונה  תוכניתרייה כלל לא דנו בנושא זה, אין בידם כל החינוך והעי

 צפוי לא כן ועל, אלה ילדים של לימודיהם או הימצאותם מקוםאת  לאתר

 .לעין הנראה בעתיד זו לבעיה פתרון

 שאינם"נעלמים" )ה התלמידים מספר בין סתירות יש כי עולה עוד .4

 .החינוך משרד נתוני פי על מספרם ובין ירושלים בעיריית( רשומים

ממצאים אלה מצביעים על אוזלת יד ורפיון של משרד החינוך והעירייה 

 לצורך מתן חינוך בסיסי. ילדי מזרח ירושלים אלהאיתור ב

 אישר משרד החינוך את הנתון המצוין לעיל בדבר  2019בתשובתו מאפריל 

ילדים תושבי מזרח ירושלים חייבי לימוד שלא היו רשומים מעולם  23,000-כ

כי היא מקבלת את בתשובתה מסרה במערכת חינוכית מוכרת. עיריית ירושלים 

המלצת משרד מבקר המדינה בנוגע לאיסוף מידע על הילדים שאינם רשומים, 

  וכי בכוונתה לבדוק את האפשרות החוקית והמעשית לעשות זאת.

עיריית ירושלים ומשרד החינוך לפעול ללא דיחוי, בהתאם לחובתם על  על

 23,000-פי החוק, כדי לאתר את מקום לימודיהם או הימצאותם של כ

ילדים תושבי מזרח ירושלים שאינם רשומים בשום מסגרת חינוכית 

המוכרת לרשויות. כמו כן, עליהם להקים מאגר מידע של כל הילדים בגיל 

רח ירושלים וליצור מנגנון אפקטיבי לאיתור ילדים לא לימוד חובה במז

 רשומים גם בעתיד כדי להבטיח שיקבלו חינוך בסיסי. 

 

 נשירת תלמידים 

נוער בסיכון. ובני ילדים  תופעה רווחת בקרבהיא  ממוסדות לימוד הנשיר

לנשירה השלכות שליליות הן על רווחתו האישית והנפשית של הילד והן על 

. נשירה קשורה במידה רבה לתופעות כמו עבריינות, שימוש החברה בכללותה

 .55בסמים ובאלכוהול ואובדנות בקרב בני נוער

תלמיד "נושר" על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך הוא "תלמיד שהיה רשום במוסד 

חינוך המפוקח על ידי המדינה אולם כבר אינו רשום בשום מוסד חינוך כזה או 

 כנית היל"ה )השכלת יסוד לימודי השלמה(". שאינו רשום ואינו לומד בתו

 
מצא ששיעור בעלי התיקים הפליליים בקרב בני  1998-מסקר של מכון ברוקדייל וג'וינט ישראל   55

מכון ברוקדייל המרכז לילדים ולנוער והכנסת מרכז -; ג'וינט38%נוער שנשרו מבית הספר הוא 

 (.2001) דוח מחקר -הנשירה הגלויה והסמויה בקרב בני נוער מידע ומחקר, 
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נשירת תלמיד מבית הספר מתחילה על פי רוב בתהליך של התנתקות המכונה 

"נשירה סמויה". אף שהתלמיד רשום בבית הספר, אין הוא מתפקד כנדרש. 

למשל, מרבה להיעדר מהשיעורים או מבית הספר בכלל, אינו מתפקד מבחינה 

חוקי מוסד החינוך או חווה קשיי הסתגלות וקשיי לימודית, מתקשה למלא אחר 

 . 56התנהגות

לאחר עשרות שנים שנושא הנשירה במזרח ירושלים לא זכה לטיפול של רשויות 

-הקצתה המדינה לראשונה תקציב חמש 2014-המדינה, בהחלטת הממשלה מ

 2016. ביולי 57מיליון ש"ח 5.4( לטיפול בנשירה בסך של 2018 - 2014שנתי )

טווח  -שרד החינוך תוכנית "פדגוגית חברתית וחינוכית במזרח ירושלים גיבש מ

התוכנית האסטרטגית(, שמטרתה ליצור מערכת חינוך  -קצר וארוך" )להלן 

מתקדמת ושוויונית במזרח ירושלים על בסיס תוכנית הלימודים הישראלית. אחד 

זרח מיעדי התוכנית היה חיזוק ההתמדה של התלמידים וצמצום הנשירה במ

 ירושלים.

ילדים ובני  10,800-היו במזרח ירושלים במצטבר כ 2017נמצא כי בשנת 

 שנשרו מבתי הספר המוכרים בשלב כלשהו.  18 - 6נוער בני 

נתוני הנשירה במזרח ירושלים לעיל, והוסיף משרד החינוך בתשובתו אישר את 

תמונת מצב כי המחוז נמצא בעיצומו של הליך מיפוי ומדידה שיאפשר קבלת 

 מדויקת יותר של נשירת התלמידים.

להלן מוצג שיעור הנשירה של תלמידים ערבים במזרח ירושלים  5בתרשים 

  , בהשוואה למגזרים אחרים.2018 - 2015י"ב( בשנים -במחזור )כיתות ט'

 
 .3, עמ' שם  56

תוכניות לקידום נוער ולמניעת נשירה, כפי שיפורט תקציב זה נוצל על ידי משרד החינוך לביצוע   57

 בהמשך.
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י"ב  - 2015ט'  תלמידים, לפי אוכלוסיות, מחזורי שיעורי נשירת: 5תרשים 

2018 

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, 2018-משרד החינוך ועיריית ירושלים מעל פי נתוני 

 בשניםכי שיעור הנשירה של תלמידי מזרח ירושלים  עולה לעיל מהתרשים

שיעור נשירה זה  (.26.5%-)כ ארבעה מכל כאחד על עומד 2018 - 2015

ארצי, העומד -גבוה במידה ניכרת לא רק משיעור הנשירה הממוצע הכלל

, אלא גם משיעור הנשירה בכלל המגזר הערבי )ללא מזרח 5.4%על 

 . 7.4%ירושלים(, העומד על 

 

 כניות למניעת נשירהות

אגף ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך אחראי למניעת נשירת תלמידים, וזאת 

ות חיזוק אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות בסיכון בתוך בתי הספר ופעולות באמצע

האגף מאחד  .חינוכיות טיפוליות עבור ילדים ובני נוער המנותקים מבתי הספר

את אגף שח"ר )שירותי חינוך ורווחה(, המפעיל תוכניות ייחודיות לתלמידים 

מלבד אלה פועלת  .רנוע לקידום והאגףבמצבי סיכון לנשירה בתוך בתי הספר, 

קב"סים( לאיתור נושרים  -במשרד החינוך יחידת קציני ביקור סדיר )להלן 

 ולהשבתם לבית הספר. 

( לשנת 2017 - 2016לפי נתוני העירייה, במעבר משנת הלימודים התשע"ז )

( 6%תלמידים ) 2,076( נשרו במזרח ירושלים 2018 - 2017הלימודים התשע"ח )

( מבתי הספר המוכש"רים. נתוני 9%תלמידים ) 2,885-מבתי הספר הרשמיים ו

העירייה מראים עוד שגם בשנתיים שקדמו היה שיעור הנושרים מבתיה"ס 

משיעורם במערכת הרשמית, אבל חלה בהן ירידה  50%-המוכש"רים גדול בכ

, ובמערכת 2017-ב 6%-ל 2015-ב 10%-מ -בשיעור הנושרים: במערכת הרשמית 
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. להלן פירוט הממצאים בנוגע ליישום 2017-ב 9%-ל 2015-ב 15%-מ -המוכש"ר 

 תוכניות הנשירה:

 

 בתי הספר המוכש"ריםרוב ות למניעת נשירה בתוכניעדר יה

בבתי הספר  הנשירה שבעייתנתוני הנשירה של העירייה מצביעים כאמור על כך 

מזרח העיר,  מתלמידי 35%-מ המוכש"רים במזרח ירושלים, שבהם לומדים יותר

 מהם.  46%-יותר בהשוואה לבתי הספר של החינוך הרשמי, שבהם כ חמורה

נמצא כי משרד החינוך אינו מפעיל תוכניות למניעת נשירה בבתי הספר 

המוכש"רים במזרח ירושלים, למעט במספר זעום של בתי ספר המלמדים 

בהם יותר  חמורההנשירה  שבעייתאת התוכנית הישראלית. זאת אף 

 יים, ואף על פי שמחובתו לעשות כן. לעומת בתי הספר הרשמ

על משרד החינוך להפעיל תוכניות למניעת נשירה גם בבתי הספר 

המוכש"רים, שבהם לומדים מעל שליש מהתלמידים, על מנת לצמצם את 

 במזרח ירושלים.הנשירה  בעיית

 

היקף מצומצם של פעולות היחידה לקידום נוער לאיתור תלמידים 

 נושרים ולטיפול בהם 

עיריית ירושלים מפעילה במסגרת מחלקת החינוך שלה יחידה שמטרתה "קידום 

 - 12נוער", המשמשת מסגרת למתן שירותים לנוער מנותק ובסיכון גבוה בגילים 

 200. היחידה מעסיקה 58, ואחראי לה אגף ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך26

 במערב העיר.  166-במזרח ירושלים ו 34עובדים, מהם 

 ;41%הוא  ירושלים ילדי מכלל העיר מזרח ילדישל  ששיעורם פי על אף, ומרכל

 17% רק, 70% הואהתלמידים ממזרח ירושלים  שיעור - בעיר הנושרים מכללוש

פעילותם החיונית של  למרות זאתביחידה הוקצו למזרח העיר.  ממשרות התקן

 .עובדי יחידת קידום נוער במניעת נשירה ובטיפול בה

"ז במספר קטן מאוד של ילדים התשעטיפלה בשנת הלימודים  היחידה כי נמצא

ובמסגרת אלפים נושרים;  עשרתמ יותרמתוך  260-כ -ירושלים  במזרחנושרים 

 נושרים בלבד. 73-טיפלה היחידה ב "ההיל תוכנית

 
טיפולי )איש מקצוע( לאיתור -. עובד חינוכי1היחידה לקידום נוער מספקת את השירותים האלה:   58

. שירותי השלמת השכלה 2בני נוער נושרים, יצירת קשר עימם ובניית תוכנית אישית מותאמת; 

שנות לימוד  12ער נושר עם מורים מוסמכים להשלמת )היל"ה(: מסלולי לימוד ייחודיים לנו

. הפניית תלמידים בסיכון למסגרת הפעולה של היחידה לקידום נוער 3ולקראת בחינות בגרות; 

לתקופה מוגבלת של תהליך התחזקות והתאוששות לצורך מתן טיפול וחינוך עד לשילוב מחדש 

. העסקת עובד 4חלופית תואמת;  בבית הספר הקולט )המקורי או החדש( או בתוכנית השכלה

מניעה ייעודי בתוך בית הספר שבו לומדים התלמידים בסיכון לצורך מתן טיפול פרטני לתלמיד 

 אחד או לקבוצה של תלמידים.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי בפועל רק מיעוט קטן 

 .זוכים להשתתף בתוכניות למניעת נשירהביותר מהתלמידים במזרח העיר 

הוקצו  2018-משרד החינוך מסר בתשובתו כי במסגרת החלטת הממשלה מ

תקציבים נוספים ליחידה לקידום נוער, וכי בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו שני 

נוסף על המרכז היחיד  -ט בשכונות ג'בל מוכבר ובשועפא - מרכזי קידום נוער

 ר )בשער הפרחים(.שפועל כיום במזרח העי

לבחון את משרד החינוך  עלממדי הנשירה במזרח ירושלים כאמור,  נוכח

לגודל פעילות היחידה לקידום נוער היקף את האפשרות להתאים שם 

האוכלוסייה. בכלל זה, עליו לבחון אם פתיחת שני מרכזי קידום נוער 

 נוספים הוא מענה הולם או שנדרש להרחיב מענה זה.

 

 וב של פעולות למניעת נשירה במזרח העירפערים בתקצ

עלה כי ישנם פערים משמעותיים בתקצוב הטיפול בנשירה  בביקורת

השתתף משרד החינוך במימון  2017במזרח העיר לעומת מערבה: בשנת 

 בירושלים 59"ההיל תוכניות ובהפעלת נוער לקידום ביחידה האדםעלויות כוח 

מיליון ש"ח. מתוכם הקצתה עיריית ירושלים לתושבי  5.8כולה בסכום של 

 נמוך זה שיעור. 60מכלל התקציב 25%-כ -"ח שמיליון  1.5מזרח העיר רק 

 - בה התלמידים כלל מתוך 41%-כ - העיר מזרח תלמידי של לשיעור ביחס

 וזאת אף שבעיית הנשירה אצלם חמורה יותר במידה ניכרת.

 במזרח הנוער קידום ליחידת האגף שהקצה הסכום 2018 בשנת, כן על יתר

 .ירד לא המטופלים שמספר פי על אף"ח, ש מיליון 1-ל ירד ירושלים

" מיולי 3790ממסמך "סטטוס מנכ"ל משרד החינוך ליישום החלטת ממשלה 

מיליון ש"ח לחומש שהקצתה הממשלה  206עולה, כי מתוך תקציב של  2018

 -מיליון ש"ח לחומש  9-מזרח ירושלים, הקצה המשרד כפורמלי ב-לחינוך הלא

עבור פעולות אגף ילדים ונוער בסיכון, סכום הגבוה  -מיליון ש"ח לשנה  1.8-כ

 . 2017אלף ש"ח( מהסכום שהקצה האגף לפעילות זו בשנת  300רק במעט )

 
 כולל עובדים מלווים לאוכלוסייה ייחודית.  59

 ראו להלן בפרק "מיעוט מטופלים ותקציבי רווחה" בדבר הקצאות חסר למזרח העיר.   60
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך כי למרות 

הגבוהים והצרכים ההולכים וגדלים העולים מהשטח,  שיעורי הנשירה

שנועדה לצמצם פערים  2018-כאמור, ועל אף החלטת הממשלה מ

חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים, ההקצאה התקציבית שלהם לתוכניות 

 קידום נוער במזרח העיר כמעט לא גדלה.

שלה משרד החינוך מסר בתשובתו כי במסגרת ההיערכות ליישום החלטת הממ

בשנת הלימודים התש"פ, הוא בוחן את התמהיל התקציבי הפנימי של  2018-מ

סעיפי התוכנית, ובכלל זה את הגדלת החלק היחסי של התקציב המופנה 

מתוך מודעות לאתגר הנשירה ולכובד לטיפול במניעת הנשירה. עוד מסר כי 

ול משקלו, הוא מפעיל בשיתוף פעולה עם העירייה שורה של תוכניות לטיפ

בנשירה ולמניעתה במזרח ירושלים, אולם מוקדם עדיין להעריך את מידת 

  האפקטיביות של תוכניות אלה.

כדי ליעל את הטיפול בשיעורי הנשירה הגבוהים באזור, על משרד החינוך 

ועיריית ירושלים למפות את הצרכים של האוכלוסייה במזרח ירושלים 

זו תוכניות לקידום נוער  בנושא נשירת תלמידים ולהתאים לאוכלוסייה

 ולמניעת נשירה. 

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה כי היא מקבלת את ההמלצה להגביר באופן 

משמעותי את פעולותיה למניעת נשירת תלמידים במזרח ירושלים, וכי היא כבר 

מיישמת את הלקחים ונוקטת בין היתר פעולות אלה: הוספת שמונה תקני 

קרב בני מניעת התנהגויות של סיכון ב -פסיכולוגים למזרח העיר; תוכנית יחד 

נוער; מרכז השכלה לנוער מנותק ממסגרת לימודים שעתיד להיפתח; הקמת 

כיתות ומרכזי למידה לתגבור מקצועות ליבה; שילוב עובדים סוציאליים וחיוב 

ביועצת בכל בית ספר; תוכנית לכל בית ספר למיפוי התלמידים המועדים 

ע" לתלמידים בתי ספר ומתן "סל סיו 15-לנשירה; פיילוט להזנה בסיסית ב

 יסודי. -היסודי לעלבית הספר סיוע לילדים במעבר מ -נזקקים; תוכנית מעברים 

 

 עדר פעולות בית ספריות למניעת נשירה יה

דגש מיוחד הושם בחוזר המנכ"ל על אחריות מנהלי מוסדות החינוך לטיפול 

בנושרים הסמויים וליצירת תוכניות התערבות מותאמות על מנת להגביר את כוח 

ההתמדה של תלמידים במוסדות החינוך. החוזר קבע כי על מנהל בית הספר 

לגבש תוכנית חינוכית ולימודית שתבטיח ככל האפשר את יישום המדיניות של 

 משרד החינוך בעניין הכלת התלמידים, ביקור סדיר והתמדה, קרי מניעת נשירה. 

מנהלי בתי  עוד קבע החוזר כי כדי להבטיח שהתלמיד מגיע לבית הספר, על

הספר לדווח לרשות החינוך המקומית ולמשרד החינוך, במועדים קבועים 

ושוטפים שלא יפחתו מארבע פעמים בשנה, על נוכחות התלמידים בבית הספר, 

המפקח  .ובכלל זה על תלמידים שאינם לומדים או אינם מבקרים בו באופן סדיר

ם מבית הספר, הכולל של בית הספר יעבור מדגמית על הדוחות המתקבלי
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באופן שבמשך שנת לימודים ייבחנו הדוחות פעמיים לפחות. לגבי כל דוח 

שיבחן המפקח ייתן משוב בכתב למנהל בית הספר ויעביר העתק ממנו לממונה 

 המחוזי על הביקור הסדיר.

נמצא כי בכל הנוגע למערכת החינוך במזרח ירושלים משרד החינוך אינו 

וזר המנכ"ל בנושא אחריותם של מנהלי מפקח על יישומן של הוראות ח

בתי הספר למניעת נשירה של תלמידיהם: המנהלים אינם מגבשים 

ומפעילים פעולות בית ספריות למניעת נשירה, והמפקחים אינם דורשים 

מבתי הספר תוכניות למניעת נשירה ודוחות על נוכחות תלמידים, וממילא 

 בקש בחוזר. אינם מעבירים משוב בכתב למנהל בית הספר כמת

כי מנהלי בתי הספר  2018משרד החינוך מסר למשרד מבקר המדינה באפריל 

במזרח ירושלים, האחראים למנוע את הנשירה, לא פועלים על פי נוהלי משרד 

החינוך וחוזרי המנכ"ל בעניין מניעת הנשירה. לדבריו, חסם מרכזי בפני הטמעת 

ים, ס"קב שני רק עובדיםהנחיות החוזר בבתי הספר הוא שבמזרח ירושלים 

 אלה יםס"קבפועלים רק בבתי הספר הרשמיים. הם בשל מגבלת המשאבים ו

 אף על פי בהם, גם חל"ל המנכ שחוזר"רים, המוכשפועלים בבתי הספר  אינם

. הרשמיים הספר בבתי הנשירה משיעור גבוה אלה ספר בבתי הנשירה ששיעור

הוא הגדיל את תקן הקב"סים  המשרד מסר עוד כי בשנת הלימודים התשע"ח

במזרח ירושלים בשתי משרות, והן נמצאות בתהליך איוש. יצוין כי למערב העיר 

 קב"סים.  27הוקצו בשנה זו 

נמצא שגם לאחר התוספות האחרונות בתקן הקב"סים עבור מזרח העיר, 

 מוקציםגבוהים במיוחד, בה נשירה השיעורי ו מהילדים 41% לומדים הבש

. מבקר המדינה מעיר למשרד בעיר"סים הקב ממשרות 13% רקעבורה 

הוא ממלא את ההוראות שהוא אין החינוך כי בבתי הספר במזרח ירושלים 

מצא לנכון לתת לבעיה זו עדיפות הן  ולא ,עצמו קבע בנושא מניעת נשירה

 מכך עולהמבחינת הקצאת המשאבים והן מבחינת הקשב הניהולי. 

 שוויונית של הכלים למניעת נשירה בין שני חלקי העיר. -לא הקצאה

משרד החינוך מסר בתשובתו כי הממונה מטעם הפיקוח על הביקור הסדיר 

מובילה יחד עם המפקחים הטמעה של חוזר המנכ"ל מול מנהלי בתי הספר, הן 

בחינוך הרשמי והן בחינוך המוכש"ר, ובכלל זאת בנייה של מנגנון מעקב בית 

 נוכחות התלמידים.ספרי על 

על משרד החינוך לוודא שבתי הספר במזרח ירושלים, ובכלל זה מנהלי 

בתי הספר וכן המפקחים, נוקטים את כל הפעולות הנדרשות למניעת 

 נשירת תלמידים, בהתאם לנוהלי משרד החינוך ולחוזר המנכ"ל.
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 כינוס ועדת התמדה לתלמידי מזרח ירושלים-אי

ל רשות חינוך מקומית תוקם ועדת התמדה. מטרתה בחוזר המנכ"ל נקבע כי בכ

של ועדה זו לתמוך במוסדות החינוך, לסייע להם להכיל את התלמידים המצויים 

בתהליך נשירה ולפקח על המעברים בין מוסדות החינוך ועל המעבר משנת 

 . 61לימודים אחת לזו שאחריה

רח נמצא כי לא זומנו ישיבות של ועדת ההתמדה בנוגע לתלמידי מז

ירושלים. עם זאת ועדת ההתמדה בנוגע לתלמידי מערב העיר מתכנסת 

בעיקר בעניין בקשות להעברת תלמידים ממוסד חינוכי אחד  -מעת לעת 

 למשנהו. 

כינוס ועדת התמדה -משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי אי

בנוגע לתלמידי מזרח העיר הוא התנהלות בלתי תקינה ומזיקה: הדבר 

שר נשירת תלמידים, כאשר ייתכן שעדיין ניתן למנוע זאת. כמו כן, מאפ

אם תלמידים עוברים ממסגרת חינוך אחת לאחרת שלא דרך ועדת 

ההתמדה, לא ניתן להבטיח שהוצע הפתרון המתאים והאיכותי עבורם. 

עוד יש להביא בחשבון שבמצב כזה הרישומים אינם משקפים את המעבר 

פגוע באמינות המידע והנתונים שבידי משרד של התלמיד, והדבר עלול ל

 החינוך ועיריית ירושלים.

משרד החינוך מסר בתשובתו כי הפיקוח המחוזי של המשרד החל בתהליך מול 

העירייה שנועד להביא לכינוס הדרגתי של ועדת ההתמדה בנוגע לתלמידי מזרח 

 (.2020 - 2019העיר החל בשנת הלימודים התש"פ )

 

 
הרכב ועדת ההתמדה: מנהל מחלקת החינוך בתפקיד יו"ר; קצין הביקור הסדיר של מוסד   61

החינוך; בעלי תפקידים ברשות המקומית לפי קביעת מנהל מחלקת החינוך, כגון מנהל שכבת 

הגיל במחלקת החינוך, מנהל מחלקת הרווחה או מי מטעמו ברשות, מנהל קידום נוער וגורמי 

 מקצוע כיוצא באלו.
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 - 3גילים )ילדים בגיל הגן ובית הספר  23,000-מהאמור לעיל עולה כי כ

אין אינם רשומים ומעולם לא נרשמו במערכות החינוך המוכרות, ו (18

. כלשהןאלה לומדים במסגרות חינוכיות הילדים כל היה יודעת אם יהעיר

י"ב אחד מכל -בכיתות ט' -התלמידים היא בשיעור גבוה ביותר  תנשיר גם

ארבעה תלמידים נושר מבית הספר. אף שתופעת הנשירה בקרב תלמידי 

מזרח ירושלים היא חריפה ומדאיגה והשלכותיה השליליות רחבות היקף, 

עד כדי סיכון התלמידים עצמם וסיכון לסביבתם, משרד החינוך והעירייה 

זו. במרבית בתי הספר במזרח העיר  סוגיהשל  נהפתרול עשו די לא

המשרד אינו מפעיל את התוכניות שגיבש למניעת נשירה, ואינו מוודא 

 החינוך משרד שמנהלי בתי הספר יפעילו תוכניות בית ספריות. זאת ועוד,

במזרח  נוער לקידום ליחידהמספקים  משאביםה אינם מקצים יוהעירי

חינוך והעירייה למניעת נשירה במזרח הפעילות הדלה של משרד ה .העיר

החברתיים ופוגעת בשוויון החינוכי  ירושלים אינה מסייעת לצמצום הפערים

 בין מזרח העיר למערבה. 

על משרד החינוך ועיריית ירושלים להגביר במידה ניכרת את פעילותם 

בסוגיית נשירת תלמידי מזרח העיר מהלימודים, ובכלל זאת לאתר 

בסכנת נשירה ותלמידים שכבר נשרו, להפעיל את  תלמידים המצויים

 התוכניות הייעודיות שגיבש משרד החינוך לטיפול בבעיה ולעקוב אחר

שלהן, לפקח על הפעולות שבתי הספר נוקטים לטיפול  האפקטיביות

בנשירה, ולהקצות לכל אלה את המשאבים והקשב הניהולי הנדרשים. 

בלימודיהם תגביר את  הגדלה ניכרת של מספר התלמידים המתמידים

 סיכוייהם של תלמידים רבים יותר להשתלב בתעסוקה איכותית בעתיד. 

 

 

  החינוך במערכת העברית השפה הוראת
העברית היא השפה העיקרית בישראל, ובה מתנהלים חיי המסחר והכלכלה 

ופעילות מוסדות המדינה. השליטה בעברית הכרחית כדי להשתלב בתעסוקה 

ובפרט בתעסוקה איכותית, כדי ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל וכן 

 על מנת לנהל תקשורת עם רשויות המדינה, עם נותני שירותים מהמגזר הפרטי

 ועם גופים אחרים. 

חרף זאת, רמת השליטה בעברית של אוכלוסיית מזרח ירושלים נמוכה ואינה 

חלקם הגדול של התושבים אינם יודעים  -מספקת לניהול תקשורת אפקטיבית 

עברית כלל ולאחרים רמת שליטה נמוכה בשפה. בשל כך רוב רובם של תושבי 

דרשת ידיעת השפה ואף לא מזרח העיר אינם יכולים לעסוק בעבודות שבהן נ

ידיעת השפה העברית פוגעת לא -באלו שדורשות את ידיעתה ברמה בסיסית. אי

רק ביכולת התעסוקה וההשתכרות של תושבי מזרח ירושלים, אלא גם ביכולתם 

עלה לגבי נשים  2017למצות את זכויותיהם. יצוין שבסקר של העירייה משנת 
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, הסיכוי 62להן ברמה גבוהה יותרבמזרח ירושלים שככל שידיעת העברית ש

 . 63לתעסוקה גבוה יותר

 מכירים בחשיבות ידיעת העברית 65לאומית-וקרן המטבע הבין OECD 64-יצוין כי ה

של האוכלוסייה דוברת הערבית בישראל, והם ממליצים להרחיב את הוראת 

  העברית בקרב אוכלוסייה זו לצורך שיפור שילובה בתעסוקה.

עלתה גם במהלך השיחות עם תושבי מזרח ירושלים  חשיבות ידיעת העברית

 במסגרת תהליך שיתוף הציבור, וכך הם ציינו:

  מקצוע איזה משנה לא. העברית זה במכללה שלמדתי חשוב הכי"המקצוע 

 , בעלת תואר ראשון(;24)בת  "לחיים משמעותית העברית, לומדים

  עובדת 59)בת  "הזה בתנאי עומדת לא אני. עברית דורש תפקיד"כל ,

 סוציאלית(;

  את לא אני וגם אותי מבינים לא עבודה מחפש שכשאני חושב אני"לפעמים 

 מצליח שאני מה רק, בסיסי זה יודע שאני העברית כל כי, האדם כוח חברת

 , סיים כיתה ט' ועובד ברשת מזון(.25שלי" )בן  העבודות מכל ללמוד

בין הסיבות לרמה הנמוכה של ידיעת העברית אצל תושבי מזרח ירושלים 

מתושבי  90%לעומת האוכלוסייה הערבית הכללית עומדת העובדה שמעל 

מזרח העיר למדו במערכת החינוך לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית או 

הירדנית, והוראת העברית שזכו לה הייתה בהיקף מצומצם וברמה נמוכה )ראו 

להלן(. כמו כן, במשך תקופה ארוכה רבים מהם ראו בשפה העברית  פירוט

 .66"שפת האויב", ועל כן לא רצו ללמוד אותה

 את ומביעים ,העברית בידיעת חשיבות רואים ירושלים מזרח מתושבי רביםכיום 

 של סקרמ. למבוגרים במסגרות והן החינוך במערכת הן אותה ללמוד רצונם

סברו שידיעת עברית משפיעה לחיוב על  67מהמשיבים 87% כי עולה העירייה

הסיכוי להצליח בחיים )הסיכוי לרכישת השכלה גבוהה, להתפרנס היטב, 

 ילמדו שילדיהם ירושלים מזרחתושבי  של הרצוןלמצות את הכישורים וכד'(. 

 שיתוף בתהליך הדוברים שאמרו בדברים גם עלה החינוך במערכת עברית

 :הציבור

 "שאני ממה... עברית לימודי"צ אחה חשבוני על הוספתי אני שלי לילדים 

" טוב שזה העברית את מדגיש ממש העירוני"ס ביה, בשכונה אצלנו, יודעת

 
 כפי שדיווחו המשיבות.  62

, 18(, עמ' 28.3.18) סקר צעירים ומשפחות צעירות 2017מזרח ירושלים עיריית ירושלים,   63

53. 

 .OECD Economic Surveys Israel (2018), p. 5, 47ראו:   64

 ראו:  65

International Monetary Fund, Israel: Staff Concluding Statement of the 2018 Article IV 

Mission (2018), p. 2-3. 

 .150, עמ' תושבים, לא אזרחים  66

 משיבים. 2,000מעל   67
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 הוראת משיפור
 הספר בבתי העברית

 הן נשכרים יצאו
 ירושלים מזרח תושבי

 והחברה המשק והן
 בכלל הישראלית

 של מצב בבחינת)

Win-Win) 

 

ואם לשלושה: תלמיד תיכון, סטודנטית לתואר ראשון וסטודנטית  47)בת 

 לתואר שני באוניברסיטאות בישראל(;

 "עירוני"ס בבי גם. יתהעבר השפה לימודי על דגש לתת שצריך מאמין אני 

 כך ואחר בחינוך שמתחילות בעיות להרבה פתרון וזה, זה את מדגישים לא

" )אב לארבעה, מהם שניים הם תלמידי תיכון התעסוקה על משפיע גם

 ושניים סטודנטים באוניברסיטה(. 

יוצא אפוא ששיפור הוראת העברית בבתי הספר נותן מענה לצורך ולרצון 

ירושלים ללמוד עברית, מסייע לממש את היעד  של האוכלוסייה במזרח

כלכלי של האוכלוסייה במזרח -הממשלתי של שיפור מצבה החברתי

-וקרן המטבע הבין OECD-ירושלים ועולה בקנה אחד עם המלצות ה

לאומית. רכישת השפה העברית בקרב תושבי מזרח ירושלים תועיל אפוא 

והן המשק והחברה יצאו נשכרים ממנה הן תושבי מזרח העיר  –לכול 

  (.Win-Win שלמצב  בבחינת)הישראלית בכלל 

 לשליטה מגיעים אינם העיר במזרח התלמידים שרוב בכך מכיר החינוך משרד

 ארוכות שנים. החינוך במערכת הלימודים במהלך העברית בשפה הנדרשת

 -את הוראת העברית במזרח ירושלים  68ירושלים ועיריית החינוך משרד הזניחו

שעות הלימוד היו מעטות; המורים לא היו בעלי ההסמכה הנדרשת ללמד 

לקה בחסר;  תקופת עבודתםהפיתוח המקצועי שניתן להם במהלך  וגםעברית 

ומשרד החינוך לא מדד והעריך את רמת ידיעת העברית של התלמידים במטרה 

 לשפר את ההוראה. 

  :ירושלים במזרח לתלמידים העברית בשפה השליטה הנחלת לגבי פירוט להלן

 

רוב התלמידים במזרח ירושלים לומדים עברית בהיקף 

 שעות נמוך, ואינם לומדים עברית בכיתות הגבוהות

החינוך קבע את היקף שעות התקן המזערי ללימודי עברית בחינוך הערבי משרד 

ברחבי הארץ. היקף שעות זה משקף את היקף השעות הנדרש לשיטתו של 

המשרד כדי לשלוט בשפה העברית ברמה שמאפשרת לתלמיד להשתלב 

שעות תקן  -בעתיד בתעסוקה איכותית ובלימודים גבוהים בישראל )להלן 

שתי  של בהיקף חובה בגן מתחיליםקבע כי לימודי העברית . המשרד 69מזערי(

 בגילים '.בו 'א בכיתות גםנמשך  זהלימוד  היקףו ,"ש(ש -)להלן  שבועיות שעות

 'ט-'ג בכיתות. חווייתי באופן לעברית הילדים את לחשוף היא המטרה אלה

 הוא הלימוד שעות מספרב "י-'י ובכיתות"ש, ש 5 של בהיקף עברית לומדים

 בכל"ש ש 3 לפחות - ללמוד התלמיד שבחר הלימוד יחידות למספר בהתאם

 
 העירייה מעסיקה את המורים בבתיה"ס הרשמיים בחטיבה העליונה.   68

 3התקן המזערי מתייחס למספר השעות המזערי של תלמיד שבחר ללמוד בהיקף המזערי של   69

ש"ש בכל  5יחידות לימוד ילמד לפחות  5בהיקף של  יחידות לימוד. לעומת זאת מי שבחר ללמוד

 ש"ש. 54אחת משנות הלימוד בתיכון, ובסה"כ 
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 48 הואב "י-'א בכיתות עברית ללימודי המזערי התקן שעות ךס. שניםהמ אחת

. בפועל, פעמים רבות נוספות שעות לימוד חובה בגן"ש ש 2 על נוסף"ש, ש

בעברית לתלמידים בחינוך הערבי הרשמי ברחבי הארץ מעבר לשעות התקן 

 המזערי.

 

 מיעוט שעות לימוד העברית

י"ב במזרח ירושלים בשנת -מספר שעות לימודי העברית שמתקיימים בכיתות א'

( משתנה בהתאם למעמד המשפטי של ביה"ס 2019 - 2018הלימודים התשע"ט )

ובהתאם לתוכנית הלימודים בביה"ס: ישראלית או  -רשמי או מוכש"ר  -

 פלסטינית.

התלמידים הלומדים  6,000-: כהישראליתהלימודים  תוכנית לפי הלומדים

מהתלמידים  8%-כ -לפי התוכנית הישראלית בבתיה"ס הרשמיים והמוכש"רים 

לומדים עברית בהיקף ובשכבות הגיל כמקובל ברחבי  -במערכת המוכרת 

 הארץ, קרי בהיקף שעות התקן המזערי לפחות, ועד כיתה י"ב. 

לימוד  (:92%) 66,000-כ - סטיניתהפל הלימודים כניתות לפי הלומדים

עברית אינו חלק מתוכנית הלימודים הפלסטינית, וככל שהשפה העברית 

נלמדת, הלימוד הוא תוספת על תוכנית הלימודים. משרד החינוך קבע כי 

תלמידים אלה ילמדו עברית בהיקף נמוך מהיקף שעות התקן המזערי ולא בכל 

משרד מבקר המדינה לגבי התלמידים שכבות הגיל. מנתונים שמסרה העירייה ל

יסודיים עולה, כי בפועל רבים מתלמידים אלה לומדים -בבתיה"ס הרשמיים העל

 פחות שעות מהשעות שקבע משרד החינוך. 

 הפלסטינית הלימודים תוכנית לפי המלמדיםהרשמיים יה"ס תשבב עלה

, ורק ש"ש 34היקף לימודי העברית שמשרד החינוך קבע שיש ללמוד הוא 

י"א, ראו להלן(. יצוין -עד כיתה י"א )בפועל חלק לומדים פחות בכיתות י'

כי בשנת הלימודים התשע"ט קיצץ המשרד את היקף לימודי העברית 

 43ט', שכן עד אותה שנה הם למדו -ש"ש בכיתות א' 9-לתלמידים אלה ב

ש"ש. בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית נלמדת 

ש"ש, ובסה"כ  3ט' ובהיקף מצומצם של -העברית רק בכיתות ג'השפה 

 ש"ש בלבד. 21בכל שנות לימודיהם בהיקף של 

להלן מוצגת התפלגות התלמידים לפי סוג ביה"ס )רשמי או  6בתרשים 

מוכש"ר(, תוכנית הלימודים )ישראלית או פלסטינית( והיקף שעות לימודי 

 העברית.
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 8%-לכ רק

 במזרח מהתלמידים
 משרד מקצה ירושלים
 שעות את החינוך
 המזערי התקן

 לעברית

 

רכת החינוך המוכרת במזרח התפלגות התלמידים במע: 6תרשים 

 70י"ב-ירושלים, לפי מספר ש"ש ללימוד העברית בכיתות א'

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, החינוך משרד נתוני לפי

התלמידים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית  66,000-עולה כי לכ מהנתונים

מהתלמידים במערכת  92%-כ - "ריםהמוכשבבתיה"ס הרשמיים ובבתיה"ס 

התקן בהתאמה משעות  44%-ו 71%מקצה משרד החינוך רק  -החינוך המוכרת 

 -מהתלמידים במזרח ירושלים  8%-לכ . רקלימודי העבריתהמזערי של 

מלוא משרד החינוך מקצה את  -התלמידים הלומדים לפי התוכנית הישראלית 

מערכת החינוך המוכרת  דימתלמי 30,000-ש. עוד עולה המזערישעות התקן 

 משרד שקבע המזערי ןשעות התק ממספר( לומדים פחות ממחצית 42%)

 .71עברית ללימודי החינוך

"ס בבתיה הפלסטינית התוכנית לפי הלומדים התלמידים לגבי עולה עוד

מהם  36% בפועל"ט, התשע, כי לפי מצב הדברים בשנת הלימודים הרשמיים

 אי"-'י בכיתות כלל עברית לומדים אינם"ש עברית, שכן הם ש 30לומדים רק 

 וצפויה שנפגעת דבר של תוצאתובגלל מחסור במורים לעברית )ראו להלן(. 

, העברית ללימודי והחשובות האחרונות בשנים דווקא העברית הוראת להיפגע

 
 הקצאת השעות בשנת הלימודים התשע"ט; מס' התלמידים לפי נתוני התשע"ח.  70

 36,000-יצוין כי נוסף על לימוד העברית במסגרת בתיה"ס מאפשר משרד החינוך לחלק קטן מ  71

התלמידים הלומדים בבתיה"ס הרשמיים לפי התוכנית הפלסטינית ללמוד עברית במסגרות 

נוספות מחוץ לשעות הלימודים, על חשבון שעות הפנאי שלהם: בשנת הלימודים התשע"ט 

הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית  520תלמידים, מהם  1,300-משתתפים בקורסים לעברית כ

( 2023 - 2022י"ב(. בשנת הלימודים התשפ"ג )-מהתלמידים בבתיה"ס הרשמיים בכיתות י' 6%-)כ

תלמידים. נוסף על כך, משרד החינוך  1,950-מתכנן משרד החינוך לקיים קורסים כאמור לכ

ית, מקצועות ליבה וצריכת תרבות פנאי מפעיל מרכזי העשרה ולמידה "לחיזוק השפה העבר

י"א בבתיה"ס הרשמיים והמוכש"רים שבהם -תלמידים בכיתות ד' 4,000-משמעותי", המיועדים לכ

פורמלי המתקיים לאחר שעות הלימודים. -לומדים לפי התוכנית הישראלית במסגרת החינוך הלא

פי התוכנית הפלסטינית ייתכן אפוא ששיעור נמוך מהתלמידים בבתיה"ס הרשמיים הלומדים ל

 ילמדו עברית גם במסגרות אלה נוסף על הלימודים בביה"ס.
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מוך לכניסתם לשוק התעסוקה או לתחילת לימודיהם במוסדות להשכלה בס

 גבוהה.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינוך כי "במשך שנים התבסס 

נוהג בו מנהלי בתי הספר מקצים את השעות שנותרות להם לאחר ההקצאה 

הנדרשת לתוכנית הלימודים הפלסטינית, למקצועות ליבה אחרים )בדגש על 

מוד השפה האנגלית(, ולא לעברית... ]משרד החינוך[ מנהל את הליך הקצאת לי

שעות העברית הנדרשות מתוך תקן ביה"ס בשום שכל בהתאם לתמהיל 

המתאים לכל מוסד חינוכי. בתקופת הביניים עד להסדרת הנושא, המשרד 

 מקצה שעות דיפרנציאליות תוספתיות ללימודי העברית בבתי הספר".

 40%משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך על כך שלגבי 

תלמידי המוכש"ר  -מהתלמידים במערכת המוכרת במזרח ירושלים 

הוא מזניח הלכה למעשה כלי מרכזי  -הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית 

 -ואפקטיבי בשילובם העתידי בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל 

מידים אלה לומדים עברית בהיקף של לימודי העברית. זאת מכיוון שתל

 בלבד משעות התקן המזערי. 44%

 

 י"ב-היקף לימודי עברית חלקי בכיתות י'

המטרה בהקניית השפה העברית לתלמידים במזרח ירושלים היא שיפור שילובם 

בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל. לשם כך עליהם לדעת עברית ברמה 

מודיהם המיועד בסוף כיתה י"ב. הניסיון מלמד הנדרשת, לפי העניין, עם סיום לי

שלאחר שמפסיקים ללמוד שפה נוספת וכאשר אין משתמשים בה ידיעתה 

. לפי העמדה המקצועית של העירייה, יש ללמד עברית עד 72הולכת ונשחקת

היעדר לימודי  אצל התלמידים. כדי לשמר את ידיעת השפהסוף כיתה י"ב 

ם תלמידיהשהעובדה ו ,ת השפה שלהםב שוחק את ידיע"עברית בכיתה יה

 יוצרתבבחינות הסיום של התוכנית הפלסטינית אינה  כיתה י"בנבחנים בסוף 

שכבת גיל זו. לכן יש חשיבות רבה בכך שהתלמידים מכשול ללימודי העברית ב

י"ב. יודגש כי גם משרד -כיתות י' -ילמדו עברית גם בשנים האחרונות ללימודיהם 

הוראת העברית בשנים האחרונות ללימודים את אחד  החינוך רואה בהיעדר

החסמים להנחלת ידיעת העברית בקרב התלמידים. עניין זה מקבל משנה 

חשיבות נוכח העובדה שהעברית אינה רווחת בסביבתם של תלמידי מזרח 

ירושלים, ועבור רובם בית הספר הוא המקום הבלעדי כמעט שבו יכול להיות 

 להם מגע עם השפה. 

 
72 Sylwia Stachurska, "Inter-generational second language attrition within university students – 

case study", Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research (2015), Vol. 5(2), pp. 85-88. 

 וראו גם המקורות המוזכרים שם. 
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התלמידים הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים לפי  30,000רת עלה כי בביקו

 36,000י"ב. כמו כן, -התוכנית הפלסטינית אינם לומדים עברית בכיתות י'

התלמידים הלומדים בבתיה"ס הרשמיים לפי התוכנית הפלסטינית אמורים 

ש"ש  2י"א בהיקף של -לפי הנחיית משרד החינוך ללמוד עברית בכיתה י' ו

ל אחת מהשנים, ובכיתה י"ב אינם אמורים ללמוד עברית כלל. בלבד בכ

י"א אלה אינם לומדים עברית. במצב  -מתלמידי כיתות י' ו 36%בפועל, 

הלומדים לפי  -דברים זה ספק רב אם תושג המטרה שתלמידים אלה 

ישלטו בשפה העברית ברמה הנדרשת עם סיום  -התוכנית הפלסטינית 

שיוכלו לממש בתעסוקה או בלימודים גבוהים  לימודיהם בכיתה י"ב באופן

 את הפוטנציאל הטמון בהם. 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי לקראת שנת הלימודים 

( היא מכינה תוכנית למיצוי כל שעות ההוראה לעברית 2020 - 2019התש"פ )

 י"ב.-לכיתות י'

מנהלי בתי הספר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינוך כי 

שלהם נתון שיקול הדעת אם לשבץ לימודי עברית בכיתה י"ב בוחרים שלא 

 כיתה י"בנבחנים בסוף לעשות כן בגלל העומס המוטל על התלמידים ה

  .בבחינות הסיום של התוכנית הפלסטינית

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך בהמשך לפעולתה החיובית 

שובתה, כי עליו לבחון דרכים נוספות על של העירייה, כפי שעולה מת

מנת לעודד שילוב לימודי עברית גם בכיתות י"ב במערכת החינוך במזרח 

 ירושלים.

 

קיצוץ בלימודי העברית של התלמידים בבתיה"ס הרשמיים הלומדים 

 לפי התוכנית הפלסטינית 

לתגבור לימודי  2014-כדי לקדם את היעד שנקבע בהחלטת הממשלה מ

מזרח ירושלים קבעה הממשלה, כי יוקצה למטרה זו תקציב תוספתי העברית ב

. בעקבות ההחלטה ובמסגרת גיבוש 2018 - 2014מיליון ש"ח לשנים  3בסך 

התוכנית האסטרטגית שלו למזרח ירושלים, כלל משרד החינוך גם הקצאת 

 .73תקציב, כוח אדם ותשומות ניהוליות לטובת שיפור הוראת העברית

נקבע כי משרד החינוך יפעל ל"העמקת הידע  2018-מבהחלטת הממשלה 

מיליון ש"ח עבור  15בשפה העברית", ולטובת יעד זה קבעה הממשלה כי יוקצו 

מיליון ש"ח לשנה(. המימון נועד להגיע מכמה מקורות,  2.5) 2023 - 2018השנים 

 
משרד החינוך עדכן ושינה את התוכנית האסטרטגית פעמים אחדות, ומדובר אפוא בתוכנית   73

 דינמית שיש לה כמה גרסאות ונוסחים.
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 החינוך משרד על

 שניתן ככל להרחיב
 לימודי היקף את

 בקרב העברית
 התלמידים 66,000
 ירושלים במזרח

 התוכנית לפי הלומדים
 הפלסטינית

 

 . עוד נקבע בהחלטה כי התוכניות שיופעלו במסגרת74ובהם תקציב משרד החינוך

לבתיה"ס הרשמיים בכלל ולבתיה"ס המוכש"רים המלמדים  רקההחלטה יינתנו 

 לפי תוכנית הלימודים הישראלית.

בתי הספר ללמד לפי  תמרוץהיא  2018-של החלטת הממשלה מ המשמעות

 30,000-כ יהנוהתוכנית הישראלית. יצוין כי מהתקציב שהוקצה בהחלטה לא י

לא יקבלו והם י התוכנית הפלסטינית, "ס המוכש"רים הלומדים לפבתיה תלמידי

מכך, בשנת הלימודים  יתרהכנית להעמקת הידע בשפה העברית. ואת הת

קיצץ משרד החינוך את מספר שעות לימוד העברית  (2019 - 2018) "טהתשע

התלמידים הלומדים בבתיה"ס הרשמיים לפי התוכנית  36,000-שהוא מקצה לכ

"ח התשעצה להם בשנת הלימודים הפלסטינית בהשוואה למספר השעות שהק

שעות מספר שט', כך -"ש אחת לכיתות א'ש(: המשרד קיצץ 2018 - 2017)

 34-לש"ש  43-העברית שהמשרד מקצה לתלמידים אלה לאורך לימודיהם ירד מ

 . ש"ש

 התוכנית לפי ללומדים העברית לימודי שעות בהקצאת לקיצוץ בהתאם כי יצוין

 מייעד שהוא התקציב את קיצץ גם המשרד, הרשמיים"ס בבתיה הפלסטינית

 .75"חש מיליון 8.5-כסכום מוערך של ב לכך

צומצמו לימודי העברית  (2019 - 2018) "טהתשעהלימודים  שבשנת יוצא

 הלימודים הקודמת.  שנת לעומתבבתיה"ס 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי הקיצוץ בשעות שהוא 

מקצה ללימודי העברית של התלמידים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית 

 -בבתיה"ס הרשמיים אינו עולה בקנה אחד עם היעד האסטרטגי שלו 

 להביא להעמקת הידע בשפה העברית בקרב התלמידים במזרח ירושלים. 

ה, על משרד החינוך להרחיב ככל הניתן את לדעת משרד מבקר המדינ

התלמידים במזרח ירושלים הלומדים  66,000היקף לימודי העברית בקרב 

-לפי התוכנית הפלסטינית, וזאת נוסף על האמור בהחלטת הממשלה מ

. לפיכך עליהם ללמוד ככל שניתן את מספר שעות התקן המזערי 2018

ל התלמידים הלומדים לפי שקבע משרד החינוך ללימודי העברית, כמו אצ

התוכנית הישראלית, וזאת כדי לממש את היעד הממשלתי של קידום 

שילובם בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל. במסגרת הרחבת לימודי 

העברית, על משרד החינוך לשלב לימודי עברית בכיתות שבהן נהוגה 

  ון.התוכנית הפלסטינית גם בכיתה י"ב, ולו בהיקף מצומצם בשלב ראש

 

 
מיליון ש"ח ליישום כלל הפעולות בתחום החינוך במסגרת החלטת  445התקציב בסך של   74

(. 9%( ומשרד ירושלים ומורשת )45%(, משרד האוצר )46%הממשלה נחלק בין משרד החינוך )

מהתקציב שנקבע ליישום היעד בתחום העברית כתקציב תוספתי,  54%-כלומר, ניתן להתייחס ל

מיליון ש"ח  1.3-מיליון ש"ח לכל התקופה )כ 8 -קרי תקציב שאינו התקציב של משרד החינוך 

 לשנה(.

סטאטוס תוכנית תונים המוצגים בלהערכת משרד מבקר המדינה, בהתבסס על הנ  75

 .13(, עמ' 22.10.18, משרד החינוך )אסטרטגית מזרח ירושלים
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היעד של משרד החינוך לרמת העברית רחוק מן 

 הנדרש

קבע משרד החינוך יעד לידיעת העברית  2018-בהמשך להחלטת הממשלה מ

 - 2022של התלמידים במזרח ירושלים. היעד הוא שבשנת הלימודים התשפ"ג )

החינוך הרשמית  במערכתמכלל תלמידי מזרח ירושלים  60%( "2023

יגיעו לרמת השליטה הנדרשת בעברית  "ר בתוכנית הישראליתוהמוכש

 כיתות תלמידימ 60%]ההדגשה אינה במקור[". פירושו של דבר שבשנה הנ"ל 

 התוכנית לפי המלמדים"רים המוכשבכלל ו הרשמיים"ס בבתיה' י ',ח, 'ו, 'ד

לפחות במבחנים בעברית שייערכו להם, שרמתם  60יקבלו ציון  הישראלית

 חינוך במגזר הערבי בארץ. תשקף את הרמה הנדרשת במערכת ה

 

 סוף כיתה י"ב -העברית אינה מכוונת למועד הרלוונטי  רכישת . 1

כאמור, על התלמידים לדעת עברית ברמה הנדרשת, לפי העניין, עם סיום 

לימודיהם המתוכנן בסוף כיתה י"ב, סמוך להשתלבותם בשוק התעסוקה או 

ידיעת העברית של תלמידי בלימודים גבוהים בישראל. על כן, היעד בתחום 

מזרח ירושלים אמור לשקף את רמת ידיעת השפה הנדרשת בסוף כיתה 

 י"ב.

עלה שהיעד של משרד החינוך בתחום הקניית ידיעת העברית 

השנה השמינית מאז החל  - 2023לתלמידים במזרח ירושלים לשנת 

אינו  -משרד החינוך לפעול לשיפור הוראת העברית במזרח ירושלים 

את ידיעת העברית הנדרשת לתלמידים בסוף כיתה י"ב.  משקף

במקום זאת מתייחס היעד לידיעת העברית של התלמידים בכיתות 

הנמוכות יותר, לרבות כיתות ד', ו'. יודגש שהיעד מתייחס לתלמידי 

כיתות ד', ו', ח', י' כמקשה אחת, ולכן השגת היעד אפשרית גם אם 

, וזאת כל עוד 60לו ציון של מעל לדוגמה מעטים מתלמידי כיתה י' יקב

חלק גדול יחסית של יתר התלמידים )כיתות ד', ו', ח'( יקבלו ציון של 

 .60מעל 

 

 יעד מצומצמת אוכלוסיית . 2

כדי שידיעת העברית תאפשר להשפיע לחיוב על שילוב האוכלוסייה 

הערבית שבמזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים במוסדות 

חברתי, יש להגדיל את -ך כך לשפר את מצבה הכלכליישראליים, ומתו

 חלק האוכלוסייה השולט בשפה העברית במידה הנדרשת.
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 - 2022שקבע המשרד לשנת הלימודים התשפ"ג )כי היעד  עולה

-וכ המוכרת החינוך במערכת מהתלמידים 36%-לכ מתייחס( 2023

בבתיה"ס  ובהם אלוהתלמידים במזרח ירושלים, מכלל בלבד  29%

ההשפעה הפוטנציאלית של לימודי העברית על  לכן .מוכרים-אהל

שילובה של האוכלוסייה במזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים 

 . קטנה יחסיתצפויה להיות בישראל 

 

התלמידים הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים לפי  הכללת-אי . 3

 התוכנית הפלסטינית באוכלוסיית היעד ללימודי עברית

כאמור, המחסור בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית מאלץ חלק מן 

התלמידים ללמוד בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי תוכנית הלימודים 

הפלסטינית. היות שבמקרים אלו מדובר בבחירה מאולצת, מצופה שמשרד 

החינוך יספק לתלמידים אלו את התוכניות ללימודי עברית ברמה ובהיקף 

 הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית בבתיה"ס הרשמיים.  שמקבלים אלו

 שקבע היעד במסגרת כי החינוך למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

 התלמידים 30,000 את בחשבון הביא לא הוא, העברית השפה לידיעת

 לא ממילאו ,הפלסטינית התוכנית לפי"רים המוכש"ס בבתיה הלומדים

 לומדים חלקם שלפחות בתלמידים מדובר. משאביםעבורם  הקצה

 לימוד בכיתות מחסורמ הנובע", ברירה חוסר" מתוך אלו"ס יתבב

 . הרשמית החינוך במערכת

על משרד החינוך לבחון באיזו מידה היעד שקבע בתחום ידיעת העברית 

רלוונטי ואפקטיבי מבחינת המטרה העיקרית של לימודי העברית במזרח 

סייה בתעסוקה ובלימודים ירושלים, שהיא שיפור שילובה של האוכלו

גבוהים בישראל. כדי להגיע לשיפור זה, על היעד להתייחס לרמת ידיעת 

עם סיום לימודיהם בבתי  -העברית של התלמידים במועד הרלוונטי לכך 

הספר ובסמוך להשתלבותם בתעסוקה או בלימודים גבוהים. בהתאם 

 ליעד על המשרד לקבוע תוכנית ולהקצות משאבים להשגתו.

 

 וראת העברית על ידי מורים שאינם מוכשרים לכך ה

היכולת להקנות לתלמידים דוברי ערבית את ידיעת השפה העברית מחייבת 

בראש ובראשונה שהמורים המלמדים את השפה יידעו עברית ברמה גבוהה 

מספיק ושיהיו להם הידע והמיומנות הפדגוגיים כיצד ללמד את השפה. לפי 

ה לעברית בבתי הספר הערביים נדרש להיות בעל דרישות משרד החינוך, מור

 תעודת הוראה ותואר אקדמי רלוונטי או הכשרה בתחום. 
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הצורך בהכשרה ייעודית איכותית של המורים לעברית במזרח ירושלים היא 

חיונית במיוחד נוכח העובדה שמדובר במורים שרבים מהם הם בוגרי מערכת 

ברית במסגרת זו, ולכן רמת הבקיאות החינוך המקומית במזרח ירושלים ולמדו ע

שלהם בשפה העברית אינה מספקת. בנוגע לכך צוין במסמך של משרד החינוך 

כי רמת העברית של המורים לעברית במזרח ירושלים נמוכה לעומת מורים 

דוברי ערבית בשאר חלקי הארץ, ואיכות ההוראה שלהם אינה עומדת בסטנדרט 

 הרצוי של המשרד. 

( היו חסרים 2019 - 2018יה, בשנת הלימודים התשע"ט )להערכת העירי

 בבתיה"ס התיכוניים הרשמיים במזרח ירושלים תשעה מורים לעברית, ובגין

( בבתי"ס אלה אינם לומדים 36%י"א ) -מחסור זה רבים מתלמידי כיתות י' ו

-מוצגת התפלגות המורים לעברית הלא 7עברית, כמפורט לעיל. להלן בתרשים 

 לפי סוג ביה"ס:מוסמכים 

מוסמכים מתוך כלל המורים -שיעור המורים לעברית הלא: 7תרשים 

לעברית, לפי מעמד ביה"ס ותוכנית הלימודים, שנת הלימודים התשע"ט 

(2018 - 2019) 

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, (2018)נובמבר  החינוך משרד נתוני לפי

המורים המלמדים  460-( מ68%) שני שלישיםעולה כי יותר מ 7מתרשים 

יה"ס במזרח ירושלים, הרשמיים והמוכש"רים, אינם בעלי תעברית בב

מזרח ב םמכאן שעשרות אלפי תלמידי .הסמכה כפי שדורש משרד החינוך

יה"ס תבב -מורים המוסמכים לכך מ ירושלים אינם לומדים עברית

לו יאו ,הרשמיים רק כמחצית מהמורים לעברית הם מורים מוסמכים

כנית הפלסטינית אף לא מורה והמוכש"רים המלמדים לפי הת"ס היתבב

 אחד לעברית הוא מורה מוסמך כנדרש.
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גדלת מספר המורים ירושלים לה ועירייתמשרד החינוך  תוכניות

כדי להתמודד עם המחסור במורים לעברית  ללמד עברית: המוסמכים

 ובמורים מוסמכים לעברית בבתיה"ס הרשמיים ובבתיה"ס המוכש"רים

כמה  77והעירייה 76המלמדים לפי התוכנית הישראלית מפעילים משרד החינוך

תוכניות ייעודיות להגדלת מספר המורים המוסמכים ללמד עברית: משרד 

בשנת  -החינוך פיתח מסלול לימודים להסמכת מורים להוראת עברית 

מורים,  12( החלו ללמוד במסלול זה 2017 - 2016הלימודים התשע"ז )

( צפויים ללמוד 2019 - 2018מורים ובהתשע"ט ) 32( 2018 - 2017בהתשע"ח )

מורים במסלול זה. נוסף על כך, בשנת הלימודים התשע"ט נפתח מסלול  35

 16להסמכת מורים לעברית בשיתוף האוניברסיטה העברית, ובו לומדים 

לעידוד  מהם ממזרח ירושלים. במקביל השיק משרד החינוך תוכנית 10מורים, 

מורים מוסמכים להוראת עברית מהמגזר הערבי בצפון הארץ ללמד עברית 

מורים  20במזרח ירושלים. בשנת הלימודים התשע"ט הצטרפו לתוכנית 

מורים דוברי עברית כשפת  12מהצפון, ובנוסף גייסו משרד החינוך והעירייה 

 אם על מנת שילמדו עברית בבתיה"ס במזרח ירושלים.

דינה רואה בחיוב את הצעדים שנוקטים משרד החינוך משרד מבקר המ

והעירייה שמטרתם להביא לכך שבבתיה"ס הרשמיים כולם ובבתיה"ס 

המוכש"רים שבהם לומדים לפי התוכנית הישראלית ילמדו את השפה 

התלמידים  30,000-מורים מוסמכים בהתאם לצורך. ואולם לגבי כ

משרד החינוך  -לסטינית הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים לפי התוכנית הפ

. 78העברית להוראת אינו נוקט צעדים על מנת שיהיו די מורים מוסמכים

משמעות הדבר היא שאותם תלמידים אינם זוכים ללמוד ולרכוש את 

השפה העברית ברמה הנדרשת והראויה, מצב שעלול לפגוע ביכולתם 

 להשתלב בתעסוקה ולרכוש השכלה במסגרת לימודים גבוהים בישראל.

משרד החינוך מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי הוא "מתכנן לסגור את 

פער ההסמכה של המורים לעברית" בבתיה"ס הרשמיים ובבתיה"ס המוכש"רים 

(. 2023 - 2022המלמדים לפי התוכנית הישראלית עד שנת הלימודים התשפ"ג )

לגבי המורים לעברית בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית 

ישנן תוכניות להסמכת מורים להוראת עברית לסטינית מסר המשרד, כי הפ

מורי המוכש"ר בתוכנית הפלסטינית, ואכן ישנם מורים גם ל" ותפתוחה

שהוסמכו". עם זאת, לדברי המשרד "ישנם שני חסמים עיקריים בסוגיה זו: 

ראשית, המורים עצמם אינם מעוניינים בהכשרה ללימוד עברית, שכן תוכנית 

מודים הפלסטינית אינה כוללת בחינות גמר בעברית, ושנית, חלק גדול הלי

 ".מהמורים אינו עומד בתנאי הסף לתכניות אלה

 
 ט' בבתיה"ס הרשמיים.-המעסיק את המורים בכיתות א'  76

 י"ב בבתיה"ס הרשמיים.-המעסיקה את המורים בכיתות י'  77

 החינוך.בתיה"ס המוכש"רים אינם בבעלות העירייה, והפיקוח עליהם נתון בידי משרד   78
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על משרד החינוך והעירייה להמשיך ולפעול כדי להגיע בהקדם למצב 

שבו כל המורים לעברית בבתיה"ס במזרח ירושלים יהיו בעלי ההסמכה 

הנדרשת ללמד עברית, וכי יהיו די מורים כאמור כדי ללמד את כל 

התלמידים בבתי"ס אלה בהיקף לימודי העברית שאותו הם זכאים ללמוד. 

וך לפעול, בהתאם לאפשרויות העומדות בפניו, כדי בפרט על משרד החינ

תלמידי בתיה"ס המוכש"רים הלומדים לפי  30,000להביא לכך שגם 

התוכנית הפלסטינית יזכו ללמוד עם מורים לעברית שהוסמכו ללמד את 

השפה, לרבות על ידי עידוד המורים להשתתף בתוכניות להסמכת מורים 

 פות המורים בתוכניות אלה. להוראת עברית והגמשת התנאים להשתת

 

היעדר פיתוח מקצועי למורים לעברית בבתיה"ס 

 המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית

מורים, כמו בעלי מקצועות אחרים, נדרשים במהלך חייהם המקצועיים ללמוד 

ולהתעדכן בחידושים בתחום עיסוקם כחלק מהתפתחותם המקצועית. 

וכפועל יוצא ם מכוונת לשיפור איכות ההוראה, ההתפתחות המקצועית של המורי

לאומיים העוסקים בהישגי -במחקרים בין לשיפור הלמידה של התלמידים.

תלמידים נמצא קשר בין ההשקעה בפיתוחם המקצועי של עובדי הוראה ובין 

אפשר -הישגי תלמידיהם. התברר כי לצורך הוראה איכותית ורלוונטית אי

המיומנויות הדרושים לו במסגרת ההכשרה להקנות למורה את כל הידע ו

הראשונית להוראה או בשנותיו הראשונות במערכת החינוך, אלא נדרשת למידה 

 .79(Lifelong learningמתמדת לאורך החיים המקצועיים )

משרד החינוך מפעיל ברחבי הארץ מרכזים "לפיתוח מקצועי של סגלי הוראה" 

צוותי ההוראה מגוון מסגרות לפיתוח מרכזי פסג"ה(, המעמידים לרשות  -)להלן 

 . מקצועי, לרבות השתלמויות מקצועיות וימי עיון

מנתונים שמסר משרד החינוך למשרד מבקר המדינה עולה, שבשנת הלימודים 

המרכז היה אחראי לתוכניות פיתוח מקצועי לצוות  (2019 - 2018) התשע"ט

בעשרה בתי ספר  בתי הספר הרשמיים במזרח ירושלים וגם 92החינוכי בכל 

בתי"ס מוכש"רים  100-מוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הישראלית )מתוך כ

במזרח העיר(. כפי שמסרה מנהלת המרכז, המורים באותם בתי"ס מוכש"רים 

, וכולם 80זכאים לפיתוח מקצועי ממשרד החינוך עקב הצטרפותם ל"עוז לתמורה"

מלמדים לפי התוכנית הישראלית. עוד עולה מהנתונים שבשנת הלימודים 

 
 - 885(, "הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה", עמ' 2014) ג66דוח שנתי מתוך מבקר המדינה,   79

916 ,890. 

יסודי", -(, "יישום רפורמת 'עוז לתמורה' בחינוך העל2013) ג65דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   80

. רפורמת "עוז לתמורה" היא הרפורמה המקיפה ביותר שנעשתה בחטיבות 988 - 943עמ' 

(. לפי 2012 - 2011העליונות במערכת החינוך, ותהליך יישומה החל בשנת הלימודים התשע"ב )

הישגי מערכת החינוך, להעצים את מעמדו משרד החינוך, הרפורמה נועדה בין היתר לקדם את 

 של המורה ולקדם פיתוח מקצועי של המורים.
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 מחמיצה המדינה
 את לקדם הזדמנות
 תושבי של שילובם

 ירושלים מזרח
 ובלימודים בתעסוקה

 באמצעות גבוהים
 השפה ידיעת הקניית

 לתלמידים העברית

 

מורים  50השתתפו בהשתלמויות של מרכז פסג"ה  (2018 - 2017) התשע"ח

 לעברית מבתיה"ס הרשמיים ושישה מורים מבתיה"ס המוכש"רים האמורים.

למרות התועלת והחשיבות במתן פיתוח מקצועי למורים לעברית, משרד 

ינוך אינו משתף את מורי העברית בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי הח

התוכנית הפלסטינית בתוכניות לפיתוח מקצועי שהוא מקיים. לפיכך, 

התלמידים בבתי"ס אלה לומדים עברית ממורים שלא רק שאין  30,000

להם ההכשרה הנדרשת ללמד עברית, אלא גם אינם מקבלים את הפיתוח 

 את העברית. המקצועי הנדרש להור

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינוך כי מתן מענה למורים 

בבתיה"ס המוכש"רים "דורש היערכות אחרת ונוספת לאור הפערים מכל 

פדגוגי, תקציבי, ארגוני ולוגיסטי". עוד מסר המשרד כי "לרוב המורים  -הבחינות 

רה שאינו מוסמך אינו מהמוכש"ר הם ללא תעודת הוראה וללא רישיון הוראה. מו

יכול לצבור גמולים ולעלות בדרגה. כמו כן, אינם יכולים לקבל ימי הדרכה, מה 

שמהווה חסם בעבורם להצטרף לתכניות ייחודיות או להשתלב בהדרכה". עוד 

מסר המשרד כי "מרכז הפסג"ה הכולל שבעה חדרי לימוד בלבד יתקשה להכיל 

וראה, אי לכך המשרד בודק פתיחת עובדי ה 2,700-באופן קבוע תוספת של כ

 שלוחה נוספת של מרכז פסג"ה במזרח ירושלים".

על משרד החינוך לפעול לפיתוחם המקצועי גם של המורים לעברית 

בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית, ולשם כך עליו 

לבחון דרכים להתאמת תוכניות הפיתוח המקצועי למורים אלה ולהסרת 

 ם המונעים מהם את הפיתוח המקצועי הנדרש. החסמי

 

מהאמור לעיל עולה כי המדינה באמצעות משרד החינוך מחמיצה הזדמנות 

לקדם את שילובם של תושבי מזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים 

תלמידים במזרח  66,000בישראל באמצעות הקניית ידיעת השפה העברית: 

מהתלמידים במערכת  92%-כ -הפלסטינית ירושלים לומדים לפי התוכנית 

והוראת העברית לתלמידים אלה מתקיימת בהיקף נמוך  -החינוך המוכרת 

במידה רבה מההיקף המזערי הנדרש לפי משרד החינוך לרכישת השפה. 

יתר על כן, בשנים האחרונות ללימודיהם מצטמצמים לימודי העברית או 

  ר ללימוד השפה.נפסקים לגמרי, אף שאלו שנים חשובות ביות
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כדי לממש את היעד הממשלתי ולקדם את שילובם העתידי של תלמידי 

מזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל, על משרד החינוך 

לבחון את החסמים בנושא לימוד העברית בבתיה"ס מזרח ירושלים ואת 

הדרכים להסרתם ולהרחיב ככל שניתן את היקף לימודי העברית של 

ח ירושלים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית. התלמידים במזר 66,000

זאת במטרה שילמדו את מספר שעות התקן המזערי, כמו הלומדים 

בתוכנית הישראלית. במסגרת זו, על משרד החינוך להקנות לימודי עברית 

לתלמידים אלה גם בכיתות הגבוהות, לרבות כיתה י"ב, ולו בהיקף 

 אינם והעירייה החינוך רדמש עוד כלמצומצם בשלב הראשון. זאת בפרט 

 החינוך במערכת לו המתאימה במסגרת ללמוד תלמיד לכל מאפשרים

 .הרשמית

על משרד החינוך והעירייה גם להבטיח כי המורים המלמדים עברית בכל 

מערכת החינוך המוכרת יהיו מורים מקצועיים, בעלי ההכשרה והידע 

ם בבתיה"ס התלמידים הלומדי 30,000המקצועי הנדרשים, בדגש על 

 המוכש"רים לפי התוכנית הפלסטינית. 

 

 

חוסר במערכי הערכה ומדידה של הלימודים 
 לפי התוכנית הפלסטינית

תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים של הישגי התלמידים וכישוריהם מסייעים 

לשיפור החינוך. תהליכים אלה כוללים למשל מבחנים וסקרים בקרב התלמידים 

קבותיהם הפקת לקחים ותובנות לצורך שיפור ההוראה. וצוותי ההוראה, ובע

משרד החינוך מפעיל מערכי מדידה והערכה במערכת החינוך בישראל, דוגמת 

 . 81מבחני המיצ"ב

, בביקורת עלה כי לאורך השנים לא הפעיל משרד החינוך מערכי מדידה ואולם

בבתי הספר במזרח ירושלים. לכן לא הייתה לו תמונת מצב בדבר רמת החינוך 

התחומים שנדרש לשפר כדי להעניק  בחלק זה של העיר כמו גם בדבר

לא היה המידע הנחוץ  בבתי הספר ההוראה גם לצוותי לתלמידים חינוך איכותי.

( החל משרד 2017 - 2016"ז )התשערק החל משנת הלימודים לשיפור ההוראה. 

החינוך לשלב בהדרגה מערכי מדידה והערכה בחלק ממערכת החינוך במזרח 

שנת הלימודים  שעדשנתית שהכין לשנים -ירושלים, בהתאם לתוכנית רב

 (. 2022 - 2021"ב )התשפ

 
הוא מערכת מדדים בית ספרית שמטרתה לספק  -מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית  -המיצ"ב   81

מערך  -מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון נושאים; מתוך ראמ"ה 

 .15.8.18-מ 0115מס'  והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ט, הודעההמבחנים, המחקרים 
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 החינוך משרד על

 מערך ליישום לפעול
 וההערכה המדידה

 בכל הלימודים של
 הרשמיים ס"בתיה

 במזרח רים"והמוכש
 ירושלים

 

ה והערכה בתחומים בדיקת התוכנית העלתה כי היא כוללת מערכי מדיד

שונים, כמו שפת אם, עברית, אנגלית ומתמטיקה בשכבות הגיל השונות. 

ואולם, משרד החינוך מתכנן ליישמה רק בבתי"ס המלמדים לפי התוכנית 

הישראלית, ולא בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית 

הפלסטינית; וליישמה חלקית בבתיה"ס הרשמיים המלמדים לפי התוכנית 

לסטינית. יוצא שלא ניתנים לצוותי ההוראה המלמדים לפי התוכנית הפ

הפלסטינית הכלים לשיפור ההוראה הניתנים לצוותים החינוכיים ברחבי 

הארץ בכלל ולמורים המלמדים לפי התוכנית הישראלית במזרח ירושלים 

בפרט. כמו כן, למשרד החינוך אין תמונה לגבי רמת החינוך שמקבלים 

ים בבתיה"ס המוכש"רים, ויש לו רק תמונה חלקית בנוגע התלמיד 30,000

התלמידים בבתיה"ס הרשמיים. לכן אין  36,000לרמת החינוך שמקבלים 

ביכולתו לפתח את המענים הדרושים למוריהם של תלמידים אלה לצורך 

תלמידים,  66,000-שיפור ההוראה. בכך נפגעת רמת ההוראה הניתנת ל

 הלימודיים.  והדבר עלול לפגוע בהישגיהם

 הלימודים כניתולת הערכההו המדידה מערכי בהתאמת צורך

: על פי עמדת מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך הפלסטינית

הלימודים  ראמ"ה(, מבחני המיצ"ב מפותחים על סמך תוכנית -)להלן 

הישראלית, ולכן אינם מתאימים למדידת ההישגים של תלמידי בתיה"ס 

המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית. עם זאת, לדעתה אין מניעה לפתח מבחנים 

מתאימים גם ללומדים לפי התוכנית הפלסטינית. בעניין זה, בשנת הלימודים 

ם לפי התוכנית התשע"ח השתתפו תלמידי כיתות א' הלומדים בבתיה"ס הרשמיי

 ספרית.-אם במסגרת הערכה פנימית בית-הפלסטינית במבדק לרכישת שפת

מסרה ראמ"ה: "אין מניעה  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ 

מתודולוגית לפתח כלי הערכה המותאמים לתכנית הלימודים הפלסטינית. אולם 

הלימודים אנו סבורים כי בשלב ראשון יש לבצע בדיקה מעמיקה של תכנית 

הפלסטינית בתחומי הליבה והתאמתה לסטנדרטים בינלאומיים וישראלים. 

בהתאם לממצאים יש לקיים דיון עקרוני בנושא זה אשר מסקנותיו ישמשו 

להחלטה על האופי הרצוי של מערך המדידה וההערכה בקרב בתי הספר 

 המלמדים על פי התכנית הפלסטינית".

חשוב לבחינת האפקטיביות שלהן על  מדידה והערכה של תוכניות הן כלי

מנת לזהות את המוקדים שנדרש לשפר וכדי לנקוט צעדים מתאימים 

לשיפורם. משרד החינוך הכיר בצורך לבחון את תוכניות הלימוד שהוא 

מפעיל במערכת החינוך באמצעות מערך מדידה והערכה, ועליו לפעול 

ת הלימוד בכל ליישום מערך מדידה והערכה של הלימודים לפי תוכניו

בתיה"ס הרשמיים והמוכש"רים במזרח ירושלים. עליו גם לפעול בשיתוף 

ראמ"ה כדי לפתח מערכי מדידה והערכה המותאמים ללימודים לפי 

  תוכנית הלימודים הפלסטינית.
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הרווחה לתושבי מזרח  פערים בשירותי

 ירושלים

 תמונת מצב

וזקוקה אוכלוסיית מזרח ירושלים סובלת מעוני ומצוקות 

 לשירותי רווחה

 2015כלכלי של האוכלוסייה שמציגה הלמ"ס, בשנת -על פי המדד החברתי

 נזקקותהעניות והאוכלוסיות . ה1082מתוך  2השתייכה העיר ירושלים לאשכול 

בעיר נמצאות בשני חלקי העיר, ועם זאת שיעור העניים במזרח העיר גבוה 

מתושבי מזרח ירושלים חיו מתחת לקו העוני, לעומת  75%-כ 2016-בהרבה: ב

מהיהודים בירושלים. לצד כושר השתכרות נמוך, אחד הגורמים המשפיעים  29%

  -ית ממוצע על העוני והמצוקות במזרח העיר הוא מספר הנפשות במשק ב

 3.4נפשות במשק בית בקרב תושבי מזרח ירושלים לעומת  5.2היו  2016-ב

 קשההכלכלי -חברתי. התוצאות של המצב ה83בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר

 זוג וכלפי ילדים-בין בני באלימותשל תושבי מזרח ירושלים הן בין היתר עלייה 

 הזנחת ילדים. וגידול בתופעות של  וקשישים

וקה בקרב האוכלוסייה המזרח ירושלמית באה לידי ביטוי למשל בשיעור המצ

מבין המשפחות הרשומות במחלקות ה של משפחות הסובלות מבעיות קשות גבו

 הרשומים ברווחה(, כפי שמוצג בתרשים שלהלן:  -לשירותים חברתיים )להלן 

 
כלכלית נמדדת -כלכלית הנמוכה ביותר. הרמה החברתית-מציין את הרמה החברתית 1אשכול   82

באמצעות שילוב של תכונות בסיסיות של האוכלוסייה בתחומים האלה: דמוגרפיה, השכלה 

תעסוקה ואבטלה, מצוקות  מת מינוע, תכונות דיור(,וחינוך, רווחה כלכלית )הכנסה כספית, ר

כלכלית של -אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתלמ"ס  כלכליות.

 והלוחות המקושרים. 2(, עמ' 28.11.18) 2015האוכלוסייה בשנת 

 .58 - 57(, עמ' 2018)על נתונייך ירושלים מכון ירושלים למחקרי מדיניות,   83
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שיעורי המשפחות הסובלות מאלימות ומהזנחה או נתונות : 8תרשים 

בקשיים כלכליים בקרב המשפחות הרשומות ברווחה במזרח ירושלים 

 2018ובמערבה, 

 

 על פי נתוני עיריית ירושלים, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

על רקע מצוקות אלה, המענה של שירותי הרווחה הוא קריטי לתושבי מזרח 

ע העיר, ורבים מהם פונים לקבלו. טיפול הולם של שירותי הרווחה יכול לסיי

 לצאת מהמצוקה ולבנות חוסן ואורח חיים בריא ועצמאי.

 

 שירותי הרווחה במזרח ירושלים 

צריכת שירותי הרווחה בעיר ירושלים כולה גבוהה יחסית, אך ההוצאה לתושב 

בעיר בתחום הרווחה נמוכה בהרבה מהממוצע הארצי )אף שעלתה בשנים 

השנים שבין  40-: בהאחרונות(. עם זאת, חוסר ההשקעה ניכר בעיקר במזרחה

)לערך( פיתחה העירייה שירותי רווחה באזור זה בקצב איטי, שלא  2007-ל 1967

היקף השירותים שניתן הדביק את הצרכים העצומים וגם לא סגר את הפער מול 

 , והקצתה לו מעט משרות ותקציבים נמוכים. במערבה

עיריית בשנים האחרונות גדלה מאוד ההשקעה של מינהל שירותי קהילה ב

מינהל קהילה( ושל אגף הרווחה שבו במזרח העיר. כך, בין  -ירושלים )להלן 

 2.7לשירותי רווחה במזרח ירושלים פי  84עלה תקציב ההשמות 2016-ל 2008

 
 הן מעני רווחה הניתנים בתוכניות או במסגרות שמחוץ ללשכת הרווחה.השמות   84
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 במסגרת ההשקעות

 הממשלה החלטות
 מתייחסות אינן

 רבים לתחומים
 הרווחה בשירותי

. העיר במזרח
 שורר אלה בתחומים

 בהיקף גדול פער
 מזרח בין השירות

 ולשאר למערבה העיר
 נוכח בפרט, הארץ

 של הייחודיים הצרכים
 האוכלוסייה

 

עו"סים( המשרתים את תושבי  -לערך; מספר העובדים הסוציאליים )להלן 

 85לשכות הרווחה; ומספר 2017-ל 2005מזרח העיר עלה ביותר מפי ארבעה בין 

המשרתות את מזרח העיר הכפיל את עצמו בשנים האחרונות. חלק גדול 

 - 2014, שהקצתה לשנים 2014מההשקעה נקבע בהחלטת הממשלה משנת 

מיליון ש"ח למגוון תוכניות העצמה חברתית, רווחה ופנאי,  37.9תקציב של  2018

עו"סים ייעודיות  משרות 30בין היתר לילדים ונוער בסיכון, וכן להוספה של 

 למזרח ירושלים. חלק אחר מההשקעה בשנים אלה מומן מתקציב העירייה. 

יימשך התקצוב של  2023 - 2018קבעה שבשנים  2018החלטת הממשלה משנת 

. כן הוחלט 2014משרות העו"סים שתוקצבו במסגרת ההחלטה משנת  30אותן 

ירותי רווחה מסוימים מיליון ש"ח לתקופה זו עבור ש 100-להקצות תקציב של כ

(. בדברי 2014)ביניהם המשך התוכניות שנקבעו בהחלטת הממשלה משנת 

הודגש, כי "תחום הרווחה בהחלטה זו קשור קשר  2018-ההסבר להחלטה מ

הדוק לתחום התעסוקה ומתמקד בנשים ובצעירים, בדגש על ילדים ונוער 

בתעסוקה במטרה לסייע ולעודד יציאה לעבודה ולהשתלבות  -בסיכון 

תוכניות איכותית". לאור זאת, בין שירותי הרווחה שהוחלט לתקצב נכללו 

חילוץ לומצבי סיכון בקרב ילדים ונוער ו מניעת נשירהללעידוד תעסוקת נשים, 

אינה מטפלת באותם היבטים של  2018. מכאן שהחלטת הממשלה משנת מעוני

 .שירותי הרווחה שאינם קשורים קשר הדוק לעידוד התעסוקה

לאור מורכבות הטיפול במסגרת שירותי הרווחה, ישנה חשיבות להבטחת 

היבטי טיפול שונים לאוכלוסיות נזקקות שונות. משרד מבקר המדינה בחן 

את מצב שירותי הרווחה במזרח העיר בתחומים שאינם מטופלים ישירות 

, כפי שיפורט להלן. עלה כי ההשקעות שכבר 2018-בהחלטת הממשלה מ

גרת החלטות הממשלה ואלו המתוכננות לעתיד אינן מתייחסות בוצעו במס

לתחומים רבים בשירותי הרווחה במזרח העיר. בתחומים אלה עדיין שורר 

פער גדול בהיקף השירות בין מזרח העיר למערבה ולשאר הארץ, בפרט 

כפי שיפורט להלן,  .הייחודיים של האוכלוסייה נוכח הצרכים והמאפיינים

של שירותי הרווחה  כרבע מהמשאבים ככלל מוקציםלמזרח העיר 

מתושבי  61%-מתושבי העיר ו 38%בירושלים, אף שהאוכלוסייה שם היא 

ביניהם ילדים  -העיר העניים. מצב זה פוגע במיוחד בחלשים שבחלשים 

 העשויים להיזנח למעשה בשל טיפול חסר.  -וחסרי ישע 

 

 

 
 המקום הפיזי שבו עובדים העו"סים של המחלקה לשירותים חברתיים.  85
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במצבי סיכון  ליקויים בהגנה על ילדים
 גדר-חוץ בשכונות

 רקע -גדר -חוץ שכונות

תוכנית על ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה  2002 - 2001 בשנים

, על מדינת ישראלמאיו"ש לספק מענה לאיומים הביטחוניים  שמטרתהמקיפה 

 תוואי. השטח ש86)הגדר( "עוטף ירושלים"ובמסגרתה הוחלט גם על הקמת מכשול 

: מחוץ לגדר לתחום המוניציפלי של ירושליםבמלואו  אינו חופףתוחם  הגדר

המצויות בתחום השיפוט של ירושלים  שכונות המזרחי והצפוני( נותרו)מצידה 

 -)להלן מחנה הפליטים שועפאט  בייחוד - ירושליםמזרח תושבי בהן מתגוררים ו

 הפרוסות בשטח של  -גדר( -שכונות חוץ -)להלן  87וכפר עקבמ"פ שועפאט( 

הגדר  בקטעים המפרידים שכונות אלה משאר שכונות ירושלים. דונם 3,200-כ

, וקבועים בה מעברים חומת בטון גבוהה בליווי אמצעי חישה ותצפיתבנויה כ

 . 88מוסדרים

ישנן הערכות שונות לגבי מספר התושבים בשכונות אלו לנוכח קשיים ניכרים 

בביצוע רישום מדויק של התושבים שם ומול גידול חד באוכלוסייתן בשנים 

 140,000-ל 120,000תגוררים בין גדר מ-האחרונות. לפי ההערכות, בשכונות חוץ

 תושבי ירושלים בעלי מעמד של תושב קבע.  70%-ל 50%איש, מהם בין 

תוכנית "עוטף ירושלים" היא הצורך  שעלו בעת יישוםאחת הסוגיות המרכזיות 

בין היתר, די המכשול. ילשמור על מרקם החיים הסביר של האוכלוסייה משני צ

הקמת המכשול תיעשה "תוך הקפדה על  כי החליטה הממשלה 2005בפברואר 

 . 89צמצום, ככל הניתן, של השפעתו על אורח החיים של הפלסטינים"

של מדינת ישראל  ההליקויים בטיפולמצא מבקר המדינה כי  2009כבר בשנת 

 גרמו גדר-בשכונות חוץירושלים שנותרו  תושבי מזרחבענייני מרקם החיים של 

בעיות קשות של תברואה, הזנחה , ובכלל זה לפגיעה מתמשכת באוכלוסייה

כיבוי אש, פינוי אשפה וכן צפיפות חמורה של תשתיות כבישים, מים וביוב, 

מתקיימת פעילות של  בשכונות אלה לאכי  אזעוד עלה אוכלוסין גבוהה מאוד. 

. גם שירותי הרווחה היו המשטרה בתחום האכיפה והשמירה על הסדר הציבורי

ת אלו. כך למשל צוין אז, שבתקן משרות שירותי הרווחה בחסר ניכר בשכונו

אגף  .90גדר-חוץ למתן שירות לתושבי שכונות של עובדי רווחהמחסור חמור קיים 

גדר -את הקושי לתת שירותי רווחה בשכונות חוץ 2013-הרווחה בעירייה ציין ב

המורכבות בהפעלת החוקים השונים, אי נגישות האוכלוסייה לשירותים בשל 

 
 (.13.3.02) 57(, ב/2.12.01) 43(, ב/18.7.01) 24החלטות מס' ב/  86

ר בשכונות שמדינת אלה השכונות הגדולות ביותר הנתונות במצב זה, ובהן עוסק הדוח דנן. מדוב  87

את המשפט, השיפוט והמינהל שלה, יחד עם שאר שכונות  1967ישראל החילה עליהן ביוני 

מזרח העיר. ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח 

 ירושלים".

 ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "מרחב התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים".   88

 (.20.2.05, "תוואי מתוקן לגדר הביטחון" )30-של הממשלה ה 3283החלטה   89

 .91 - 87(, "המכשול והמעברים ב'עוטף ירושלים'", עמ' 2009)א 59דוח שנתי מבקר המדינה,   90
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 אחד אף אצלנו אין"

 אנחנו... לסדר שדואג
 מי אין... חוק בלי

... עלינו שמגן
 מתפקדת לא והעירייה

 אין, בכלל כאן
 תושבת" )שירותים

, מורה, 50 בת קבע
 לארבעה ואם נשואה
 (ילדים

 

זוריים בשל קשיי המעבר במעברים והקושי בפיתוח שירותים שכונתיים עקב הא

 .מדיניות לא אחידה של הרשויות השונות שם

-נמצא, כי לא חל שינוי מהותי במציאות הקשה שחווה האוכלוסייה בשכונות חוץ

גדר, והיא ממשיכה להתקיים כעשור לאחר דוח מבקר המדינה שהוזכר: 

תשתיות כושלות וצפופים,  מצוקה אזורילכלי ירוד, כ-בשכונות אלו מצב חברתי

)בתחומי התברואה, המים והביוב למשל(. אף המשילות לוקה באורח חמור )אין 

תחנת משטרה קבועה בתוך השכונות, ואין בהן נוכחות עירונית או ממשלתית 

זה הביא עימו התרופפות קשה של שלטון החוק, המצמיחה מוקדי  קבועה(. מצב

ווים אליה מצבורי נשק ומעשי אלימות תכופים. אם כן, השמירה על פשיעה ונל

כמעט שלא יושמה, והעירייה  2005-מרקם החיים בהתאם להחלטת הממשלה מ

והרשויות האחרות כמעט שאינן מצליחות לספק שירותים ולבצע פעולות פיקוח 

 . 91גדר-ואכיפה בשכונות חוץ

ה עם תושבי שכונת כפר בתהליך שיתוף הציבור שקיים משרד מבקר המדינ

עקב הביעו המשתתפים את תחושותיהם במציאות זו. למשל, משתתפים ציינו 

 את הדברים האלה: 

 אין מי שמגן עלינו... אנחנו בלי חוק ..."אין אצלנו אף אחד שדואג לסדר ...

, 50בת )תושבת קבע העירייה לא מתפקדת כאן בכלל, אין שירותים" ו

  (.ילדים ארבעהל ואםנשואה  ,מורה

  אחרת כלכלית אפשרות לנו אין כי, שלנו המחדל ברירת היא עקב"כפר 

 להרשות יכולים שאנחנו היחידה היא כאן השכירות .אחר במקום לגור

 אין, ציבורית תחבורה אין, שירותים אין - מזעזע היתר כל אבל, לעצמנו

 כאוס. ובלגן מלוכלך תמיד .ילדים למשחקי גינה על לדבר שלא מדרכה

 ולא לעירייה לא, מאתנו אכפת לא אחד לאף. שלו באמצע שאנחנו גדול

 עם הזמן כל כאן חיים אנחנו איך להריח עכשיו אפילו יכולה. את ברמאללה

 שלי הקטן הבן. וחולדות עכברים יבואו שלא הזבל את כאן שורפים כי, עשן

... לישון בעיקר מלהגיע חוץ הרבה כאן אין לנו. סובל ממש, אסטמה עם

תושבת קבע " )ילדים כאן לגדל מפחיד ממש, סמים מלא, עבריינים. עצוב

 (.ילדים שניל ואםנשואה  ,מורה ,34בת 

המציאות הקשה שתוארה לעיל משפיעה מטבע הדברים על צורכי הרווחה של 

גדר, הסובלת ממצוקות רבות, ועל יכולת -האוכלוסייה שחיה בשכונות חוץ

 הרשויות להיענות להם ובפרט לצורכיהם של ילדים במצוקה. 

ישע, : המחוקק ייחס להגנתם של חסרי טיפול שירותי הרווחה בילדים בסיכון

קטינים נזקקים וילדים בסיכון משקל מיוחד עקב הקושי שלהם לדאוג לעצמם, 

והסיכון המוגבר שהם חשופים לו. בית המשפט  בגרותם הפיזית והנפשית-אי

 -זכות יסוד ואף היא  -זכותו של כל ילד העליון עמד על חשיבות הדבר באומרו: "

להתפתחותו התקינה. לזכות כי צרכיו הפיזיים והנפשיים יסופקו ברמה הדרושה 

אנו מצווים ; "...92"זו של ילד, שהוא חסר ישע התלוי באחרים, מעמד בכורה

 
 .336, 261 - 260(, עמ' 2017) תושבים, לא אזרחיםראו למשל   91

לפסק דינה של  10, פס' 048( 1, פ''ד נ)פלוניתנ'  היועץ המשפטי לממשלה   7015/94דנ"א   92

 השופטת דורנר.
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בראש ובראשונה להגן על שלומם ושלמותם הגופניים והנפשיים של הקטינים 

 . 93..."חסרי הישע

לפי אחד ממוקדי הטיפול העיקריים של שירותי הרווחה הוא ילדים אלה. עו"סים 

עו"ס לחוק הנוער(, אמונים  -)להלן  1960-(, התש"ךפול והשגחהטי)חוק הנוער 

כגון ילדים שאין אחראי מבוגר המופקד עליהם או  -על הטיפול בקטינים נזקקים 

שהאחראי אינו מסוגל להשגיח עליהם, ילדים משוטטים וילדים ובני נוער 

נם ביטחוועל שלומם ואחראיים לפיקוח על  -ששלומם הגופני או הנפשי נפגע 

. עו"ס לחוק הנוער הוא עובד במחלקה לשירותים חברתיים ברשות הפיזי והנפשי

המקומית, המקבל מינוי לתפקידו מאת שר העבודה והרווחה, ונתון להנחיה, 

להדרכה ולפיקוח של עו"ס מחוזי וראשי על פי חוק הנוער במשרד העבודה 

של ילדים  . גם לעו"ס משפחה יש תפקיד חשוב בשמירה על שלומם94והרווחה

 . תפקידה של המשטרה בהקשר זה הוא לאכוף את הדין הפלילי במצבי95בסיכון

אלימות במשפחה או בשל פגיעה אחרת בילדים ובחסרי ישע אחרים ולסייע 

לעו"סים, כפי שיפורט להלן. משרד מבקר המדינה בדק היבטים בטיפול בילדים 

 גדר.-בסיכון בשכונות חוץ

 

סיות לחוק הנוער בשכונות קושי ממשי בטיפול של העו"

 גדר-חוץ

גדר, קיים צורך להגן על הביטחון -בשל המציאות הביטחונית בשכונות חוץ

אמנם יוצאות  . לפיכך העו"סיות96האישי של העו"סים והעו"סיות הנכנסים לשם

גדר, אך הן עושות זאת -לביקורי בית אצל משפחות המוכרות להן בשכונות חוץ

מעט, בזוגות ובכפוף למצב, וככלל אינן מגיעות למשפחות שאינן רשומות 

 ברווחה. 

 
לפסק דינו של  13(, פס' 6.5.10)פורסם במאגר ממוחשב,  פלוני נ' מדינת ישראל 150/09ע"פ   93

 השופט ג'ובראן.

תע"ס( של משרד  -בתקנון העבודה הסוציאלית )להלן  8.11לחוק הנוער והוראה  30סעיף   94

 העבודה והרווחה.

עו"ס בלשכת הרווחה האחראי להערכת צורכי המשפחה וניהול כלל הטיפול של המחלקה   95

 לשירותים חברתיים והקשר עם שירותים נוספים בקהילה בעניינה.

 מכיוון שרוב העובדים הסוציאליים הם נשים, ייעשה שימוש בפרק זה בעיקר בלשון נקבה.  96
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תושב מזרח  נער או ילד על דיווחמקבלות  הנוער לחוק"סיות עוכש

 ןהגדר, -חוץ משכונות באחת להגנה וזקוק בסכנה שנמצאירושלים 

 אך על פני ביקור בשטח. הרווחה ללשכת המשפחה את לזמן ותמעדיפ

 במעבר לעבור על המשפחה ,גדר-פנים בשכונת נמצאת שהלשכה מכיוון

מזרח  תושב אינו הילדים מהורי אחד אם. אל העו"סית להגיע כדיהמוסדר 

 לעבור אפשרות ול או הל תהיה לא, תכופות לעיתים שקורה כפי, ירושלים

 להגיע או יםמיוחד אישורים לו להשיג"סיות העו מנסות ואז, במעבר

 עם מראש מדוקדק תיאום הדורשמסורבל  הליך - במעבר מויע למפגש

 להעריך כדי בית ביקור נדרש בהםש במקרים. 97שם הביטחוניים הגורמים

 בשל אך ,שכזה לביקור"סיות העו נערכות, בביתו הילד של מצבו את

 .מאוד להתעכב עלול הביקור שתוארו המגבלות

 

 בילדים בסיכון שיש להוציא מביתםטיפול עיכובים ב

אינם משתפים פעולה בהגנה  והאחראים עליובסכנה גבוהה נמצא כאשר ילד 

עו"ס לפי חוק הנוער יפנה לבית המשפט ו ,עליו, חובה על פי חוק לפעול להגנתו

 -במקרים חריפים של הזנחה או התעללות  רכי הטיפול.על ד יחליטלנוער, אשר 

מוציא בית המשפט צו הוצאה ממשמורת  -ובפרט במצבים של סכנת נפשות 

פנימייה, או , ורת במקום חסות, כגון מקלט חירוםומורה על העברת הילד למשמ

ילדים  112מסגרת של אומנה. במועד סיום הביקורת היו לפי נתוני העירייה 

 . 98גדר שהוצאו לגביהם צווי הוצאה ממשמורת-תושבי קבע משכונות חוץ

לפי חוק הנוער, אם לא הורה בית המשפט אחרת, החלטות בית המשפט יוצאו 

בין אם ביצוע  -לפועל על ידי עו"ס לחוק הנוער. כדי שיוכל לבצע צווים אלה 

ראשוני ובין במקרה שהילד עזב את מקום החסות שהוגדר לו ויש להחזירו לשם 

 .99שעו"ס לחוק הנוער זכאי לקבל עזרה מתאימה מהמשטרההחוק קובע  -

כפי שעולה מההסברים שהתקבלו ממרחב קדם של משטרת ישראל, המופקד 

על אזור מזרח ירושלים, במועד סיום הביקורת רמת האכיפה הפלילית והאזרחית 

גדר נמוכה יותר מרמתה ביתר אזורי מזרח העיר. כל כניסה ישירה -בשכונות חוץ

ה לשכונות אלה לצורכי אכיפה צריכה להיעשות בתיאום ובשיתוף של המשטר

עם הגורם בעל האחריות הביטחונית הלכה למעשה באותו אזור: בשכונת מ"פ 

צה"ל. תלות זו מקשה על  -, ובכפר עקב 100משמר הגבול )מג"ב( -שועפאט 

פעילות המשטרה ולעיתים מעכבת אותה. לטענת המשטרה, נוכח מצב זה היא 

כונות אלה בדרכים יצירתיות, שאינן מחייבות כניסה לשטח אם הדבר פועלת בש

 אינו חיוני.

 
 ברים בגזרת עוטף ירושלים".ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "מרחב התפר והמע  97

 מכפר עקב. 28-ילדים ממ"פ שועפאט ו 84  98

 .1960-לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך 18סעיף   99

 מפקד מג"ב עוטף ירושלים.  100
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 להגיע צורך כשעולה

 הקטין מגורי למקום
 כדי גדר-חוץ בשכונות
 משם להוציאו
 למסגרת ולהחזירו
 הושם שבה החסות

 אין, משפט בית בצו
 כל הנוכחית במציאות

 את המאפשר מנגנון
 הזאת הפעולה ביצוע

 

גדר והמצב -נוסף על כך, בשל המשילות החלקית השוררת בפועל בשכונות חוץ

הביטחוני שם, נשקף סיכון גבוה לעו"סית לחוק הנוער הבאה לבצע צו שיפוטי 

"סיות לחוק הנוער כאמור לעיל, כפי שמלמדים אירועים שבהם היו נתונות עו

בסכנה ממשית על אף הליווי המשטרתי. כדי להגן על ביטחונן הוציא אגף 

לא יצאו העו"סיות לביצוע  2016הרווחה בעירייה הנחיה, ולפיה החל בינואר 

גדר, אף לא בליווי המשטרה. היכן שהדבר -צווים שיפוטיים בשכונות חוץ

ם רכות או עקיפות להוצאת מתאפשר, העו"סיות וכוחות המשטרה פועלים בדרכי

הילד, כגון באמצעות שיתוף פעולה עם אדם מסביבתו של הילד, ותוך הימנעות 

גדר. לדוגמה, בעקבות פניית הרווחה מזמנת המשטרה את -מיציאה לשכונות חוץ

  הילד ומשפחתו לתחנת המשטרה, ושם פוגשת אותם העו"סית.

 :והיעדר גורם אחראי לביצועם בפועל צוויםלביצוע  מנגנון היעדר

כי באותם מקרים שהדרכים העקיפות אינן אפקטיביות  עלה בביקורת

ועולה צורך להגיע למקום מגורי הקטין כדי להוציאו משם ולהחזירו 

למסגרת החסות שבה הושם, אין במציאות הנוכחית כל מנגנון המאפשר 

שלא לצאת  את ביצוע הפעולה הזאת: על העו"סיות חלה ההנחיה

גדר לביצוע צווים, והמשטרה אינה אמורה לבצע את הצווים -לשכונות חוץ

עוד נמצא כי על  ללא ליווי עו"ס )אלא אם קבע בית המשפט אחרת בצו(.

אף קשר תדיר יחסית בין לשכות הרווחה לבין תחנות המשטרה בנוגע 

ה למעש לכןלתיקים פרטניים, שני הגורמים לא הגיעו להסדרת העניין. 

מוביל את ביצוע הצווים במקרים שדרכים עקיפות לביצועם  אינו שום גורם

הביא את הנושא בפני  לאכי אגף הרווחה בעירייה  נמצא כן. כושלות

 במצב דבריםהדרגים הבכירים ביותר בעירייה ובמשטרה, כפי שמצופה 

  כזה.

החזרת עד לביצוע פעולה של הזמן  משך: בביצוע צווים ניכרים עיכובים

גדר -בשכונות חוץ ארוך במידה ניכרת ביתיות-ילדים בסיכון שעזבו מסגרות חוץ

של גורמי הרווחה  המצומצמתבשל האפשרות  יתר אזורי מזרח העירלעומת 

 גדר.-והמשטרה להגיע לשטח בשכונות חוץ

גדר, -משרד מבקר המדינה מצא דוגמאות של ילדים בסיכון בשכונות חוץ

שהוצא לגביהם צו שיפוטי המורה על הוצאה ממשמורת משפחתם 

וחודשים רבים שהו בביתם במצב של סיכון ביתית, -והשמתם במסגרת חוץ

ולעיתים במצב של פגיעה, עד שהעו"סיות לחוק הנוער והמשטרה הצליחו 

להחזירם למסגרת. לעיתים העו"סיות אף לא יכולות היו לדעת מה מצבם 

במהלך התקופה ששהו בביתם. תמונת מצב זו מלמדת על מצבים שבהם 

לממש את חובתן לטפל בילדים  רשויות השלטון הרלוונטיות אינן מצליחות

 גדר שהוצא בעניינם צו שיפוטי. להלן דוגמאות:-בשכונות חוץ

לברוח ממנה בכוחות  משפחתו נאלץ בבית לאלימות הנתון 11 בן ילד

שסבל מהזנחה ומאלימות חריפה בביתו  11במקרה אחד, ילד בן  עצמו:

באישור  2018-והתגורר באומנה מגיל צעיר )על פי צו הוצאה ממשמורת(, יצא ב
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מיוחד לביקור בן כמה שעות בבית המשפחה במ"פ שועפאט. ואולם, המשפחה 

סירבה להחזיר את הילד לאומנה, והוא שהה בבית המשפחה כמעט חודש ימים 

גוד לרצונו, בעודו נתון לאלימות רבה. העו"סיות לחוק הנוער ניסו לסייע בני

מרחוק )על ידי התקשרות למשפחה וניסיונות לזמנה(, ואף פנו למשטרה, אך 

הניסיונות עלו בתוהו. לבסוף הצליח הילד לברוח מבית המשפחה בזכות 

 תושייתו ובעזרת האם האומנת שלו.

 הנתונה שך חודשים בבית משפחתםמ ושהו פנימיות עזבו שלושה אחים

במקרה אחר שלושה ילדים ממשפחה בכפר עקב עזבו את  חמורות: בבעיות

הפנימיות שבהן שהו מכוח צו הוצאה ממשמורת ולא שבו אליהן. שניים מהם 

משפחה מרובת בעיות חמורות ומטופלת אינטנסיבית  -נותרו בבית המשפחה 

(, 17-ו 14שית התקופה היו בני במשך כשנה ושלושה חודשים )ברא -ברווחה 

( במשך כחמישה חודשים. בתקופה זו עשו צוותי הפנימיות 13והשלישי )בן 

והעו"סיות לחוק הנוער מאמצים מרחוק )על ידי התקשרות למשפחה וניסיונות 

לזמנה( להחזירם, וכן פנו למשטרה בנושא, שפעלה גם היא באמצעות שיחות 

 טלפון.

 , שנושאותלחוק הנוער ותהעו"סי אתסיקה מעה -עיריית ירושלים  על

צווים  לגביהםהילדים שהוצאו  לפקח על שלומם שלחוק לפי אחריות ב

שאחראי מבחינה מקצועית  -, ועל משרד העבודה והרווחה לפי חוק הנוער

למצב  נותלמציאת פתרובשיתוף גורמי הביטחון לפעול לעבודת העו"ס, 

. זאת, מבלי להגביר את הסיכון לשלומן של העו"סיות שתואר הקשה

 םנגד עיניהללראות  ומשרד העבודה והרווחה על העירייהלחוק הנוער. 

פגיעה בילדים נזקקים  שביצוע הצווים יהיה מהיר כדי למנועאת הצורך 

ולפעול ביצירתיות ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים  ,ובחסרי ישע

 . הרלוונטיים ליישום תכלית זו

 

עיכובים באכיפה משטרתית במקרי אלימות במשפחה 

 בכפר עקב

גדר נמוכה לעומת שאר -כאמור, רמת האכיפה הפלילית והאזרחית בשכונות חוץ

שכונות מזרח העיר, והמשטרה אינה נכנסת לשטח אם הדבר אינו חיוני. לדברי 

מפקדים במרחב קדם במשטרת ישראל, במקרים שבהם יש צורך להיכנס 

ל זאת, קיימים הבדלים בין יכולת הפעולה של המשטרה בין שתי לשטח בכ

השכונות: במ"פ שועפאט הגוף האחראי מבחינה ביטחונית הלכה למעשה הוא 

גוף משטרתי )מג"ב(, והדבר מקל על התיאום עימו. נוסף על כך, במעבר 

מרכז שיטור משולב )מש"מ(, שאותו מאיישים  2017שועפאט נמצא מאז מאי 

ילתיים הנותנים שירותים שונים לאוכלוסייה ומקדמים הליכי הידברות שוטרים קה

עימה. לעומת זאת, בכפר עקב טרם הוקם מש"מ, ובמקום לא מתקיימת כמעט 

פעילות עירונית או משטרתית סדורה. כניסת המשטרה לשטח בכפר עקב היא 

החטיבה או האוגדה הצבאית, המחליטות על כניסה  -רק בתיאום עם צה"ל 

ח משיקולים מבצעיים שלהן ועל פי לוחות זמנים המתאימים להן. הדברים לשט
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אושרו גם על ידי סגן מפקד אוגדת איו"ש בצה"ל, שהוסיף וציין כי מבחינת 

צה"ל, ההתייחסות לכפר עקב דומה להתייחסות לרמאללה )שאינה חלק 

י מירושלים אלא נמצאת בשטחי הרשות הפלשתינית(, ולכן יש צורך בליווי צבא

לא רק בענייניים ביטחוניים אלא גם לצורך עניינים  -בכניסה לשטח 

 מוניציפליים.

 המשטרה של הפלילית האכיפה יכולת עקב שבכפר האמור מתוך עולה

 האכיפה מיכולת אפילו פחותה בפרט במשפחה אלימות ובמקרי ככלל

 המשטרהבמהלך הביקורת אישרה ו; שועפאט"פ במ ממילא הנמוכה

 שילד היא הדבר משמעות. באכיפה עיכובים עקב בכפר שיש שייתכן

 מינית או פיזית מאלימות סובלה ילד כגון, מיידי בסיכון המצוי עקב בכפר

 בו ויטפלו אליו יגיעו שאלה ערובה אין, לרשויות עליו ידווח אם אף, בביתו

 .סביר זמן בפרק

ציין כי הכניסה לכפר עקב מאופיינת בהפרות סדר  2019צה"ל בתשובתו ממאי 

בעוצמה משתנה, ומחויבת באבטחה על ידי כוחות צבא. עוד מסר צה"ל כי הוא 

שם לעצמו ליעד לאפשר שם פעילות של הגורמים המוניציפליים, כך שהחטיבה 

ועלת כיום הצבאית תפעל לאפשר כניסת גורמי רווחה לכפר עקב, כפי שהיא פ

לאפשר כניסת גורמי אכיפת חוק. ממשטרת ישראל נמסר בתשובתה מאפריל 

, כי "המשטרה מטפלת בכל מקרה לגופו במקצועיות ובאופן שירותי. 2019

במסגרת הפעילות נדרשת המשטרה לסיוע צה"ל בהתאם לאחריותו". המשטרה 

הכפר  הוסיפה כי "קיימת מורכבות גבוהה מאוד לבצע תנועה חופשית בשטח

]עקב[". עוד מסרה המשטרה כי לעומת כפר עקב, במ"פ שועפאט פועל 

המש"מ לשם איתור הילדים והפגשתם עם גורמי הרווחה במשרדיו, בכל מקרה 

בו פונים גורמי הרווחה למשטרה. שם, "משטרת ישראל מטפלת אד הוק בכל 

 אירוע מוקד ובמיוחד במצבי סיכון לחיי אדם".

 הנתונים לפגיעהילדים ובני נוער ישנם  ח ירושליםגדר שבשט-בשכונות חוץ

שלא לקבל טיפול במועד מעו"ס לחוק הנוער, ואם הם בכפר עקב  ועשויים

שביהמ"ש קבע כי  בסיכון נוער ובני ילדים בהן וישנםגם לא מהמשטרה;  -

 מבליהרווחה, העבודה ועליהם לשהות במסגרת מוגנת בחסות משרד 

 מצבי. בתוך פרק זמן סביר כזו שהותיח להבט יוכלו המדינה רשויותש

חודשים רבים.  להימשך עלולים הילדים נמצאים שבהם אלה סכנהסיכון ו

, הזכאים לקבל הגנה חמורה ומדאיגה עבור ילדים רבים במציאות מדובר

במצבים אלה ככל ילד אחר בישראל, על אף המציאות הביטחונית 

 את בחומרה רואה המדינה מבקר משרד. גדר-השוררת בשכונות חוץ

ן עושות די כדי לממש את חובתן לספק אינ השלטון רשויות בוש המצב

לקטינים חסרי ישע את המענה הדרוש לביטחונם האישי במצבים שתוארו, 

ובכלל זה: העירייה והמשטרה לא הסדירו ביניהן שיטת פעולה מתואמת, 

-חוץשתאפשר להן להגיש טיפול מהיר ומתאים לילדים בסיכון בשכונות 

הביא את  לאאגף הרווחה בעירייה גדר, ולא הסדירו זאת מול צה"ל; ו

 הנושא בפני הדרגים הבכירים ביותר בעירייה ובמשטרה, כפי שמצופה.
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 שיוצרת ההפרדה

 מפחיתה אינה הגדר
, המדינה מאחריות

, העירייה זה ובכלל
 ולחסרי לילדים לספק

, ירושלים תושבי ישע
 בשכונות המתגוררים

 שבתחום גדר-חוץ
 את, שלה השיפוט
 להם הדרושה ההגנה

 סיכון של במצבים
 מיידי

 

 על הצורך המוסכם 101בתשובותיהם חזרו עיריית ירושלים ומשרד העבודה והרווחה

שכונות להגן על ביטחונן של העו"סיות ועל הקשיים הביטחוניים הייחודיים ב

גדר. משטרת ישראל ציינה את הקושי לבצע פעילות רציפה וקבועה -חוץ

גדר, נוכח הצורך לתאם כל פעילות אכיפה מול הגורם הצה"לי. -בשכונות חוץ

בהקשר זה ציינה המשטרה כי לצורך מימוש אחריותה והגברת האכיפה 

 הפלילית במציאות הקיימת היא סבורה שיש להציב כוח משטרה קבוע במ"פ

שועפאט ובכפר עקב, וכן לבצע עבודת מטה מבצעית מול צה"ל בנושא תחומי 

האחריות של משטרת ישראל וצה"ל בשכונות אלה. צה"ל מסר בתשובתו כי 

החטיבה הצבאית מבצעת פעילות בתחומי כפר עקב בשיתוף בין היתר עם 

המשטרה. לעניין ביצוע צווים, המשטרה הדגישה בתשובתה כי אינה מוסמכת 

וח חוק להוציא בעצמה ילדים מביתם, ללא ליווי עו"ס. לבסוף, המשטרה מכ

ציינה כי "ניתן לגבש מסמך הבנות בין המשטרה לבין משרד הרווחה, אשר יחזק 

 ויסדיר עוד יותר את סדרי העבודה הנהוגים כיום".

גדר אינה -גדר לשכונות חוץ-ההפרדה שיוצרת הגדר בין שכונות פנים

ינה, ובכלל זה העירייה, לספק לילדים ולחסרי מפחיתה מאחריות המד

גדר שבתחום השיפוט -ישע תושבי ירושלים, המתגוררים בשכונות חוץ

שלה, את ההגנה הדרושה להם במצבים שנשקף להם סיכון מיידי. חומרת 

הסיכונים, היכולים להגיע עד כדי סכנת נפשות, מחייבת מציאת פתרון 

על שלומן של העו"סיות. על כלל  מותאם וייחודי בדחיפות, תוך שמירה

עיריית ירושלים, משרד העבודה והרווחה,  -הרשויות הנוגעות בדבר 

לשתף פעולה באופן הדוק ולקבוע הסדרים  -משטרת ישראל וצה"ל 

ברורים שיאפשרו מתן הגנה טובה ומהירה יותר לילדים ובני נוער תושבי 

 גדר. -ירושלים המצויים במצבי סיכון מוגבר בשכונות חוץ

 

 

טיפול חסר בילדים בסיכון ברחבי מזרח 
 ירושלים

מהילדים ובני הנוער במזרח ירושלים מצויים כאמור בסיכון או במצבים רבים 

מילדי העיר,  41%העשויים להתדרדר לכדי סיכון. ילדי מזרח ירושלים מהווים 

. 48%102אך חלקם בקבוצת הילדים בסיכון בירושלים גבוה יותר, ועומד על 

סיכון להלן הממצאים שעלו בביקורת בנוגע לטיפול גורמי הרווחה בילדים ב

 ברחבי מזרח ירושלים.

 

 
 .2019תשובת משרד העבודה והרווחה למשרד מבקר המדינה ממרץ   101

, "אוכלוסיית 14, לוח ג/2018שנתון סטטיסטי לירושלים מכון ירושלים למחקרי מדיניות,   102

". ייתכן שיש ילדים נוספים בסיכון 2016רובע ואזור סטטיסטי, -ירושלים, לפי גיל, רובע, תת

 שאינם רשומים ברווחה.
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ילדים ונוער בסיכון ת הלאומית לתוכניטיפול חסר ב

  (360)תוכנית 

מכוונת לצמצם  (360תוכנית  -להלן תוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון )ה

על  103החיים במצבים המסכנים אותםברחבי הארץ את היקף הילדים ובני הנוער 

תוכנית החלה לפעול בירושלים בשנת החיזוק והרחבה של המענים בקהילה. ידי 

, ובהם 104בשכונות אחדות הממוקמות בשלושה מתוך ארבעת רובעי העיר 2009

 ברובע הרביעי. גם החלה לפעול  2013, ובשנת מזרח ירושלים

הוא הקצאה הוגנת של משאבים  360אחד העקרונות המרכזיים של תוכנית 

ערבים, חרדים ועולים( ופיתוח שירותים כגון אוכלוסייה שונות )לקבוצות 

מקומית על כל רשות . כך, העדפות של קבוצות אלולומאפיינים המתאימים ל

היקף המענים לבין היתר בהפעלת התוכנית להתייחס שבה אוכלוסייה מעורבת 

 . ממשרד העבודה105זו ברשות אוכלוסייה פה שלביחס להיקלאוכלוסייה הערבית 

ממשאבי התוכנית הלאומית בכל  50%-והרווחה אף נמסר שלאור עיקרון זה, כ

 הארץ מוקצים ליישובים ערביים.

 360נמצא כי האופן בו קבעה עיריית ירושלים באיזו שכונות תיושם תוכנית 

ברחבי העיר הביא לכך שחלקם של הילדים והנוער בסיכון ממזרח 

 -תית מחלקם בעיר כולה קטן משמעו 360ירושלים המשתתפים בתוכנית 

מהילדים בסיכון בעיר, אבל הם רק  48%ילדים בסיכון ממזרח העיר הם 

  .360מהילדים המטופלים בתוכנית  32%

העבודה והרווחה ציין בתשובתו כי כמות הילדים מושפעת מסוגי  משרד

עם עלות גבוהה שמשרתות  תוכניותיש  - ברשות המקומיתהתוכניות שנבחרו 

 מעט ילדים וגם להפך. 

 
משבר במשפחה, מעברים, הגירה והשתייכות לקבוצות מיעוט,  מצבים כגון מצוקה כלכלית,  103

געת יכולתם לממש את זכויותיהם. תוכנית מוגבלויות ולקויות למידה. כתוצאה ממצבים אלה נפ

משרדית, המשותפת למשרדי העבודה והרווחה, החינוך, הבריאות, העלייה -היא תוכנית בין 360

והקליטה וביטחון הפנים, הפועלת ברחבי הארץ; "התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון", 

 .7(, עמ' 2015)ינואר  האוגדן לרשויות

 קה מינהלית של מינהל קהילה.רובעי העיר הם חלו  104

; "כלי להגשת 5(, עמ' 2009)יוני  מאגר תוכניות -תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון   105

; http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/Forms/Pages/Docs_List.aspx: 3תוכנית יישובית", עמ' 

עקרונות עבודה והתערבות ברוקדייל, -ג'וינט-לאל, מכון מאיירס-אכתילאת, בן רבי וסבו-ניג'ם

 .2(, עמ' 2018)יוני  המותאמים לחברה הערבית בשירותי רווחה וטיפול בישראל

http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/Forms/Pages/Docs_List.aspx
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 בסיכון ילד של סיכוייו
 לקבל ירושלים ממזרח
 360 בתוכנית טיפול
 שניים פי קטנים

 דומה ילד של מסיכוייו
 העיר במערב

 

כי  ,מבקר המדינה מעיר לעניין תשובת משרד העבודה והרווחה משרד

בביקורת נמצא כי גם חלקו של התקציב המיועד לטיפול באוכלוסיית 

מהתקציב לכלל העיר.  25%מזרח העיר קטן מחלקם בעיר, ועומד על 

ירושלים )שאילו לא הייתה  יוצא, שעל אף גודלה של אוכלוסיית מזרח

חלק מהעיר ירושלים אלא עיר נפרדת, הייתה העיר הערבית הגדולה 

ביותר בארץ, בפער ניכר מהיתר(, בפועל היא מקבלת שיעור קטן מאוד 

 .360מתקציבי תוכנית 

מטופל שיעור שונה משמעותית מתוך  העיר מחלקי אחד בכלכיוון שכך, 

שיעור הילדים המטופלים  העיר במזרחהילדים בסיכון באותו אזור: 

 במערב ואילומכלל הילדים בסיכון במזרח העיר,  7% רק הוא וכניתבת

של ילד בסיכון ממזרח  סיכוייו, קרימהילדים בסיכון מטופלים.  14%העיר 

 דומה ילד של מסיכוייו פי שניים קטנים 360ירושלים לקבל טיפול בתוכנית 

 . העיר במערב

 106צרכים מעמיקמיפוי  360 תוכנית במסגרת להתבצע אמור 2019 שנת במהלך

בסיס  לשמש נועד זה מיפוישל ילדים בסיכון ברמה הארצית והמקומית. 

 מועד עדלהחלטות על זהות האוכלוסייה המטופלת בתוכנית ועל היקפה, אך 

והעירייה שבמשרד העבודה והרווחה התוכנית  מטההחליטו  טרם הביקורת סיום

 . שכונות ומאילוהיקף המיפוי בירושלים, ובפרט כמה ילדים ימופו  על

ולעיריית ירושלים  360 תוכניתאין למטה במועד סיום הביקורת, בפועל, 

 מזרח תושבי בסיכון בילדים הטיפול היקף את להרחיב שמטרתו תכנון

 במסגרת התוכנית. ירושלים

בתשובת עיריית ירושלים נמסר כי הקצאת המשאבים לעיר ירושלים אינה 

מאפשרת כיסוי מלא של שכונות העיר. כן ציינה העירייה כי במסגרת ביצוע 

יופעלו במזרח ירושלים תוכניות נוספות  2018-תקציבי החלטת הממשלה מ

 1.2-, בתקציב של כ360בתחום מניעה בגיל הרך על פי מודלים של תוכנית 

 מיליון ש"ח.

משרד העבודה והרווחה ציין בתשובתו כי אחד מעקרונות התוכנית הוא מתן 

האחריות והסמכות לרשויות המקומיות, וכי עיריית ירושלים היא זו שבחרה את 

 נות שישורתו. השכו

 
מפרסם נתונים כלליים על שיעורי עוני ומדדי נזקקות אחרים באזורי העיר השונים. מטרת  הלמ"ס  106

היא לאתר את הילדים הספציפיים הדורשים טיפול ולמפות את  360המיפוי במסגרת תוכנית 

 הצרכים הייחודיים של כל ילד.
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בדבר הקצאה הוגנת לקבוצות אוכלוסייה  360לאור עקרונות תוכנית 

שונות, וכדי להגשים את מטרות התוכנית, על עיריית ירושלים, בשיתוף 

משרד העבודה והרווחה, לקדם את היקף הטיפול בילדי מזרח ירושלים 

 , באופן שיהלום את צורכיהם ואת חלקם בתוך כלל360במסגרת תוכנית 

 אוכלוסיית הילדים בסיכון בעיר.

 

ביתיות ארוכות טווח לילדים -במסגרות חוץ מחסור

  8 - 0בני בסיכון 

ילדים ובני נוער ממזרח ירושלים, שהוחלט שיש  1,020היו  2017 - 2016בשנים 

להוציאם מביתם ולהעבירם למקום חסות בפיקוח שירותי הרווחה, בשל סיכון 

. בדרך כלל, השלב הראשון 107הייה בביתםלשלומם ולהתפתחותם מהמשך הש

עד שלושה  -של ביצוע ההחלטה הוא העברה לשהייה קצרה במסגרת חירום 

ביתיות אחרות לשהייה ארוכת -חודשים. לאחר מכן מופנים הילדים למסגרות חוץ

. לפי הנחיות משרד העבודה והרווחה, 108בעיקר פנימיות ומשפחות אומנה -טווח 

במשפחת אומנה כמסגרת ארוכת  8יש לשאוף לשלב ילדים צעירים עד גיל 

ילדים ממזרח ירושלים במשפחות  102שהו  2018טווח, ולא בפנימייה. בנובמבר 

 אומנה. 

בביקורת עלה כי במזרח ירושלים קיים מחסור חריף במשפחות אומנה 

ר הילדים ממזרח העיר הממתינים לשילוב לעומת הצורך. בשל כך, מספ

 במשפחות אומנה גבוה מאוד גם ביחס למערבה, כמפורט להלן. 

 משךב לצורכיהם מתאימים שאינם במקומות מתגוררים צעירים ילדים

ילדים  5שולבו במשפחות אומנה רק  2015בפועל, בשנת  :ארוכות תקופות

וחלט לגביהם שהם זקוקים ילדים צעירים שה 29צעירים ממזרח ירושלים, מתוך 

ילדים צעירים  10שולבו במשפחות אומנה רק  2016ביתית. בשנת -למסגרת חוץ

 2018ביתית. ביולי -ילדים צעירים שהוחלט שהם זקוקים למסגרת חוץ 47מתוך 

 ילדים צעירים ממזרח ירושלים לסידור במשפחות אומנה.  21המתינו 

העיר הוא קצר מפני שבמערב  משך ההמתנה למשפחת אומנה עבור ילדי מערב

העיר יש די משפחות אומנה. בשל כך, השיבוץ למשפחת האומנה גם מותאם 

יותר לצרכיו של כל ילד. לעומת זאת, במזרח העיר אין די משפחות אומנה, שכן 

שירותי האומנה )שבאחריות משרד העבודה והרווחה( מתמודדים עם קשיים 

כמו גם קושי בפיקוח על טיב האומנה. נוסף  כלכליים, ביטחוניים וטכניים בגיוסן,

על כך, לעיתים קשה לשלב את ילדי מזרח ירושלים במשפחות אומנה מקרב 

 
ת תכנון טיפול ביתית מתקבלת על ידי ועד-החלטה על הוצאת ילד מביתו ושילובו במסגרת חוץ  107

ניתנה ביתית בירושלים -בלשכת הרווחה שברשות המקומית. ההחלטה על הוצאה למסגרת חוץ

מהילדים שנדונו  28%-מהילדים שנדונו בוועדות לתכנון טיפול במזרח העיר ול 35%-לבנוגע 

 בוועדות במערב העיר.

 .87, 85, עמ' 2016סקירת השירותים החברתיים משרד העבודה והרווחה,   108
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האוכלוסייה הערבית בשאר אזורי הארץ, וזאת מחמת הבדלים תרבותיים בין 

 שתי האוכלוסיות. אף המרחק ממקומות אלה מכביד על פתרון זה.

 שהוחלט שמונה לגיל שמתחת ירושלים מזרח מילדי חלק, מכך כתוצאה

נותרים במקומות שאינם מתאימים  ביתית-חוץ במסגרת לשבצם שיש

 : , כמפורט להלןלצורכיהם, לעיתים למשך תקופות ארוכות

 . שבכך הסיכוןמהילדים נותרים לגור בביתם על אף  חלק .1

להם  מהדרוש בהרבה ארוך זמן חירום במסגרות שוהים אחרים ילדים .2

. משך השהייה הממוצע של ילדים ממזרח ירושלים למצבם ומהמתאים

זמן ארוך פי שניים  -על יותר משנה  2017-במסגרות חירום עמד ב

ופי ארבעה ממשך השהייה  םמממוצע השהייה הארצי במרכזי חירו

שהה במרכז חירום שנה וחצי,  וחצי חמשבן  ילד, למשל כךהמומלץ. 

נמצאה לו משפחת אומנה. השהייה  טרםסיום הביקורת  מועד ועד

, משום שהטיפול המוצע בילד פוגעתהארוכה מדי במסגרות החירום 

השהייה הארוכה  בשל, כן כמולצרכיו.  מותאם אינו זו ארעית במסגרת

לא מתפנה במסגרות החירום מקום לילדים חדשים הזקוקים לכך. 

 שוהים שבויצוין שגם בתי המשפט העירו זה מכבר על הזמן הממושך 

 משפחת למציאת בהמתנה חירום במרכזי ירושלים ממזרח קטינים

 . אומנה

 בוגרים ילדים שבהן בפנימיות משולבים, כאמור צעירים, אחרים ילדים .3

מותאמים לגיל הצעיר,  אינם אלו במוסדותוהחיים  הטיפול ואולם. יותר

 2016. כך למשל, בשנים בכך תומך אינוהעבודה והרווחה  משרד ולכן

 בני פחות ירושלים ממזרחילדים  30-כ בפנימיותשולבו  2018 -

 . ממערבה, לעומת שלושה ילדים בלבד שמונהמ

קושי נוסף בשילוב ילדי מזרח ירושלים במשפחות אומנה נובע מכך שחלק 

ממשפחות האומנה ממזרח העיר עצמן אינן מתפקדות באופן תקין. כך למשל 

עלה שבמזרח העיר יש פי שלושה ילדים שהוצאו ממשפחות האומנה ששובצו 

אליהן לעומת מספרם במערב העיר. היצע מוגבל זה של משפחות אומנה 

ת עבור ילדי מזרח העיר גם מקשה ליישם את תכלית הוראות חוק מתאימו

 את אומנה מתוך חתירה לממשהמשפחת האומנה לילדים, שלפיו יש לבחור את 

 . 109לצרכיוהילד ולהתאים את המשפחה  זכויות

במשפחות אומנה של ילדי מזרח ירושלים הצעירים, עד השילוב המועט 

רר חשש ממשי שלא ניתן לילדים , מעלה תמונה מדאיגה ביותר ומעו8גיל 

 אלו מענה הולם למצבי הסיכון שבהם הם חיים. 

 
גם דורש שמירת רציפות הרקע  12. סעיף 32)א(, 6, סעיפים 2016-חוק האומנה לילדים, התשע"ו  109

 התרבותי.
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 הביקורת סיום במועד

 למשרד היה לא
 והרווחה העבודה

 למחסור מענה
 ביתיים-חוץ בפתרונות

 ירושלים מזרח לילדי
 המענה וגם, 6 - 0 בני

 טרם 8 - 6 בני לילדים
 סופית גובש

 

נוכח הקושי במציאת  :צעירים לילדים הולם ביתי-חוץ מענהפיתוח -אי

משפחות אומנה מתאימות, פנתה עיריית ירושלים למשרד העבודה והרווחה 

בבקשה שיפתח מסגרת חלופית שתפתור  2015פעמים אחדות מאז ספטמבר 

את מצוקת האומנה במזרח ירושלים, במסגרת פעולות המשרד לפיתוח מסגרות 

קים פנימייה ייעודית הציע אגף הרווחה בעירייה לה 2017ביתיות. ביולי -חוץ

ומותאמת לבני גיל ארבע עד שמונה בלבד ממזרח ירושלים, באופן שיינתן 

לילדים צעירים אלו מענה מותאם לגילם, ובמקביל תצומצם התפוסה במעט 

ילדים קטנים, עד גיל ארבע בלבד.  משפחות האומנה הקיימות, שאליהן יופנו

מיון מוקדם למכרז ארצי  החל משרד העבודה והרווחה בשלב 2018באוקטובר 

, שייתנו מענה גם עבור ילדי מזרח 21 - 6להקמת פנימיות לילדים ולבני נוער בני 

 ירושלים בגילים אלה. 

משרד העבודה והרווחה מסר בתשובתו כי מכרז חדש מתפרסם בימים אלה ובו 

, בדגש על האוכלוסייה הערבית. 8נפתחה אפשרות לקליטת ילדים מתחת לגיל 

יף המשרד כי הוא עוסק כעת בפיתוח של מודלים חלופיים למשפחות עוד הוס

 אומנה לאוכלוסיית היעד של מזרח ירושלים.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד העבודה והרווחה כי למרות פניית 

, במועד סיום הביקורת לא היה בפועל מענה 2015-עיריית ירושלים עוד מ

, וגם המענה 6 - 0ירושלים בני  ביתיים לילדי מזרח-למחסור בפתרונות חוץ

טרם גובש סופית. הצעדים שננקטו עד כה לא נעשו  8 - 6לילדים בני 

בקצב המתבקש מחומרת הבעיה. על הנהלת המשרד לקחת לתשומת 

ליבה נושא זה, ולהקפיד כי המהלכים החדשים שהמשרד הציג בתשובתו 

 יבוצעו בדחיפות ובאפקטיביות. 

 

 

פגיעה בשירות עקב מחסור במעני רווחה 
 םלחסרי ישע ונזקקים, בעובדים סוציאליי

 ובלשכות רווחה 
כדי ששירותי הרווחה יהיו מועילים, יש להתאים אותם לצורכי הנזקקים להם 

ולספקם בתוך פרק זמן סביר. לאור אופי התהליך למתן שירותי רווחה, 

לשם ביצוע  -המרכיבים שישפיעו ביותר על איכותו הם אלו: זמינות העו"סיות 

 -כות הרווחה , תכנון הטיפול, טיפול ומעקב; נגישות של לש110איתור, "אינטייק"

שתאפשר להגיע אליהם באופן סביר לשם קבלת הטיפול מהעו"סיות; והיצע 

 
פגישת היכרות מעמיקה, שעל בסיסה יחליט צוות הלשכה על  -ריאיון אבחוני שעורך עו"ס   110

 תהליך הטיפול המתאים.
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 שיהיה תואם לצורכי הקהילה. מחסור בכל אחד ממרכיבים 111מענים מחוץ ללשכה

 אלו עשוי לגרום לפגיעה באיכות השירות לאוכלוסייה הנזקקת לשירותי רווחה. 

, ירושלים במזרחחוסר ניכר  קייםאלו  ביםמרכי שלושתשב נמצא בביקורת

האוכלוסייה  רכיוצ של אופיה מבחינת והן העיר במערבהמצב  לעומת הן

 הניתן השירות של ובזמינות איכותב פוגע הדבר. והיקפם העיר במזרח

. המחסור במענים מחוץ ללשכה לו הזקוקים ירושלים מזרח לתושבי

 :להלן ופורטנגישות הלשכות י-ובעו"סיות ואי

 

 עני רווחה לחסרי ישע ונזקקיםמחסור במ

כגון אנשים עם  -על הרשויות מוטלת חובה להגן על חסרי ישע ונזקקים 

ם או לשלומ ם, לבריאותםמחייתשאינם מסוגלים לדאוג ל -מוגבלות וקשישים 

-ולטפל בהם. במזרח ירושלים אחריות הרשויות מתחדדת נוכח מצבה החברתי

כלכלי הקשה של האוכלוסייה, המביא לכך שבמשפחות רבות של חסרי ישע 

 ונזקקים יתקשו בני המשפחה לתת להם טיפול הולם בכוחותיהם שלהם. 

 

 ביתיים -מחסור בסידורים חוץ

ביתי אנשים ברמת מוגבלות -שירותי הרווחה מפנים למסגרות של דיור חוץ

, אוטיזם ומוגבלויות פיזיות וחושיות שונות( 112התפתחותית-)מוגבלות שכלית

מאפשרת מגורים בתא המשפחתי או שהמשפחה אינה מסוגלת לטפל  שאינה

בהם; וכן מציעים מסגרות דיור )בתי אבות ודיור מוגן( לקשישים )עצמאיים או 

 רר בביתם באופן זמני או קבוע.תשושים( שאינם מסוגלים להמשיך להתגו

בביקורת עלה כי אף שבקרב משקי הבית עם מוגבלות:  אנשים

הם משקי בית ממזרח  37%בירושלים שבהם יש אדם עם מוגבלות לפחות 

העיר )ייתכן שיש מקרים נוספים שאינם רשומים ברווחה(, חלקם של 

מכלל  16%ביתי עומד רק על -תושבי מזרח ירושלים המושמים בסידור חוץ

 המושמים עם מוגבלות בירושלים.

בתשובתה מסרה עיריית ירושלים כי אכן יש מקום להרחיב במזרח העיר את 

ביתי בקרבת -היקף מסגרות הדיור לאנשים עם מוגבלות כדי לאפשר סידור חוץ

 הקהילה הטבעית למעוניינים בכך.

 
 ביתית. -למשל תוכנית או מסגרת בקהילה, או מסגרת חוץ  111

גבלה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי ובהתנהגות ההסתגלותית של אדם, המופיעה מ  112

 בילדות ומשפיעה על מיומנויות שונות. 
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מהקשישים בירושלים הם ממזרח העיר, אבל חלקם מקרב  17%: קשישים

מסגרות  44בלבד. מתוך  1%אלה שהושמו בבתי אבות או בדיור מוגן הוא 

ביתיות שהרווחה עובדת איתם, רק אחד מצוי במזרח ירושלים ומשרת -חוץ

 אוכלוסייה זו. 

א ביתית של אנשים אלה, כי לפחות בחלקה הי-יצוין בעניין אי ההשמה החוץ

נובעת מהתנגדות תרבותית של חלקים מהאוכלוסייה במזרח ירושלים לעצם 

הוצאת אדם עם מוגבלות או קשיש מביתו, וכן משיקולים כלכליים של 

 למוסדות קרקע לאיתור בנוגע תכנוניות מגבלות היא נוספת סיבה האוכלוסייה.

 . 113העיר במזרחציבור 

 קשישיםששיעור תושבי מזרח ירושלים שהם אנשים עם מוגבלות או  מאחר

נמוך בהרבה מחלקם באוכלוסיית העיר,  ביתיות-חוץ במסגרות המטופלים

 משפחתםאלה בביתם או בבית  אנשיםשל  מגוריהם המשך היא התוצאה

  .בקהילה

על עיריית ירושלים לגבש מענים מתאימים לקבוצה זו, בין באמצעות 

ביתיות ובין -התמודדות עם החסמים המונעים את שילובם במסגרות חוץ

באמצעות מענה חלופי מתאים בקהילה למי שממשיך להתגורר בביתו. 

בביקורת עלה כי עיריית ירושלים לא סיפקה להם מענה חלופי ומלא 

 בקהילה. 

 

 בקהילה עניםבמ מחסור

שירותי הרווחה הניתנים בקהילה לאנשים עם מוגבלות ולקשישים כוללים 

 מסגרות יום שיקומיות, מעונות יום, מועדונים חברתיים ומרכזי יום לקשיש.

מהאנשים עם מוגבלות  25%בביקורת עלה כי רק עם מוגבלות:  אנשים

, 114העירהמשתתפים בשירותים בקהילה בכלל העיר ירושלים הם ממזרח 

ממשקי הבית בירושלים שבהם יש אדם עם מוגבלות  37%אף שלפחות 

הם משקי בית ממזרח העיר. כאמור, אנשים רבים עם מוגבלות החיים 

ביתיות אך נותרים בקהילה, ולכן -במזרח העיר מתאימים למסגרות חוץ

 הצורך של תושבי מזרח ירושלים בשירותים בקהילה גדול במיוחד. 

ירייה אין במזרח העיר רשימות המתנה לשירותים לאנשים עם אומנם לטענת הע

לא קורה שדוחים אדם עם מוגבלות מקבלת מוגבלות, ובמהלך הדברים הרגיל 

 
מגבלות דומות משפיעות גם על בניית כיתות לימוד ומוסדות ציבור אחרים. ראו למשל לעיל   113

 קיום החובה למתן חינוך חינם עקב מחסור בכיתות לימוד". -בפרק "אי

צוין כי חלקם של תושבי מזרח ירושלים עם מוגבלויות מסוימות גדול במיוחד, ולגבי מוגבלויות י  114

 קטן במיוחד. היקף השירותים במקרים אלה הוא בהתאם.  -אחרות 
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 הטיפול בשלבי

 שמחוץ והשיקום
 לשכות לכותלי
 עם אנשים הרווחה

 וקשישים מוגבלות
 ירושלים ממזרח

 היקף מקבלים
 הולם שאינו שירותים

 חלקם את
 ואת באוכלוסייה

 הקיים הצורך

 

, מה גם שאין מבחינת העירייה מגבלת תקציב לקבלת אדם תוכניתאו  רותיש

לשירותים הקיימים. אולם, אין בכך כדי להעיד על היעדר הצורך בשירות. מבקר 

יודעת  נהתים קרובות אוכלוסייה חלשה איילעינה עמד בעבר על כך שהמד

, ואדם השייך אליה אינו בהכרח מודע להיעזר בשירותים ולמצות את זכויותיה

 . 115לזכויותיו לקבל שירות ולדרכי מימושן

נוכח השיעור הנמוך של אנשים עם מוגבלות ממזרח ירושלים המשתתפים 

ריית ירושלים לפעול באופן פרואקטיבי בשירותים תומכים בקהילה, על עי

כדי לעודדם להשתמש בשירותים אלה. הדבר דרוש כדי להתגבר על 

 חסמים שעניינם הידע והיכולת למצות את זכויותיהם.

 

במזרח העיר אין מרכז יום כלשהו לקשישים, בעוד מרכזי היום : קשישים

 8%קשישים ממערב העיר. כמו כן, רק  800-בירושלים משרתים כ

קשישים ומעלה  100המשתתפים )תוכניות המשרתות -מהתוכניות רבות

 ברחבי העיר( משרתות את תושבי מזרח העיר. 

לגבי שירותים ותוכניות בקהילה הוסיפה העירייה בתשובתה כי במידה שיש 

מחסור הדבר נובע מחסמים שונים כגון תשתיות המקשות על ניוד אנשים עם 

ת ומימון ממשלתי. עוד צוין שכיום יש מגעים מוגבלות, מחסור בקרקע ציבורי

להקמת מרכז יום לקשישים במזרח העיר, וכי מתוכננים מענים נוספים 

לאוכלוסייה הקשישה ולהורים לילדים עם מוגבלות במזרח ירושלים, בין היתר 

. משרד העבודה והרווחה הוסיף 2018-על בסיס תקציב החלטת הממשלה מ

ת רבה ביצירת מענים נוספים ומגוונים לתושבי בתשובתו כי הוא רואה חשיבו

 מזרח העיר, והוא פועל מול עיריית ירושלים לקידום הנושא.

לעצמם  לדאוג מוגבלתיכולת  עם וקשישיםשאנשים עם מוגבלות  יוצא

בהיקף הנמוך משיעורם באוכלוסיית  ביתיות-חוץ במסגרות טיפול מקבלים

על מחסור זה על ידי טיפול  ירושלים אינה מפצה עירייתזאת,  עם. העיר

היקף הטיפול שהם זוכים לו  בקהילה במסגרות גם שהריחלופי בקהילה, 

 נמוך מחלקם בעיר. 

לנוכח תמונת מצב זו, לפיה בשלבי הטיפול והשיקום שמחוץ לכותלי 

לשכות הרווחה תושבי מזרח ירושלים הנזקקים מקבלים היקף שירותים 

את הצורך הקיים, על הרשויות לבחון שאינו הולם את חלקם באוכלוסייה ו

ביתי והן -הן בהיבט החוץ -מצב זה ולפעול בהקדם לשיפור משמעותי בו 

  בתחום השירותים בקהילה.

 

 
(, "פעולות המדינה לקידומם של מקבלי גמלת 2018)ג 68דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   115

 .1039, 1015, 1007הבטחת הכנסה ולשילובם בתעסוקה", עמ' 
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 תוספת לאחר גם

 ומבורכת משמעותית
 של תקן משרות של
 העיר למזרח, סים"עו

 27%-כ רק מוקצים
 סים"העו ממשרות

 שמטופלי אף, בעיר
 במזרח הרווחה

 39%-כ הם ירושלים
 הרווחה מטופלי מכלל
 בעיר

 

 מחסור בעו"סים במזרח ירושלים 

עד לראשית שנות האלפיים היו ההקצאות של משרות עו"סים למזרח ירושלים 

לערך נוספו  2005נמוכות באופן ניכר לעומת אלה שבמערב העיר. החל בשנת 

  2005בהדרגה משרות תקן רבות של עו"סים למזרח העיר, ובתקופה שבין 

. המקורות לתוספת משרות העו"סים היו 129-ל 30-עלה מספרם מכ 2017-ל

, תקצוב ישיר של עיריית ירושלים 2014מגוונים: החלטת הממשלה משנת 

ותוספות של משרות תקן ממשרד העבודה והרווחה. ככלל, משרות תקן 

שמקצה משרד העבודה והרווחה מועברות לעיריית ירושלים, והיא שקובעת על 

ול דעתה הבלעדי לאיזה חלק בעיר להקצותן, כפי שקורה כמובן גם פי שיק

שהעירייה עצמה מתקצבת )החריג לכלל זה הוא ההקצאה המשרות לגבי 

, שהוגדרה באופן ייעודי למזרח 2014שניתנה במסגרת החלטת הממשלה משנת 

 העיר(.

, בעת תקן משרות של והמבורכת, גם לאחר התוספת המשמעותית אולם

העיר,  במזרח החיהורת אין הלימה בין שיעור האוכלוסייה סיום הביק

 -"סים המוקצה לה העו משרותוהאוכלוסייה הנזקקת בפרט, לבין שיעור 

"סים המוצבים העו ממשרות 27%-בפועל מוקצים למזרח העיר רק כ

 שמטופלי. זאת בשעה 116כולה( בעיר 476 מתוך 129בלשכות הרווחה בעיר )

 בלשכות הרווחה מטופלי מכלל 39%-כ הםהרווחה במזרח ירושלים 

 קבוצה שבחלקה הגדול עשויה להזדקק -עניי מזרח ירושלים כמו כן, . 117העיר

במצב הנוכחי מצבת מכלל עניי ירושלים.  61%הם  -לשירותי רווחה 

העו"סים במזרח ירושלים נמוכה ביחס לגודל האוכלוסייה, ואינה הולמת 

העשויים לייצר צורך גדול אף יותר  את המאפיינים והצרכים הייחודיים שלה

  בשירותי רווחה.

בפני משרד ירושלים  2018גם העירייה מודעת למחסור זה, והציגה בראשית 

 60-( צורך בכ2018-ומורשת )במסגרת הדיונים לקראת החלטת הממשלה מ

, אך 118עו"סיות נוספות למזרח העיר כדי להתאים את המצב שם למצב במערבה

בהחלטת הממשלה לא הוקצו משרות תקן חדשות. פרט לכך לא נמצא שאגף 

חה בעירייה פעל להמשיך ולהגדיל את תקן המשרות במזרח העיר. למחסור הרוו

 בעו"סיות כמה נזקים, כפי שיפורט להלן:

 

 
כולל משרות במיקור חוץ ומשרות ניהול והדרכה. לא כל משרות התקן מאוישות. יצוין כי ישנן גם   116

( הן בעיקר עבור תושבי מזרח 19%מהן ) 27משרות תקן של עו"סים במטה המינהל;  140-כ

 העיר.

 בעיר כולה.  95,300-איש בלשכות מזרח העיר מתוך כ 37,000-היו רשומים כ 2018ביוני   117

 הכוונה היא לצורך בתוספת שמעבר לתוספות שניתנו והוצגו לעיל.   118
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 )"אינטייק"( מספר ממתינים גדול לקבלה לטיפול . 1

התארכות פרק הזמן שבין הפנייה הראשונה לבין הריאיון האבחוני המעמיק 

להעמקת המצוקה שבשלה של העו"ס )פגישת ה"אינטייק"( עלולה לגרום 

לייאוש  להביא נעשתה הפנייה לשירות, לפגוע במידת האמון במערכת ואף

 ולוויתור על קבלת השירות. 

הבדיקה העלתה שבכל העיר ירושלים ישנן פניות שבהן מתארך פרק 

הזמן עד לשלב האינטייק. אולם המחסור העמוק בעו"סיות במזרח 

פונים(  565-ם ממזרח העיר )כמהפוני 33%-העיר גורם לעיכוב יתר: כ

יום  120 -נאלצו להמתין פרק זמן ארוך במיוחד עד לביצוע אינטייק 

 . 119פונים( 474-מהפונים במערב העיר )כ 19%-ויותר, לעומת כ

 

 עומס מטופלים לכל עו"ס . 2

עומס עבודה רב מדי על עו"ס משפיע על יכולתו להעניק טיפול טוב ויעיל 

לפונים אליו, ועלול לפגוע ביכולתו למלא את כל מטלותיו לפי החוק, 

להשפיע על מידת השירותיות שלו כלפי המטופל ואף עלול לעודד 

 היעדרויות, שחיקה ופרישת עובדים.

מה את עומס צמצ אומנם העיר מזרח ללשכות האדם כוח תוספת

, שעודנו קיים, ות"סיבעוהמטופלים על כל עו"ס, אך בשל המחסור 

( 67%-)בבמזרח העיר עודנו גדול בהרבה  יתהעומס על כל עו"ס

 מהעומס במערבה, כפי שניתן לראות בתרשים להלן:

עומס מטופלים למשרת עו"ס בלשכות הרווחה במזרח ירושלים : 9תרשים 

 2018ובמערבה, 

 

  עיריית ירושלים, בעיבוד משרד מבקר המדינה. על פי נתוני

 
יצוין כי בשל מגבלות מערכת המחשוב של עיריית ירושלים, שאינה שומרת נתוני עבר, נמנעה   119

האפשרות לבחון בביקורת את מספר הממתינים המלא במשך שנה שלמה. לכן ייתכן שהפערים 

שה, גם בפני מנהלי אגף הרווחה לא עומדים נתונים אלה, ולכן נפגעת גדולים אף יותר. למע

 יכולתם לפקח על השירות ולשפרו.
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העומס על העו"סיות ניכר במיוחד אצל עומס על עו"סיות לפי תפקיד: 

העומס על עו"ס משפחה במזרח העיר  בעלי תפקיד מסוימים. כך למשל,

במזרח  120והעומס הממוצע על עו"ס שיקום מאשר במערבה 1.3גדול פי 

יר. התוצאה היא עיכוב של ממש מאשר במערב הע 1.7ירושלים גדול פי 

בשלב ההפניה לאבחון לצורך הכרה אגפית, שהיא שלב הכרחי לפני קבלת 

ילדים במזרח ירושלים  200-זכויות ושירותים. כך, במועד סיום הביקורת היו כ

 שהמתינו להפניה לאבחון בשיקום. 

נזקקים לילדים  האחראי כאמור לסיוע - הנוער"ס לחוק עועומס על ה

 במערבמאשר  כמעט כפולבמזרח העיר  - 121על שלומם וביטחונםולפיקוח 

, 81לעומת אצל עו"ס במשרה מלאה,  בממוצעמטופלים  ילדים 153) העיר

 הנוער לחוק ים"סעומשרות של של אף תוספות ניכרות  עלזאת, . 122בהתאמה(

 .2014 שנת מאז העיר במזרח

העיר עלול לפגוע  העומס הכבד של מטופלים לכל עו"ס במזרח

באיכות הטיפול שמקבלים תושבי מזרח העיר בכלל ובהשוואה לזה 

המוצע במערב העיר. הדבר נכון בפרט לילדים במצוקה ובסיכון 

במצבים הדורשים התערבות עו"ס לחוק הנוער. כמו כן, עומס זה 

מקשה על התמודדות עם המצב של "ביקושים כבושים", קרי תושבי 

ם לשירותי הרווחה אך אינם פונים לקבלם, שכן מזרח העיר הזקוקי

לעו"ס העובד בעומס כה גדול אין פנאי לפעול לאיתור מטופלים 

 . 123חדשים

יוצא, שתוספות התקינה של העשור האחרון שיפרו אומנם את המצב, אך 

לא הביאו לסגירת הפער ההיסטורי שנוצר עקב הזנחה רבת שנים של 

גידול האוכלוסייה והעמקת בעיותיה  הקצאת משרות עו"סים למזרח העיר,

חברתיות. המחסור בעו"סיות במזרח ירושלים עדיין ניכר, ועלול -הכלכליות

להשפיע לרעה על האיתור, המיון והטיפול שלהם זוכים תושבי מזרח 

ירושלים מידי שירותי הרווחה. הדבר מתבטא, בין היתר, במספר גבוה של 

להתנעת תהליך הטיפול, ובמספר פונים לרווחה הממתינים זמן רב מאוד 

 מטופלים גבוה לכל עו"ס. 

 
 הטיפול באנשים עם מוגבלות ושיקומם.עו"ס שיקום מרכז את   120

תפקידיו על פי חוק כוללים פעולות דחופות, כגון הופעות בבתי משפט, ביצוע צווים שיפוטיים   121

 בזמן אמת.והתערבות במקרי חירום 

יצוין, כי בשל תיעוד ורישום חלקיים ולא עקביים ומפאת חוסרים במערכת הנתונים בעיריית   122

ירושלים, לא ניתן היה לבחון את עבודת העו"סים לחוק הנוער בפילוח לפי תדירות הגעה לבתי 

מנהלים משפט, עומס ביצוע צווים שיפוטיים, זמני ביצוע הצווים וכד'. מידע זה גם אינו זמין ל

 במינהל הקהילה עצמו, מצב העלול להעיב על יכולת הניהול שלהם )ראו להלן(.

מחקרים בארץ ובעולם מצביעים על כך שכמות העובדים קובעת במידה רבה את מספר   123

המטופלים בשירותי הרווחה; וכן שאפיונים חברתיים כלכליים של האוכלוסייה יכולים ללמד על 

הוועדה לקביעת קריטריונים להקצאות לרשויות מידת הנזקקות הפוטנציאלית בה: 

 .6, עמ' (2001)דצמבר  דוח מסכם -המקומיות 
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משרד העבודה והרווחה השיב למשרד מבקר המדינה כי הקצאת כוח האדם 

לעיריית ירושלים נעשית על פי אמות מידה אחידות, החלות על כל הרשויות 

המקומיות, וכי עיריית ירושלים מחליטה אילו מהמשרות יינתנו למזרח ירושלים 

הן יוקצו למשרות עו"סים לחוק הנוער. עיריית ירושלים מסרה כי ואילו מ

הקורסים של משרד העבודה והרווחה להכשרת עו"סים חדשים אינם מותאמים 

 לעובדי מזרח ירושלים מבחינת השפה ומבחינת הכשירות התרבותית.

ההיקף והעומק של מצוקות תושבי מזרח ירושלים, ועימם המחסור בכוח 

אדם, מחייבים את משרד העבודה והרווחה ועיריית ירושלים לשקול 

שנתי משותף את התקינה הנדרשת לעו"סים במזרח -להשלים במהלך רב

ירושלים ואת הדרכים לאיישה, ובכך לשפר את השירות לאוכלוסיית מזרח 

 פול דומה בהיקפו ובאיכותו לזה הניתן במערב העיר.העיר, הזכאית לטי

 

 רווחה  מחסור בלשכות

שלבי האיתור, המיון, תכנון הטיפול וחלק מהטיפול עצמו ניתנים כולם בלשכת 

שירתו רק שלוש לשכות רווחה את כלל תושבי מזרח  2013הרווחה. בשנת 

ת באזור מזרח ירושלים, ומאז החלה עיריית ירושלים להפעיל שלוש לשכות נוספו

, והן 124העיר. כך, בעת סיום הביקורת פועלות שש לשכות רווחה במזרח העיר

מהם עניים. במערב העיר  75%-איש, שכ 332,600-משרתות אוכלוסייה של כ

 איש,  550,000-לשכות רווחה, והן משרתות אוכלוסייה של כ 19פועלות 

 מהם עניים.  29%-שכ

תע"ס( של  -ה הסוציאלית )להלן בתקנון העבודקשיי נגישות ללשכה:  .1

משרד העבודה והרווחה נקבע כי צוותים שכונתיים של עו"סים ימוקמו 

בלשכות בשכונות שהם אמורים לשרת תוך התחשבות בקיומם של קווי 

תחבורה, במטרה להגביר את הזמינות והנגישות של השירותים ולשפר את 

וקרבה פיזית של . נגישות 125הקשר של העו"סים עם כלל התושבים במקום

לשכת הרווחה חיוניות במיוחד במקומות שבהן הנגישות התחבורתית בין 

שכונה לשכונה לוקה בחסר, כמו במזרח ירושלים. במצב זה, הימצאות 

הלשכה בשכונה או בקרבתה עשויה לעודד את תושבי השכונה לפנות 

 לשירותי הרווחה, שלא כמצב שבו הלשכה ממוקמת רחוק מהשכונה.

 
 במועד סיום הביקורת חלק מהלשכות החדשות טרם החלו לפעול במשרדי קבע באופן מלא.   124

 .5בתע"ס, עמ'  1.20הוראה   125
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 ירושלים במזרח

 לשכת כל משרתת
 שטח בממוצע רווחה
 מכפול יותר שהוא

 מהשטח בגודלו
 לשכה שמשרתת
 רמת. במערבה
 ללשכות הנגישות
 שבמזרח הרווחה

 ועלולה, נמוכה העיר
 מתושבים למנוע

 לשירותי הנזקקים
 לפנות הרווחה

 לקבלתם

 

כי מבחינת הפיזור הגיאוגרפי והנגישות התחבורתית, לשכות נמצא 

הרווחה במזרח העיר נחותות במידה ניכרת מהלשכות במערב: 

 3,600-במערב העיר כל לשכה משרתת בממוצע שטח גיאוגרפי של כ

דונם, ואילו במזרחה משרתת כל לשכה בממוצע שטח גיאוגרפי של 

סף על העובדה שמדובר , שהוא יותר מכפול בגודלו. נו126דונם 7,800

בשטח גדול יותר, יש להביא בחשבון גם את קשר התחבורה הרעוע 

בין שכונה לשכונה במזרח העיר. עולה מכך שרמת הנגישות ללשכות 

הרווחה שבמזרח העיר נמוכה, ועלולה למנוע מתושבי המקום 

הנזקקים לשירותי הרווחה לפנות לקבלתם. יודגש כי פיזור לשכות 

העיר מותיר כמה מהשכונות הגדולות שמצבן  הרווחה במזרח

  כלכלי קשה מאוד ללא לשכת רווחה בשטחן.-החברתי

 
, 3, לוחות א/2018שנתון סטטיסטי לירושלים עיבוד לנתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות,   126

ן בהם תושבים ועל כן אינם . בעת חישוב הממוצע הושמטו אזורים סטטיסטיים שכמעט אי14ג/

 צורכים שירותי רווחה.
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 2018פריסת לשכות רווחה בירושלים, : 10תרשים 

 

 לשכות מזרח ירושלים. מקור המפה: המרכז למיפוי ישראל.  לשכות מערב ירושלים;  : מקרא

 מיקום הלשכות על פי נתוני עיריית ירושלים, בעיבוד משרד מבקר המדינה. 



 433|    ירושלים במזרח הערבית לאוכלוסייה החברתיים השירותים

: איכות האחראיות למטופלים רביםפגיעה באיכות השירות בלשכות  .2

השירות שמספקת לשכת רווחה ששטח אחריותה רחב ומשרתת מספר 

מטופלים גדול מדי, עלול להיפגע גם אם יהיו בה די עו"סיות, כפי שיפורט 

 להלן: 

משאבי ניהול מצומצמים של הנהלת הלשכה, צוות המדריכים  .א

ם למעורבות תהליכים רבים בלשכות הרווחה נדרשי וצוות המינהלה:

גורמי ההנהלה והמינהל )למשל כינוס ועדת תכנון טיפול עבור ילדים ובני 

(, ולכן ככל שהיקף השירותים שהלשכה אמורה לתת 127נוער במצבי סיכון

הופכים להיות "צוואר בקבוק"  גבוה יותר, כך אותם גורמי ניהול ומינהל

המעכב את מתן השירותים. כדי למנוע מצב זה קובעות הוראות 

משרות תקן של עו"סים יהיה  8 - 6התע"ס, כי לכל צוות שכונתי הכולל 

 . 128מדר"צ( אחד -ראש צוות )להלן -מדריך

נמצא כי מספר משרות המדר"צים בלשכות הרווחה שבמזרח 

התע"ס: יחס מדר"צ לעו"סים העיר חורג מהתקנים שמתווה 

במזרח ירושלים הוא יותר מפי שלושה לעומת התקן. נוסף על 

כך, אין הלימה במשרות התקן להנהלה, הדרכה ומינהלה לגודל 

מהמשרות העירוניות לתפקידים  24%האוכלוסייה הנזקקת: רק 

אלה מוקצות למזרחה, אף על פי שכאמור תושבי מזרח ירושלים 

 עיר ומהרשומים ברווחה בה. מתושבי ה 38%-הם כ

עיריית ירושלים השיבה לעניין זה כי חל גידול משמעותי בהקצאת 

משרות הנהלה והדרכה למזרח העיר, אך בכל ירושלים אין עמידה 

בהוראות התע"ס נוכח אפליה מקפחת של שנים בהקצאת כוח אדם 

לכל העיר מצד משרד העבודה והרווחה. לטענת העירייה, קיים מחסור 

בתפקידי הנהלה והדרכה בעיר, ומחסור זה נובע מגידול בתקן  רב

משרות העו"ס, ממעמסת המטופלים, מפתיחת לשכות חדשות 

 . 2018-ומהרחבת הפעילות כתוצאה מהחלטת הממשלה מ

הוראות התע"ס קובעות כי לשכה  היקף תושבים החורג מהתקן: .ב

הקפדה  תושבים. זאת בין היתר לשם 35,000)צוות שכונתי( תשרת עד 

כדי לפתח שכונה ברכי המשפחות וצעל איכות השירות וכדי להתמקד ב

 הן. לצורכיהמותאמים שירותים ולספק 

בביקורת עלה כי לשכות מזרח העיר חורגות במידה ניכרת מתקן 

זה, והיקף אחריותן גם גדול בהרבה מזה של הלשכות במערבה, 

 כפי שמוצג בתרשימים להלן:

 
ועדת תכנון טיפול והערכה דנה במצבם של ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומתכננת את תוכנית   127

 8לפרק  9ההתערבות המתאימה ביותר לצורכיהם. בראש הוועדה עומד מנהל הלשכה; הוראה 

 (.11.1.17בתע"ס )

 .6 - 5לתע"ס, עמ'  1.20הוראה   128
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הממוצע שבאחריותה של לשכה במזרח  מספר התושבים: 11תרשים 

 2018ירושלים ובמערבה, לעומת התקן, 

 

 על פי נתוני עיריית ירושלים, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

שלהלן מוצג מספר המטופלים בלשכות מזרח העיר  12בתרשים 

( 19-מ 14העיר )ומערבה. מהתרשים עולה שרוב הלשכות במערב 

אף ממספר המטופלים הקטן  מטפלות במספר מטופלים קטן יותר

 ביותר שמשרתת לשכה במזרח העיר:

 2018מספר המטופלים בכל לשכה בירושלים, : 12תרשים 

 

 על פי נתוני עיריית ירושלים, בעיבוד משרד מבקר המדינה. 

נוכח המצב שלשכות הרווחה במזרח ירושלים משרתות שטחים והיקפי 

ב העיר משרתות, כמו גם אוכלוסייה הרחבים בהרבה מאלו שהלשכות במער
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מאלו שתקני התע"ס מנחים, מנהלת אזור מזרח ירושלים באגף הרווחה בעיריית 

ירושלים ציינה בפני הנהלת מינהל קהילה בעירייה, כי קיים צורך לפתוח שתי 

לשכות נוספות במזרח העיר. היא הוסיפה וציינה כי לשם כך דרושים מבנים 

וספת משרות בתקני הניהול, הריכוז לשכן בהם את הלשכות השכונתיות וה

והמינהלה כדי למנוע "צווארי בקבוק". הנהלת אגף הרווחה בעיריית ירושלים 

מכירה בצורך זה, וציינה בפני משרד מבקר המדינה כי יש כוונה עתידית לפתוח 

 שתי לשכות נוספות. 

נמצא, כי אף על פי שאגף הרווחה בעירייה מודע למחסור בלשכות רווחה 

במזרח ירושלים, רק סמוך למועד סיום הביקורת החלה העירייה להתניע 

 את תהליך הקמתם או שכירתם של מבנים נוספים ואיושם. 

עיריית ירושלים השיבה למשרד מבקר המדינה כי בשנים הבאות מתוכננים 

, וכי היא מבזרת את השירותים ככל הניתן לצורך הנגשת שלושה מבנים נוספים

השירות לתושב. ואולם, כמות הלשכות מושפעת מהקושי למצוא מבנים במזרח 

ירושלים העומדים בדרישות המינימום לשכירות מבנים, וכן מהיקף משרות התקן 

 הניתנות על ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות משרות הדרכה וניהול. 

ים והעומס הניכר על לשכות מזרח העיר, על העירייה להחיש נוכח הפער

את פתיחת הלשכות הנוספות במזרח ירושלים, ועל העירייה בשיתוף 

 משרד העבודה והרווחה למצוא את הדרך לאיישן באופן מתאים.

 

קבלת החלטות במינהל קהילה בעיריית ירושלים 

 נעשית שלא על בסיס מלוא הנתונים

לתכנן את פעילותה ולקבל החלטות על בסיס של תשתית  על רשות מינהלית

מינהל קהילה  .129נתונים מלאה ככל הניתן, כדי שפעולתה תהא יעילה ומועילה

בעיריית ירושלים השקיע בעשור האחרון בקידום ניהול הידע והלמידה הארגונית 

 בכך שיצר תקן מטה לעניין זה ואימץ שינויים שונים בתחום.

קהילה בעיריית  מינהלתה כי ניהול בסיס הנתונים של , הביקורת העלאולם

וכי חלק מהנתונים שבמערכת המידע שלו )"מערכת רווחה"(  ,ירושלים לקוי

נתוני עבר  אחזורמלאים ולכן גם אינם אמינים. המערכת אינה מאפשרת  אינם

תמונה מלאה, וגם כמעט שלא ניתן להפיק באמצעותה דוחות  גיבושלהדרושים 

תמונת מצב מהימנה על בסיסם.  ולגבשהנתונים  לנתח אתפשרו מנהלים שיא

בנסיבות שבהן פועלת המערכת גם קשה לבצע מעקב ופיקוח שיטתיים על 

קהילה שלא על  במינהלאיכות הנתונים. תוצאת הדבר היא קבלת החלטות 

מידע מלאה ואמינה בנוגע למצב האוכלוסייה בירושלים ושירותי -בסיס תשתית

 
דוח שנתי ; 5(, "עבודת המטה במשרדי הממשלה", עמ' 2003) ב53דוח שנתי מבקר המדינה,   129

 .1595(, "עבודת מטה וסדרי קבלת החלטות במועצת מקרקעי ישראל", עמ' 2018) ג68
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קים לה. בחלק מהתחומים תשתית הנתונים לקויה במיוחד לגבי הרווחה המסופ

חלופות לפיתוח  לבחוןקהילה  מינהלהחל מזרח ירושלים. במועד סיום הביקורת 

 .לדרכו יצא טרם המהלך אךאו להסבתה, המידע שלו  מערכת

עיריית ירושלים מסרה בתשובה את הדברים הבאים: "לצערנו אכן קיימת בעיה 

אושר תקציב עירוני שיוסב גם לטובת זה.  2019אולם בתקציב באחזור המידע, 

כמו כן בימים אלה אנו עמלים על שדרוג המערכת ובתום כשנתיים יושלם 

 המהלך".

על עיריית ירושלים לוודא כי המהלכים שהצהירה עליהם יבוצעו בלוח 

הזמנים שפורט ובאפקטיביות כדי שתגובש מערכת נתונים במינהל קהילה 

 יס יעיל ואמין לקבלת החלטות.שתשמש בס

 

 

שיעור מועט של מטופלים ותקציבי רווחה 
 נמוכים 

שני מדדים בסיסיים נדרשים כדי להעריך את היקף שירותי הרווחה ביישוב: 

התקציב המופנה לטיפול ושיעור הרשומים ברווחה מקרב פוטנציאל הנזקקים. 

 ח ירושלים:להלן הממצאים שעלו בנוגע לנושאים אלו לגבי תושבי מזר
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מזרח העיר נמוך תושבי תקציב הרווחה המוקצה ל . 1

 באוכלוסיית העירמחלקם 

לראות  יש לפיה, ניהוליתשוררת תפיסה  בעירייהקהילה  במינהל

שירות )צפון, מערב,  רובעי לארבעהשל העיר  המינהליתבחלוקה 

 משאב שכל באופן, בצרכים דמיון על המעידה חלוקהדרום ומזרח( 

 לכך מביאה זו תפיסה. העיר רובעי ארבעת בין דומה באופן לחלק יש

שלמזרח העיר מוקצים כרבע מהמשאבים, כאילו היה רובע שווה 

. למשל, האחרים העיר רובעי משלושת אחד לכלבגודלו ובנזקקותו 

מתקציב  25%)ראו להלן(,  ההשמותמתקציב  24%מוקצים לו 

הלשכות בעיר )כפי מ 24%-ו"ס העו ממשרות 27%התוכנית הלאומית, 

 אלא( 25%) רבע לא מתגוררים העיר במזרח, ואולםשתואר לעיל(. 

 ונוכח - כך בשל. 130העניים העיר מתושבי 61%-ו, העיר מתושבי 38%

מערב העיר ובין  בין, שיצרה פערים עצומים השנים-ההזנחה רבת

 צורכי את תואמות שאינן, סבירות לא הקצאות אלו - העיר מזרח

 השוויון עקרון את מקיימות אינן אף, ולכן גודלה ואת האוכלוסייה

 . המהותי

: תקציב שיעור נמוך מתקציב ההשמות מוקצה לתושבי מזרח ירושלים

 מיליון ש"ח  784-הביצוע של אגף הרווחה בעיריית ירושלים עמד על כ

. התקציב מורכב ממספר רכיבים, שהגדול ביניהם הוא תקציב 2017-ב

מיליון ש"ח(, המשולם עבור כל  612-הביצוע, כמתקציב  78%ההשמות )

. ראוי כי תקציב הרווחה 131השמה של מטופל למסגרת או לתוכנית רווחה

יחולק בין תושבי העיר בהתאם לצורכיהם, באופן יחסי לחלקם באוכלוסייה 

 הנזקקת. 

אולם, בבדיקת תקציב ההשמות של אגף הרווחה נמצא כי העירייה 

תקצוב -לתושבי מזרח העיר. תת 2017-מהתקציב ב 24%הפנתה רק 

יחסי זה בא לידי ביטוי כמעט בכל אחת מהיחידות באגף הרווחה, כפי 

 שניתן לראות בתרשים שלהלן: 

 
מהילדים והנוער  41%בחלק מהקבוצות השיעור שונה. כך למשל, תושבי מזרח ירושלים הם   130

 מהאנשים עם אוטיזם. 14%-מהחירשים וכבדי השמיעה ו 45%מהקשישים,  17%בעיר, 

ברוב ההשמות שלושה רבעים מהתקציב משולמים על ידי משרד העבודה והרווחה, והיתר על ידי   131

 העירייה. שאר תקציב הביצוע הוא עבור פעולות שונות. 
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תקציב ההשמות ביחידות השונות באגף הרווחה בעיריית : 13תרשים 

 2017ירושלים, התפלגות בין מזרח העיר למערבה, 

 

 בעיבוד משרד מבקר המדינה. על פי נתוני משרד העבודה והרווחה,

העירייה מסרה בתשובתה כי "בשנים האחרונות תקציבי מזרח העיר צמחו 

בכל ההיבטים )תוכניות, השמות, כוח אדם( בקצב מהיר יותר מבכל אזור 

אחר ]בעיר[. קיימת מגמה ברורה ומשמעותית של הרחבת מענים וצמצום 

בעת משאבים בסדר קו 2018-פערים". היא הוסיפה כי החלטת הממשלה מ

גודל חסר תקדים לתושבי מזרח ירושלים, המגדילים את התקציב עבורם 

 באופן משמעותי, והדבר יביא לשיפור מצב האוכלוסייה. 

משרד העבודה והרווחה הדגיש בתשובתו כי הנושאים בהחלטות הממשלה 

 הם לפי סדר עדיפות שנקבע על ידי ממשלת ישראל. 2018-ומ 2014-מ

 2018-ימוצה במלואו התקציב שהוקצה בהחלטת הממשלה מיצוין שאם 

לתחום הרווחה, אזי יכול לעלות תקציב ההשמות השנתי לתושבי מזרח 

מיליון ש"ח של תקציב ההשמות  612-מיליון ש"ח מתוך כ 167-העיר לכ

העירוני )בהנחה שהוא יישאר דומה בהיקפו(. יוצא שעדיין לא תהא כל 

ושבי מזרח העיר לשיעורם מכלל תושבי הלימה בין שיעור התקציב לת

אינה מטפלת במישרין  2018-העיר, מה גם שכאמור החלטת הממשלה מ

 בנושאים שנבדקו בדוח זה.

עיריית ירושלים ציינה בתשובתה עוד כי הפער בתקציב ההשמות נובע גם 

ממחסור במסגרות, וכן ממאפיינים תרבותיים ייחודיים למזרח העיר. העירייה 

היא פנתה בעבר למשרד העבודה והרווחה בבקשה לפתוח גם מסרה ש

מסגרות נוספות במסגרת התקציב הייחודי של "מענק ירושלים", ובקשתה 

נדחתה. לדעת העירייה, משרד העבודה והרווחה יכול לתקן באמצעות 

 המענק עיוותים שנוצרים בגלל ייחודה של ירושלים. 
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 במזרח המצוקות נוכח

 משרד על, ירושלים
 והרווחה העבודה
 ירושלים ועיריית
 כדי יחד לפעול

  במהלך להבטיח
 השלמת את שנתי-רב

 החוסרים

 

צב את אגף הרווחה משרד העבודה והרווחה השיב מנגד, כי הוא מתק

העירוני בירושלים על פי אמות מידה אחידות, שחלות על שאר הרשויות 

המקומיות במדינה. נוסף על כך, הוא מתקצב את עיריית ירושלים אחת 

לשנה, במסגרת "מענק ירושלים", לתוכניות רווחה שמבקשת העירייה 

בשיקולי מיליון ש"ח. המשרד הדגיש כי אינו מתערב  2.66בהיקף כספי של 

 העירייה בחלוקת התקציב ותקני כוח האדם באזורים ובשכונות בעיר.

נוכח המצוקות במזרח ירושלים, על משרד העבודה והרווחה ועיריית 

שנתי את השלמת -ירושלים לפעול יחד כדי להבטיח במהלך רב

, כך ששירותי הרווחה הניתנים לתושבי מזרח ירושלים יהלמו החוסרים

את חלקם באוכלוסיית העיר ואת צורכיהם הייחודיים. זאת בין על ידי 

הגדלת המסגרת של "מענק ירושלים", בין בתעדוף נוסף למזרח העיר 

  בתקציבים שונים או בדרכים אחרות.

 

נזקקים רבים אינם זוכים לטיפול של שירותי הרווחה  . 2

 במזרח העיר 

משרד העבודה והרווחה הגדיר בשנים האחרונות את האנשים החיים בעוני 

 היקפי העוני הנרחבים. לאור זאת, 132כאוכלוסייה בעדיפות גבוהה להתערבות

במזרח ירושלים הופכים את רוב אוכלוסייתה לקהל יעד לתוכניות רווחה, 

כלכלי ירוד לא רק מביא עמו בעיות -מניעה והתערבות. מצב חברתי

ייחודיות, אלא אף מעצים קשיים הקיימים בכל האוכלוסיות )כגון נכות, 

תשומת לב מוגבלות שכלית התפתחותית או התמכרות(, באופן המחייב 

 מיוחדת של שירותי הרווחה.

כלכלי חלש מאוד, -על כן, הנחה מקובלת היא שבחברה בה המצב החברתי

שיעור רב מהתושבים יהא זקוק לשירותי הרווחה. ואכן בפועל ברחבי הארץ, 

ככל שתושביה של רשות מקומית עניים יותר )דבר המתבטא בין היתר 

ר הרשומים ברווחה בה )מקרב כלכלי של הרשות(, כך שיעו-במדד החברתי

 . 133כלל התושבים( גבוה יותר

מתושבי מזרח ירושלים חיים מתחת לקו העוני,  75%-נוכח האמור, היות ש

מצופה היה שבמזרח העיר שיעור תושבים גבוה יותר יהיו רשומים ברווחה 

בהשוואה למקומות שבהם שיעורי העוני נמוכים יותר. ואולם, עולה כי אין זה 

כלכלי הדומה לשכונות מזרח -בעוד ביישובים במצב חברתי -המצב 

(, השיעור 2 - 1כלכלי -ירושלים )יישובים המשתייכים לאשכול חברתי

 12%, במזרח ירושלים רק 20%-הממוצע של רשומים ברווחה הוא כ

שיעור  אתמציג ה ,להלן תרשיםמהתושבים רשומים ברווחה. גם מה

 
 .208, עמ' 2016, סקירת השירותים החברתיים משרד העבודה והרווחה  132

; משרד העבודה והרווחה, 92: רווחה, עמ' 6, פרק 2017שנתון סטטיסטי לישראל , למ"ס  133

 .16, עמ' 2016סקירת השירותים החברתיים 
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, עולה כי שיעור אחרות לקבוצות ביחסירושלים  במזרחהרשומים ברווחה 

 הרשומים ברווחה במזרח ירושלים נמוך יחסית:

תחולת העוני ושיעור הרשומים ברווחה בקרב תושבי מזרח : 14תרשים 

 ירושלים, תושבי מערב העיר וכלל האוכלוסייה הערבית בישראל

 

 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.2016-מ ונתוני הלמ"ס 2018-על פי נתוני עיריית ירושלים מ

רווחה מקרב תושבי מזרח בהרשומים  ששיעור עולה 14 מתרשים

קיים . שם המצוקות היקף את משקף ואינו, יחסי באופן נמוךירושלים 

ששיעור נמוך זה קשור בין השאר להיקף המצומצם של שירותי  חשש

 היא הדבר משמעות, כמתואר בדוח זה. םלתושבי המוצעים הרווחה

רבים מבין התושבים הזקוקים לשירותי הרווחה אינם רשומים בהם ש

 .ועל כן אינם מקבלים טיפול

 עיריית ירושלים מסרה בתשובתה כי במסגרת תקציבי החלטת הממשלה 

אושרו הקמת שישה מרכזים להתמודדות עם עוני והדרה חברתית  2018-מ

בנושא. לטענת העירייה, עם פתיחת המרכזים, יורחב  וכן תוכניות

  משמעותית היקף השירות.
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 עם הצפוי השיפור

 החלטת ביצוע
 2018-מ הממשלה

 אינו אך, מבורך הוא
 סוגיות על עונה

 מחסור של התשתית
, יםיסוציאל בעובדים
 רווחה בלשכות

 המותאמים ובשירותים
, בסיכון לילדים

 מוגבלות עם לאנשים
 ולקשישים

 

להבטיח, כי עם הקמת המרכזים העירייה ומשרד העבודה והרווחה על 

החדשים יצליחו לשכות הרווחה להתמודד עם הגידול הצפוי בפונים 

לשירותי הרווחה. גידול זה עשוי להציף צרכים נוספים של ילדים 

תחומים שנמצאים כאמור  -ים עם מוגבלות וקשישים בסיכון, אנש

. 2018-בחוסר ניכר ואינם מטופלים במישרין בהחלטת הממשלה מ

 הניהול"סים וצוותי העואת תקן  להרחיבלהתייחס לצורך עליהם 

במטופלים  לטפליהיה  שניתןמנת  על, המעניםאת  להרחיבולצורך 

דעת על ביצוע על העירייה גם לתת את הכנדרש.  חדשים וקיימים

( למטופלים חדשים כדי שהמרכזים החדשים outreachאיתור ויישוג )

 אכן יצליחו להביא להרחבת היקף המטופלים. 

 

בשנים האחרונות מתבצעת פעילות רחבה לשיפור שירותי הרווחה במזרח 

הן על ידי עיריית ירושלים והן בתמיכה ממשלתית. אולם עולה  -ירושלים 

ת זו כדי לגשר על הפערים העצומים שנפערו בין שירותי כי אין די בפעילו

הרווחה במזרח העיר למערבה לאורך עשרות שנות הזנחה בתחום הרווחה 

במזרח העיר, ובייחוד נוכח העוני המעמיק והמצוקות הרבות שמהם סובל 

רוב גדול של אוכלוסיית מזרח העיר. השיפור הצפוי עם ביצוע החלטת 

רך, אך אינו עונה על רבים מן הפערים שהוצגו הוא מבו 2018-הממשלה מ

בדוח זה, ובפרט בעניין סוגיות התשתית של מחסור בעו"סים במגוון 

תפקידים ודרגים, בלשכות רווחה ובשירותים המותאמים לילדים בסיכון, 

 לאנשים עם מוגבלות ולקשישים. 

בעת סיום הביקורת מספר התושבים המטופלים ברווחה במזרח העיר נמוך 

בהרבה מפוטנציאל הנזקקים. כמו כן, הטיפול בילדים בסיכון הוא חלקי 

גדר יש עיכובים ממושכים בפעולות חיוניות; -וחסר, ובפרט בשכונות חוץ

מטפלת בילדים מעטים לעומת מספר הילדים  360התוכנית הלאומית 

ביתיות -יחס לחלקם בעיר; ויש מחסור מתמשך במסגרות חוץהנזקקים וב

בסיכון חמור. הטיפול החסר עשוי לעלות כדי הפקרת צעירים לילדים 

שלומם של ילדים וחסרי ישע, באופן שישפיע הן על מוגנותם בהווה והן 

על עתידם ועל עתיד החברה במזרח ירושלים. גם המענה לאנשים עם 

סוגלים לדאוג לעצמם לוקה בחוסר ניכר. מוגבלות ולקשישים שאינם מ

לבסוף, מחסור בעו"סים בתפקידים שונים ועומס מטופלים גדול במיוחד 

על כל עו"ס, כמו גם מחסור בלשכות רווחה, יש בהם כדי לפגוע במטופלי 

הרווחה, הן קיימים והן חדשים. בעיות אלה אינן צפויות לזכות לשיפור 

, שאינה מתייחסת 2018שלה משנת משמעותי בעקבות יישום החלטת הממ

 במישרין לנושאים ולאוכלוסיות אלה.
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על אף הגידול בהשקעה של עיריית ירושלים והממשלה בתושבי מזרח 

העיר בשנים האחרונות בתחום שירותי הרווחה, בעת סיום הביקורת 

הן מבחינת כמות הרשומים והן מבחינה  -הטיפול שמעניקה העירייה 

ן בחוסר ניכר ואינו הולם את חלקם באוכלוסייה: עדיין נתו -תקציבית 

למזרח העיר מוקצים כרבע מהמשאבים העירוניים בתחום הרווחה, ואולם 

 מתושבי 61%-ומתושבי העיר  38%במזרח העיר מתגוררים לא רבע אלא 

מגשימות  אינןאף ש . עולה שמדובר בהקצאות לא סבירות,העניים העיר

המהותי. המשך ההקצאות בשיעור זה משמעו לא רק  יוןוהשואת עקרון 

קיבוע הפערים אלא אף העמקתם, הן בעקבות הגידול הטבעי 

טיפול בבעיות רווחה עלול -באוכלוסיית מזרח העיר והן בשל כך שאי

להוביל להחמרתן. לא נמצא שמשרד העבודה והרווחה ועיריית ירושלים 

 סגרת תוכנית ארוכת טווח.הכינו תוכניות פעולה לסגירת הפערים, ולו במ

נוכח המצוקות החריפות השוררות במזרח ירושלים והצורך להגן על ילדים 

וחסרי ישע במציאות זו, ובד בבד המחסור היחסי בשירותי רווחה מתאימים 

על עיריית ירושלים להפנות יתר תשומת לב  -שיענו על מצוקות אלה 

ניהולית למזרח העיר ולפעול באופן אקטיבי כדי להמשיך ולצמצם את 

בין מזרח העיר למערבה בתחום שירותי הרווחה. על משרד הפערים 

העבודה והרווחה ומשרד האוצר לתת את הדעת על מצבה הייחודי של 

אזור מוכה עוני אשר אוכלוסייתו נתונה במצבי סיכון שונים  -מזרח ירושלים 

ולפעול בשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים כדי לשפר את היקף  -

ים החיים שם. על עיריית ירושלים ומשרד השירותים המוצעים לתושב

להתאמת  -גם אם ארוכת טווח  -העבודה והרווחה לפעול להכנת תוכנית 

היקפי הטיפול במזרח העיר למצוקות הספציפיות הקיימות שם. על הגופים 

האמורים להתמקד בחוליות החלשות ביותר בחברה, הנפגעות מהחוסר 

וחסרי ישע, ולפעול קודם כול  המתואר, ובראש ובראשונה ילדים נזקקים

 כדי לסייע להם.
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 סיכום

 ים ככללחב -מתושבי הבירה  40%כמעט  -תושבי מזרח ירושלים הערבים 

החברתיות לכל הזכויות  ם, וזכאיהםבכל החובות שהמדינה מטילה עלי

ככל האזרחים. אוכלוסייה זו חיה בעוני קשה, וקיימים פערים עמוקים בכל 

בין תושבי מערב העיר ושאר המדינה, ובכללם פערים תחומי החיים בינה ו

ברמת השירותים החברתיים שהיא מקבלת. זאת בין היתר על רקע הזנחה 

 חלקיםלאומי של -בעבר מצד רשויות המדינה ורתיעה על רקע פוליטי

ממגע עם הרשויות. מתוך הכרה במחיר  מאוכלוסיית מזרח ירושלים

 2014-זה, החליטה הממשלה )ב הכלכלי, הביטחוני והאנושי שיש למצב

כלכלי של -שנתיות לשיפור המצב החברתי-( לאמץ תוכניות רב2018-וב

האוכלוסייה במזרח ירושלים והקצתה לשם כך תקציב ניכר. משרדי 

הממשלה ועיריית ירושלים אכן החלו בשנים האחרונות לפעול ביתר שאת 

בהחלטות לשיפור שירותי החינוך והרווחה לאוכלוסייה זו. מדובר 

ובמהלכים משמעותיים, ויש בהם כדי להתחיל ולשפר היבטים שונים 

בתחומי החיים של האוכלוסייה במזרח ירושלים. שיפור מצבם של תושבי 

מזרח ירושלים ייטיב הן עם התושבים והן עם המשק והחברה הישראלית 

 (.Win-Winבכלל )בבחינת מצב של 

אחריותן כנדרש בכמה עם זאת, רשויות המדינה אינן מממשות את 

תחומים שבהם למדינה יש אחריות על פי דין: חינוך לכול, מגיל שלוש עד 

סוף התיכון ובחינם; והגנה על ילדים נזקקים וחסרי ישע, ובכלל זאת 

גדר. זאת ועוד, בכמה היבטים מרכזיים בשירותי החינוך -בשכונות חוץ

לים חלקי ביותר, והרווחה, המענה של רשויות המדינה לתושבי מזרח ירוש

והן אינן פועלות די על מנת לשפרו: לימוד השפה העברית בהיקף נמוך 

מהנדרש לתלמידים במזרח ירושלים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית 

מהתלמידים(, ובפרט לאלה הלומדים בבתי הספר המוכרים שאינם  92%)

ה מהתלמידים(, שרבים מהם נאלצים ללמוד בבתי ספר אל 40%רשמיים )

עקב מחסור בכיתות לימוד בבתי הספר הרשמיים. כך פוחתים סיכוייהם 

של התלמידים להשתלב בעתיד בשוק התעסוקה בכלל ובתעסוקה 

איכותית בפרט, וכן בלימודים גבוהים בישראל. הרשויות גם לא שיפרו די 

הצורך את ההיקף והנגישות של שירותי הרווחה לתושבים נזקקים ממזרח 

ינתנו ביחס הולם לניתן במערב העיר ולנוכח המצוקות העיר, באופן שי

 החמורות במזרחה. 
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ובפרט עיריית ירושלים, משרד החינוך ומשרד  -על רשויות המדינה 

לפעול כל אחת בתחום  -העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

אחריותה ובשיתוף פעולה על פי הנדרש כדי לשפר את שירותי החינוך 

בהם למדינה יש אחריות על שבתחומים שלים, ובפרט והרווחה במזרח ירו

כמפורט בדוח זה. בכלל זה, על עיריית ירושלים ומשרד העבודה  פי דין

והרווחה לפעול בשיתוף משטרת ישראל וצה"ל למימוש אחריות המדינה 

כפי שאף הכירה בכך  גדר.-להגנה על ילדים במצבי סיכון בשכונות חוץ

מוקים מחייבים שהרשויות יפעלו הממשלה, המצוקות והפערים הע

כלכלי של האוכלוסייה -בדחיפות על מנת לשפר את מצבה החברתי

במזרח ירושלים, ובכך לחזק גם את חוסנה הכלכלי והחברתי של ירושלים 

 ושל המדינה כולה. 

 



  האזרחי במעמדם המדינה טיפול

 ירושלים מזרח תושבי של
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 תקציר

 כללי רקע

 מתושבי 38%-כ שהם םערבי תושבים 332,600-כ מתגוררים ירושלים בעיר

ם העיר  מהם 319,000-כ . על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה1ירושלי

 ,בישראל של תושבי מזרח ירושליםשהותם . 2ירושלים מזרח בשכונות מתגוררים

התאזרחו, נעשית מכוח  לאו 1967-האוכלוסין שהתקיים ב במפקד ושהתפקד

חוק  -)להלן  19523-התשי"ב, ת קבע על פי חוק הכניסה לישראלישיבלרישיון 

מתושביה הערבים של ירושלים מתגוררים  96%-כ .הכניסה לישראל(

 תושבי קבע,  294,000-חים, כמהם הם אזר 22,000-: כהעיר בשכונות מזרח

 תושבים ארעיים. 3,000-וכ

חוק האזרחות( קובע כללים למתן  -)להלן  1952-חוק האזרחות, התשי"ב

אזרחות ישראלית, ואילו מעמד של תושב קבע מוסדר באמצעות חוק הכניסה 

אשרות ורישיונות ישיבה בישראל ניתנים על ידי שר הפנים  שקובע כילישראל, 

. תושבי קבע במדינת ישראל חייבים תושב קבע( -)להלן  ויעל יד ומי שהוסמך

 ,בכל החובות שהמדינה מטילה וזכאים כמעט לכל הזכויות המגיעות לאזרחים

 למעט, למשל, הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת והזכות לשאת דרכון ישראלי.

רשות האוכלוסין(, כיחידת סמך עצמאית  -רשות האוכלוסין וההגירה )להלן 

על הטיפול בבקשות של אנשים למתן  ,בין היתר ,משרד הפנים, מופקדת של

בתקופת הביקורת כיהן מר אריה מכלוף מעמד של אזרח או של תושב קבע. 

שימש מר אמנון בן עמי  2016עד דצמבר  2010מינואר  כשר הפנים. דרעי

שימש מ"מ המנכ"ל  2017. ממועד זה ועד יוני מנכ"ל רשות האוכלוסיןבתפקיד 

-פרופ' שלמה מור משמש בתפקיד המנכ"ל 2017מר אמנון שמואלי, ומיולי 

 יוסף.

 1995-מרבית ענפי הביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

 והזכאות לביטוח ,חוק הביטוח הלאומי( חלים על "תושב ישראל" -להלן )

חוק ביטוח  -להלן ) 1994-בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

חוק הביטוח הלאומי  .חוק הביטוח הלאומילעניין  "תושב"ניתנת ל ,בריאות(

פי תשתית  נבחנת על זהתושבות לעניין חוק ו ,אינו מגדיר מיהו תושב ישראל

מגורי  ,שנקבעו בפסיקה וכוללים, בין השארעובדתית ומבחנים משפטיים 

 היו 2018-ב ,ח לאומיעל פי נתוני המוסד לביטו .4קבע בתחומי מדינת ישראל

 
 . 2016נתונים הנכונים לסוף שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   1

"מזרח ירושלים", בדוח ביקורת זה, מתייחס לתיאור השכונות הערביות בירושלים ולתושביה   2

 הערבים בלבד.

 .424( 2, פ"ד מב )מוברק עווד נ' ראש הממשלה ושר הפנים 282/88בג"ץ   3

)פורסם במאגר ממוחשב, אס נ' המוסד לביטוח לאומי נג'אתי קו 14-09-65521עב"ל )ארצי(   4

27.3.17.) 
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לפי חוק ותושבים לפי חוק הביטוח הלאומי  מתושבי מזרח ירושלים 287,000

 .5ביטוח בריאות

וכן מתוקף חוקים  המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי

נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית ו נוספים

שימש פרופ' שלמה  2017ועד ינואר  2012-ממן. או ממושכת בסיס כלכלי לקיו

משמש מר מאיר  2017יוסף כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ומנובמבר -מור

שר  -שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן  .מנכ"לכ שפיגלר

 . בתקופת הביקורת6העבודה והרווחה( ממונה על ביצועו של חוק הביטוח הלאומי

  כיהן ח"כ חיים כץ כשר העבודה והרווחה.

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את טיפול  2018ספטמבר -בחודשים פברואר

המדינה בנושא מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. הבדיקה כללה את 

הנושאים האלה: המדיניות הממשלתית בדבר מעמדם האזרחי של תושבי 

רשות האוכלוסין במזרח ירושלים; וקביעת מעמד מזרח ירושלים; שירותי 

תושבות בידי המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת זכויות סוציאליות. הביקורת 

נערכה ברשות האוכלוסין ובמוסד לביטוח לאומי. בדיקות השלמה נערכו 

 במשרד הפנים ובמשרד המשפטים.

 2018ל במסגרת עבודת הביקורת ראיינו נציגי משרד מבקר המדינה באפרי

 .טור במזרח ירושלים-תושבים בשכונת א

 

 הליקויים העיקריים

המדיניות הממשלתית בדבר מעמדם האזרחי של 

 תושבי מזרח ירושלים

לא נקבעה מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של כי  נמצא

ממונה על ביצוע חוק הכניסה לישראל, ההפנים, שר תושבי מזרח ירושלים. 

ע ו, באמצעות רשות האוכלוסין, אף לא יזם ביצשרות כזו. הלא קבע מדיני

ה את הסוגיות תלא מיפוהרשות עבודת מטה כתשתית לקביעת מדיניות, 

 הולא ניתח -)ראו להלן( למשל אלה שעלו בפסיקה  -המרכזיות בנושא זה 

על חיי התושבים. גם שר  לכתםעויות ההסדרים הקיימים ואת השאת משמ

העבודה והרווחה, שממונה על ביצועו של חוק הביטוח הלאומי, לא יזם קביעת 

משרד מדיניות כזו, וכך גם הנהלת המוסד לביטוח לאומי. הביקורת ב

 
 .2018נתוני מינהל מחקר ותכנון מערכות מידע במוסד לביטוח לאומי מאוגוסט   5

 לחוק הביטוח הלאומי.  400סעיף   6
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לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, המעורבים אף הם המשפטים ובמטה 

כאמור. באין מדיניות  העלתה שגם הם לא יזמו עבודת מטה ,בתהליכים אלו

ממשלתית כוללת, מרכז הכובד של ההכרעה בסוגיות האמורות היה, הלכה 

 .למעשה, בידי המערכת השיפוטית

פסיקה עקבות נוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי ב שינוי

 נסיבתית

על רקע היעדר גיבוש מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של 

רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי אוסף  ניסחותושבי מזרח ירושלים, 

של נהלים הקשורים להיבטים שונים של הסוגיה, ואלה משמשים מעין 

מדיניות ממשלתית. ואולם, שלא כמו מדיניות המתגבשת באופן סדור, על 

בודת מטה מקיפה הכוללת גם היבטים חוקתיים, כמו הזכות לבריאות בסיס ע

הוק, -החלטות שהתקבלו אדהתגבשו הנהלים בעקבות ולשלמות המשפחה, 

שליבונה נכפה  ,בסד הזמנים של ההליך המשפטי ובהתייחס לסוגיה מסוימת

אינם על המדינה או לצורך יישום הכרעות שיפוטיות. דפוסי החלטה אלו 

מדיניות כוללת לאחר בחינה יסודית של מכלול ההיבטים ל תחליף ראוי

  .הרלוונטיים, ובהם היבטים חוקתיים, מדיניים, תקציביים ומוניציפליים

למעמדם וזכיותיהם  הקשורותריבוי פסיקות בתי המשפט בשאלות עקרוניות 

והשינויים שנדרשים רשות האוכלוסין והמוסד  של תושבי מזרח ירושלים

בהיעדר עבודת המטה המקיפה כי  מלמדים -לעשות בנוהליהם לביטוח לאומי 

מהוראות החוקים  -כאמור, המסגרת המשפטית הרלוונטית הקיימת בסוגיה זו 

אינה מספקת מענה שלם  -ועד נוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי 

 לסוגיות יסוד בתחום מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. וקוהרנטי

זרח ירושלים נאלצו לפנות לערכאות שיפוטיות כדי לממש את תושבי מ

 מציאות זומעמד זה. מ הנובעותזכויותיהם למעמד אזרחי וזכויות נוספות 

באופן קשה ביותר, באפשרות שנותנת המדינה לתושבי מזרח  עיתים, לתפוגע

י שמשפחותיהם התגוררו ירושלים למצות את זכויותיהם כתושבי קבע, וכמ

 שהוקמה מדינת ישראל.לפני בארץ שנים 

 היעדר שקיפות בנוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי

עגנו כי המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין לא  הביקורת העלתה

 7פרסמו בציבור שינויים במדיניותם, לעניין תושבי השטח המיוחדבנוהליהם ולא 

, פגה ורכש אזרחות זרה ושתושבותלמי  ולעניין השבת הרישיון לישיבת קבע

קיימת אפשרות סבירה שבשל חוסר  .פעלו שלא על פי חובתם בדין ובכך

הידיעה על שינויי המדיניות לא פעלו תושבי מזרח ירושלים למיצוי זכויותיהם, 

זכויותיהם של תושבי השטח המיוחד ושל מי שתושבותם נפגעו קשות ובכך 

 פגה ורכשו אזרחות זרה.

 
 השטח שבין גדר ההפרדה ובין התחום המוניציפלי של ירושלים.  7
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א לחוק 4את הזכות לקבלת אזרחות לפי סעיף פגיעה ביכולת לממש 

 האזרחות

בקשת התאזרחות לפי בדבר כללים לא קבעה רשות האוכלוסין עלה כי 

התנאים להגשתה, המסמכים הדרושים לבחינתה  -האזרחות  א לחוק4סעיף 

אפשרות סבירה  תושבי מזרח ירושליםמנמנעת בכך  .והליך הטיפול בה

של  םיכולתנפגעת ק, שנותר כאות מתה, ולהגיש בקשות מכוח סעיף זה בחו

לממש את הזכות לקבל אזרחות על פי התנאים שנקבעו באותו חלק מהם 

 סעיף.

 

 שירותי רשות האוכלוסין במזרח ירושלים

  הזכאות לקבל שירות רק בלשכה במזרח העיר

רשות האוכלוסין מגבילה את מתן השירותים לתושבי מזרח ירושלים ללשכת 

ואינה מתירה להם לקבל שירות  - במזרח העיר -בלבד אוכלוסין אחת 

רשאים ה אזרחי המדינהמ , להבדילהעירשבמערב בלשכה אחרת, לרבות זו 

רק בעקבות הגשת  ללא קשר למקום מגוריהם. לקבל שירות בלשכות שונות

חידוש תעודות בלבד,  אחדבעניין עתירה לבג"ץ אפשרה הרשות מתן שירות 

 .בי מזרח ירושלים גם בלשכות אחרותלתוש ,8מעבר ביומטריות

  הנגשת שירותים מקוונים בשפה הערבית :שירות מרחוק

 .ערבית היא ירושלים מזרח תושבי של, היחידה עיתיםול, העיקרית שפתם

 ,תושבים אלהלעשויים לשפר את רמת השירות בערבית  שירותים מקוונים

יחסית לאזרחי לשירותים של לשכת האוכלוסין בתכיפות רבה נזקקים ה

אלה והמידע בעניינם אינם ניתנים במלואם בערבית  שירותים. ואולם, המדינה

 תור להזמין אפשרות אין כן וכמו, הממשלתי והמידע השירותיםבאתר 

. ההנגשה הלקויה של שירותים ממשלתיים בערבית ביומטרי תיעוד להנפקת

ירותים מרשות בערבית פוגעת בזכותו של חלק מהציבור במזרח העיר לקבל ש

 האוכלוסין ולמצות את זכויותיו ולעתים אף מייקרת את השירות עבורם.

  לקבלת תור בלשכת מזרח ירושלים ממושכתהמתנה 

 ותנמצא שרשות האוכלוסין לא קבעה תקן למשך כל שלבי הטיפול בבקש

)להלן  9בן הזוג תושב אזורש במקרהבבקשות לאיחוד משפחות ו להתאזרחות

 
היא תעודת זהות ישראלית ומסע שאינה  1952-תעודת מעבר על פי חוק הדרכונים, התשי"ב  8

דרכון, והיא ניתנת למי שאינו אזרח ישראלי, או למי שאזרחותו נתונה בספק או בלתי מוגדרת; 

במקרים מיוחדים היא ניתנת גם לאזרח ישראלי לפי בקשתו. תיעוד ביומטרי )תעודת זהות, דרכון 

ר(, הוא תיעוד הכולל אמצעים ונתונים ביומטריים ייחודיים לכל אדם. מסמך זיהוי ותעודת מעב

 ביומטרי כולל שבב אלקטרוני שבו שתי טביעות האצבע ותצלום הפנים של התושב. 

היא:  2003-ההגדרה של "אזור" על פי חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת השעה(, התשס"ג  9

 וחבל עזה.כל אחד מאלה יהודה והשומרון 
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אף לא למשך הזמן שבין קביעת התור לבין המועד שייקבע  ,אחמ"ש קבע( -

 להגשת הבקשה.

 עד וחצי כשנתיים להמתין יםנדרש ירושלים מזרח יתושב כי הביקורת העלתה

 בלשכת ישראלית אזרחות לקבל םבקשת את להגיש ויוכל שבו למועד

המועד הפנוי  2017הביקורת העלתה כי באוקטובר  .העיר במזרח האוכלוסין

ב ביותר לצורך הגשת בקשה להתאזרחות בלשכת מזרח ירושלים היה הקרו

העלתה כי המועד  2018. בדיקת משרד מבקר המדינה ביולי 2019בפברואר 

  .2021הפנוי הקרוב ביותר לצורך הגשת בקשה להתאזרחות היה בינואר 

פרק זמן של שנתיים וחצי, רק לצורך הגשת בקשה להתאזרחות, חריג 

העיכוב החריג בטיפול בבקשות להתאזרחות  סביר לחלוטין.בחומרתו ובלתי 

על ידי הרשות  משמעותיותהנמשך זה כמה שנים, ללא נקיטת פעולות 

למציאת פתרון הבעיה, עלול להתפרש על ידי תושבי מזרח ירושלים כמדיניות 

הפערים בעניין זה משקפים  .שנועדה להקשות עליהם לקבל מעמד של אזרח

שירותים בתחום המעמד לתושבי בכל הנוגע להענקת  בעבודתהחמור כשל 

מאז תחילת כהונתו של מנכ"ל  .ופוגעים באמון הציבור בה מזרח ירושלים

 .אלוהטיפול בבקשות  החלה הרשות לנקוט פעולות לשיפור הרשות הנוכחי

 הלשכות בארבע ביומטרי תיעוד להנפקת תור להזמין שביקש מיעלה כי 

ת , זומן בתוך כחודש בממוצע לכל 2018באמצע יוני ובאוקטובר  10הגדולו

 היותר, בעוד שתושב מזרח ירושלים נאלץ להמתין בממוצע כמעט חצי שנה;

העיר(, בחיפה ובבאר שבע עמדו לרשות הציבור  מרכזבתל אביב, בירושלים )

תורים פנויים במהלך שלושת החודשים  10,000-יותר מ 2018באמצע יוני 

בעוד שבלשכת מזרח ירושלים נתפסו כלל התורים הפנויים במהלך  העוקבים,

משקף אפליה של תושבי מזרח ירושלים אל מול מי  זהפער התקופה הזו. 

שזכאי לקבל שירות בלשכות שנבדקו, בבואם לממש את זכותם לקבל 

 מהמדינה תיעוד ביומטרי.

 לשכת האוכלוסין במזרח ירושליםבהמתנה בתור 

נדרש להמתין בתוך מתחם הלשכה  מזרח ירושלים תושב כי הביקורת העלתה

פרק זמן זה אינו כולל זו.  שעות לצורך קבלת שירות בלשכהעד ארבע שלוש 

על פי עתירה שהוגשה ש למתחם הלשכה, זמן המתנה נוסף לצורך כניסה

כי משך זמן ההמתנה לקבלת שירות . עוד נמצא יותר משעהאורך  לבג"ץ,

ירושלים בבקשות למרשם ולדרכונים הוא ארוך  בלשכת האוכלוסין במזרח

 39דקות בממוצע( בהשוואה לארבע הלשכות הגדולות ) 73במידה ניכרת )

דומה  -ממוצע למתן השירות עצמו דקות בממוצע(, אף על פי שמשך הזמן ה

 .ומספר מקבלי השירות נמוך יותר מבין כל הלשכות האחרות

בתקופת סין במזרח ירושלים תנאי ההמתנה וזמני ההמתנה בלשכת האוכלו

קשים, ואינם הולמים תנאים לקבלת שירות מטעם מדינה המקפידה  הביקורת

  על זכויותיהם של תושביה ואזרחיה.

 
 לשכת ירושלים )מרכז העיר(; לשכת תל אביב; לשכת חיפה; לשכת באר שבע.  10
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 משכי הטיפול בבקשות לקבלת מעמד

 לקבלת ירושלים מזרח תושבי של בקשות 2,500-כ היו הביקורת במועד

 טרם בהן הטיפולו 2016-2014הוגשו בשנים ש, להתאזרחות רובן, מעמד

. ירושלים מזרח ללשכת הוגשו שהן מאז שנים כמה שחלפו אף, הסתיים

מציאות זו משקפת שיהוי ניכר ובלתי סביר בטיפולה של רשות האוכלוסין 

  בבקשות אלו, הפוגע במגישי הבקשות.

פעולות הנהלת רשות האוכלוסין לשיפור השירות בלשכת מזרח 

 ירושלים

בקשות להתאזרחות שטרם טופלו,  3,000-כה כהיו בלש 2017בנובמבר 

 1,500-; באותה עת היו בלשכה כ2014-( הוגשו עוד ב640ת מהן )כחמישי

מטה מינהל האוכלוסין גיבש נמצא כי  .בקשות לרישום קטין שלא טופלו

עבודה שבה הציב יעד לצמצום כל הפיגור בטיפול בבקשות  תוכנית

היעד ולא טופלו, אולם  2014-להתאזרחות שהוגשו ללשכת מזרח ירושלים ב

מהבקשות שהוגשו  20%-הרשות קיבלה החלטות רק בכלל: האמור לא הושג 

עבודה לצורך  תוכניתכי הרשות לא גיבשה  עלהולא טופלו. עוד  2014-ב

ן עד למועד טיפול בבקשות לאחמ"ש קבע ולרישום קטיצמצום הפיגורים ב

 .סיום הביקורת

שכמעט חמישית מהעובדים שהועסקו בלשכה בפועל במאי  הביקורת העלתה

שפתם העיקרית של  ,כאמור. עובדים( אינם דוברים ערבית 55מתוך  10) 2018

ולפיכך גוברת החשיבות  ,היא ערבית ,היחידה עיתיםול ,תושבי מזרח ירושלים

  השירותים בערבית.למתן 

פעלה בתקופת כהונת מנכ"ל הרשות הנוכחי,  בייחודו ללו,במהלך השנים ה

רמת השירות בלשכה הן בהיבט הפיזי של תנאי  לשיפוררשות האוכלוסין 

על  ,, בין היתרההמתנה והן בהיבט של משך הטיפול בבקשות לקבלת מעמד

דלת כוח אדם של הלשכה. הגועל ידי  ידי מעבר ללשכה גדולה ומרווחת יותר

פעולות אלה הביאו להטבה מסוימת באופן מתן השירות, אולם השירות שניתן 

ביתר חלקי  לאזרחיםמזה הניתן  בהרבהלתושבי מזרח ירושלים עדיין נחות 

 לתושבי רצון משביעת שאינה ברמה שנים במשך שירות הענקת לנוכחהארץ. 

 המותאמים האדם כוח במשאבי יעיל לא שימושלנוכח , ירושלים מזרח

 היעדרלנוכח ו בוריה על עברית דוברת אינה, הגדול שבחלקה לאוכלוסייה

 רשות כי חשש עולה, בלשכה הרב לעומס שנים במשך מספקים פתרונות

 לתושבי ותכליתי יעיל שירות להעניקכדי  בנחרצות די פעלה לא האוכלוסין

 .ירושלים מזרח
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המוסד לביטוח לאומי ידי על קביעת מעמד תושבות 

 לצורך הענקת זכויות סוציאליות

  משך הטיפול בבקשות להכיר בתושבות לפי חוק הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי טרם הגדיר , 2018כי במועד סיום הביקורת, יולי  עלה

 .משכי הזמן המרביים לשלבי הטיפול בבקשות על ידי מחלקת תושבותאת 

  על הליך הטיפול בבקשות תושבות נתוני המוסד לביטוח לאומי

נמצא שהמידע על טיפול בבקשה לתושבות מנוהל במוסד לביטוח לאומי 

 זו לזומקושרות  אינןמערכות מידע, אולם מערכות אלו  כמהבאמצעות 

באמצעות מספר בקשה המאפשר לעקוב אחר הטיפול בבקשה לכל אורך 

אפשר לקבל -אילאומי מנתוני המוסד לביטוח כי  עוד עלהשלבי הטיפול בה. 

ה , ולדעת מ2017-2014 שהוגשה בשנים מידע פרטני לגבי כל בקשה ובקשה

כלל הליך הטיפול בה, לרבות אם היא טופלה על ידי מחלקת תושבות, מהי 

זהות מבצע ההחלטה שקיבלה מחלקת תושבות, אילו בקשות הופנו לחקירה, 

 .ומהן תוצאות החקירההחקירה 

ירושלים כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי הכרה בתושבי מזרח 

 בעקבות הליכים משפטיים

שהגישו תושבי מזרח  ,תוצאות ההליכים המשפטיים בעניינן של תביעות

ירושלים לבתי משפט על החלטות של המוסד לביטוח לאומי בדבר הכרה 

מלמדות כי  ,בהם כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי ואשר ניתן בהם פסק דין

המקרים קיבל בית המשפט את טענות התובעים. ברובם המכריע בכמחצית 

להכיר בתושבות של התובעים, רק  המוסד לביטוח לאומי של המקרים החליט

שיהוי  הייתהלהגשת התביעות  עיקריתלאחר הגשת התביעה. הסיבה ה

 בקבלת ההחלטה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  קביעת תושבותפרסום נוהלי המוסד לביטוח לאומי בנוגע ל-אי

ת תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי כי הקריטריונים לקביע הביקורת העלתה

הדרישה לבדיקת  ,מפורסמים על ידי המוסד לביטוח לאומי. כמו כן אינם

 אינם מצויניםתושבות והליך הבדיקה עצמו הכולל אפשרות לביצוע חקירה 

 באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. 

  רותחקיהמשך זמן 

המוסד לביטוח לאומי אינו דורש מחברות החקירה הפרטיות להעמיד נמצא כי 

במידה קיום התנאי גורע -. אילרשותו חוקרים במספר שנקבע בתנֵאי המכרז

התשומות שהתכוון המוסד לביטוח לאומי להפנות לביצוע החקירות, ן מ רבה

של התביעות דבר העלול לפגוע בטיפול של המוסד בניהול החקירות בעניינן 

שכן אפשר  ,יש בכך כדי לפגוע בשוויוניות של הליך המכרז ,שהוגשו. כמו כן

כי תנאי בעניין הצוות המקצועי שנדרשו המציעים להעמיד מנע התמודדות של 

 מציעים אחרים.
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  קבלת החלטות במוסד לביטוח לאומי על סמך ממצאי החקירות

בתשתית הראייתית  תפוגעחשובים קלטות שמע וקבלת סרטים -כי אי עלה

אם להכיר במעמד של נשענת החלטת מחלקת תושבות בשאלה עליה ש

זכאותם של תושבי מזרח ומשפיעה על תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי 

משפיעים גם על פערים אלו ירושלים לביטוח בריאות ולזכויות סוציאליות. 

 ושלים.הכרה במעמדם של תושבי מזרח ירה נושאהחלטת רשות האוכלוסין ב

בנוגע יוצא אם כן, שככלל מחלקת תושבות מגבשת ומקבלת את החלטתה 

על פעולות החקירה של חברות החקירה  למעמד מגיש הבקשה בהסתמכה

 ,הראייתית הנדרשת ל התשתיתלכ הפרטיות וממצאיהן, בלי שיש בידיה

 .למעט כאשר נפתח הליך משפטי

  חקירותהעדר אמצעי פיקוח ובקרה ראויים על יה

אמצעי פיקוח מספקים כי המוסד לביטוח לאומי לא נקט  ביקורת העלתהה

המבוצעות וכי חקירות  ,ופעולות בקרה יזומות כדי לוודא כי נהליו נאכפים

. בין היתר, לא תקיןהמינהל העל כללי  אגב שמירהמתנהלות במיקור חוץ 

 .יםללא חקירת קטינושהחקירות נוהלו ללא דעות מוקדמות ובאופן הגון  נבדק

ה או החקירה הפרטיות הנחיהמוסד לביטוח לאומי לא העביר לחברות כי  עלה

, נו, לסימופונוהל, בנוגע לאבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסו

המוסד לביטוח לא נקט  2017-2014בשנים כמו כן, ולעיבוד נתונים.  ולאימות

הלי אבטחת המידע בידי ופעולות פיקוח ובקרה בנוגע לקיום נשום לאומי 

המוגן על פי חוק הגנת חברות החקירה הפרטיות, הכולל מידע פרטי 

ביקורות במשרדי החברות לא ערך ובכלל זה  1981-התשמ"א ,הפרטיות

 .ודרישות למסמכים

 

 ההמלצות העיקריות

בדבר  לגבש מדיניות כוללתשר הפנים בפרט  בכלל ועל הממשלה על

מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים, ועל סמך אותה מדיניות ליזום 

תיקוני חקיקה ושינויים בהוראות המינהליות. על שר הפנים לקיים עבודת מטה 

 ,בין היתר ,מקיפה עם משרד המשפטים ועם המוסד לביטוח לאומי, שתכלול

רות את כלל ההיבטים של תחום המעמד והסוגיות שעלו בפסיקה ובעתי

התלויות ועומדות, ולהביא לפני הממשלה הצעה בדבר מדיניות ממשלתית 

יש  זהכוללת, לצורך דיון והחלטות בדבר אימוצה. כיוון שלסוגיות בתחום 

השלכות כבדות משקל על מהלך חייהם של תושבי מזרח ירושלים ועל 

לשקול קבלת התייחסות של התושבים וגורמים מקרב החברה זכויותיהם, יש 

 .זרחיתהא

הליהם את השינויים ורשות האוכלוסין לעגן בנעל על המוסד לביטוח לאומי ו

 תושבי השטח המיוחד ולעניין השבת הרישיון לישיבת קבעבנוגע ל במדיניותם

 , ולפרסמם בציבור ללא דיחוי.למי שתושבותו פגה ורכש אזרחות זרה
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ות לפי על רשות האוכלוסין לקבוע תנאים ודרישות להגשת בקשת התאזרח

וכללים לטיפול בבקשות אלה, באופן תכליתי, יעיל לחוק האזרחות א 4סעיף 

הגשת בקשות להתאזרחות על פי מיצוי זכויות ולאפשר  כךוולפרסמם, ושקוף, 

 זה. סעיף

על רשות האוכלוסין לבחון בהקדם בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה, 

 לתושבי מזרח העיר בלשכות נוספות האפשריים הענקת שירותים נוספים

  .בהקדם האפשרי

להנגשת שירותיה גם בשפה הערבית:  להמשיך ולפעולעל רשות האוכלוסין 

באתר השירותים והמידע הממשלתי, במערכת לזימון תורים ובעמדות לשירות 

עצמי. כמו כן עליה להציב עמדות לשירות עצמי בלשכת מזרח ירושלים. כל 

 ידת ממשל זמין.זאת בסיועה של יח

פעולות הנדרשות לצורך מתן מענה את העל רשות האוכלוסין לנקוט לאלתר 

ולאיחוד  להתאזרחותבפרק זמן סביר לבקשות של תושבי מזרח ירושלים 

זה לקבוע מהו פרק הזמן הנדרש לכל שלב משלבי  , ובכללמשפחות קבע

כת מזרח לוודא שלש במטרהליצור מנגנון של מעקב ופיקוח עליה  ;הטיפול

 העיר עומדת בפרקי הזמן שייקבעו.

על רשות האוכלוסין להמשיך בפעולותיה לשיפור השירות ולהשגת שוויון בין 

, לרבות בכל לשכות האוכלוסיןמקבלי השירות בלשכת מזרח העיר לבין שאר 

לפעול לכך שתושבי מזרח ירושלים יקבלו עוד עליה  הנוגע לזמינות תורים.

, בתנאים שבהם מקבלים שירותים בלשכת מזרח העירשירות יעיל ואיכותי 

ההמתנה. כמו כן עליה בהיבט של משך זמן  בייחודשאר אזרחי המדינה, 

 .לשפר את הנגישות לבאים ללשכת מזרח ירושלים

משרד מבקר המדינה מברך על פעולותיה של הנהלת רשות האוכלוסין 

עם  ירושלים.תיחת לשכה נוספת במזרח לרבות פ 2018-לשיפור השירות ב

ממשי זאת, על הנהלת רשות האוכלוסין להמשיך ולפעול ליצירת שינוי 

 יהעל ובכלל זה ,ולאורך זמן ברמת השירות הניתן לתושבי מזרח ירושלים

תהליכי העבודה לבחינת  של ההמלצות שהוגשו להאופן היישום לבחון את 

 תוכניתבהקדם האפשרי ולגבש  בלשכת מזרח ירושליםותהליכי השירות 

עוד ההמלצות לרבות קביעת לוחות זמנים מחייבים.  ליישוםעבודה מפורטת 

העבודה של הרשות בשלוש  תוכניתעל מנכ"ל רשות האוכלוסין לכלול ב

זמני ההמתנה קיצור שיפור השירות ובדבר השנים הבאות יעדים כמותיים 

 לשקף אמורים אלה יעדיםולהציגם לשר הפנים. בלשכת מזרח ירושלים, 

  .ירושלים מזרח לתושבי השירות לשיפור כולל מהלך

על המוסד לביטוח לאומי לקבוע את משך הזמן המרבי לטיפול בבקשות 

וכן עליו להטמיע את הכללים האלה בקרב  ,תושבות על ידי מחלקת תושבות

לטייב ולשפר את ; עליו עובדי המוסד לביטוח לאומי ולבצע בקרה על יישומם

ול בבקשות לתושבות של תושבי מזרח ירושלים, כך מסד הנתונים על הטיפ

קבלת החלטה, הליך הטיפול בבקשות מתחילתו ועד שישמש גם כלי לניהול 

 .לרבות אפשרות לניטור ההליך
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פעולות שיבטיחו שהטיפול בתביעות  על המוסד לביטוח לאומי לנקוט

אויה בדיקת תושבות של תושבי מזרח ירושלים יינתן במהירות הרבהכרוכות 

מהלך כזה ישפר את  ו.יקבלת החלטה על יד-וייתר הגשת תביעות בגין אי

השירות, יחסוך משאבים ויגביר את אמון הציבור במוסד לביטוח לאומי; עליו 

התושבות ואת שלבי  נבדקתלפרסם בהקדם את ההנחיות המינהליות שלפיהן 

דרש לרבות האפשרות כי תתבצע חקירה, ואת רשימת המסמכים שייההליך 

פרסום זה יאפשר למגיש הבקשה למצות את זכויותיו . מגיש הבקשה להגיש

 . אפשר לבתי המשפט לבקר את החלטות המוסד לביטוח לאומייוכן 

לעמוד בתנאי חברות החקירה הפרטיות לדרוש מעל המוסד לביטוח הלאומי 

 במטרהכוח אדם כמתחייב מהמכרז לאספקת שירותי חקירה המכרז ולהעמיד 

לחולל שינוי יסודי בהליכי ; עליו ת תקופת ההמתנה לממצאי החקירותלקצר א

הבחינה והבקרה שהוא מקיים בנוגע לממצאי החקירה של חברות החקירה 

ולבסס  נהלית לנהוג בהגינות ובסבירותיהפרטיות, כחלק מחובתו כרשות מ

לעגן את ההליכים את החלטותיו על תשתית עובדתית ראויה. כמו כן, עליו 

להסדיר הליכי פיקוח ; לקיים בתחום זה בנוהל בקרה סדור מחויבשהוא 

ובקרה נאותים בכל הנוגע לאבטחת המידע הנשמר בחברות החקירה 

 .הפרטיות

מנהל אגף החקירות במוסד לביטוח לאומי לקיים אמצעי פיקוח ובקרה  על

 תוכניתחברות החקירה בהתאם ל שמבצעותשוטפים ומקיפים על החקירות 

שפעולות החקירה עלולות להסב פגיעה  לנוכח העובדה ,הפיקוח סדור

 קניין. לממשית לזכויות יסוד של הנחקר, ובהן הזכות לפרטיות, כבוד ו

 

 סיכום

שהוקמה  קודםשמשפחותיהם התגוררו בארץ שנים תושבי מזרח ירושלים, 

, זכאים כתושבי קבע, לקבל שירותים מרשות האוכלוסין מדינת ישראל

וההגירה ומהמוסד לביטוח לאומי ביעילות, בשקיפות ובזמן סביר, למען מיצוי 

זכויותיהם בנושא מעמדם האזרחי ומיצוי זכויותיהם הסוציאליות, ובכללן ביטוח 

 בריאות. 

חי של דוח זה מלמד על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזר

תושבי מזרח ירושלים. בִּמקום גיבוש מדיניות סדורה, על בסיס עבודת מטה 

מקיפה הכוללת גם היבטים חוקתיים, נבנתה מעין מדיניות ממשלתית 

הוק, בהתייחס לסוגיה מסוימת, -באמצעות החלטות נקודתיות שהתקבלו אד

 שליבונה נכפה על המדינה או לצורך יישום הכרעות שיפוטיות בעתירות

אופן פעולה זה פוגע תושבי מזרח ירושלים כדי לממש את זכויותיהם. שהגישו 

לעיתים קשות ביכולתם של תושבי מזרח ירושלים למצות את זכויותיהם 

 כתושבי קבע.

ממצאי הביקורת העלו כי השירות שרשות האוכלוסין נתנה לתושבי מזרח 

, ועולה חשש ירושלים נחות בהרבה מזה המוענק לאזרחים ביתר חלקי הארץ
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כי הרשות לא פעלה די בנחרצות כדי להעניק שירות יעיל ותכליתי לתושבי 

מזרח ירושלים: לא פעלה בשקיפות לפרסום שינויים במדיניותה; לא גיבשה 

א לחוק האזרחות; לא הנגישה 4נהלים למימוש הזכות לאזרחות לפי סעיף 

זמני המתנה  שירותים מקוונים בשפה הערבית; לא פעלה בנחישות לקיצור

הארוכים לקבלת תור לשירותי מרשם ולקבלת מעמד; הרשות כשלה בקיצור 

משכי הטיפול בבקשות לקבלת מעמד ובפרט הטיפול בבקשות להתאזרחות 

שהיו בלתי סבירים לחלוטין. העיכוב החריג בטיפול בבקשות להתאזרחות 

לפתרון הנמשך זה כמה שנים, ללא נקיטת פעולות משמעותיות על ידי הרשות 

 הבעיה, עלול להתפרש בקרב תושבי מזרח ירושלים כמדיניות שנועדה

מאז תחילת כהונתו של מנכ"ל  .אזרח של מעמד לקבל יהםעל להקשות

החלה הרשות לנקוט פעולות לשיפור הטיפול בבקשות אלו.  ,הרשות הנוכחי

משקפים כשל  אלושכן פערים  ,על הרשות לפעול בעניין זה ביתר שאת

טיפול בבקשות להתאזרחות ופוגעים באמון הציבור בכל הנוגע לבעבודתה 

 . בה

המוסד לביטוח לאומי, נדרש ככל רשות מינהלית להפעיל את סמכויותיו 

באופן שהשירות יינתן במהירות הראויה. הליך קביעת מעמד התושבות על ידי 

המוסד לביטוח לאומי הוא חיוני ובסיסי לקבלת ביטוח בריאות וזכויות 

אליות. ממצאי הביקורת העלו כי בכל הנוגע לתושבי מזרח ירושלים הליך סוצי

זה אינו מתבצע בשקיפות המחויבת ובמהירות הראויה, באופן הפוגע 

באפשרות למיצוי זכויותיהם של תושבי מזרח ירושלים. המוסד לביטוח לאומי 

אינו מפעיל אמצעי פיקוח ובקרה שוטפים ומקיפים על פעולות החקירה 

ות חברות החקירה הפרטיות, שעלולות להסב פגיעה ממשית בזכויות שמבצע

יסוד של נחקר )פרטיות, כבוד וקניין( וכן הוא אינו מפקח על אבטחת המידע 

אבטחתו הנאותה של המידע כרוכה בפגיעה בזכויות -הנשמר בחברות אלו; אי

 היסוד לפרטיות ולצנעת חייהם של תושבי מזרח ירושלים. 

לגבש מדיניות כוללת בדבר  בפרט, שר הפניםועל  ,בכלל על הממשלה

להביא לפני . על שר הפנים מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

עבודת מטה מקיפה עם  בסיס הצעה למדיניות זו שתגובש על הממשלה

את כלל  ,בין היתר ,תכלולומשרד המשפטים ועם המוסד לביטוח לאומי, 

על מנכ"ל ן והחלטות בדבר אימוצה. ההיבטים של תחום המעמד, לצורך דיו

רשות האוכלוסין להמשיך ולפעול ביתר שאת להענקת שירות יעיל ואיכותי 

לתושבי מזרח ירושלים, כפי שניתן לאזרחי ישראל. על המוסד לביטוח לאומי 

לנקוט את הפעולות הנדרשות כך שהטיפול בתביעות הכרוכות בקביעת 

הראויה, אגב הבטחת זכויות היסוד תושבות יינתן באופן מיטבי ובמהירות 

 לפרטיות ולצנעת חייהם של תושבי מזרח ירושלים.
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 موجز

 خلفيّة عاّمة

% 38من السكّان، ويشكّلون نحو  319,000نحو  1يسكن في أحياء شرقّي القدس

شمل  1967. اإلحصاء السكانّي الذي ُأْجِرَي في العام 2من سكّان مدينة القدس

سكّان القدس الشرقيّة، لكن هؤالء لم يحصلوا على الجنسيّة اإلسرائيليّة، وجرى 

تنظيم مكوثهم القانونّي في إسرائيل َوفق تصريح المكوث الدائم الـُمْدَرج في قانون 

لى إسرائيل(. يسكن نحو )في ما يلي: قانون الدخول إ 19523-الدخول إلى إسرائيل 

منهم  22,000% من سكّان القدس العرب في أحياء القدس الشرقيّة: نحو 97

 هم سكّان مؤقّتون. 3,000مقيمون دائمون، ونحو  294,000مواطنون، ونحو 

)في ما يلي: قانون المواطَنة( هو الذي يحّدد قواعد مْنح  1952-قانون المواطَنة 

نما يجري تنظيم مكانة السكّان الدائمين َوفق قانون الدخول المواطَنة اإلسرائيليّة، بي

 تمنح من قبلإلى إسرائيل الذي يحّدد أّن تأشيرات تراخيص المكوث في إسرائيل 

وزير الداخليّة أو َمن ُخوّل للقيام بذلك من قِبله )في ما يلي: المقيم الدائم(. تسري 

الواجبات التي تفرضها الدولة، على السكّان المقيمين الدائمين في إسرائيل جميع 

ويحّق لهم الحصول تقريبًا على جميع الحقوق التي يحصل عليها المواطنون، 

ح للكنيست، والحّق في -على سبيل المثال-ُيستثنى من ذلك  الحّق في الترشُّ

حيازة جواز السفر اإلسرائيلّي. سلطة السكّان والهجرة )في ما يلي: سلطة 

دة ملحقة مستقلّة في وزارة الداخليّة هي المسؤولة عن السكّان( التي تعمل كوح

معالَجة طلب األفراد للحصول على مكانة مواطن أو مقيم دائم. في الفترة التي 

ُأخِضعت للرقابة، أشغل السيّد أرييه مخلوف درعي منصب وزير الداخليّة، وابتداء من 

ل السيّد أمنون بن أشغ 2015حتّى كانون األول عام  2010شهر كانون الثاني عام 

 2017عامي منصب المدير العاّم لسلطة السكان، ومنذ هذا التاريخ حتّى حزيران عام 

أشغل السيّد أمنون شموئيلي منصب القائم بأعمال المدير العاّم، وابتداًء من تّموز 

 يشغل الپروفيسور شلومو مور يوسيف منصب المدير العاّم.  2017عام 

)في ما يلي:  1995فق قانون التأمين الوطنّي )صيغة مدمجة(، التأمين وَ  بنودغالبيّة 

قانون التأمين الوطنّي( تسري على "الساكن في إسرائيل"، أّما استحقاق التأمين 

)في ما يلي: قانون التأمين الصّحّي(  1994الصّحّي َوفق قانون التأمين الصّحّي، 

ن التأمين الوطنّي. قانون فُيمنح لـِ "الساكن المقيم" كما جرى تحديده في قانو

التأمين الوطنّي ال يعرِّف من هو "ساكن إسرائيل"، ويجري فحص اإلقامة َوفق قاعدة 

الحقائق واختبارات قانونيّة جرى تحديدها في األحكام التي أصدرتها المحاكم، وهي 

َوفق بيانات  4 اإلقامَة الدائمة في مناطق دولة إسرائيل.-في ما تشمل-تشمل 

 
شرقّي القدس"، في هذا التقرير، يتطرّق إلى توصيف األحياء العربيّة في القدس وإلى سكّانها العرب "  1

 فقط.

 .9.5.18(، 2017-2015دائرة اإلحصاء المركزيّة، بيان صحفّي، مجموعة بيانات بمناسبة يوم القدس )  2

قرار حكم ير الداخليّة، مبارك عوض ضّد رئيس حكومة إسرائيل ووز 282/88ملّف المحكمة العليا   3

42 (2 )424. 

)نُشر في بنك  نجاتي قوّاس ضّد مؤّسسة التأمين الوطنيّ  65521-09-14استئناف التأمين الوطنّي   4

 (.27.3.17معلوماتّي ُمَحْوسب، 
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من القاطنين في شرقّي  287,000كان  2018التأمين الوطنّي، في العام مؤّسسة 

 5القدس "سكّانًا" َوفق قانون التأمين الوطنّي وَوفق قانون التأمين الصّحّي.

تعمل مؤّسسة التأمين الوطنّي َوفق قانون التأمين الوطنّي، وَوفق قوانين إضافيّة، 

ضائقة اقتصاديّة  اني منللعائالت التي تع اقتصاديّة معيشيّة ركيزةوهي ُمَعّدة لضمان 

، أشغل 2017حتّى كانون الثاني من العام  2012مؤقّتة أو مستمرّة. منذ العام 

الپروفيسور شلومو بار يوسيف منصب المدير العاّم لمؤّسسة التأمين الوطنّي، وابتداًء 

وزير  يشغل السيّد مئير شپيچلر هذا المنصب. 2017من شهر تشرين الثاني عام 

العمل والرفاه االجتماعّي والخدمات االجتماعيّة )في ما يلي: وزير العمل والرفاه 

في الفترة التي ُأخِضعت  6االجتماعّي( هو المسؤول عن تنفيذ قانون التأمين الوطنّي.

 للرقابة، أشغل عضو الكنيست حاييم كاتس منصب وزير العمل والرفاه االجتماعّي. 

 

 األنشطة الرقابيّة

، قام مكتب مراقب الدولة 2018ي الفترة الواقعة بين الشهرين شباط وأيلول عام ف

بفحص معالجة الدولة لموضوع المكانة المدنيّة لسكّان شرقّي القدس، وشملت 

أعمال الرقابة المواضيع التالية: السياسات الحكوميّة المتعلّقة بالمكانة المدنيّة 

ان في شرقّي القدس؛ وتحديد مكانة لسكّان شرقّي القدس؛ خدمات سلطة السكّ 

اإلقامة من قِبل مؤّسسة التأمين الوطنّي لغرض الحصول على حقوق الضمان 

االجتماعّي. ُأجِريَت الرقابة في سلطة السكّان وفي مؤّسسة التأمين الوطنّي، كما 

 .ُأجِريَت فحوصات مكّملة في وزارة الداخليّة ووزارة القضاء

يّة، أجرى مندوبو مراقب الدولة مقابالت مع عدد من السكّان إطار األعمال الرقاب في

 .2018في حّي الطور في شرقّي القدس، وذلك في شهر نيسان عام 

 

 األساسيّة النواقص

السياسة الحكوميّة المتعلّقة بمكانة سكّان شرقّي 

 القدس

أنّه لم يَْجِر تحديد سياسة حكوميّة شاملة حول المكانة المدنيّة لسكّان شرقّي  تبيّن

القدس. ولم يقم وزير الداخليّة )وهو المسؤول عن تنفيذ قانون الدخول إلى إسرائيل( 

بتحديد سياسة من هذا القبيل، بل إنّه كذلك لم يبادر إلى إجراء عمل إدارّي تحضيرّي 

هذه األخيرة  كما أنمن خالل سلطة السكّان،  اتلسياسكي يشكّل قاعدة لتحديد ا

وبعضها طُِرحت مثاًل في -بإجراء مسح للقضايا المركزيّة في هذا الموضوع لم تقم 

، ولم تقم بتحليل مدلوالت ومعاني -األحكام القضائيّة الصادرة )انظروا ذاك الحًقا( 

لعمل والرفاه االجتماعّي أيًضا الترتيبات القائمة وإسقاطاتها على حياة السكّان. وزير ا

 
 .2018بيانات مديريّة األبحاث وتخطيط المنظومات المعلوماتيّة من شهر آب   5

 مين الوطنّي.من قانون التأ 400المادّة   6
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)وهو المسؤول عن تنفيذ قانون التأمين الوطنّي(، لم يبادر إلى تحديد سياسة من 

هذا القبيل، وينسحب األمر كذلك على إدارة مؤّسسة التأمين الوطنّي. وزارة العدل 

ومقرّ األمن القومّي في ديوان رئيس الوزراء هما جسمان متداخالن في هذه 

، وقد أظهرت عمليّات الرقابة فيهما أنّهما لم يقوما كذلك بالمبادرة ألّي نوع المسارات

من العمل اإلدارّي التحضيرّي المذكور. وفي غياب سياسة حكوميّة شاملة، فقد 

  انتقل مركز الثقل للحسم في القضايا المذكورة إلى يد الجهاز القضائّي.

الوطنّي على ضوء قرار حكم تغيير إجراءات سلطة السكّان ومؤّسسة التأمين 

 ظرفيّ 

على ضوء غياب بلورة سياسة حكوميّة شاملة حول المكانة المدنيّة لسكّان القدس 

الشرقيّة، قامت سلطة السكّان ومؤّسسة التأمين الوطنّي بصياغة مجموعة من 

اإلجراءات المتعلّقة بأبعاد مختلفة لهذه المسألة، ويجري استخدامها كنوع من 

تجري بلورتها على نحو منظّم، السياسة الحكوميّة. لكن بخالف السياسة التي 

وعلى قاعدة عمل مكتبّي وإدارّي شمولّي يشمل األبعاد الدستوريّة، نحو الحّق في 

الصّحة وسالمة العائلة، فقد جرت بلورة هذه اإلجراءات على ضوء قرارات تخّص شأنًا 

ُفِرَض معيًّنا في السياق الزمنّي المتعلّق باإلجراء القضائّي، وفي سياق قضيّة محّددة 

على الدولة تناولها وتوضيحها، أو لغرض تطبيق قرارات قضائيّة. ال يمكن لهذا النهج 

في اتّخاذ القرارات أن يشكّل بدياًل الئًقا لسياسة شاملة يجري رسمها بعد إجراء 

عمليّة فحص جذريّة لـُمْجَمل أبعاد القضيّة، بما يشمل األبعاد الدستوريّة، وتلك 

 يّات والسياسات الخارجيّة والحكم المحلّّي. المتعلّقة بالميزان

تُظهر كثرة القرارات الصادرة عن المحاكم في قضايا مبدئيّة تتعلّق بمكانة وحقوق 

سكّان شرقّي القدس، والتغييرات التي يطلب من سلطة السكان ومؤسسة التأمين 

تبّي اإلدارّي الوطنّي إدخالها على إجراءاتها القائمة، تظهر أنّه في غياب العمل المك

الشامل الذي تناولناه آنًفا، فإّن اإلطار القانونّي القائم في هذه المسألة )بدًءا من 

تعليمات القوانين، ووصواًل إلى إجراءات وأنظمة سلطة السكّان ومؤّسسة التأمين 

الوطنّي( ال يوفّر حلواًل كاملة ومتماسكة ومتساوقة لقضايا أساسيّة في مجال 

 ة لسكّان شرقّي القدس.المكانة المدنيّ 

وجد سكّان شرقّي القدس أنفسهم مرَغمين على التوّجه إلى المحاكم من أجل 

انتزاع حقوقهم في مسألة المكانة المدنيّة، وحقوق إضافيّة تُشتّق من هذه المكانة. 

هذا الواقع يلحق ضرًرا )جسيًما في بعض األحيان( باإلمكانيّة التي توفّرها الدولة 

قّي القدس الستنفاد حقوقهم كمقيمين دائمين، وكمن سكنت عائالتهم لسكّان شر

 في هذه البالد سنين طويلة قبل إقامة دولة إسرائيل.

 غياب الشّفافيّة في ترتيبات سلطة السكّان ومؤّسسة التأمين الوطنّي 

أظهرت الرقابة أّن مؤّسسة التأمين الوطنّي وسلطة السكّان لم تقوما بترسيخ 

في  7غييرات في سياساتهما التي تتطرّق إلى سكّان المنطقة الخاصّة،وتعميم الت

مسألة إعادة تأشيرة اإلقامة الدائمة لمن انتهت مّدة إقامته وحصل على جنسيّة 

 استنفاد أجنبيّة، وبالتالي أََخلَّتا بواجبهما القانونّي. ثّمة ما يدعو إلى االعتقاد بأّن عدم

دُُّه عدم اطاّلعهم على التغييرات التي طرأت على سكّان شرقّي القدس لحقوقهم َمرَ 

 
 المنطقة التي تقع بين جدار الفصل ومنطقة نفوذ بلديّة القدس.  7



 דוח ביקורת מיוחד|    462

السياسات المعمول بها، وهو ما ألحق ضرًرا بالًغا بحقوق سكّان المنطقة الخاصّة، 

 وبحقوق من انتهت مّدة إقامتهم وحصلوا على جنسيّة أجنبيّة. 

أ 4انتهاك القدرة على استنفاد الحّق في الحصول على المواطَنة َوفق البند 

 نون المواطَنةمن قا

بَيََّن أّن سلطة السكّان لم تحّدد قواعد تتعلّق بطلب الحصول على المواطَنة تَ 

أ من قانون المواطَنة، أي لم تحّدد شروط تقديم الطلب، وال 4)التجنُّس( َوفق البند 

المستندات المطلوبة لغرض مراجعتها ومعالجتها. على هذا النحو ُيْحَرم سكّان 

مجرّد  مكانيّة تقديم طلبات َوفق هذا البند القانونّي الذي بقيشرقّي القدس من إ

حبر على ورق، وبالتالي تُنتَهك قدرة جزء منهم على استنفاد حّق الحصول على 

 المواطَنة َوفق الشروط التي حّددها البند المذكور.

 

 خدمات سلطة السكّان في شرقّي القدس

 ّي القدسفي مكتب شرق فقط-الخدمةاستحقاق الحصول على 

تفرض سلطة السكّان على سكّان شرقّي القدس الحصوَل على الخدمات في مكتب 

واحد فقط يقع في شرقّي القدس، وال تسمح لهم بالحصول على الخدمات في أّي 

بينما تسمح لسائر  في غربّي المدينة، فرع آخر، وال حتّى في المكتب القائم

مواطني الدولة الحصول على الخدمات في مكاتب مختلفة بصرف النظر عن مكان 

سكناهم. لم تسمح سلطة السكّان لسكّان شرقّي القدس بالحصول على الخدمة 

في مكاتب أخرى، إاّل بعد أن ُقّدِم اْلتماس إلى المحكمة العليا، وذلك في قضّية واحدة 

 8لمرور )ليسيه پاسيه( البيومتريّة.فقط هي تجديد تأشيرات ا

 الخدمات عن ُبعد: إتاحة الخدمات اإللكترونيّة )اإلنترنت( باللغة العربيّة

اللغة العربيّة هي اللغة األساسيّة )والوحيدة في بعض األحيان( لسكّان القدس 

 الشرقيّة. ومن شأن توفير الخدمات اإللكترونيّة )عبر اإلنترنت( باللغة العربيّة أن

يحّسن من مستوى الخدمة لهذه الفئة السكّانيّة التي تحتاج إلى خدمات سلطة 

السكّان بوتيرة أعلى نسبيًّا من سائر مواطني الدولة. على الرغم من ذلك، هذه 

الخدمات والمعلومات حولها ليست متوافرة بالكامل على موقع الخدمات والمعلومات 

ْور الستصدار تأشيرة بيومتريّة باللغة العربيّة. الحكومّي، وليس ثّمة إمكانيّة لتحديد دَ 

المناليّة المنقوصة في الخدمات الحكوميّة باللغة العربّية تنتهك حّق شريحة من 

الجمهور في شرقّي القدس في تلّقي خدمات سلطة السكّان واستنفاد حقوقها، 

 وترفع في بعض األحيان من كلفة الحصول على هذه الخدمة. 

 
هي بطاقة ُهويّة إسرائيليّة ووثيقة سفر -1952َوفق قانون جوازات السفر، -تأشيرة عبور )ليسيه پاسيه(   8

إّن جنسيّته تحوم  لكنّها ليست جواز سفر، وُتمنح لمن ليس مواطًنا إسرائيليًّا، ولمن لم ُتحدَّد جنسيّته أو

حولها الشبهات. في حاالت خاصّة، ُتمنح هذه التأشيرة لمواطن إسرائيلّي َوفق طلبه. الشهادات 

البيومتريّة )بطاقة الُهويّة؛ جواز السفر؛ وشهادة العبور( هي شهادات تشمل وسائل وبيانات بيومتريّة 

 ترونيّة تحمل بصمَتيِ الفرد وصورة وجهه.خاصّة بكّل فرد. مستند الُهويّة البيومترّي يشمل شريحة إلك
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ْور في مكتب شرقّي القدساالنتظار   لفترات طويلة للحصول على الدَّ

بَيَّن أّن سلطة السكّان لم تحّدد معياًرا ثابًتا للمّدة الزمنيّة التي تستغرقها جميع تَ 

مراحل معالجة طلبات الحصول على المواطَنة وطلبات لَـّم شمل العائالت إذا كان 

عائالت دائم(، وال حتّى للمّدة بين )في ما يلي: لَـّم شمل  9الزوج من سكّان منطقة

د لتقديم الطلب.  تحديِد الدور والموعِد الذي ُيحدَّ

أظهرت الرقابة أّن سكّان القدس ينتظرون لمّدة عامين ونصف العام حتّى الموعد الذي 

يستطيعون فيه تقديم طلب للحصول على مواطَنة إسرائيليّة في مكتب سلطة 

ظهرت أّن الموعد الشاغر األقرب، لغرض تقديم السكّان في شرقّي القدس، كما أ

طلب الحصول على المواطنة في مكتب سلطة اإلسكان في شرقّي القدس في 

. وأظهر فحص أَْجراه مكتب مراقب 2019، هو شباط عام 2017شهر تشرين األوّل عام 

، أّن الموعد الشاغر األقرب لغرض تقديم طلب للحصول 2018الدولة، في تّموز عام 

 .2021المواطَنة هو شهر كانون الثاني من العام  على

ا  االنتظار لعامين ونصف العام، لتقديم طلب للحصول على المواطَنة فقط، خطير جّدً

من العبث. هذا التأخير الشاذّ الذي يتواصل لعّدة سنوات في معالجة  اضربً يشكّل و

إليجاد حّل للمشكلة، طلبات التجنّس، ودون اتّخاذ إجراءات ذات وزن من قِبل السلطة 

قد يفّسره سكّان شرقّي القدس بأنّه سياسة متعّمدة تسعى إلى وضع العقبات 

أمام من يرغب في الحصول على المواطَنة. الفجوات في هذه المسألة تعكس 

إخفاًقا خطيًرا في عمل سلطة السكّان في كّل ما يتعلّق بمنح الخدمات في مجال 

 وتُلِحق ضرًرا بالًغا في ثقة هذه الفئة السكّانيّةالمكانة لسكّان شرقّي القدس، 

. منذ تبوُّؤ المدير الحالّي لسلطة اإلسكان لوظيفته بدأت هذه بمؤسسات الحكم

 األخيرة باتّخاذ إجراءات لتحسين معالجة هذه الطلبات. 

تَبيََّن أّن كّل َمن طلب َحْجز َدْور الستصدار مستَند بيومترّي في المكاتب األربعة 

، حصل عليه 2018في منتصف شهر حزيران وفي شهر تشرين الثاني عام  10كبرى،ال

في الحّد األقصى خالل شهر واحد )في المعّدل(، بينما ُيضطرّ سكّان شرقّي القدس 

. في تل أبيب والقدس )مركز المدينة( (في المعّدل)إلى االنتظار نحو نصف سنة 

َدْور  10,000أكثر من  2018حزيران عام  وحيفا وبئر السبع، تواَفَر للجمهور في منتصف

شاغر خالل األشهر الثالثة التالية، بينما ُحِجزت جميع األدوار الشاغرة في مكتب 

سلطة السكان في شرقّي القدس خالل هذه الفترة. هذه الفجوة تعكس تمييًزا ضّد 

سكّان شرقّي القدس عند قدومهم لممارسة حّقهم في الحصول على مستندات 

 ريّة من الدولة. بيومت

ْور في مكتب سلطة السكّان في شرقّي القدس  االنتظار في الدَّ

أظهرت األعمال الرقابيّة أّن سكّان شرقّي القدس ُيْجبَرون على االنتظار داخل منطقة 

المكتب لمّدة تتراوح بين ثالث وأربع ساعات لغرض الحصول على الخدمة. هذه المّدة 

اٍر إضافيًّا لغرض الدخول، والتي تمتّد ألكثر من ساعة َوفق الزمنيّة ال تشمل وقَت انتظ

ما ُذكِر في اْلتماس جرى تقديمه إلى المحكمة العليا. تَبَيََّن كذلك أّن مّدة االنتظار 

لتلّقي الخدمة في مكتب سلطة السكّان في شرقّي القدس لطلبات التسجيل 

ا )  39بالمكاتب األربعة الكبيرة ) دقيقة في المعّدل( مقارنةً  73والجوازات طويلة جّدً

 
: كّل من يهودا 2003تعريف "منطقة" َوفق قانون المواطَنة والدخول إلى إسرائيل )تعليمات مؤقّتة(،   9

 والسامرة وقِطاع غزّة.

 مكتب القدس )مركز المدينة(؛ مكتب تل أبيب؛ مكتب حيفا؛ مكتب بئر السبع.  10
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دقيقة في المعّدل، على الرغم من أّن معّدل المّدة الزمنيّة لتقديم الخدمة هو نفسه، 

 وعدد متلّقي الخدمة أقّل مّما في المكاتب األخرى. 

ظروف االنتظار ومّدة االنتظار في مكتب سلطة السكّان في القدس الشرقيّة خالل 

وصعبة، وال تالئم شروط تلّقي الخدمات من قِبل دولة ُتعنى  فترة الرقابة كانت قاسية

  حقوق سكّانها ومواطنيها بدقّة.ب

 مكانةالالفترات الزمنيّة لمعالجة طلبات الحصول على 

مكانة )وغالبيّتها الطلب للحصول على  2,500خالل فترة الرقابة، كان هناك نحو 

القدس، وجرى تقديمها في الفترة للحصول على المواطَنة( من قِبل سكّان شرقّي 

، ولم تنتِه سلطة السكّان من معالجتها على الرغم 2016-2014الواقعة بين العامين 

 من مضّي عّدة سنوات على تقديمها في مكتب شرقّي القدس.

 إجراءات إدارة سلطة السكّان لتحسين الخدمة في مكتب شرقّي القدس

طلب  3,000مكتب سلطة السكّان  ، كان في2017في تشرين الثاني من العام 

( ُقّدِم 640للحصول على المواطَنة من تلك التي لم تُعالَج بعد. ُخمس هذه الطلبات )

طلب لتسجيل قاصر لم  1,500؛ ففي تلك الفترة كان في المكتب 2014في العام 

َد فيها اهكان اإلسكان تعالَج بعد. تبيََّن أّن مقرّ مديريّة  داف قد وضع خطط عمل َحدَّ

كّميّة لتقليل التأخير في معالجة طلبات الحصول على المواطَنة التي ُقّدِمت في 

ولم تَْجِر معالجتها، لكن  2014مكتب سلطة السكّان في القدس الشرقيّة في العام 

% من 20السلطة أخفقت في تحقيقها إخفاًقا تاّمًا، حيث لم تُتَّخذ قرارات إاّل في 

ولم ُتعالَج. تَبَيََّن كذلك أّن السلطة لم  2014في العام الطلبات التي جرى تقديمها 

تضع خطّة عمل لتقليص التأخير في معالجة طلبات لَـّم شمل العائالت الدائم 

 وتسجيل قاصر حتّى موعد انتهاء عمليّات الرقابة.

أظهرت الرقابة أّن نحو ُخمس العاملين الذين عملوا في مكتب سلطة اإلسكان في 

 فإنّ عاماًل( ال يتحّدثون باللغة العربيّة. وكما ُذكِر آنًفا،  55من أصل  10) 2018أيّار عام 

اللغة األساسيّة )والوحيدة في بعض األحيان( لسكّان شرقّي القدس هي العربيّة، 

 وعليه ثّمة أهّميّة بالغة لتقديم الخدمات باللغة العربيّة.

لعاّم الحالّي للسلطة، عملت خالل هذه السنوات، وال سيّما في فترة عمل المدير ا

سلطة السكّان على تحسين مستوى الخدمة في المكتب في كّل ما يتعلّق بظروف 

االنتظار، وكذلك في ما يتعلّق بالمّدة الزمنيّة التي تستغرقها معالجة طلبات الحصول 

االنتقاَل إلى مكاتب أكبر وأكثر -في ما شمل-على المكانة. هذا التحسين شمل 

ادة في أعداد القوى العاملة. هذه اإلجراءات أدخلت بعض التحسينات على راحة، وزي

طريقة تقديم الخدمة، لكن مستويات الخدمة التي يتلّقاها سكّان شرقّي القدس ما 

زالت متدنية وتتخلّف كثيًرا عن تلك التي تُقدَّم للمواطنين في سائر أنحاء البالد. على 

مْرِضية، وعلى ضوء االستخدام غير الناجع ضوء سنوات طويلة من الخدمات غير ال

والفّعال للموارد البشريّة المالَءمة لفئة سكّانيّة ال يتحّدث معظم أبنائها اللغة العبريّة 

بطالقة، وعلى ضوء غياب الحلول الـُمْرضية لالكتظاظ الشديد في مكتب السلطة 

كّان لم تعمل بما فيه على امتداد سنين طويلة، ثّمة ما يدعونا للتخوّف أّن سلطة الس

 الكفاية من أجل توفير خدمات ناجعة ومجدية لسكّان شرقّي القدس. 
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تحديد مكانة اإلقامة من قِبل مؤّسسة التأمين الوطنّي 

 لغرض منح حقوق الضمان االجتماعيّ 

المّدة الزمنيّة التي تستغرقها معالجة طلبات اإلقامة َوفق قانون التأمين 

 الوطنيّ 

، لم تحّدِد مؤّسسة 2018أنّه عند االنتهاء من عمليّة الرقابة، في حزيران عام تَبَيََّن 

التأمين الوطنّي حتّى اآلن المّدَة الزمنيّة القصوى لمراحل معالجة الطلبات من قِبل 

 قسم اإلقامة.

 بيانات مؤّسسة التأمين الوطنّي حول إجراءات معالجة طلبات اإلقامة

معالجة طلبات اإلقامة تُدار في مؤّسسة التأمين الوطنّي  تَبيََّن أّن المعلومات حول

بواسطة عدد من المنظومات المعلوماتيّة، لكن هذه المنظومات غير مرتبط بعضها 

ببعض بواسطة رقم طلب يمكّن من متابعة معالجة الطلب على امتداد مراحل 

ول على معلومات معالجتها. بيانات مؤّسسة التأمين الوطنّي تُظِهر عدم إمكانيّة الحص

-2014تفصيليّة حول كّل واحد من الطلبات التي ُقّدمت في الفترة الواقعة بين األعوام 

ومعرفة ما شمله إجراء معالجته، وبضمن ذلك ما إذا جرت معالجته من قِبل  2017

قسم اإلقامة، ومعرفة ما هو القرار الذي اتّخذه قسم اإلقامة، وما هي الطلبات التي 

 قيق، ومعرفة ُهويّة منّفذ التحقيق وما تمّخض عنه التحقيق. ُحوّلت للتح

االعتراف بسكّان شرقّي القدس كسكّان َوفق قانون التأمين الوطنّي على 

 ضوء إجراءات قضائيّة

تُظِهر نتائج الدعاوى التي قّدمها سكّان شرقّي القدس للمحاكم بشأن قرارات 

هم كسكّان مقيمين َوفق قانون مؤّسسة التأمين الوطنّي في مسألة االعتراف ب

التأمين الوطنّي، والتي اتُِّخذت فيها أحكام قضائيّة، تُظِهر أّن المحاكم قد قبلت 

ادّعاءات الملتمسين في نصف الحاالت تقريبًا. في الغالبيّة العظمى من الحاالت، لم 

لدعوى تقرّر مؤّسسة التأمين الوطنّي االعتراف بإقامة الملتمسين إاّل بعد تقديم ا

القضائيّة. السبب الرئيسّي لتقديم الدعاوى هو مماطلة مؤّسسة التأمين الوطنّي 

 في اتّخاذ القرار. 

 عدم نشر إجراءات مؤّسسة التأمين الوطنّي المتعلّقة بتحديد اإلقامة

أظهرت عمليّات الرقابة أّن مؤّسسة التأمين الوطنّي ال تقوم بنشر معايير تحديد 

ق موقع اإلنترنت التابع للمؤّسسة إلى طلب فحص اإلقامة وإلجراءات اإلقامة، وال يتطرّ 

 الفحص التي تشمل إجراء تحقيق من قِبلها. 

 طول مّدة التحقيقات

تَبَيََّن أّن مؤّسسة التأمين الوطنّي ال تطلب من شركات التحقيق الخاصّة أن توفّر لها 

هذا الشرط ينتقص من  محّققين بالعدد الذي حّدد في شروط المناقصة. عدم تحقيق

الموارد البشريّة التي اعتزمت مؤّسسة التأمين الوطنّي استثمارها في تنفيذ 

التحقيقات، وهو ما قد يلحق الضرر بمعالجة المؤّسسة إلدارة التحقيقات في مسألة 

الطلبات المقدَّمة. عالوة على هذا، من شأن ذلك أن ينتهك مبدأ المساواة في 

ذ من المحتَمل أّن شرط عدد أفراد الطاقم المهنّي الذي طُلِب إجراءات المناقصة، إ

ِم آَخرين إلى العطاء.  إلى مقّدِمي العروض توفيُرُه قد حاَل دوَن تقدُّ
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 اتّخاذ القرارات في مؤّسسة التأمين الوطنّي باالستناد على نتائج التحقيق

َن أّن عدم الحصول على أفالم وتسجيالت صوتيّة مهّمة ُيلحق الضرَر بقاعدة القرائن تَبَيَّ 

التي يستند إليها قرار قسم اإلقامة في المسألة المطروحة، أال وهي االعتراف أو 

عدم االعتراف بمكانة اإلقامة َوفق قانون التأمين الوطنّي، األمر الذي يؤثّر على 

للتأمين الصّحّي ولحقوق الضمان االجتماعّي. عدم استحقاق سكّان شرقّي القدس 

الحصول على هذه الموادّ يؤثّر أيًضا على قرار سلطة السكّان حول االعتراف بمكانة 

سكّان شرقّي القدس. يتأتّى عن ذلك أّن قسم اإلقامة يتّخذ قراره في مسألة مكانة 

ركات التحقيق الخاصّة مقّدِم الطلب باالرتكاز على أنشطة التحقيق الذي أَْجَرْته ش

ونتائجه دون أن تتوافر لدى القسم قاعدة القرائن المطلوبة، إاّل إذا جرى فتح إجراء 

 قضائّي في هذا الصدد. 

 غياب آليّات الئقة لإلشراف على التحقيقات ومراقبتها

أظهر العمل الرقابّي أّن مؤّسسة التأمين الوطنّي لم تتّخذ إجراءات تفتيش كافية أو 

ت رقابيّة للتأكّد من تطبيق أنظمة المؤّسسة وترتيباتها، ولضمان أّن التحقيقات نشاطا

ذ بواسطة محققين من قبل شركات خارجيّة ) ( تدار من خالل outsourcingالتي تنفَّ

المحافظة على قواعد اإلدارة السليمة. من األمور التي لم تُفَحص: مسألة ما إذا 

ار مسبقة وعلى نحٍو نزيه ومْنصف، وبدون إجراء كانت التحقيقات قد أجريت بدون أفك

 تحقيقات مع قاصرين. 

تَبَيََّن أّن مؤّسسة التأمين الوطنّي لم تحوِّل إلى شركات التحقيق الخاصّة توجيهات أو 

أنظمة في كّل ما يتعلّق بحماية المعلومات وإجراءات الوصول إلى المعلومات، 

وتجميعها، والتصديق عليها، وتحليل البيانات. إضافة إلى ذلك، لم تتّخذ مؤّسسة 

، أّي خطوات تفتيشيّة 2017-2014الواقعة بين العامين التأمين الوطنّي، في الفترة 

ورقابيّة في كّل ما يتعلّق بتنفيذ أنظمة حماية المعلومات من قِبل شركات التحقيق 

الخاصّة، والتي تشمل معلومات شخصيّة محميّة َوفق قانون حماية الخصوصيّة، 

طلب أيًّا من ، ولم تقم بتنفيذ عمليّات رقابيّة في مكاتب الشركات ولم ت1981

 المستندات. 

 

 التوصيات األساسيّة

يجب على الحكومة بعاّمة، وعلى وزير الداخليّة بخاصّة، وضع سياسة شاملة حول 

المكانة المدنيّة لسكّان شرقّي القدس، والمبادرة )باالستناد إلى هذه السياسة( 

وزير الداخليّة أن إلى إدخال تعديالت قانونيّة وتغييرات في التعليمات اإلداريّة. على 

ُيجري عماًل مكتبيًّا إداريًّا شاماًل مع وزارة العدل ومع مؤّسسة التأمين الوطنّي، 

مراجعة مْجَمل أبعاد مجال المكانة والقضايا التي طُرحت في -في ما يشمل-يشمل 

األحكام القضائيّة، وفي الدعاوى التي ما زالت قيد البّت، وأن يطرح على الحكومة 

بشأن سياسة حكوميّة شاملة، بغية مناقشته واتّخاذ القرار حول تبنّيه. وبما مقتَرًحا 

أّن القضايا التي يتضّمنها هذا المجال تحمل إسقاطات حاسمة على سير حياة 

سكّان شرقّي القدس وعلى حقوقهم، فيجدر التفكير في عرضها على السكّان 

  وعلى أطراف المجتمع المدنّي وسماع أصواتهم.
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مؤّسسة التأمين الوطنّي وسلطة السكّان أن ترّسخ في إجراءاتها  يجب على

وأنظمتها كّل تغيير في سياستهما المتعلّقة بسكّان المنطقة الخاصّة، وبمسألة 

إعادة ترخيص اإلقامة الدائمة لمن انتهت صالحيَة إقامته وحصل على جنسيّة أجنبيّة، 

 .ون تأخيردوأن تقوما بتعميم جميع التغييرات على الجمهور 

حصول على يجب على سلطة الّسكان أن تحّدد شروطًا وَمطالب لتقديم طلبات ال

أ من قانون المواطَنة، وأن تحّدد قواعد معالجة هذه الطلبات،  4َوفق المادّة  المواطنة

على أن تتوافر فيها )في الشروط والـَمطالب( مكوِّنات النجاعة، والشّفافيّة والجدوى، 

مها على المأل، كي يتمكّن السكّان من استنفاد حقوقهم وتقديم وأن تقوم بتعمي

 طلبات الحصول على المواطنة َوفق هذه المادّة في القانون.

يجب على سلطة السكّان أن تقوم على وجه السرعة، وبالتعاون مع المستشار 

القضائّي للحكومة، بفحص إمكانيّة تمكين سكّان شرقّي القدس من الحصول على 

 ن الخدمات في مكاتب إضافيّة.مزيد م

يجب على سلطة السكّان أن تواصل العمل على تحسين المنالية وإتاحة الخدمة 

باللغة العربيّة أيًضا: على موقع الخدمات والمعلومات الحكومّي، وفي منظومات حجز 

، وفي محطّات الخدمة الذاتيّة. وعليها كذلك أن تضع محطّات للخدمة الذاتيّة راألدوا

 مكتبها الواقع في شرقّي القدس. وكّل ذلك بمساعدة وحدة "الُحْكم الُمتاح". في 

يجب على سلطة السكّان أن تتّخذ، في الحال، جميع اإلجراءات المطلوبة لالستجابة 

خالل مّدة زمنيّة معقولة لطلبات سكّان شرقّي القدس للحصول على المواطَنة ولَـّم 

ديد المّدة الزمنيّة المطلوبة لكّل مرحلة من شمل العائالت الدائم، بما يشمل تح

مراحل المعالجة؛ وعليها أن تبتكر آليّة متابعة وإشراف ابتغاء التأكّد من أّن مكتبها في 

 القدس الشرقيّة يلتزم بالجداول الزمنيّة الموضوعة.

يجب على سلطة السكّان مواصلة إجراءاتها الساعية إلى تحسين الخدمة وتحقيق 

ين متلّقي الخدمة في مكتب شرقّي المدينة وسائر مكاتب سلطة المساواة ب

السكّان، على أن يشمل األمر وفرة في األدوار. وعليها أيًضا أن تعمل على حصول 

سكّان شرقّي القدس على خدمات ناجعة ونوعيّة في مكتب شرقّي المدينة بظروف 

ت، وال سيّما في كّل مماثلة لتلك التي يحصل فيها سائر مواطني الدولة على الخدما

ما يتعلّق بمّدة وقت االنتظار. وعليها أيًضا أن تحّسن المناليّة للوافدين إلى مكتب 

 شرقّي القدس. 

يبارك مكتب مراقب الدولة الخطوات التي اتّخذتها إدارة سلطة السكّان في العام 

من أجل تحسين الخدمات، بما في ذلك افتتاح مكتب إضافّي في شرقّي  2018

قدس. على الرغم من ذلك، يجب على إدارة سلطة السكّان أن تواصل العمل على ال

خلق تغيير حقيقّي ومتواصل في مستوى الخدمات الممنوحة لسكّان شرقّي 

القدس، بما يشمل فحص طريقة تطبيق التوصيات التي ُقّدمت لها لفحص إجراءات 

رعة، وأن تقوم العمل وإجراءات الخدمة في مكتب شرقّي القدس على وجه الس

لزمة، بوضع خطّة عمل تفصيليّة لتطبيق التوصيات بما يشمل تحديد جداول زمنيّة مُ 

وكذلك يجب على المدير العاّم لسلطة السكّان أن يشمل في خطّة عمل السلطة 

نوات الثالث القادمة غايات كّميّة تتعلّق بتحسين الخدمة وتقصير أوقات االنتظار للسّ 

في مكتب شرقّي القدس، وعرضها على وزير الداخليّة. من المفتَرض أن تعكس هذه 

 األهداف الكّميّة إجراًء شاماًل لتحسين الخدمة لسكّان شرقّي القدس. 
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مّدة الزمنيّة القصوى لمعالجة طلبات يجب على مؤّسسة التأمين الوطنّي أن تحّدد ال

اإلقامة من قِبل قسم اإلقامة، وعليها أن تعمل على تذويت هذه القواعد من قِبل 

عاملي مؤّسسة التأمين الوطنّي، وأن تدير عمليّة إشراف ورقابة على تطبيقها؛ كما 

 يجب عليها أن تحّسن قاعدة بيانات معالجة طلبات اإلقامة من قِبل سكّان شرقيّ 

القدس، كي يجري استخدامها أيًضا كأداة إلدارة معالجة الطلبات منذ لحظة تقديمها 

 حتّى اتّخاذ القرار، بما يشمل إمكانيّة مراقبة اإلجراءات واإلشراف على هذه المعالَجة.

يجب على مؤّسسة التأمين الوطنّي القيام بخطوات تضمن أن تُعالَج بالسرعة الالئقة 

ن بفحص إقامة سكّان شرقّي القدس، بما يلغي الحاجة إلى الطلباُت التي تقتر

التوّجه إلى المحاكم بسبب عدم قيامها باتّخاذ القرارات. هذا اإلجراء سيحّسن 

الخدمة، وسيقتصد في الموارد، وسيعزّز ثقة الجمهور بمؤّسسة التأمين الوطنّي؛ 

ي تُفَحص اإلقامة وعليها كذلك أن تنشر على وجه السرعة التوجيهات اإلداريّة الت

َوفقها، وأن تنشر ما يلي: مراحل اإلجراء، وإمكانيّة إجراء التحقيق، وقائمة 

َم الطلب من  م الطلب. هذا النشر سيمكّن مقّدِ بالمستندات المطلوبة من مقّدِ

استنفاد حقوقه، وسيمكّن المحاكم من إجراء الرقابة على قرارات مؤّسسة التأمين 

 الوطنّي.

ة التأمين الوطنّي أن تطالب شركات التحقيق الخاصّة بأن يجب على مؤّسس

تستوفي شروط المناقصة، وأن توفّر القوى البشريّة على نحِو ما تستوجب مناقصة 

التزويد بخدمات التحقيق، وذلك في سبيل تقصير مّدة انتظار نتائج التحقيقات؛ وعليها 

نتائج التحقيق التي تقّدمها أن تخلق تغييًرا جذريًّا في إجراءات الفحص والرقابة ل

شركات التحقيق الخاصّة، كجزء من واجبها كسلطة إداريّة أن تتصرّف بنزاهة 

وبمعقوليّة، وأن تعتمد على قاعدة قرائن معقولة عند اتّخاذها للقرارات ذات الصلة. 

وعليها كذلك أن ترّسخ اإلجراءات التي يجب عليها القيام بها في هذا المجال بإجراء 

ّي منظّم، وأن ترّسخ إجراءات تفتيش ورقابة الئقة في كّل ما يتعلّق بحماية رقاب

 المعلومات المحفوظة لدى شركات التحقيق الخاصّة.

يجب على مدير شعبة التحقيقات في مؤّسسة التأمين الوطنّي أن يستخدم آليّات 

تفتيش ورقابة جارية وشاملة على التحقيقات التي تنّفذها شركات التحقيق بناء 

على مخطّطات تفتيش منظّمة، على ضوء الحقيقة أّن أنشطة التحقيق قد تنتهك 

ق انتهاًكا ملموًسا، بما في ذلك حّقه الحقوق األساسيّة للفرد الذي يدور حوله التحقي

 في الخصوصيّة واالحترام والمْلكيّة. 

 

 تلخيص

عائالت سكّان شرقّي القدس تقطن في البالد منذ ما قبل سنين من إقامة دولة 

إسرائيل، ويحّق لهؤالء كمقيمين دائمين أن يحصلوا على خدمات سلطة السكّان 

فيّة ونجاعة، وخالل مّدة زمنيّة معقولة، والهجرة ومؤّسسة التأمين الوطنّي بشّفا

وذلك من أجل استنفاد حقوقهم في موضوع مكانتهم المدنية، واستنفاد حقوقهم 

 من بين هذه الحقوق. المتعلقة بالضمان االجتماعي، والتأمين الصحيّ 

ُيظِهر هذا التقرير غياب سياسة حكوميّة شاملة في مسألة المكانة المدنيّة لسكّان 

قدس، فبداًل من وضع سياسة منهجيّة منظّمة ترتكز على عمل مكتبّي شرقّي ال
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األبعاد القانونيّة، فقد تبلور "نوع" من السياسة  -في ما يشمل-إدارّي شامل يشمل 

الحكوميّة من خالل قرارات عينيّة موضعيّة جرى اتّخاذها في سياق قضيّة محّددة 

بيق أحكام قضائيّة في اْلتماسات قّدمها َفَرَض على الدولة َسْبَر أغوارها، أو لغرض تط

سكّان شرقّي القدس من أجل انتزاع حقوقهم. هذا المنهج في العمل يمّس في 

بعض األحيان على نحٍو قاسٍ بقدرة سكّان شرقّي القدس على استنفاد حقوقهم 

 كمقيمين دائمين.

كّان شرقّي أّن جودة الخدمة التي وفّرتها سلطة السكّان لس ةّ أظهرت نتائج الرقاب

القدس كانت أدنى بكثير من تلك التي يحصل عليها المواطنون في سائر أنحاء البالد، 

وثّمة ما يدعو إلى التخوّف من أّن السلطة لم تعمل بجّديّة وبتصميم من أجل منح 

جدية لسكّان شرقّي القدس، ولم تعمل بمنهج الشّفافيّة في كّل ما خدمة ناجعة ومُ 

ييرات التي طرأت على سياساتها؛ ولم تبلور أنظمة وإجراءات يتعلّق بتعميم التغ

أ من قانون المواطَنة؛ ولم تُتِْح خدمات عبر  4لتطبيق الحّق في المواطَنة َوفق المادّة 

اإلنترنت باللغة العربيّة؛ ولم تعمل بتصميم في سبيل تقصير أوقات االنتظار الطويلة 

ْور لخدمات تسجيل المكا نة أو الحصول عليها؛ وأخفقت السلطة في للحصول على الدَّ

تقصير المّدة الزمنيّة التي تستغرقها معالجة طلبات الحصول على مكانة، وال سيّما 

معالجة طلبات الحصول على المواطَنة )وهي معالَجة اتّسمت بغياب مطلق 

للمعقوليّة(. التأخير االستثنائّي في معالجة طلبات الحصول على المواطَنة الذي 

واصل لبضع سنوات، دون اتّخاذ إجراءات ملحوظة من قِبل سلطة الهجرة لحّل يت

المشكلة، قد يفّسره سكّان شرقّي القدس بأنّه سياسة متعّمدة تسعى لوضع 

العقبات أمام حصولهم على مكانة مواطنين. منذ تبوُّؤ المدير العاّم الحالّي لمنصبه، 

تحسين معالجة هذه الطلبات.  بدأت سلطة السكّان في اتّخاذ خطوات في سبيل

يجب على السلطة أن تضاعف جهودها في هذا المجال؛ وذلك أّن هذه الفجوات 

تعكس إخفاًقا في عملها في كّل ما يتعلّق بمعالجة طلبات الحصول على المواطَنة، 

 وتمّس بثقة الجمهور بها.

أن تفرض -ةأسوة بغيرها من السلطات اإلداريّ -مؤّسسة التأمين الوطنّي مطالَبة 

تحديد مكانة  اتصالحياتها بطريقة تمكّن من توفير الخدمات بالسرعة الالئقة. إجراء

عتبر شرطًا أساسيًّا في مسار تُ و ةاإلقامة من قِبل مؤّسسة التأمين الوطنّي ضروريّ 

الحصول على التأمين الصّحّي وعلى حقوق الضمان االجتماعّي، وقد أظهرت نتائج 

نفَّذ بشّفافيّة وبسرعة الئقة عندما يتعلّق األمر تُ ال  اتاإلجراء ههذالعمل الرقابّي أّن 

بسكّان شرقّي القدس، مّما يلحق الضرر بإمكانيّة استنفادهم لحقوقهم. ال تنّفذ 

مؤّسسة التأمين الوطنّي عمليّات تفتيش ورقابة جارية على أنشطة التحقيق التي 

ألنشطة( قد تَنتهك الحقوق األساسيّة تنّفذها شركات التحقيق الخاصّة، والتي )أي ا

للفرد الذي يدور التحقيق حوله )الخصوصيّة والكرامة والمْلكيّة(، وال تُجري كذلك 

عمليّات تفتيش على حماية المعلومات التي تُحفظ لدى شركات التحقيق الخاصّة. 

ة عدم حماية المعلومات بطريقة الئقة يقترن بانتهاك الحقوق األساسيّة المتعلّق

 بخصوصيّة حياة سكّان شرقّي القدس.

وضع سياسات شاملة حول  بخاصّة،يجب على الحكومة بعاّمة، وعلى وزير الداخليّة 

المكانة المدنيّة لسكّان شرقّي القدس. يجب على وزير الداخليّة أن يطرح على 

 الحكومة مقتَرًحا لهذه السياسة بعد أن ُيبلَور على أساس عمل مكتبّي إدارّي شامل

-يشملفي ما -ويشمل ومع مؤّسسة التأمين الوطنّي،  القضاءبالتعاون مع وزارة 

مْجَمل أبعاد مجال المكانة ابتغاء التداول واتّخاذ القرار بشأن تبنّي المقتَرح.  فْحصَ 

ويجب على المدير العاّم لسلطة السكّان مواصلة العمل بكّل ما أوتَِي من قوّة على 
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ة وُمْجِدية لسكّان شرقّي القدس، على غرار تلك التي تقديم خدمات ناجعة ونوعيّ 

تُمنح لمواطني إسرائيل. ويجب على مؤّسسة التأمين الوطنّي أن تتّخذ اإلجراءات 

المطلوبة كافّة كي تجري معالجة الطلبات التي تقترن بتحديد اإلقامة على أحسن 

قة بخصوصيّات وجه وبالسرعة الالئقة، من خالل ضمان الحقوق األساسيّة المتعلّ 

 حياة سكّان شرقّي القدس.
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 רשות נתוני פי על

 בשכונות האוכלוסין
 ירושלים מזרח

 319,000-כ מתגוררים
 שהם ערבים תושבים

 מתושביה 96%-כ
. ירושלים של הערבים

 מתושבים 22,000-כ
 , אזרחים הם אלה

 תושבי 294,000-כ
 3,000-וכ, קבע

 ארעיים תושבים

 

 מבוא
מתושבי  38%-, שהם כערבים תושבים 332,600-ירושלים מתגוררים כ בעיר .1

 מהם 319,000-כ וההגירה על פי נתוני רשות האוכלוסין. 1העיר ירושלים

בדוח ביקורת זה,  הצירוף "מזרח ירושלים", .ירושלים מזרח בשכונות מתגוררים

  לתיאור השכונות הערביות בירושלים ולתושביה הערבים בלבד. מתייחס

"מזרח ב גםהמדינה  השיפוט והמינהל של ,המשפט הוחלו 1967בשנת  .2

חל על מזרח ירושלים גם חוק הכניסה לישראל, מתוקף זה . 2ירושלים"

פסיקת בית המשפט,  פי עלחוק הכניסה לישראל(.  -)להלן  1952-התשי"ב

במפקד האוכלוסין  ושהתפקד ,שהותם בישראל של תושבי מזרח ירושלים

ת קבע על פי ישיבלהתאזרחו, נעשית מכוח רישיון  לאו 1967-שהתקיים ב

 . תושב קבע( -)להלן  3חוק הכניסה לישראל

חוק האזרחות( קובע כללים למתן  -)להלן  1952-התשי"ב ,חוק האזרחות .1

אזרחות ישראלית, ואילו מעמד של תושב קבע מוסדר באמצעות חוק 

בע כי אשרות ורישיונות ישיבה בישראל ניתנים על ידי הכניסה לישראל, שקו

הזכויות  טומן בחובו אתמעמד האזרחות שר הפנים ומי שהוסמך על ידיו. 

תושבי  עם המדינה. האדם שר שלק  בכל הנוגע ל רבות ביותרוהחובות ה

כמעט קבע במדינת ישראל חייבים בכל החובות שהמדינה מטילה וזכאים 

הזכות לבחור ולהיבחר למשל,  ,אזרחים למעטכל הזכויות המגיעות לל

 .דרכון ישראלישאת לכנסת והזכות ל

חידת סמך עצמאית , כירשות האוכלוסין( - רשות האוכלוסין וההגירה )להלן

, מופקדת, בין היתר, על הטיפול בבקשות של אנשים הפניםשל משרד 

 הנפקת מסמכי זיהוישל אזרח או של תושב קבע ובבקשות למעמד  לקבלת

כשר הפנים. מינואר  . בתקופת הביקורת כיהן מר אריה מכלוף דרעיונסיעה

מנכ"ל רשות שימש מר אמנון בן עמי בתפקיד  2016עד דצמבר  2010

שימש מ"מ המנכ"ל מר אמנון שמואלי,  2017. ממועד זה ועד יוני האוכלוסין

 -יוסף )להלן -המנכ"ל פרופ' שלמה מור משמש בתפקיד 2017ומיולי 

 הנוכחי(. המנכ"ל

-מרבית ענפי הביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה .3

והזכאות  ,4חוק הביטוח הלאומי( חלים על "תושב ישראל" -להלן ) 1995

 -להלן ) 1994-בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד לביטוח

  .חוק הביטוח הלאומי" לעניין תושבניתנת ל"חוק ביטוח בריאות( 

 זהתושבות לעניין חוק . חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב ישראל

 ,מבחנים משפטיים שנקבעו בפסיקהעל פי פי תשתית עובדתית ו נבחנת על

 
  .2016נתונים הנכונים לסוף שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   1

(, 1; צו סדרי השלטון והמשפט )מס' 1948-ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח11סעיף   2

 .1967-התשכ"ז

 בג"ץ עווד(. -)להלן  424( 2, פ"ד מב )מוברק עווד נ' ראש הממשלה ושר הפנים 282/88בג"ץ   3

ישראל", למשל, כדי שאדם יוכר כ"הורה מבוטח" הזכאי לקבל קצבת ילדים עליו להיות "תושב   4

 לחוק הביטוח הלאומי. 240-ו 66, 65כקבוע בהוראות סעיפים 
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נקבע בפסיקה עוד  .5מגורי קבע בתחומי מדינת ישראל ,וכוללים, בין השאר

להכיר בו כתושב רק אם  כי גם אם אדם נושא תעודת זהות ישראלית, יש

 .ישראלתחומי מדינת כתובתו ומרכז חייו הם בתוך 

וכן מתוקף חוקים  המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי

נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה ו נוספים

שימש  2017ועד ינואר  2012-מ זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן.

 2017יוסף כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, ומנובמבר -' שלמה מורפרופ

. שר העבודה, הרווחה והשירותים מנכ"לכ משמש מר מאיר שפיגלר

שר העבודה והרווחה( ממונה על ביצועו של חוק הביטוח  -החברתיים )להלן 

 . בתקופת הביקורת כיהן ח"כ חיים כץ כשר העבודה והרווחה. 6הלאומי

איש( מתגוררים  319,000-ערבים של ירושלים )כמתושביה ה 96%-כ .4

בתמונה ובתרשים הבאים יוצגו מפת העיר ירושלים,  בשכונות מזרח העיר.

ובה סימון השכונות הערביות שבה, ופילוח אוכלוסיית מזרח ירושלים על פי 

 287,000 היו 2018-מעמדם האזרחי. על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי ב

הם תושבים לפי חוק הביטוח הלאומי, ולפיכך  מתושבי מזרח ירושלים

 .7גם לפי חוק ביטוח בריאותתושבים 

 
)פורסם במאגר ממוחשב, נג'אתי קואס נ' המוסד לביטוח לאומי  14-09-65521עב"ל )ארצי(   5

27.3.17.) 

 לחוק הביטוח הלאומי.  400סעיף   6

 .2018נתוני מינהל מחקר ותכנון מערכות מידע במוסד לביטוח לאומי מאוגוסט   7
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 בירושלים הערביות השכונות מפת: 1 תמונה

 

 .2018 אוגוסט, ותשתיות תכנון מינהל, ירושלים מעיריית התקבלה המפה

 .לצורך המחשה בלבד של שכונות מזרח ירושלים ואינה מייצגת גבולות מדינייםהמפה  *
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מעמדם האזרחי, יולי מזרח ירושלים על פי  אוכלוסייתפילוח : 1 תרשים

 8)באלפים( 2018

 

 .2018, מיולי אגף לתכנון מדיניות ברשות האוכלוסיןנתוני ה

שימת רחובות מוגדרת של מזרח ירושלים, והם אינם כוללים את מי רנתונים מבוססים על ה * 

 שהלאום שלו "יהודי".

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את טיפול המדינה  2018ספטמבר -בחודשים פברואר

בנושא מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. הבדיקה כללה את הנושאים 

; המדיניות הממשלתית בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושליםהאלה: 

מוסד ; וקביעת מעמד תושבות בידי השירותי רשות האוכלוסין במזרח ירושלים

לביטוח לאומי לצורך קבלת זכויות סוציאליות. הביקורת נערכה ברשות 

האוכלוסין ובמוסד לביטוח לאומי. בדיקות השלמה נערכו במשרד הפנים 

 ובמשרד המשפטים. 

 2018במסגרת עבודת הביקורת ראיינו נציגי משרד מבקר המדינה באפריל 

 טור במזרח ירושלים. -תושבים בשכונת א

 
על פי חוק הכניסה לישראל "אשרה ורישיון לישיבת ארעי" בישראל מוענקת לאדם העונה   8

על אחד הקריטריונים האלה: מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, 

, ורוצה לשהות עד שלוש שנים בישראל, כדי לבדוק את האפשרות ואת 1950-התש"י

מי שרוצה לשהות בישראל למטרת לימודים או  התנאים להשתקעות בישראל כעולה;

השתלמות; הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו בישראל לפי הזמנת 

מוסד דת; מי ש"רוצה לשהות בישראל על פי רישיון לישיבת ארעי, למטרה שאיננה נמנית 

 על המטרות האמורות לעיל".
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משלתית בדבר מעמדם המדיניות המ

 האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

קובע כי , 1948-תש"חהב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 11סעיף  .1

ישראל -המדינה יחולו בכל שטח של ארץ "המשפט, השיפוט והמינהל של

' מס) שהממשלה קבעה בצו". הממשלה קבעה בצו סדרי השלטון והמשפט

ישראל שבו חלים  שטח של ארץ אהי כי "מזרח ירושלים" ,1967-תשכ"זה (,1

חל על מזרח ירושלים  מתוקף כך. 9של המדינה המשפט, השיפוט והמינהל

 בזמן שהתפקדו פיו תושבי מזרח ירושלים ועל, גם חוק הכניסה לישראל

מכוח אשרה  , שוהים בישראלהתאזרחו לאו 1967-ב האוכלוסין מפקד

 תושבי ילדים של והם תושבי קבע. כך גם מעמדם של שיון לישיבת קבעיור

הכניסה  חוק בעלי רישיון לישיבת קבע מוסדר מכוח ירושלים מזרח

 .10לישראל

 מעמד של תושב קבע מחייב מגורים דרך קבע בתחומי ישראל. אם עזב

אחרת, בסמכות שר הפנים לבטל את  במדינה והשתקע ישראל התושב את

לחוק הכניסה לישראל ובהתאם  11יף מעמדו כתושב קבע בהתאם לסע

תקנות הכניסה  -)להלן  1974-תשל"דה, לתקנות הכניסה לישראל

 לישראל(.

הממשלה היא הגוף הממשלתי המרכזי העוסק בעיצוב מדיניות. תפקודה  .2

המיטבי מותנה ביכולת של כל אחד מחבריה להיחשף למידע ולידע, 

צורכי המשק,  לנתח לעומק תהליכים ושיקולים בראייה כוללת של

. 11הכלכלה והחברה ולקיים תהליכים המבטיחים עבודת מטה איכותית

ביסוד הדיונים וההחלטות במסגרת עבודת המטה אפשר שיעמדו עמדות 

מקצועיות שונות, שיקולי מדיניות מנוגדים וחלופות שונות לביצוע 

המדיניות המועדפת על מקבלי ההחלטות. ועדות מקצועיות שונות עמדו 

. במהלך 12השנים על הצורך בחיזוק עבודת המטה הממשלתית במהלך

 
נוסח חדש[, שהסמיך את שר הפנים להרחיב את א לפקודת העיריות ]8בד בבד נחקק סעיף   9

תחום השיפוט של עירייה פלונית לפי שיקול דעתו, ומכוחו הכריז השר על הרחבת תחום השיפוט 

 של עיריית ירושלים לשטחים נוספים במזרח העיר.

 -( )להלן 14.3.17)פורסם במאגר ממוחשב,  אכרם עבד אלחאק נ' שר הפנים 3268/14עע"ם   10

 -)להלן  573( 1, פ"ד מג )ריינהלד עיסא נ' שר הפנים 48/89אק(; בג"ץ עווד; בג"ץ פס"ד אלח

 בג"ץ עיסא(.

סדרי עבודתה של המועצה  -(, "משרד ראש הממשלה 2015) ג65 דוח שנתימבקר המדינה,   11

 .312הלאומית לכלכלה", עמ' 

תמכים מתקציב המדינה מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים נ-הוועדה הציבורית  12

(. דין וחשבון 1989, כרך ב )אוגוסט דוחות ועדות המשנה -דין וחשבון )ועדת קוברסקי(, 

בראשות השופט )בדימוס(  2006חלקי של הוועדה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

 .17.9.06מיום  525אליהו וינוגרד, שמונתה בהחלטת ממשלה מס' 
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 במעמד ההכרה
 מקנה קבע תושבות

 זכויות של מגוון
 הזכות כמו, חשובות

 והזכות משפחה לחיי
 וכן, תנועה לחופש
 בתחום זכויות

 כמו, כלכלי-החברתי
 לביטוח הזכות

 רפואיים ולטיפול
 לביטחון והזכות

 סוציאלי

 

המדינה, בדוחות שונים, על הצורך בחיזוק יכולותיה  השנים עמד גם מבקר

 . 13של הממשלה לדון ולהכריע בענייני מדיניות

פני ל אחריות משותפתב נושאתהממשלה על פי חוק יסוד: הממשלה, 

 עליהם.השר ממונה שפני ראש הממשלה לתפקידים להכנסת; שר אחראי 

שר הפנים ממונה על ביצועו של חוק הכניסה לישראל, שבמסגרתו מוסדר 

כאמור מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים, ועל ביצועו של חוק 

. שר העבודה 14האזרחות, שמכוחו מוסדרת הענקת אזרחות לתושבים אלה

עומד בראש והרווחה ממונה על ביצועו של חוק הביטוח הלאומי, שלפיו הוא 

המועצה של המוסד לביטוח לאומי שתפקידיה, בין היתר, לפקח על פעולות 

 .15המוסד והנהלתו

החוקים שנחקקו לאיחוד העיר ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים יצרו  .3

בעיות משפט ומינהל שהשפיעו על חיי האוכלוסייה הערבית )ראו להלן(. 

 -)להלן  2018-רסם בבמחקר שערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות ושפו

המחקר( הוצגו עדויות להצעה שעלתה באותה עת להקנות אזרחות לתושבי 

החל להתקבע מעמדם  1968מזרח העיר שנדחתה מסיבות שונות, ומשלהי 

של ערביי מזרח ירושלים כתושבי ישראל הזכאים לחופש תנועה ולזכויות 

 זכויות של רחבנ מגווןקנה מ קבע תושבות מעמדההכרה ב. 16סוציאליות

 המשפחתי התא שלמותלו משפחה לחיי הזכות , כמוומהותיות חשובות

כלכלי, כמו -החברתי בתחום מהותיות זכויות וכן ,הזכות לחופש תנועהו

 .לתעסוקה הזכות, הזכות לביטחון סוציאלי ויםרפואי ולטיפול ביטוחלהזכות 

במחקר נכתב כי בקרב מקבלי ההחלטות והדרג הפקידותי הבכיר בישראל 

נדחק נושא מעמד תושבי מזרח ירושלים הערבים למקום נמוך בסולם 

העדיפויות, ונראה שהוא נופל לעיתים בין הכיסאות. עוד נכתב במחקר כי 

גם הגופים הממשלתיים העוסקים במיעוט הערבי בישראל ובשיפור מצבו 

הכלכלי ממעטים לעסוק בנושא המעמד, וכי חלק מן הציבור בישראל, 

ובהם מקבלי החלטות במוסדות הממשל, אף אינו ער לייחודה של 

 .17ושלמיתיר-התושבות המזרח

למעמדם האזרחי של תושבי  הנוגעותסוגיות יסוד  הועלוהשנים  במהלך .4

בעתירות רבות של תושבי מזרח העיר. לדוגמה מזרח ירושלים, בייחוד 

ההסדר הקבוע בחוק  נקבע כי 201718-בפסק דין של בית המשפט העליון מ

לפיו שהייה בארץ תהיה רק על פי רישיון ישיבה או ו ,הכניסה לישראל

 
סדרי עבודתה של המועצה  -(, "משרד ראש הממשלה 2015)ג 65 שנתידוח מבקר המדינה,   13

(, בפרק "עבודת מטה במשרדי הממשלה", 2002)ב 53דוח שנתי ; 312הלאומית לכלכלה", עמ' 

ממצאי מעקב", עמ'  -(, בפרק "עבודת מטה של משרדי הממשלה 2005)ב 55דוח שנתי ; 5עמ' 

197-191 . 

 לחוק האזרחות. 17סעיף  לחוק הכניסה לישראל; 15סעיף   14

 לחוק הביטוח הלאומי.  14-ו 12לחוק הביטוח הלאומי; סעיפים  400סעיף   15

, מכון 2017-1967ישראל וערביי מזרח ירושלים,  -תושבים, לא אזרחים אמנון רמון,   16

 .84-78(, עמ' 2017ירושלים למחקרי מדיניות )

 . 295שם, עמ'   17

 (. 13.9.17)פורסם במאגר ממוחשב, פה נ' שר הפנים ח'אלד אבו ער 7803/06בג"ץ   18
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זה אינו ישים שבבסיס חוק רציונל , והנועד לחול על זרים ותיירים ,אשרה

אינם מהגרים שהם  , מפניתושבי מזרח ירושליםכלפי  באותה העוצמה

זיקתם לאזור מגוריהם חזקה ביותר,  . כלומרשהגיעו לישראל ממדינה אחרת

טרם עוד  אזורב וישבושהבוגרים שבהם  במשך עשרות שנים וכמי שחיו ב

בדברי ההסבר לתיקון  המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל. החלת

שבוצע בחוק הכניסה לישראל, העוסק בסמכות שר הפנים לבטל רישיון 

לישיבת קבע, בהמשך לאותו פסק דין, נכתב כי "התיקון המוצע מבחין בין 

מהגר, שהגיע לישראל וקיבל בה מעמד, לבין מציאות מורכבת יותר, כגון 

 . 19שיבת קבע שניתן לתושב מזרח ירושלים החי בה שנים רבות"רישיון לי

בעקבות סוגיות היסוד שהועלו בפני בתי המשפט התפתחה במהלך השנים 

פסיקה ענפה, כפי שתפורט להלן, אשר יצרה שינויים רבים ועקרוניים באופן 

שבו על המדינה לנהוג בטיפול בבקשות של תושבי מזרח ירושלים בנוגע 

חי. על רקע זה יש מקום לציין את דברי השופט רובינשטיין למעמדם האזר

: "במזרח ירושלים חל חוק ישראל, 201320בדעת מיעוט שלו בבג"ץ מדצמבר 

, וכל עוד כזה הוא המצב המשפטי יש לתושבי מזרח 1967-על פי חקיקה מ

ובהן תיעוד, תנועה, עבודה, ביטוח לאומי  -ירושלים זכויות רבות בישראל 

על כן גם אם קיים הבדל בינם לאזרחים, מעמדם משמעותי דיו ובריאות. 

 כדי לקיים בו דיון מעמיק". 

על רקע מעמדם האזרחי המיוחד של תושבי מזרח ירושלים, על רקע הפסיקה 

הענפה שתפורט להלן ועל רקע האחריות לביצוע הוראות חוק הכניסה 

ת כוללת לישראל, משרד מבקר המדינה בדק אם נקבעה מדיניות ממשלתי

לטיפול במעמדם האזרחי של תושבים אלה, ואם היה בה מענה לסוגיות היסוד 

חוק האזרחות ולשינויים שהתהוו במהלך השנים. שינויים כאלה הם לדוגמה 

הוראת השעה(, וכן  -)להלן  2003-"גסתשה שעה(,הוראת ) לישראל והכניסה

הקמת גדר ההפרדה, שיצרה תאי שטח השוכנים מחוץ לתחומה המוניציפלי של 

" . הבדיקה נעשתה בגופי הממשל העיקריים 21ירושלים אך "בתוך הגדר

רשות האוכלוסין והמוסד  -המופקדים על הסדרת מעמדם של תושבים אלו 

במטה לביטחון לאומי לביטוח לאומי. נעשתה בדיקה גם במשרד המשפטים ו

 במשרד ראש הממשלה, המעורבים אף הם בתהליכים אלו. 

 
 . 2018-(, התשע"ח30הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס'   19

ממשלת ישראל, מפקד מחוז  -אלמגור, ארגון נפגעי טרור נ' ועדת השרים  8854/13בג"ץ   20

 (. 30.12.13)פורסם במאגר ממוחשב,  משטרת ישראל -ירושלים 

במעמדם של השטחים שבתוך השטח המוניציפלי של העיר אך נמצאים מחוץ לגדר לא חל שינוי   21

 ההפרדה.
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 מדיניות נקבעה לא

 כוללת ממשלתית
 האזרחי מעמדם בדבר
 מזרח תושבי של

 מדיניות באין. ירושלים
 תושבי נאלצו כאמור
 לפנות ירושלים מזרח

 משפטיות לערכאות
 זכותם את לממש כדי

 אזרחי מעמד לקבל
 נוספו וזכויות

 

מהבדיקה שנעשתה בגופי הממשל האמורים עולה כי לא נקבעה מדיניות 

ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. שר 

הפנים, הממונה על ביצוע חוק הכניסה לישראל, לא קבע מדיניות כזו. 

עות רשות האוכלוסין, אף לא יזם ביצוע עבודת מטה כתשתית השר, באמצ

 -לקביעת מדיניות, והרשות לא מיפתה את הסוגיות המרכזיות בנושא זה 

ולא ניתחה את  -למשל סוגיות שעלו בפסיקה )על כך ראו להלן( 

משמעויות ההסדרים הקיימים ואת השלכתם על חיי התושבים. גם שר 

ביצועו של חוק הביטוח הלאומי, לא יזם העבודה והרווחה, שממונה על 

קביעת מדיניות כזו, וכך גם הנהלת המוסד לביטוח לאומי. הביקורת 

לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ובמטה ב

העלתה שגם הם לא יזמו עבודת מטה  ,המעורבים אף הם בתהליכים אלו

 כאמור. 

כמתואר להלן, באין מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של 

תושבי מזרח ירושלים לפנות תושבי מזרח ירושלים, במהלך השנים נאלצו 

לערכאות משפטיות כדי לממש את זכויותיהם למעמד אזרחי וזכויות 

 האמורותבסוגיות  ההכרעהמרכז הכובד של נוספות הנובעות ממעמד זה, ו

 .היה, הלכה למעשה, בידי המערכת השיפוטית

 

 

שינוי נוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח 
 לאומי בעקבות פסיקה נסיבתית

כלל, על שר הפנים לקבל החלטות בעניין מעמדם האזרחי של תושבי מזרח כ

ירושלים לפי חוק הכניסה לישראל ובהתאם לכללי המשפט המינהלי, וזאת 

בהליך סדור ומקצועי ועל בסיס אמות מידה ברורות. נוסף על כך, חוק הכניסה 

 לישראל הקנה לשר שיקול דעת נרחב בהחלטותיו, ולפיכך, בהתאם להלכה

הפסוקה, הוא נדרש לקבוע נהלים ברורים התוחמים ומסדירים את אופן הפעלת 

 . 22שיקול הדעת שלו בהחלטותיו המתקבלות לפי חוק זה

מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים מוסדר הן באמצעות חוק הכניסה 

לישראל וחוק האזרחות ותקנות שהותקנו מכוחם; באמצעות הפסיקה, והן 

הלים של רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי. במשך באמצעות מכלול נ

 האוכלוסין רשותשינו  ,שיפוטיות והכרעות משפטיים הליכיםהשנים, בעקבות 

 . 2כמפורט להלן בתרשים נוהליהם, את  לאומי לביטוח והמוסד

 
 1689/94(; בג"ץ 10.8.08)פורסם במאגר ממוחשב,  משרד הפנים נ' דלאל עויסאת 5569עע"ם   22

 בג"ץ הררי(.  -)להלן  15( 1, פ"ד נא)הררי נ' שר הפנים
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שינויים בנוהלי רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח : 2תרשים 

 201823עד  1989, משפטיים והכרעות שיפוטיותהליכים לאומי בעקבות 

 

 .23המספרים המופיעים בסוגריים מתייחסים למקור המתאים המופיע בהערת שוליים  * 

 
חיג'אזי נ' המוסד  4678/99בג"ץ  (3); הפנים גרבית נ' שר 2792/93בג"ץ  (2)בג"ץ עיסא;  (1)  23

 15.3.00תצהיר שרנסקי, ניתן ביום ( 4)(. 23.11.99)פורסם במאגר ממוחשב,  לביטוח לאומי

רופאים  2100/99בג"ץ ( 5); המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים 2227/98במסגרת בג"ץ 

בג"ץ רופאים לזכויות  -ן ( )להל3.7.01)פורסם במאגר ממוחשב, לזכויות אדם נ' שר הבריאות 

. עוד ג'אברא נ' שר הפנים 2783/03, בג"ץ גאבר נ' משרד הפנים 4892/99בג"ץ  (6)אדם(; 

, בג"ץ אלבטש נ' מנהל אגף בכיר בלשכת האוכלוסין וההגירה 176/12לעניין זה ראו בג"ץ 

ה הודעה שניתנ( 7); חאלד אבו עודה נ' מנהל אגף לשכת האוכלוסין וההגירה 1326/17

-12500-10וב"ל  מוחמד ג'אלב עסילה נ' המוסד לביטוח לאומי 21942-03-11במסגרת ב"ל 

חליל נ' שר  5037/08פס"ד אלחאק; עע"ם ( 8); עטאללה גאסר נ' המוסד לביטוח לאומי 12

-18693-07עב"ל )ארצי( ( 9)פס"ד חליל(;  -( )להלן 19.12.17)פורסם במאגר ממוחשב, הפנים 

עת"ם  (10)(. 26.3.17)פורסם במאגר ממוחשב, מוסד לביטוח לאומי חאלד חלאק נ' ה 13

פס"ד אבו  -( )להלן 4.6.17)פורסם במאגר ממוחשב,  אבו סרחאן נ' שר הפנים 39174-11-13

 ח'אלד אבו ערפה נ' שר הפנים 7803/06בעקבות פסק הדין בעניין בג"ץ  (11)סרחאן(; 

ח'אלאילה נ' המוסד  13304-07-13)ארצי( עב"ל  (12)(; 13.9.17)פורסם במאגר ממוחשב, 

 בג"ץ ( 13)פס"ד ח'אלאילה(;  -( )להלן 13.3.18)פורסם במאגר ממוחשב, לביטוח לאומי 

וכן "הודעה בנושא חידוש תעודת מעבר  סלמאן נ' רשות האוכלוסין וההגירה 3163-18

 . 13.5.18-ביומטרית בלשכות הרשות" שפרסמה רשות האוכלוסין באתר האינטרנט שלה ב
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 להלן פרטים בדבר כמה מהשינויים המפורטים בתרשים:

 :שפקע קבע לישיבת רישיון השבת בדבר האוכלוסין רשות מדיניות .1

)ג( לתקנות הכניסה לישראל קובעת: "תוקפו של רשיון לישיבת  11תקנה 

קבע יפקע... אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ 

יראו אדם כמי שהשתקע במדינה א כי "11לישראל". בהמשך קובעת תקנה 

הוא שהה מחוץ לישראל  (1) מחוץ לישראל אם נתקיים בו אחד מאלה:

הוא קיבל רשיון לישיבת קבע באותה  (2) ;...נים לפחותתקופה של שבע ש

 ."הוא קיבל את האזרחות של אותה מדינה בדרך של התאזרחות (3) מדינה;

בסמכות שר הפנים לאשר בקשה להשבת רישיון לישיבת קבע שפקע, 

 )א( לחוק הכניסה לישראל. 2בהתאם לסעיף 

מזרח ירושלים הוגשה עתירה שבמסגרתה ביקשו העותרים תושבי  1998-ב

לבטל את החלטות שר הפנים בדבר שלילת מעמדם כבעלי רישיונות 

לישיבת קבע בישראל לפי תקנות הכניסה לישראל; כן ביקשו כי שר הפנים 

יימנע משלילת מעמד לפי הוראות אלו עד אחרי שיגבש כללים, נהלים 

וקריטריונים חדשים שינחו אותו בכך ולאחר תקופת מעבר סבירה מיום 

, הודיע שר הפנים 2000סומם ברבים. במהלך הדיון בעתירה, בשנת פר

על נוהל המכונה "נוהל שרנסקי", ולפיו החליט  24לשעבר במסגרת תצהיר

להקל על תושבי מזרח ירושלים ולהעניק במקרים מסוימים רישיון לישיבת 

רשות האוכלוסין, והיא  נוהלקבע למי שרישיונו פקע. מדיניות זו אומצה ב

גבי מי ששהה מחוץ לישראל תקופה ארוכה, ואינה חלה על מי תקפה ל

נוהל  -שרכש רישיון לישיבת קבע במדינה זרה או התאזרח בה )להלן 

 שרנסקי(. 

נידון בבית המשפט העליון ערעור על עתירה אחרת שהגיש תושב  2017-ב

מזרח ירושלים שפקע רישיונו לישיבת קבע משום שהשתקע בארצות הברית 

 . במסגרת העתירה התבקש שר הפנים להשיב את הרישיון.25אזרחותוקיבל בה 

השר הודיע לבית המשפט על החלטתו בדבר מדיניות מרחיבה של "נוהל 

גם אם המבקש רכש  שפקעה ניתנת להשבה שרנסקי", ולפיה תושבות

 רישיון לישיבת קבע במדינה זרה או התאזרח בה, בתנאים מסוימים. 

לביטוח לאומי של ילדים שאחד מהוריהם  במוסד םרישו תהסדר .2

ורשות האוכלוסין טרם קיבלה החלטה בדבר  ,תושב קבע בישראל

בהתאם לנוהלי רשות האוכלוסין, תנאי הכרחי להענקת מעמד  מעמדם:

לילד שאחד מהוריו תושב קבע הוא הוכחה ש"מרכז החיים" של ההורה 

מו לה; אם תושב הקבע היה בישראל בעת הגשת הבקשה ובשנתיים שקד

הילד בן שנתיים או יותר נדרשת גם הוכחה שמרכז חייו היה בישראל בעת 

 
המוקד להגנת  2227/98במסגרת בג"ץ  2000תצהיר שר הפנים נתן שרנסקי שהוגש במרץ   24

 . הפרט נ' שר הפנים

 ופס"ד חליל. בנוגע למדיניות המרחיבה ראו פס"ד אלחאק  25
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 . הזכאות לביטוח בריאות לפי חוק ביטוח26הגשת הבקשה ובשנתיים שקדמו לה

בריאות היא לתושב, ולכן עד שהסדירה רשות האוכלוסין את מעמד 

פסק הילדים כתושבי קבע הם לא היו זכאים לביטוח בריאות לפי החוק. ב

שהתקבל בהסכמה נקבע "הסדר ילדי מזרח ירושלים", ולפיו  200127-דין מ

ושביקשו לקבל רישיון לישיבת  ילדים שאחד מהוריהם תושב קבע בישראל

גם אם רשות  זכאים לשירותי בריאות מכוח חוק ביטוח בריאותקבע, יהיו 

מוסד ההאוכלוסין טרם קיבלה החלטה בדבר מעמדם. תחילה החיל 

 רחיב אותוהבהמשך ו ,סדר על תינוקות עד גיל שנהאומי את ההלביטוח ל

  שנתיים וחצי.ולבסוף עד גיל שנתיים עד גיל  ,עד גיל שנה וחצי - בהדרגה

הסדר ילדי מזרח בעתירה שנגעה לבית הדין הארצי לעבודה דן  2018-ב

במסגרת ההליכים המשפטיים הוצע למדינה לבחון את הרחבת , ו28ירושלים

ו דיונים בהובלת התקיימ ,בין השארו זו,אפשרות  בחנה המדינה .הסדרה

 לאומי לביטוח המוסד, האוכלוסין רשות ובהשתתפותמשרד המשפטים 

 הסדר לכדי להגיע הצליחה לא המדינה אולם, ווהאוצר הבריאות ימשרדו

 להרחבת מתנגדת היא כי והודיעההאלה  םגופיה כלל על המוסכם

בפסק הדין נקבע כי ההסדר האמור יורחב באורח ניכר, כך . 29ההסדר

 . 14קטינים עד גיל שיחול גם על 

 נולדומהוריהם תושב קבע והם  שאחד קטיניםמעמדם של  הסדרת .3

שרק אחד  14מתחת לגיל  יםילדכי  30בית המשפט קבע :לישראל מחוץ

כחוק  לשהות בישראלזכאים למעמד שיאפשר להם  קבעמהוריהם תושב 

לפחות, ויהיו  שנתייםבמשך  בישראל מרכז חייםהשלמת התנאי של עד 

זכאים לפיכך למעמד של תושבי קבע. כמו כן נקבע שרשות האוכלוסין 

תתאים את נהליה לקביעה זו בתוך זמן סביר, לרבות קביעת סוג המעמד 

 שיוענק לילדים עד השלמת התנאי האמור. 

"הטיפול  נוהל אתפעמיים  האוכלוסין רשות תיקנה המשפטי ההליךבמהלך 

 שרק לישראל מחוץ שנולד לקטין בישראל ישיבה רישיון למתן בבקשה

, שלא הסדיר את מעמדם של קטינים "קבע כתושב רשום מהוריו אחד

בתקופה שבין הגשת הבקשה ועד שהוכח מרכז חיים  14מתחת לגיל 

עדכנה רשות  תחילה. בישראל במשך שנתיים לפחות )תקופת הביניים(

 31היתר מת"ק 14האוכלוסין את הנוהל כך שיינתן לקטינים מתחת לגיל 

סמכות שר הפנים אין לאולם בית המשפט עמד על כך שת הביניים, ותקופב

, שנית הנוהל את רשותלפיכך תיקנה ה .היתרי מת"ק על פי הדין להעניק

 
, "נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין 5.2.0030רשות האוכלוסין, נוהל מס'   26

של נוהל  4; מהדורה מס' 1.8.17שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע", 

שרק  , "נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל5.2.0029מס' 

 ".1974-לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד 12אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה 

 ההסדר אושרר בבג"ץ רופאים לזכויות אדם.   27

 פס"ד ח'אלאילה.  28

 במסגרת פס"ד ח'אלאילה.  2015הודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה מנובמבר   29

 פס"ד אבו סרחאן.   30

ק( היא נציגות של יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים באזור מינהלת תיאום וקישור )מת"  31

 יהודה ושומרון. היתר מת"ק הוא אישור מהמפקד הצבאי, על פי תחיקת האזור, לשהייה בישראל.
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 בתי פסיקות ריבוי

 והשינויים המשפט
 רשות של בנהלים

 והמוסד האוכלוסין
 לאומי לביטוח
 החלטות כי מלמדים
 מעמדם בנושא
 תושבי של האזרחי
 ירושלים מזרח

 הוק-אד מתקבלות
 לסוגיות בנוגע

 על נכפה שליבונן
 לצורך או המדינה
 הכרעות יישום

 שיפוטיות

 

תנאי מרכז החיים,  השלמת עד ועומדת תלויה תישאר כזו שבקשה כך

 זה זמן בפרק כי יצוין שבו בקשה הגשת על אישור קטיןיקבל ה זו ובתקופה

 בית קבע הדין בפסק. מגישי הבקשה כלפי אכיפה הליכי נקטויי לא

זה, שכן אין אסמכתה בחוק למעמד של  בתיקוןגם  די לא כי המשפט

רשות האוכלוסין  תיקנהבעקבות פסק הדין  "אישור על הגשת בקשה".

בתקופת הביניים יינתנו לקטינים מתחת לגיל ש כךאת הנוהל,  נוספתפעם 

היתרי אשרות ורישיונות לישיבה בישראל על פי חוק הכניסה לישראל או  14

 מת"ק. 

קודם להכרעת בית המשפט ביקשה המדינה למחוק את העתירה 

בעניין המעמד בתקופת הביניים, וטענה שתוך כדי ניהול ההליך 

ניינם של העותרים, ולכן התייתרה העתירה. חלפה תקופת הביניים בע

בית המשפט דחה בקשה זו והתייחס בפסק דינו למציאות שבה 

נמנעת רשות האוכלוסין מהסדרת המעמד בתקופת הביניים, וקבע כי 

"העתירה מעלה שאלה עקרונית אשר שבה לפתחן של הערכאות, 

פעם אחר פעם, ואין הצדקה להתחמק מהכרעה בה רק בשל הענקת 

מעמד עם חלוף הזמן... ואין הצדקה שבחסות טיעון בעניין חלוף ה

הזמן, לא יוסדר עניין מעמדם של הקטינים בנוהל מתאים; ובפרט 

כאשר בתי המשפט לעניינים מינהליים הנחו את המשיב ואף הורו לו, 

 לתקן את נהליו, כאמור, והוא נמנע מעשות כן". 

ניות בנוגע למעמדם ריבוי הפסיקות של בתי המשפט בשאלות עקרו

וזכויותיהם של תושבי מזרח ירושלים והשינויים שנדרשים רשות האוכלוסין 

בנושא זה  החלטותוהמוסד לביטוח לאומי לעשות בנהליהם מלמדים כי 

המדינה  על נכפהליבונן ש ,תומסוימ ותלסוגי בהתייחסהוק -אדמתקבלות 

. החלטות אלה אינן מספקות מענה שיפוטיות הכרעות יישוםלצורך  או

של תושבי מזרח  שלם וקוהרנטי לסוגיות יסוד בתחום מעמדם האזרחי

  .ירושלים

נמסר לגבי  2019בתשובת המוסד לביטוח לאומי למשרד מבקר המדינה מינואר 

כלל הליקויים המפורטים בדוח ביקורת זה, כי הנהלת הביטוח הלאומי אימצה 

את ממצאיו ואת ההמלצות המתבקשות לטיפול בכשלים שנחשפו במהלך 

 תהליך הבדיקה. בכוונת המוסד לביטוח לאומי להקדים את המאוחר, ולהטמיע

לאלתר את הנדרש כדי להסדיר את התנהלותו השוטפת בהתאם להמלצות 

 טיוטת הדוח. 

 2019בתשובת שר הפנים ורשות האוכלוסין למשרד מבקר המדינה מינואר 

נמסר כי מדיניות משרד הפנים היא חלק ממדיניות כוללת, אשר אמורה להתוות 

 הממשלה בסוגיית ירושלים. 
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נים ולרשות האוכלוסין, כי אחריות משרד מבקר המדינה מעיר לשר הפ

פני ראש הממשלה הפנים לשר הממשלה אינה מפחיתה מאחריות 

ביצועם של חוק הכניסה  -ם וביניהם עליההוא ממונה לתפקידים ש

לישראל וחוק האזרחות, שבמסגרתם מוסדר מעמדם האזרחי של תושבי 

ים מזרח ירושלים והענקת אזרחות לתושבים אלה בהתאם לתנאים הקבוע

בחוק. מתוקף אחריות זו היה על שר הפנים לקיים עבודת מטה מקיפה 

לגבי כלל היבטיו של תחום המעמד, ובכלל זאת למפות את הסוגיות 

המרכזיות ולנתח את המשמעויות ואת ההשלכות בעניינם; בהמשך היה 

עליו להביא לפני הממשלה הצעה בדבר מדיניות ממשלתית כוללת, 

 דבר אימוצה, אולם הוא לא עשה זאת. לצורך דיון והחלטות ב

כי טיפולו  2019המטה לביטחון לאומי השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 

בסוגיות הנוגעות למעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים החל רק בשנתיים 

האחרונות, וכי הוא יבחן את ממצאי הביקורת ואת הצורך למעורבותו בסוגיה, 

 הרלוונטיים.בתיאום עם משרדי הממשלה 

 

על רקע היעדר גיבוש מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי 

של תושבי מזרח ירושלים, ניסחו רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי 

אוסף של נהלים הקשורים להיבטים שונים של הסוגיה, ואלה משמשים 

מעין מדיניות ממשלתית. ואולם, שלא כמו מדיניות המתגבשת באופן 

דור, על בסיס עבודת מטה מקיפה הכוללת גם היבטים חוקתיים, כמו ס

 החלטות עקבותבהזכות לבריאות ולשלמות המשפחה, התגבשו הנהלים 

 לסוגיה בהתייחסו של ההליך המשפטי זמניםה בסד ,הוק-אד תקבלושה

 .שיפוטיות הכרעות יישוםלצורך  אוהמדינה  על נכפהליבונה ש מסוימת

אינם תחליף ראוי למדיניות כוללת לאחר בחינה דפוסי החלטה אלו 

יסודית של מכלול ההיבטים הרלוונטיים, ובהם היבטים חוקתיים, מדיניים, 

 תקציביים ומוניציפליים. 

כמו כן, ריבוי פסיקות בתי המשפט בשאלות עקרוניות הקשורות למעמדם 

סין והשינויים שנדרשים רשות האוכלווזכויותיהם של תושבי מזרח ירושלים 

מלמדים כי בהיעדר עבודת  והמוסד לביטוח לאומי לעשות בנוהליהם

המטה המקיפה כאמור, המסגרת המשפטית הרלוונטית הקיימת בסוגיה זו 

 -מהוראות החוקים ועד נוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי  -

אינה מספקת מענה שלם וקוהרנטי. למשל, המוסד לביטוח לאומי לא 

קטינים שאחד מהוריהם תושב קבע ת מקיפה בשאלה אם גיבש מדיניו

תם לרישיון רשות האוכלוסין טרם קיבלה החלטה בבקששבישראל, ו

קבע, זכאים לגמלאות שמעניק המוסד למבוטחים. גם רשות האוכלוסין 

א לחוק האזרחות, ובכך פגעה ביכולת 4לא גיבשה נהלים להפעלת סעיף 

לממש את זכאותם )על כך ראו הזכאים לקבלת אזרחות מכוח סעיף זה 

 להלן(.
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 ירושלים מזרח תושבי
 לפנות נאלצים

 שיפוטיות לערכאות
 את לממש כדי

 והדבר, זכויותיהם
 באפשרות פוגע

 את למצות שלהם
 כתושבי זכויותיהם

 וכמי, קבע
 שמשפחותיהם

 שנים בארץ התגוררו
 מדינת שהוקמה לפני

 ישראל

 

תושבי מזרח ירושלים נאלצו לפנות לערכאות שיפוטיות כדי לממש את 

זכויותיהם למעמד אזרחי וזכויות נוספות הנובעות ממעמד זה. מציאות זו 

פוגעת, לעיתים באופן קשה ביותר, באפשרות שמעניקה המדינה 

כמי שמשפחותיהם לתושבים אלה למצות את זכויותיהם כתושבי קבע, ו

 התגוררו בארץ שנים לפני שהוקמה מדינת ישראל. 

לצורך הסדרה ראויה של תחום זה נדרשת הממשלה לגבש מדיניות 

כוללת, ועל סמך אותה מדיניות ליזום תיקוני חקיקה ושינויים בהוראות 

 ,על הממשלההמינהליות. המשימה המורכבת והרגישה הזו מוטלת 

, בסיוע משרד המשפטים והמוסד לביטוח ובראש ובראשונה על שר הפנים

יים עבודת מטה מקיפה עם משרד המשפטים לאומי. על שר הפנים לק

ועם המוסד לביטוח לאומי, שתכלול, בין היתר, את כלל ההיבטים של 

תחום המעמד והסוגיות שעלו בפסיקה ובעתירות התלויות ועומדות, 

ולהביא לפני הממשלה הצעה בדבר מדיניות ממשלתית כוללת, לצורך 

ום המעמד האזרחי יש דיון והחלטות בדבר אימוצה. כיוון שלסוגיות בתח

השלכות כבדות משקל על מהלך חייהם של תושבי מזרח ירושלים ועל 

זכויותיהם, לרבות הסוציאליות, יש לשקול קבלת התייחסות של תושבים 

 וגורמים מקרב החברה האזרחית. 

 

 

בנוהלי רשות האוכלוסין שקיפות  היעדר
 והמוסד לביטוח לאומי

. 32מידה כתובות לגבי אופן הפעלת סמכותומחובתו של שר הפנים להציג אמות 

. בית המשפט העליון קבע כי העובדה 33דין דומה חל על המוסד לביטוח לאומי

את המדינה מפרסום הולם  תפוטר האינ הנחיותב יםקבוע שנוהלי רשות מינהלית

 6 סעיף. בעקבות זאת עיגן המחוקק את החובה לפרסם הנחיות מינהליות ב34הםשל

חוק חופש המידע(, ולפיו רשות  -)להלן  1998-תשנ"חהלחוק חופש המידע, 

ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא 

החובה לפרסם הנחיות  .35פועלת ושיש להן נגיעה לציבור או חשיבות עבורו

עיקריים: האחד, ונהלים מקורה בעקרון הפומביות והיא מושתתת על שני טעמים 

ההכרה בזכות הפרט לדעת אילו נורמות כלליות ומדיניות משפיעות על זכויותיו; 

והאחר, הבטחת תקינות פעילותה של הרשות הציבורית, דהיינו מניעת מעשה 

שרירות ואפליה כלפי הפרט. כמו כן, הפרסום מאפשר ביקורת שיפוטית של 

 
 בג"ץ הררי.  32

)פורסם במאגר ממוחשב,  עביר עדארבה נ' המוסד לביטוח לאומי 11752/04ם( -ב"ל )י  33

9.5.06 .) 

 .501( 3לפסק דינו של השופט חשין, מו) 23, פס' אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91בג"ץ   34

 .25.6.77, 2630דברי הסבר להצעת חוק חופש המידע חוברת   35
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תרומה תורם ו הרשות, בתי המשפט והציבור על החלטותיה ופעילותה של

 . 36השירות הציבורישל  והתייעלותלו נותיקול, ומהותית לשיפור

כמתואר להלן, עלה כי לגבי כמה סוגיות מהותיות לא פרסמו רשות 

האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי הסדרים ונהלים שמנחים אותם 

בעבודתם הנוגעים לתושבי מזרח ירושלים, שגופים אלו אף הצהירו עליהם 

 פני ערכאות שיפוטיות: ב

כאמור, לצורך הכרה בזכויות סוציאליות מכיר המוסד לביטוח לאומי  .1

בתושבות אם כתובתו ומרכז חייו של האדם הם בתוך שטחה של ישראל, 

 בתוך הגבולות המוניציפליים של העיר. עם זאת,  -ובנוגע למזרח ירושלים 

כל עוד המצב המשפטי והמדיני הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי  2013-ב

וכל עוד תתקיים גדר ההפרדה במתכונת  ,יעמוד בתוקפובאותו מועד 

דרך קבע באזור הכפר צור  יםבמתגוררלביטוח לאומי יכיר הנוכחית, המוסד 

, בשטח שבין (2005)ממרץ  או באזור שכונת הדואר (2004)מינואר  רהבא

השטח המיוחד(,  -)להלן  יםגדר ההפרדה ובין התחום המוניציפלי של ירושל

הם, ובלבד שבידיהם רישיון לישיבת כמי שחוק הביטוח הלאומי חל עלי

 .37קבע

הביקורת העלתה כי נכון למועד סיום הביקורת, ואף שחלפו כחמש 

שנים מקביעת היועץ המשפטי לממשלה, המוסד לביטוח לאומי טרם 

טרם הביאה עיגן בנהליו את המדיניות בעניין השטח המיוחד, וממילא 

 לידיעת הציבור. 

על עוד  הקלעל מדיניות מרחיבה, המהחליט שר הפנים  2017-כאמור, ב .2

עקב  מתן רישיון לישיבת קבע לתושבי מזרח ירושלים שתושבותם פקעה

קיבל גם מי שהעתקת חיים למדינה אחרת. על פי המדיניות המרחיבה, 

זכאי  ,וימיםועומד בתנאים מס ,התאזרח במדינה אחרתרישיון קבע או 

המבקש שמר על אם בהתאם למדיניות זו, . 38הקבע יוחזר לושרישיון ישיבת 

)לאחר הוכחת מרכז חיים  ה, יינתן לו רישיון ישיבה בזיקותיו לישראל

( מניעה פלילית, א) שני חריגים עיקריים: למעט  (מדינהוהשתקעות ב

 התגוררלא שהמבקש מאחר פקעה ש( תושבות ב) טחונית או אחרת; יב

 ניכרת. משך תקופה בישראל ב

 
 .199, 193( 5, פ"ד נג)נמרודטקס בע"מ נ' משרד התעשייה והמסחר 1477/96בג"ץ   36

 21942-03-11 שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים במסגרת ב"ל 2013-הודעה מ  37

עטאללה  12500-10-12; ובמסגרת ב"ל מוחמד ג'אלב עסילה נ' המוסד לביטוח לאומי

 .גאסר נ' המוסד לביטוח לאומי

 2017במסגרת פס"ד אלחאלק; הודעת שר הפנים מנובמבר  2017הודעת שר הפנים מפברואר   38

 . חליל נ' שר הפנים 5037/08במסגרת עע"ם 
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 לאומי לביטוח המוסד
 לא האוכלוסין ורשות
 ולא בנוהליהם עיגנו

 את בציבור פרסמו
 במדיניותם השינויים

 השטח תושבי לעניין
 השבת ולעניין המיוחד
, קבע לישיבת הרישיון
 אפשרות וקיימת
 שמחוסר סבירה
 פעלו לא הידיעה
 ירושלים מזרח תושבי
 זכויותיהם למיצוי

 

, כשנה וחצי מאז 2018נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת, ביולי 

הודיע שר הפנים לבית המשפט על המדיניות המרחיבה האמורה, 

רשות האוכלוסין טרם עיגנה אותה בנהליה וטרם הביאה אותה 

 לידיעת הציבור.

וכלוסין לא עגנו מהאמור עולה כי המוסד לביטוח לאומי ורשות הא

בנוהליהם ולא פרסמו בציבור את השינויים האמורים במדיניותם, לעניין 

תושבי השטח המיוחד ולעניין השבת הרישיון לישיבת קבע, ובכך פעלו 

שלא על פי חובתם בדין. קיימת אפשרות סבירה שבשל חוסר הידיעה על 

ותיהם. בכך שינויי המדיניות לא פעלו תושבי מזרח ירושלים למיצוי זכוי

נפגעו קשות זכויותיהם של תושבי השטח המיוחד ושל מי שתושבותם פגה 

 ורכשו אזרחות זרה. 

 

על המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין לעגן בנוהליהם את השינויים 

 האמורים במדיניותם, ולפרסמם בציבור ללא דיחוי.

בתשובת רשות האוכלוסין נמסר כי בעקבות הערת המבקר, הממליץ לעגן 

בנוהלי הרשות את השינוי במדיניות בדבר השבת הרישיון לישיבת קבע למי 

 שתושבתו פגה ורכש אזרחות זרה, תבחן הרשות את המדיניות המרחיבה. 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין, כי משעה שהודיעה לבית 

על החלטת שר הפנים בדבר המדיניות  201739ד בפברואר המשפט עו

המרחיבה שתחול על תושבי מזרח ירושלים, ובית המשפט העליון ציין 

בתיק זה כי "מדיניות זו מצטרפת למארג הנורמטיבי המסדיר את מעמדם 

של תושבי מזרח ירושלים", היה עליה לפרסם ללא דיחוי את המדיניות 

 המרחיבה בנהליה. 

ור וכל עוד שר הפנים לא שינה את עמדתו בנוגע למדיניותו נוכח האמ

המרחיבה, על רשות האוכלוסין לעגן בנהליה את המדיניות המרחיבה 

 האמורה, ולפרסמה בציבור ללא דיחוי נוסף.
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פגיעה ביכולת לממש את הזכות לקבלת 
 א לחוק האזרחות4אזרחות לפי סעיף 

שנולד אחרי הקמת המדינה במקום מי קובע: " חוק האזרחותא )א( ל4סעיף 

שהיה שטח ישראל ביום לידתו, ולא הייתה לו מעולם שום אזרחות, יהיה לאזרח 

 21-לבין יום הולדתו ה 18-ישראלי, אם ביקש זאת בתקופה שבין יום הולדתו ה

 . "ואם היה תושב ישראל חמש שנים רצופות בתכוף לפני הגשת בקשתו

א 4מי שהגיש בקשה לפי סעיף ף וקובע כי א )ב( לחוק האזרחות מוסי4סעיף 

יאשר שר הפנים, או מי שהשר  ,ונתקיימו לגביו התנאים המפורשים בו)א( "

אם הורשע ; אולם רשאי הוא שלא לאשר את הבקשה הסמיכו לכך, את בקשתו

המבקש בעבירה על בטחון המדינה או שנידון למאסר חמש שנים או יותר בשל 

, 1968-ק במסגרת תיקון לחוק האזרחות שאושר בסעיף זה נחק ."עבירה אחרת

לאומית בדבר צמצום מספרם -ותכליתו לאמץ עקרונות המובאים באמנה הבין

 . 40של מחוסרי נתינות

גיר שאיננו אזרח ישראלי לקבל לחוק האזרחות מאפשר אף הוא לב 5סעיף 

היה  (2) נמצא בישראל; (1)" :אלה תקיימו בו תנאיםהאזרחות ישראלית אם 

  ישראל שלוש שנים מתוך תקופת חמש שנים שקדמה ליום הגשת בקשתו;ב

השתקע בישראל או שיש בדעתו  (4) זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע; (3)

ויתר על אזרחותו  (6) מה את השפה העברית;-יודע ידיעת (5) להשתקע בה;

להבדיל  ."חוץ לכשיהיה לאזרח ישראלי-הקודמת או הוכיח שיחדל מהיות אזרח

בסמכות שר הפנים להעניק  5א לחוק, בהתאזרחות על פי סעיף 4עיף מס

תנאים ב עמדמי שביקש להתאזרח ו", וזאת לאם ראה זאת לנכוןאזרחות "

 מה את השפה העברית". -, לרבות "ידיעתבסעיף קטן )א(המפורטים 

רשות האוכלוסין קבעה נהלים מפורטים ליישום הליך התאזרחות לפי  .1

לחוק האזרחות, הכוללים הוראות רבות ומפורטות על הגשת  5סעיף 

 והעמידה ,בציבור שפורסם בנוהל אותם עיגנהבקשה ובחינתה. היא אף 

לעומת  .זה סעיף לפי להתאזרחות בקשה להגשת טופס הציבור לרשות

א 4ללים בנוגע לבקשת התאזרחות לפי סעיף זאת, הרשות לא קבעה כ

התנאים להגשתה, המסמכים הדרושים לבחינתה והליך הטיפול  -לחוק 

בה. ממילא לא העמידה הרשות טופס או כלי עבודה אחר לרשות 

 הציבור, לצורך הגשת בקשות התאזרחות לפי סעיף זה. 

ארבע  הוגשו לרשות האוכלוסין 2017עד  2011הביקורת העלתה כי בשנים  .2

א לחוק האזרחות: 4בקשות התאזרחות של תושבי מזרח ירושלים לפי סעיף 

הוגשה עתירה לבית המשפט העליון שבמסגרתה התבקש שר  2012-ב

 
( Convention on the Reduction of Statelessness) 1961-האמנה בדבר צמצום חוסר אזרחות מ  40

 30.8.61-. מדינת ישראל חתמה עליה ב1975ונכנסה לתוקף בשנת  1961נפתחה לחתימה בשנת 

דם של על האמנה בדבר מעמ 1.10.54-אך לא אשררה אותה. בהקשר זה חתמה ישראל ב

-( ואשררה אותה בConvention Relating to the Status of Stateless Personsמחוסרי אזרחות )

23.12.58. 
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הפנים לבחון זכאות להתאזרחות לפי סעיף זה, אך הבקשה נמחקה 

; בשנים 41בהסכמה אחרי שהעותרת קיבלה אזרחות במהלך בירור העתירה

א, ועד 4ו לרשות שלוש בקשות התאזרחות לפי סעיף הוגש 2017-ו 2016

 טרם התקבלה החלטה בעניינן.  2018מועד סיום הביקורת ביולי 

לבית המשפט המחוזי  2018לגבי אחת משלוש הבקשות, הוגשה ביוני 

בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים עתירה נגד רשות 

 שבמסגרתה התבקשה הרשות להסדיר את מעמד העותר כאזרח 42האוכלוסין

הוגשה  2018א לחוק האזרחות. בנובמבר 4מדינת ישראל מכוח סעיף 

א 4תשובת רשות האוכלוסין לעתירה, ובמסגרתה טענה הרשות כי סעיף 

כמעט שאינו בשימוש ולנוכח הבקשות המעטות אין טופס מיוחד לכך, 

 2019נאים הקבועים בסעיף. בינואר והבקשות נבחנות לגופן בהתאם לת

התקיים דיון בעתירה, שבמסגרתו הסכימה הרשות לבחון את בקשת 

א לחוק האזרחות. הסכמה זו קיבלה 4כבקשה לפי סעיף  2012-העותר מ

 תוקף של פסק דין.

וביקש לקבל  2018משרד מבקר המדינה פנה לרשות האוכלוסין באוקטובר  .3

א 4ד סיום הביקורת( על הפעלת סעיף את עמדתה )שהייתה נהוגה עד מוע

לחוק האזרחות: מהו הליך הגשת הבקשה ומהי דרך הטיפול בה, לרבות 

הקריטריונים לבחינתה. בתגובה השיבה נציגת הלשכה המשפטית ברשות 

 כי "טרם גובשה עמדה לרבות ההיבט העובדתי בנוגע לנהלים".

אוכלוסין בקשת הגיש אחד מארגוני החברה האזרחית לרשות ה 2018ביוני  .4

מידע לפי חוק חופש המידע, בדרישה לדעת כמה אנשים הגישו בקשה 

א לחוק האזרחות. רשות 4לקבל מעמד של אזרחות בישראל לפי סעיף 

שנים האחרונות לא  10האוכלוסין השיבה לפונה כעבור חודש כי: "במהלך 

  א לחוק האזרחות".4הוגשו כלל בקשות לאזרחות מתוך סעיף 

תשובת רשות האוכלוסין הייתה אפוא שגויה, ולא שיקפה את ארבע 

עד  2011א לחוק האזרחות שהוגשו לה בשנים 4הבקשות לפי סעיף 

2017 . 

בתשובת רשות האוכלוסין נמסר כי גורמי המקצוע ברשות סברו כי מספר 

א הינו מועט ביותר, ולכן 4האנשים אשר עונים על הקריטריונים שנקבעו בסעיף 

בעה נוהל או קריטריונים, אלא בחנה באופן פרטני את ארבע הבקשות לא ק

 אשר התקבלו במהלך השנים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיף זה בחוק. 

 
 (.17.10.13)פורסם במאגר ממוחשב, נאדל ראשק נ' שר הפנים  8904/12בג"ץ   41

 . אוסאמה אבו חלף נ' משרד הפנים 37179-06-18עת"ם   42
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 רשות עוד כל

 אינה האוכלוסין
 תנאים קובעת

 להגשת ודרישות
 א4 סעיף לפי בקשות
 להליך וכללים
 נמנעת, בהן הטיפול
 מזרח מתושבי
 אפשרות ירושלים
 בקשות להגיש סבירה
, בחוק זה סעיף מכוח
 מתה כאות נותר והוא

 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין כי מיעוט בקשות 

א אינו יכול להוות טעם להימנעותה מקביעת 4להתאזרחות לפי סעיף 

לבחינת הבקשות ולהכנת טופס מיוחד להגשת קריטריונים או נוהל 

בקשות אלו בהתאם לחובתה על פי דין. בייחוד נכון הדבר לנוכח 

-האפשרות הסבירה שהיעדר קריטריונים ונוהל לבחינת הבקשות ואי

גורמים למספרן המועט של  -פרסום טופס מיוחד לבקשות לפי סעיף זה 

 בקשות.

לים מהותיים בין התנאים מבחינתו של המבקש להתאזרח, ניכרים הבד

א 4לחוק האזרחות לבין התנאים לפי סעיף  5להתאזרחות לפי סעיף 

לחוק, למשל אשר לסמכות שר הפנים לדחות את הבקשה ואשר להתניית 

מה את השפה העברית". אלא שכל עוד רשות -מתן האזרחות ב"ידיעת

א 4האוכלוסין אינה קובעת תנאים ודרישות להגשת בקשות לפי סעיף 

וכללים להליך הטיפול בהן, נמנעת מתושבי מזרח ירושלים אפשרות 

סבירה להגיש בקשות מכוח סעיף זה בחוק, שנותר כאות מתה. בכך 

נפגעת היכולת של חלק מהם לממש את הזכות לקבל אזרחות על פי 

 התנאים שנקבעו באותו סעיף. 

 

על רשות האוכלוסין לקבוע תנאים ודרישות להגשת בקשת התאזרחות 

א לחוק האזרחות וכללים לטיפול בבקשות אלה, באופן 4לפי סעיף 

תכליתי, יעיל ושקוף, ולפרסמם. כך תתאפשר הגשת בקשות להתאזרחות 

על פי סעיף זה בידי אותם תושבים שזכאים לאזרחות מכוחו, וימוצו 

 זכויותיהם.
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 במזרח האוכלוסין רשות שירותי

 ירושלים

האוכלוסין ברשות האוכלוסין ניתן לחלק לשני סוגים  את שירותי מינהל

עיקריים: שירותי מרשם ודרכונים; ושירותים להסדרת המעמד בישראל, כפי 

 שמוצג בתרשים להלן. 

 סוגי השירותים העיקריים שניתנים בלשכות מינהל האוכלוסין: 3תרשים 

 

 

 

השירותים הנחוצים לתושבי מזרח ירושלים 
 ומקום קבלתם

מינהל האוכלוסין ניתנים לציבור באמצעות פקידים, ביחידות המינהל שירותי 

לשכות  -לשכות משנה )להלן  10-ואוכלוסין לשכות  29הפרושות ברחבי הארץ: 

. לשכות האוכלוסין נבדלות זו מזו בהיקף תחנות רישום 166וכן  ;האוכלוסין(

"מגה" האוכלוסייה שבתחום אחריותן: רשות האוכלוסין מבחינה בין לשכת 

איש לפחות, כגון לשכות ירושלים, חיפה, באר שבע  640,000-המעניקה שירות ל

איש  268,000 -לפחות; לשכה בינונית  395,000 -ותל אביב; לשכה גדולה 

איש. כמו כן חלק  91,000עד  -לפחות, כגון לשכת מזרח ירושלים; לשכה קטנה 

אתר האינטרנט של  משירותי מינהל האוכלוסין ניתנים גם מרחוק באמצעות
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, באמצעות מרכז שירות ומידע ארצי טלפוני ובאמצעות עמדות לשירות 43הרשות

עצמי הממוקמות בלשכות בשעות קבלת הקהל. שירות מרחוק נועד להקטין את 

מספר הפונים ללשכות האוכלוסין, להקל על המבקש לקבל שירות ולצמצם את 

 זמן הטיפול בו. 

ג'וז במתחם "מאמוניה", בבניין -בשכונת ואדי אללשכת מזרח ירושלים ממוקמת 

המשרת גם לשכה של שירות התעסוקה. לשכת אוכלוסין זו נבדלת משאר 

לשכות האוכלוסין בשל מאפייני האוכלוסייה בתחום אחריותה: רוב האנשים 

. כמו כן 44אינם אזרחי ישראל אלא תושבי קבע בה וחלקם נשואים לתושבי אזור

ן, התדירות שבה תושבי מזרח ירושלים פונים ללשכת על פי רשות האוכלוסי

אוכלוסין זו גבוהה יותר מהמקובל בלשכות אחרות ברחבי הארץ, בין השאר 

 מהסיבות האלה:

יראו אדם כמי שהשתקע , תקנות הכניסה לישראלא ל11על פי סעיף  .1

שהה מחוץ לישראל שבע שנים בין השאר,  ,במדינה מחוץ לישראל אם

רקע תקנות אלה, רבים מתושבי מזרח ירושלים פועלים . בפועל על לפחות

לחידוש תעודת הזהות שברשותם בכל שבע שנים כדי להוכיח כי מרכז 

 חייהם בתחומי ישראל.

ן מדרכו , להבדילהוא לחמש שניםלתושבי קבע תוקף תעודת מעבר  .2

 .45המונפק לעשר שנים ישראלי

ת חולים בישראל על פי נוהלי רשות האוכלוסין, רישום קטין שנולד בבי .3

ואחד מהוריו הוא תושב קבע והשני אינו אזרח או תושב קבע, טעון הגשת 

בקשה לקבלת מעמד לקטין והתייצבות ההורים בלשכת האוכלוסין. לעומת 

זאת, רישום תינוק שנולד בישראל והוריו אזרחי המדינה נעשה עוד בבית 

 החולים. 

הן במעברים שבין בלאי מהיר של תעודות זהות, בשל שימוש תכוף ב .4

 ישראל לאזור.

בני לאו בכל בקשה של תושב מזרח ירושלים לקבלת מעמד לעצמו  .5

, לשכת האוכלוסין בודקת אם קיימת מניעה ביטחונית בישראל ומשפחת

להיעתר לבקשה, באמצעות גופי הביטחון וכן בוחנת אם מרכז חייו של 

ירושלים; מבקש המעמד הוא בישראל בתוך השטח המוניציפלי של העיר 

גם בקשה לקבל שירותי מרשם ודרכונים טעונה לעיתים בדיקה של לשכת 

 האוכלוסין מהו מרכז חייו של המבקש. 

 
בקשה לרשום את שם הנולד בתעודת הזהות של  בקשה לקבלת ספח חדש לתעודת זהות;  43

הוריו; בקשה לתעודת לידה; בקשה לשינוי מען; בקשה לאיתור מען; בקשה להנפקת תמצית 

 רישום ממרשם האוכלוסין; בירור כניסות ויציאות מהארץ; בקשה להנפקת תעודת פטירה.

היא:  2003-ה(, התשס"גההגדרה של "אזור" על פי חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת השע  44

 כל אחד מאלה יהודה והשומרון וחבל עזה. 

היא תעודת זהות ישראלית ומסע שאינה  1952-תעודת מעבר על פי חוק הדרכונים, התשי"ב  45

דרכון, והיא ניתנת למי שאינו אזרח ישראלי, או למי שאזרחותו נתונה בספק או בלתי מוגדרת; 

 ישראלי לפי בקשתו. במקרים מיוחדים היא ניתנת גם לאזרח
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יצוין כי הליך קביעת מרכז חיים לגבי תושב קבע במזרח ירושלים מורכב יותר 

מאשר קביעת מרכז חיים של מבקשים לקבלת מעמד שאינם נמנים עם תושבי 

ת לכך הן הסמיכות הגיאוגרפית שבין השטח המוניציפלי מזרח ירושלים. הסיבו

של מזרח ירושלים לבין שטחי אזור והעובדה שאין רישום של כניסות ויציאות בין 

 מזרח ירושלים לאזור.

 

 הזכאות לקבל שירות רק בלשכה במזרח העיר

מרשם ודרכונים רשאי  ישירותעל פי אתר רשות האוכלוסין, אדם המבקש לקבל 

  שירות זה בכל לשכות האוכלוסין הפזורות ברחבי הארץ.לקבל 

 תושבימאזרחי המדינה הזכאים לקבל שירות בכל הארץ,  להבדיל אולם

 בלשכת רק שירות לקבל רשאים ירושלים במזרח המתגורריםקבע 

  .ירושלים במזרח האוכלוסין

לשכת שירות התעסוקה במזרח ירושלים נמצאת כאמור במבנה שבו פועלת  .1

פנה תושב מזרח העיר ללשכת שירות  2017כת האוכלוסין. ביוני גם לש

התעסוקה שנמצאת במערב ירושלים לצורך קבלת שירות, וזו הפנתה אותו 

ללשכה במזרח העיר. בעקבות תלונת התושב על כך, נתן היועץ המשפטי 

של שירות התעסוקה חוות דעת שלפיה כל תושבי ירושלים, לרבות תושבי 

ר, רשאים להתייצב בשתי הלשכות שבעיר. גורמים שכונות מזרח העי

בכירים בהנהלת שירות התעסוקה הסתייגו ממסקנת חוות הדעת, ולכן 

באותו החודש ביקש היועץ המשפטי של שירות התעסוקה לקבל חוות דעת 

של משרד המשפטים בנושא, וציין כי שירות אגב הפרדה בין האוכלוסיות 

 ת, כמו רשות האוכלוסין. ניתן גם ביחידות ממשלתיות נוספו

חוקתי( -)ציבורילממשלה  המשנה ליועץ המשפטיבעקבות בקשה זו קבע 

אין מקום ולא ניתן משפטית לאסור על : "2018במשרד המשפטים, ביוני 

הערבית לקבל שירות  תושבי מזרח ירושלים המשתייכים לאוכלוסייה

 ".בלשכת שירות התעסוקה הנמצאת במערב העיר

הוגשה עתירה לבית המשפט העליון, ובמסגרתה התבקשה  2018באפריל  .2

לא תעניק "לכל תושבי מזרח ירושלים רשות האוכלוסין להסביר מדוע 

הרשומים במרשם האוכלוסין שירותי מרשם, לרבות הנפקת תעודת זהות 

ותעודת מעבר, בכל לשכה של הרשות לפי בחירתם, באותם תנאים שבהם 

 2018לאחר מכן, במאי . 46ה לתושבי מערב ירושלים"ניתנים שירותים אל

ה רשות האוכלוסין לתושבי מזרח ירושלים, בין היתר, באמצעות אתר עיהוד

תושבי מזרח ירושלים שיבקשו , 2018האינטרנט של הרשות כי עד סוף שנת 

, יוכלו ראו להלן( -)בדבר תיעוד ביומטרי  לחדש תעודת מעבר ביומטרית

בארץ, עם הצגת תעודת זהות תקפה ותעודת מעבר  לעשות זאת בכל לשכה

  קודמת שהונפקה בשבע שנים אחרונות.

 
 .רנדה סלמאן ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה 3163/18בג"ץ   46
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 הגשת בעקבות רק

 ץ"לבג עתירה
 רשות איפשרה

 שירות מתן האוכלוסין
 מזרח לתושבי
 בלשכות גם ירושלים
 אחד בעניין אחרות
 תעודות חידוש - בלבד
, ביומטריות מעבר
 השירות ואילו

 ניתן אחרים בנושאים
 מזרח בלשכת רק

 ירושלים

 

לעתירה הסבירה רשות האוכלוסין כי  2018בתשובת המדינה מספטמבר 

במרבית שירותי המרשם בנוגע לתושבי מזרח ירושלים יש הכרח לבחון אם 

י מרכז החיים של מבקש השירות הוא בתחומי ישראל. היבט זה ייחוד

ללשכת האוכלוסין במזרח ירושלים, ועל כן אפשר לקבל שירותים אלה 

בלשכה זו בלבד. עובדי לשכת מזרח ירושלים מומחים בבחינת מרכז חיים 

של מבקשים תושבי ירושלים בכך שהם מכירים היטב הן את הגיאוגרפיה 

ישנן שכונות שחלקן נמצאות בתחום ישראל וחלקן בתחום אזור  -העירונית 

והן את סוגי המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת מרכז חיים  -ושומרון  יהודה

ואת הרשויות הרלוונטיות לבחינת מרכז חייו של התושב. היכרות מעמיקה זו 

מסייעת לבחינת אמיתּות הראיות שמציגים התושבים הבאים לקבל שירותי 

מרשם. הרשות הוסיפה כי היא תפעל לאפשר לכלל המבקשים תושבי 

לים לקבל שירותי מרשם שאינם מחייבים בחינה של מרכז חיים, מזרח ירוש

בכל הלשכות בארץ, וכי תבחן הרחבת שירות נוסף המחייב הנפקת תעודת 

זהות גם ללשכות נוספות, בכפוף למגבלות שתקבע. במועד סיום הביקורת 

 טרם פסק בית המשפט בעתירה.

מזרח ירושלים רשות האוכלוסין מגבילה אפוא את מתן השירותים לתושבי 

ואינה מתירה להם לקבל  -במזרח העיר  -ללשכת אוכלוסין אחת בלבד 

שירות בלשכה אחרת, לרבות זו שבמערב העיר, להבדיל מאזרחי המדינה 

הרשאים לקבל שירות בלשכות שונות ללא קשר למקום מגוריהם. רק 

בעקבות הגשת עתירה לבג"ץ אפשרה הרשות מתן שירות בעניין אחד 

דוש תעודות מעבר ביומטריות, לתושבי מזרח ירושלים גם בלבד, חי

בלשכות אחרות בעוד שהשירות בנושאים אחרים עדיין ניתן רק בלשכת 

  מזרח ירושלים.

להרחבת  לפעול בשנתיים האחרונות החלהרשות האוכלוסין השיבה כי 

השירותים הניתנים לתושבי מזרח ירושלים הן באמצעות פנייה מקוונת וקבלת 

שירות מתן והן באמצעות אינטרנט ועמדות שירות מהיר( ) השירות מרחוק

הרשות הוסיפה כי  בכל לשכות האוכלוסין בארץ. עמדת מודיעין ללא זימון תורב

לשכת אוכלוסין נוספת  2018היא פתחה עבור תושבי מזרח ירושלים בספטמבר 

בלשכת מזרח  מו כן היא פועלת להציב עמדה לשירות עצמיבאזור קלנדיה, וכ

 ירושלים שבה לא נדרש להמתין בתור לבידוק ביטחוני.

משרד מבקר המדינה מברך על הפעולות שעשתה הרשות להרחבת השירותים 

הניתנים ללא צורך בזימון תור או בלשכות נוספות, אולם מרבית שירותי המרשם 

העיקריים ניתנו במועד הביקורת רק באמצעות פקיד בלשכת האוכלוסין במזרח 

 ירושלים. 
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 בעלת הערבית השפה
 במדינה מיוחד מעמד
 של שפתו היותה בשל

. בה הגדול המיעוט
 שהשירותים חשוב

 משרדי שמציעים
 באתרי הממשלה
 גם יינתנו האינטרנט

 להבטיח כדי זו בשפה
 שירותים לספק, שוויון
 את ולהקל ראויים
 לרשויות הגישה
 המדינה

 

תי(, ולפיה אין חוק-לנוכח עמדת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

לכפות על תושבי מזרח ירושלים לקבל שירות רק בלשכת שירות 

התעסוקה במזרח העיר, ולאור התחייבותה של המדינה לבג"ץ כי תבחן 

מתן שירותים נוספים לתושבי מזרח ירושלים בלשכות אוכלוסין אחרות על 

רשות האוכלוסין לבחון בהקדם בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה, 

במטרה  רותים נוספים לתושבי מזרח העיר בלשכות נוספות,הענקת שי

 האפשריים בהקדם האפשרי. ל בהענקת השירותים הנוספים יחתלה

 

 

: הנגשת שירותים מקוונים מרחוק שירות
 בשפה הערבית

שפתו של המיעוט הגדול והיא  47בעלת מעמד מיוחד במדינההשפה הערבית 

חשוב שהשירותים שמציעים משרדי הממשלה באתרי האינטרנט יינתנו גם  בה.

בשפה זו, בין היתר, כדי להבטיח שוויון, כדי לספק שירותים ראויים וכדי להקל את 

 . כאשר מדובר בתושבי מזרח ירושלים, ששפתם העיקרית48הגישה לרשויות המדינה

השירותים בערבית. ולעיתים היחידה היא ערבית, גוברת החשיבות למתן מכלול 

בבתי הספר  מהתלמידים חלק ניכרלעניין זה יש לציין כי על פי נתוני הממשלה, 

, ורוב הנשים בגילאי העבודה במזרח שולטים בשפה העבריתאינם  במזרח העיר

ירושלים אינן שותפות בכוח העבודה בישראל ואינן חשופות לחברה הדוברת 

 .49עברית

 ( באינטרנט הוקם במטרה להנגישgov.ilאתר השירותים והמידע הממשלתי ) .1

זה אתר לציבור מידע ושירותים ממשלתיים בפשטות, בקלות ובמהירות. 

להעניק לציבור הרחב שירותים ומידע הזמינים בכל מקום ובכל זמן  מאפשר

ובכך לשפר את מתן  משרדי הממשלהללא תלות בשעות הפעילות של 

השירות, להפחית את הנטל הבירוקרטי על הציבור ואף לייעל את עבודת 

. המידע המוצג באתר השירותים והמידע הממשלתי מטעם גופי הממשלה

ובאתר אפשר גם הלי הרשות, ונ בין השאר אתכולל רשות האוכלוסין 

 .מקוונות בקשות לקבלת שירות בלשכות ולהגיש תורלקבוע 

 
 מדינת הלאום של העם היהודי. -לחוק יסוד: ישראל  4סעיף   47

(, "השימוש בטכנולוגיית התקשוב למתן שירותים 2002)ב 53דוח שנתי מבקר המדינה,   48

 .212–210מ' אתרי אינטרנט בגופי הממשלה", ע-ממשלתיים לציבור

דברי הסבר להצעה להחלטת ממשלה בנושא צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים   49

 . 2018ופיתוח כלכלי, מאי 
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משרדי הממשלה , 2012מינואר  50על פי הנחיותיה של יחידת ממשל זמין

 שבובערבית,  ם, אתר ביתויחידות הסמך יפרסמו באתר האינטרנט שלה

הורדת  נושאים או שמות השירותים שניתן לקבל מהאתר כגון פורסמוי

יתורגמו שמות עוד נקבע בהנחיות כי טפסים, תשלומים והזמנת מידע. 

שדות מידע  מומלץ לתרגםוהורדה שניתן לקבל באתר להטפסים למילוי ו

 .51דוברי הערבית מרבים להשתמש בהםוהסברים של טפסים ש

אכן מפרסמת משרד מבקר המדינה העלתה כי רשות האוכלוסין  בדיקת .2

אליהם היה ניתן ששנבדקו ) השירותים מרביתאולם  ,ערביתב בית אתר

היו מונגשים בערבית,  לא 2018הרשות ביולי  באתרלהגיע מאתר הבית( 

 כמפורט להלן: 

 21נהלים, אולם רק  515הופיעו באתר רשות האוכלוסין  2018נכון ליולי  .א

מהם היו גם בשפה הערבית. כך למשל נהלים הנוגעים לקבלת מעמד, 

כמו: נוהל קבלת בקשות למעמד בישראל ודרך הטיפול בהן ; נוהל 

הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע; נוהל הטיפול במתן 

 -מעמד לבן זוג הנשוי לאזרח ישראלי; נוהל בדיקה וקביעת מרכז חיים 

בית אף שמדובר בנהלים חשובים לצורך הגשת בקשות לא תורגמו לער

 לקבלת מעמד בישראל.

, עלה כי בסמוך באופן מקווןמבדיקת שמונת השירותים שניתנים  .ב

אפשר היה להגיש -, בשישה מהם אי2018למועד סיום הביקורת, יולי 

בקשה בשפה הערבית )רק ההסברים הנלווים למימוש שירותים אלה 

יקה העלתה כי רק בתוכנית העבודה של היו בשפה הערבית(. הבד

נכללה משימה להנגיש כמה טפסים באתר  2018הרשות לשנת 

האינטרנט בשפה הערבית, ונציגי הרשות פעלו מול יחידת ממשל זמין 

להנגשת הטפסים בערבית. ואולם, עד מועד סיום הביקורת לא הונגשו 

 הטפסים לשירותים המקוונים הללו. 

כי היא  2019יחידת ממשל זמין השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר 

, אולם כל משרד או 52ולדפי השירות gov.ilאחראית לתפעול כלל אתר 

יחידה אחראי לתכנים המובאים בדפי התוכן של המשרד, לרבות נוהלי 

 2018המשרד. עוד עולה מתשובת ממשל זמין כי לקראת סוף שנת 

רבית ששת הטפסים המקוונים בתחום תורגמו לע 2019ובינואר 

 המרשם. 

 
ופועלת להקמת תשתיות כלל ממשלתיות  1997יחידת ממשל זמין הוקמה במשרד האוצר בשנת   50

תוך צמצום הבירוקרטיה  המסייעות למשרדי הממשלה להעניק שירותים לציבור במגוון ערוצים,

החלה יחידת ממשל זמין לפעול כחלק  2012וייעול תהליכי העבודה בתוך המשרד. במרץ 

רשות התקשוב הממשלתי היא יחידת סמך  2015מרשות התקשוב הממשלתי. החל בחודש ינואר 

 במשרד ראש הממשלה.

ולכתיבה של תוכן  ממשל זמין משרד האוצר, "מדריך הסטנדרטים לאפיון, לעיצוב, לפיתוח  51

 באתרי אינטרנט של הממשלה"..

 דף מידע שמתאר שירות דיגיטלי בדף הבית של משרד ממשלתי.  52
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בעלות  עבור הוצאת דרכון ביומטרי הואתשלום באופן מקוון באינטרנט  .ג

ומעלה  18כך למשל מי שגילו  ., מאשר בלשכות האוכלוסיןמופחתת

במועד  באינטרנטישלם  דרכון ראשון, או דרכון שפג תוקפושמבקש 

; 53עד הגשת הבקשהש"ח, בהתאם למו 245ש"ח או  155הביקורת סך 

 ש"ח. 265אם יבחר לעשות זאת בלשכה הוא ישלם 

הבדיקה העלתה כי השירות להגשת בקשה לדרכון ביומטרי ולביצוע 

 התשלום המקוון לא היה מונגש בשפה הערבית.

יחידת ממשל זמין השיבה כי בכוונתה לתרגם לערבית את טופס 

התשלום המקוון עד הבקשה לדרכון ביומטרי או תעודת מעבר ולביצוע 

 .2019סוף יוני 

הרשות מאפשרת למעוניינים להגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל,  .ד

באמצעות טופס  ללשכות האוכלוסיןלזמן תור למחלקת אשרות 

, אולם גם כאן העלתה הבדיקה כי טופס הבקשה לא תורגם מקוון

 לערבית. 

בקרבת הלשכה או בתחומה של כל לשכה גדולה ובינונית בלשכות  .3

האוכלוסין מותקנת עמדה לשירות עצמי, אשר מאפשרת לקבל שירותים 

מקוונים באופן עצמאי, ובכך נחסך ממבקש השירות הצורך להמתין לקבלת 

 תור ושירות בלשכה. 

בלשכת האוכלוסין מזרח ירושלים אין כלל עמדות לשירות עלה כי 

כמו כן עמדות השירות העצמי, שהותקנו בלשכות ברחבי  י.עצמ

  הארץ, אינן מאפשרות קבלת השירות בערבית.

התקינה הרשות  2018ובנובמבר  2018באוקטובר כי הרשות נמסר  בתשובת

כמו קלנדיה ובשכונת בית חנינא. אזור לשכה ב-תתעמדות לשירות עצמי ב

בשכונת לשירות מהיר פועלת להצבת עמדה נוספת  היאכן היא מסרה ש

בה לא נדרש להמתין שוכן בלשכת מזרח ירושלים, בעמדה  באהרצור 

עולה כי  2019מתשובת יחידת ממשל זמין מינואר  בתור לבידוק ביטחוני.

תורגמו ארבעה מתוך שמונה שירותי מרשם שהיה  2019ובינואר  2018בסוף 

ים בכוונת ניתן לבצע בעמדות השירות העצמי, ובמהלך השבועות הקרוב

 היחידה לתרגם את יתר השירותים.

החליטה רשות האוכלוסין כי תיעוד ביומטרי יונפק רק  2017באמצע שנת  .4

בלשכות האוכלוסין ולא כשירות מרחוק, והפונה יכול להזמין תור מראש 

 באמצעות יישומון )אפליקציה( לזימון תורים. 

 
 ש"ח. 245עלות השירות מחודש מרץ עד אוקטובר היא   53
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 מקוונים שירותים
 אינם בעניינם והמידע
 במלואם ניתנים

 באתר בערבית
 והמידע השירותים
 זה מצב. הממשלתי

 חלק של בזכותו פוגע
 העיר במזרח מהציבור

 שירותים לקבל
 האוכלוסין מרשות
, זכויותיו את ולמצות
 את מייקר אף ולעיתים
 עבורם השירות

 

ירותים הביקורת העלתה כי מערכת זימון תורים לקביעת תור לש

ביומטריים שבאחריות רשות האוכלוסין מונגשת חלקית בלבד בשפה 

הערבית באופן שאינו מאפשר למי שערבית היא שפתו היחידה לקבוע 

 תור בשפה הערבית. 

שפתם העיקרית, ולעיתים היחידה, של תושבי מזרח ירושלים היא ערבית. 

כיפות תושבים אלה נזקקים כאמור לשירותים של לשכת האוכלוסין בת

רבה יחסית לאזרחי המדינה, וכפי שיובהר להלן, הם סובלים מרמת שירות 

ירודה בכל הנוגע לזמני ההמתנה לקבלת שירות. שירותים מקוונים עשויים 

לשפר את רמת השירות במזרח ירושלים. ואולם, שירותים אלה והמידע 

 והמידע השירותיםבעניינם אינם ניתנים במלואם בערבית באתר 

, וכמו כן אין אפשרות להזמין תור להנפקת תיעוד ביומטרי הממשלתי

בערבית. ההנגשה הלקויה של שירותים ממשלתיים בערבית פוגעת אפוא 

בזכותו של חלק מהציבור במזרח העיר לקבל שירותים מרשות האוכלוסין 

  ולמצות את זכויותיו ולעיתים אף מייקרת את השירות עבורם.

הממשלה בכל יחידת ממשל זמין השיבה כי שיטת העבודה בינה לבין משרדי 

הקשור לפיתוח שירותים מקוונים ולתרגומם, מבוססת על מסמכי דרישת צרכים 

החלה רשות  2018המועברת מהמשרדים לממשל זמין. רק באמצע שנת 

האוכלוסין לדרוש תרגום של שירותים מקוונים לשפה הערבית, ומאז יחידת 

ת מדיניותה ממשל זמין פעלה לתרגמם. היחידה הוסיפה כי היא בוחנת מחדש א

בכל הנוגע לתרגום שירותים מקוונים לערבית, כך שהתרגום ייבחן על ידה ללא 

 קשר להעלאת הנושא על ידי המשרד הממשלתי.

על רשות האוכלוסין להמשיך לפעול להנגשת שירותיה גם בשפה 

, במערכת לזימון תורים הממשלתי והמידע השירותיםהערבית: באתר 

כן, עליה להציב עמדות לשירות עצמי ובעמדות לשירות עצמי. כמו 

 בלשכת מזרח ירושלים. כל זאת בסיועה של יחידת ממשל זמין.

 

 

המתנה ממושכת לקבלת תור בלשכת מזרח 
 ירושלים 

רשות האוכלוסין, שתפקידה להעניק שירות לתושבי המדינה, נדרשת ככל גורם 

ת הראויה ממשלתי אחר להפעיל את סמכויותיה באופן שהשירות יינתן במהירו

 .54ובלא שתיגרם לפונים טרחה יתרה

 
. ראו גם 674, עמ' 2010)כרך ב(, מהדורה שנייה מורחבת,  הסמכות המינהליתיצחק זמיר,   54

 .259(, "מיצוי הטבות מס והשירות לנישום", עמ' 2015)א 66דוח שנתי מבקר המדינה, 
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 61,000-, הוגשו ללשכת מזרח ירושלים כ2017-2008במהלך עשור, בשנים 

בקשות הנוגעות למעמדו של המבקש או בני משפחתו בישראל. בקשות אלו 

, בקשות להארכת המעמד, עררים ועוד. רובן המכריע 55כוללות בקשות חדשות

היו בקשות להתאזרחות מכוח  56בקשות( 56,000, 92%של הבקשות האלה )

בקשה להתאזרחות(; או בקשות  -)להלן  57לחוק האזרחות 7וסעיף  5סעיף 

לאיחוד משפחות, בעיקר בקשות של תושבי קבע להעניק מעמד ארעי או היתר 

חוק האזרחות שהייה בישראל לבני זוג מנישואין שהם תושבי אזור מכוח 

; או (קבע"ש לאחמ בקשה - להלן) 2003-"גסוהכניסה )הוראת השעה(, התש

תקנות ל 12סעיף מכוח  שאחד מהוריו הוא תושב קבעבקשות לרישום קטין 

 בקשה לרישום קטין(.  -)להלן  1974-תשל"דההכניסה לישראל, 

הבקשות  56,000בקשות חדשות מתוך  34,000-בתרשים שלהלן נתונים על כ

 האמורות.האמורות בפילוח לפי סוגי הבקשות בשנים 

 בקשות בתחום המעמד שהוגשו ללשכת מזרח ירושלים,: 4תרשים 

 2008 - 2017  

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד האוכלוסין רשות נתוני

פחתו מספר הבקשות החדשות  2017-ו 2008מהתרשים עולה כי בין השנים 

כמעט  2009-ו 2008לאחמ"ש קבע ומספר הבקשות לרישום ילדים; בין השנים 

 
 בקשות שהוגשו לראשונה, בניגוד לבקשות חוזרות, המכונות בקשות להארכת מעמד.  55

 .2018נתוני רשות האוכלוסין ביולי   56

לחוק האזרחות מאפשר לתושב קבע להגיש בקשה לקבלת מעמד של אזרח בהתקיים  5סעיף   57

הקבועים בסעיף זה, ובהם: ידיעת שפה העברית, שהייה בישראל במשך שלוש שנים  התנאים

מאפשר מתן מעמד של אזרח  7מתוך תקופת חמש שנים שקדמה ליום הגשת בקשתו; סעיף 

 לבן זוג הנשוי לאזרח לאחר הליך מדורג שבו נבחנים כנות הקשר ומרכז החיים של בני הזוג. 
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 ירושלים מזרח תושב
 להמתין נדרש

 עד וחצי כשנתיים
 יוכל שבו למועד
 בקשתו את להגיש
 אזרחות לקבל

 בלשכת ישראלית
 במזרח האוכלוסין

 העיר

 

, היקף הבקשות בשנה 2017שהוכפל מספר הבקשות להתאזרחות, ומאז ועד 

השתנה במידה מעטה בלבד; במהלך עשור סך כל הבקשות בתחום המעמד 

 השתנה במידה מעטה בלבד.

 

 קבלת תור להגשת בקשה להתאזרחות

בקשות חדשות  8,000-הוגשו בלשכת מזרח ירושלים כ 2017-2008בשנים 

לחוק האזרחות והיתר  5( הוגשו מכוח סעיף 7,000) מהן 90%-להתאזרחות, כ

 לחוק האזרחות. 7לפי סעיף 

תושב מזרח ירושלים המבקש לקבל מעמד של אזרח ישראל, נדרש להגיע 

ללשכת האוכלוסין במזרח העיר כדי להגיש את בקשתו. בעקבות הפנייה, 

הלשכה קובעת מועד להגשת הבקשה ומוסרת לו רשימת מסמכים שעליו לצרף 

מנוהלי הרשות עולה כי שלבי הטיפול בבקשות התאזרחות מכוח  לבקשתו.

לחוק האזרחות הם: קביעת תור להגשת בקשה, הגשת הבקשה,  7-ו 5סעיפים 

ביצוע בדיקות נדרשות; בחינת הבקשה ומתן החלטה; זימון המבקש למתן 

 הצהרת אמונים והענקת האזרחות.

ל שלבי הטיפול בבקשה נמצא שרשות האוכלוסין לא קבעה תקן למשך כ

 להתאזרחות.

 

נמצא כי תושב מזרח ירושלים נדרש להמתין כשנתיים וחצי עד למועד שבו 

יוכל להגיש את בקשתו לקבל אזרחות ישראלית בלשכת האוכלוסין 

היה המועד הפנוי הקרוב ביותר לצורך  2017במזרח העיר. באוקטובר 

, ובדיקת 2019אר הגשת בקשה להתאזרחות בלשכת מזרח ירושלים בפברו

העלתה כי המועד הפנוי הקרוב ביותר  2018משרד מבקר המדינה ביולי 

 . 2021לצורך הגשת בקשה להתאזרחות היה בינואר 

זמני ההמתנה הארוכים הרשות כי  כתבהבתשובתה למשרד מבקר המדינה 

בכמות הבקשות  גידולנוצרו בשל בלשכת מזרח ירושלים  להגשת הבקשות

בבקשות לקבלת שירותי , וכן בשל הגידול המוגשות מדי שנה, בעשור האחרון

לעומת כמות כוח האדם המועסק הגידול בבקשות לשירותים אלה  מרשם.

עוד  שנתיים האחרונות, יצר פער בטיפול בבקשות לקבל מעמד.ה בלשכה, עד

הרשות שבמהלך חמש השנים האחרונות היא ביצעה מגוון רחב של  כתבה

בהם פתיחת ופעולות לצמצום הגעת התושבים ללשכה ולשיפור השירות, 

שלוחה למתן שירותים מהירים בעיריית ירושלים ויצירת ממשקי עבודה 

ביטוח לאומי והשב"כ. לפיכך סבורה הרשות כי אין ממוחשבים עם המוסד ל

מדובר במדיניות מכוונת שנועדה להקשות על תושבי מזרח ירושלים. עוד 

גשת הרשות בתשובתה שבימים אלה היא נערכת לכך שהליך ההוסיפה 

 בקשות להתאזרחות ולאיחוד משפחות יינתן באופן מקוון.ה
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פרק זמן של שנתיים  משרד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין כי

וחצי, רק לצורך הגשת בקשה להתאזרחות, חריג בחומרתו ובלתי סביר 

לחלוטין. זאת גם משום שהיקף הבקשות בשנה כמעט שלא השתנה 

 -ואף מחייב  -במהלך שמונה שנים, ולכן מהווה נתון ידוע מראש, ומאפשר 

ך היערכות מתאימה. העיכוב החריג בטיפול בבקשות להתאזרחות הנמש

זה כמה שנים )ראו להלן(, ללא נקיטת פעולות משמעותיות על ידי הרשות 

למציאת פתרון הבעיה, עלול להתפרש על ידי תושבי מזרח ירושלים 

 הטיפול. אזרח של מעמד לקבל יהםעל להקשות כמדיניות שנועדה

 בבואה האוכלוסין רשות בעבודת חמור כשל מהווה להתאזרחות בבקשות

. אומנם נקטה ירושלים מזרח לתושבי המעמד בתחום שירותים להעניק

הרשות פעולות מסוימות, אולם לא היה בהן כדי לתת מענה הולם לטיפול 

בבעיות אלה. עם זאת יצוין כי מאז תחילת כהונתו של המנכ"ל הנוכחי, 

. על הרשות אלוהטיפול בבקשות  החלה הרשות לנקוט פעולות לשיפור

כשל כן הפערים בעניין זה משקפים לפעול בעניין זה ביתר שאת, ש

שירותים בתחום המעמד לתושבי מזרח בכל הנוגע להענקת בעבודתה 

 . ופוגעים באמון הציבור בה ירושלים

 

נוכח חובתה של רשות האוכלוסין לתת שירות במהירות הראויה ובלא 

, עליה לנקוט לאלתר את הפעולות הנדרשות שתיגרם לפונים טרחה יתרה

ה בפרק זמן סביר לבקשות של תושבי מזרח ירושלים לצורך מתן מענ

להתאזרחות, ובכלל זה לקבוע מהו פרק הזמן הנדרש לכל שלב משלבי 

הטיפול וליצור מנגנון של מעקב ופיקוח במטרה לוודא שלשכת מזרח 

 העיר עומדת בפרקי הזמן שייקבעו.

 

 הגשת בקשות לאחמ"ש קבע 

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור קובע כי  לחוק חופש המידע 6סעיף כאמור, 

את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או 

חשיבות לציבור. אגף מרשם ומעמד במטה מינהל האוכלוסין שברשות 

האוכלוסין מוסמך לגבש נהלים מטעם המינהל ולפרסמם לציבור. ככלל, נוהלי 

 תר הרשות.רשות האוכלוסין מפורסמים לציבור בא

על פי נוהלי הרשות, לצורך הגשת בקשה לאחמ"ש קבע יש להתקשר למוקד 

המידע של הרשות או לשלוח ללשכה פקס, לצורך קביעת מועד להגשת 

בקשה. הגשת הבקשה נעשית בלשכה. על פי נוהל הטיפול במתן מעמד לבן 

זוג הנשוי לתושב קבע, נדרש התושב לצרף לבקשתו מסמכים שונים, ובהם 

עודת נישואין מקורית, תעודת זהות של בן הזוג תושב הקבע וכן הסבר כתוב ת

בדבר הקשר הזוגי. הגשת בקשות לאחמ"ש קבע טעונה תשלום אגרה. לפי נוהל 

טיפול בבקשות ועררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין, במקרים 

ה כי מסוימים ניתן להבהיר למגיש הבקשה כי על פי הקריטריונים לא נרא

בקשתו תאושר, אך אם יבקש בכל אופן להגיש הבקשה, יש לקבלה כמקובל 

 ולטפל בה על פי הנהלים הרגילים.
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נוסף על האמור בנוהלי רשות האוכלוסין שנקבעו בכתב ופורסמו לציבור, 

נציג הרשות  מקדים:לשכת מזרח העיר קבעה כלל נוסף, ולפיו יתקיים הליך 

יש הבקשה לאחמ"ש קבע, כי עליו לפנות מיידע קודם לקביעת התור את מג

, ולהמציא אחדים ללשכהאו להגיע , טלפון או דוארדוא"ל, ללשכה באמצעות 

מהמסמכים הנדרשים כאמור; הלשכה תערוך בדיקה מקדמית אם פרטי 

 הבקשה לאחמ"ש קבע מצדיקים את קבלתה.

קבע נועד  לדברי מנהלת לשכת מזרח העיר, ההליך המקדים בבקשות אחמ"ש

לבחון אם בן הזוג של המבקש זכאי לכאורה למעמד המבוקש, בהתאם לסייגים 

לחסוך לבן הזוג של מי שאינו זכאי לכאורה, לשלם אגרה.  , כדי58שנקבעו בחוק

מנהלת הלשכה ציינה, שגם אם הלשכה החליטה שעל פניו בן זוגו של המבקש 

שה המלאה עבורו, אינו זכאי לכך, המבקש רשאי בכל זאת להגיש את הבק

 ולקבל את תשובת הרשות עליה. 

עלה כי הכללים שקבעה לעצמה לשכת מזרח העיר בנושא ההליך  .1

המקדים לא אושרו על ידי אגף מרשם ומעמד ברשות האוכלוסין ולא 

דרך פעולה כזו של רשות האוכלוסין עלולה להקשות  פורסמו לציבור.

 קבע.  במידה ניכרת על מי שרוצה להגיש בקשה לאחמ"ש

 

נמצא כי לשכת מזרח ירושלים אינה נוהגת לתעד את הטיפול בהליך  .2

המקדים, ותיעוד הבקשות נעשה רק מאוחר יותר, כאשר המבקש מגיש 

אפשר -את הבקשה המלאה עם המסמכים הנדרשים. כיוון שכך, אי

לדעת על סמך נתוני הרשות כמה זמן נדרש לצורך קיום ההליך המקדים 

 ים לדרישה לבצעו.וכמה מהפונים מודע

פנתה תושבת מזרח ירושלים ללשכת מזרח העיר בבקשה  2018בינואר 

לקבוע תור להגשת בקשה למתן מעמד של תושב קבע לבן זוגה, ואף 

הגישה את המסמכים הנדרשים בהליך המקדים. משלא קיבלה תשובה 

בדבר מועד הגשת הבקשה, תזכרה את הלשכה ארבע פעמים, ואז נקבע 

 . 2018שת בקשה לספטמבר לה תור להג

כמו כן, במהלך הביקורת עלו סימנים המעידים על קשיים בקביעת תור 

ראיין צוות ממשרד מבקר המדינה  2018להגשת בקשה, כך למשל: באפריל 

טור במזרח ירושלים. שניים מהמרואיינים דיווחו על -תושבים בשכונת א 15

שות בתחום קשיים לתאם תור בלשכת מזרח העיר לצורך הגשת בק

המעמד, וציינו כי ניסיונות חוזרים ונשנים להזמין תור באמצעות הטלפון 

 נכשלו, כיוון שלא היה מענה. 

מהבקשות לאחמ"ש קבע בלשכת מזרח ירושלים הם של  80%-למעלה מ .3

הלי ונ תושבי מזרח ירושלים המבקשים לתת מעמד לבן זוג תושב אזור. לפי

 
לא יינתנו רישיונות ישיבה והיתרי שהייה באזור לתושבי אזור, חוק הוראת השעה קובע שככלל   58

אך מגדיר סייגים לכך: כך למשל ניתן לתת היתר שהייה בישראל רק לתושב אזור שגילו מעל 

 שנים. 25שנים ולתושבת אזור שגילה מעל  35
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נקבעו לו בהתאם לאמות המידה שיטופ אזורבקשות של תושבי  ,הרשות

, לרבות בהוראת השעה ובהתאם לנהלים הקיימים לגבי ההליך המדורג

בדיקת מרכז חיים וכן בדיקה אם יש מניעה פלילית או ביטחונית למתן 

. לפי נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג הנשוי לתושב קבע, לאחר המעמד

ובמהלך לחצי שנה,  "קמת היתר אזורהמצאת מסמכי הסף יוענק לתושב 

ותחילת ביצועו של אישור הבקשה  לאחרתיבדק הבקשה.  פרק הזמן האמור

מדי שנתיים בכפוף לבדיקות  שיוארך "קמתהיתר יינתן לו  ,הליך המדורגה

 המתבצעות לפי נוהלי הרשות. 

שרשות האוכלוסין לא קבעה תקן למשך שלבי הביקורת העלתה 

, אף 59בן הזוג תושב אזוראיחוד משפחות כאשר הטיפול בבקשות ל

לא למשך הזמן שבין קביעת התור לבין המועד שייקבע להגשת 

 .הבקשה

על רשות האוכלוסין לקבוע מהו פרק הזמן המרבי לטיפול בכל שלב 

על אגף  .על פיומשלבי הטיפול, ולוודא שלשכת מזרח העיר פועלת 

את לעדכן  -מרשם ומעמד לקבוע אם יש מקום להליך המקדים, ואם כן 

נהליו המפורסמים לציבור ולקבוע תקן של זמן טיפול לשלב של ההליך 

המקדים ולבחון אם אכן חוסך הדבר את זמנם וכספם של מגישי 

 הכלל שקבעה לעצמה. את תבטלהבקשות, אם לא עליו לוודא שהלשכה 

 

 קביעת תור לשירותי מרשם ודרכונים

ביומטריים ונתוני זיהוי התקבל בכנסת חוק הכללת אמצעי זיהוי  2009בשנת 

חוקק צו הכללת  2011-ב ;2009-ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע

אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע )תקופת 

היה במהלכה יכול , שהחוק המסדיר תקופת מבחן ליישום 2011-מבחן(, התשע״א

המכילים  )דרכון(, עודת זהות או מסמך נסיעה ביומטריכל תושב לבחור לקבל ת

החלה רשות האוכלוסין  2013. ביוני )תיעוד ביומטרי( 60אמצעי זיהוי ביומטריים

נכנס  2017מסמכי זיהוי ביומטריים, במסגרת תקופת מבחן, וביוני  תבהנפק

יהוי לתוקפו חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי ז

לפיו חובה על כלל ו ,2017-ובמאגר מידע )תיקון והוראת שעה(, התשע"ז

  תיעוד ביומטרי.ב להחזיקיה יהאוכלוס

כאמור, הזימון לקביעת תור להנפקת תיעוד ביומטרי נעשה באמצעות  .1

בכל הלשכות,  2017מערכת לזימון תורים שהחלה לפעול חלקית באוגוסט 

 
לבין  5למעט בנוגע למשך הזמן שחולף מאז הגשת בקשה להארכת היתר מת"ק או אשרת א/  59

 מועד שייקבע לריאיון לבני הזוג שיעמוד על שלושה חודשים לכל היותר.ה

תיעוד ביומטרי )תעודת זהות, דרכון ותעודת מעבר(, הוא תיעוד הכולל אמצעים ונתונים   60

ביומטריים ייחודיים לכל אדם. מסמך זיהוי ביומטרי כולל שבב אלקטרוני שבו שתי טביעות 

בעניין  (2015דוח ביקורת מיוחד )ו גם מבקר המדינה, האצבע ותצלום הפנים של התושב. רא

 תקופת המבחן.  –תיעוד לאומי ביומטרי 
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מלא. יצוין שככלל, מי שהגיע  ולקראת סוף שנה זו היא פעלה באופן

ללשכות האוכלוסין ללא זימון תור מראש, קיבל שירות רק אם העומס 

הקיים בלשכה באותו היום איפשר זאת. ככלל, אפשר להזמין תור 

באמצעות מערכת זו בכל הלשכות לתקופה של שלושה חודשים מראש. 

לתקופה של יוצאת דופן היא לשכת מזרח ירושלים, אליה ניתן להזמין תור 

 שישה חודשים מראש, בשל התורים הארוכים בלשכה זו.

)בימים( בין מועד הבדיקה  הממוצעמוצגים נתונים על פרק הזמן  5בתרשים  .2

, יוני 2017דצמבר  -בדבר זימון תור לתיעוד ביומטרי בשלושה מועדים שונים 

ועד המועד שבו נקבע התור בארבע הלשכות  - 2018, אוקטובר 2018

מוצגים נתוני רשות  6ת ביותר ובלשכת מזרח ירושלים. בתרשים הגדולו

האוכלוסין על אודות זמינות התורים להנפקת תיעוד ביומטרי בלשכות 

וכן במזרח ירושלים, על פי מספרם הכולל של התורים הפנויים  61הגדולות

לתיעוד ביומטרי בכל אחת מהלשכות הללו במהלך שלושה חודשים: מיוני 

 .2018ועד לספטמבר 

זמני המתנה )בימים( לקבלת שירות של הנפקת תיעוד ביומטרי : 5תרשים 

 בחמש לשכות האוכלוסין הגדולות שנבדקו

 

 2018מבוססים על נתוני רשות האוכלוסין; נתוני חודש אוקטובר  2018ויוני  2017 נתוני החודשים דצמבר

 מבוססים על בדיקת משרד מבקר המדינה.

 
כיוון שאזרח רשאי לפנות לכל לשכת אוכלוסין שאינה במקום מגוריו, נבדקו הלשכות המרכזיות,   61

 שהן גם הגדולות ביותר.
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 תור להזמין שביקש מי

 תיעוד להנפקת
 בארבע ביומטרי
 הגדולות הלשכות

, 2018 ובאוקטובר ביוני
 לכל כחודש בתוך זומן

 תושב ואילו, היותר
 נאלץ ירושלים מזרח

 חצי כמעט להמתין
 זה פער. בממוצע שנה

 בזמינות אפליה משקף
 תושבי בין התורים
 ירושלים מזרח

 השירות למקבלי
 שנבדקו בלשכות

 

התורים הפנויים במערכת זימון התורים במהלך שלושה  מספר: 6תרשים 

 (2018ספטמבר -)יוני חודשים

 

 המדינה. מבקר משרד בעיבוד האוכלוסין רשות המקור: נתוני

מהתרשימים עולה פער ניכר ביותר בין לשכות האוכלוסין שנבדקו: מי 

שביקש להזמין תור להנפקת תיעוד ביומטרי בארבע הלשכות 

, זומן בתוך כחודש בממוצע 2018הגדולות באמצע יוני ובאוקטובר 

לכל היותר, בעוד שתושב מזרח ירושלים נאלץ להמתין בממוצע 

)מרכז העיר(, בחיפה ובבאר  כמעט חצי שנה; בתל אביב, בירושלים

תורים  10,000-יותר מ 2018שבע עמדו לרשות הציבור באמצע יוני 

פנויים במהלך שלושת החודשים העוקבים, בעוד שבלשכת מזרח 

 ירושלים נתפסו כלל התורים הפנויים במהלך התקופה הזו. 

הפער העולה מן התרשימים משקף אפליה של תושבי מזרח ירושלים אל 

מול מי שזכאי לקבל שירות בלשכות שנבדקו, בבואם לממש את זכותם 

לקבל מהמדינה תיעוד ביומטרי. על רשות האוכלוסין להמשיך בפעולותיה 

לשיפור השירות ולהשגת שוויון בין מקבלי השירות בלשכת מזרח העיר 

 ת שנבדקו, לרבות בכל הנוגע לזמינות התורים. לבין שאר הלשכו
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המתנה בתור בלשכת האוכלוסין במזרח 
 ירושלים

 540-מנתוני רשות האוכלוסין עולה כי לשכת מזרח ירושלים מקבלת מדי יום כ

בנושא  90-מהם בנושא בקשות למרשם ודרכונים, ו 450לקוחות בממוצע, 

 בקשות להסדרת מעמד. 

למתחם "מאמוניה", שכאמור שוכנות בו לשכת  תושב מזרח העיר המגיע

האוכלוסין של מזרח ירושלים ולשכה של שירות התעסוקה, נדרש להמתין 

בשלושה אזורים שונים: מחוץ למתחם לצורך כניסה אליו; בתוך המתחם, מחוץ 

ללשכה, לצורך כניסה אליה )בתוך המתחם נמצאים רחבת המתנה וכן עמדה, 

קיוסק(; באזור קבלת  -בתור לקבלת השירות  שבה מקבל הפונה את מספרו

 השירות )אולמות השירות(.

 להלן תצלום המתעד את תור הממתינים לכניסה ללשכה למתחם מאמוניה. .1

 2017, יוני תור בכניסה למתחם מאמוניה: 2תמונה 

 

 .רשות האוכלוסין צילום:

מוצג מסלול השירות בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים, לאחר  7בתרשים  .2

סיום ההמתנה מחוץ למתחם, וזמני המתנה ממוצעים בין התחנות 

 שבמסלול. 
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  -מסלול השירות בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים : 7תרשים 

 ממוצע המתנה זמן

 

 .2018נתוני רשות האוכלוסין, יולי 



 507|    ירושלים מזרח תושבי של האזרחי במעמדם המדינה טיפול

 
 ההמתנה תנאי

 ההמתנה וזמני הקשים
 בלשכת הארוכים

 במזרח האוכלוסין
 בתקופת ירושלים
 אינם הביקורת
 תנאים הולמים
 שירות לקבלת
 על המקפידה במדינה

 תושביה של זכויותיהם
 ואזרחיה

 

כפי שעולה מן התרשים, בסך הכול נדרש תושב מזרח ירושלים 

להמתין בתוך מתחם הלשכה שלוש עד ארבע שעות לצורך קבלת 

שירות בלשכה זו. פרק זמן זה אינו כולל זמן המתנה נוסף לצורך 

 עתירהפי  עלכניסה למתחם "מאמוניה" שבו שוכנת הלשכה. 

יודגש כי גם מי  .62משעה יותרכזו אורכת  המתנהלבג"ץ, שהוגשה 

שהזמין תור מראש, נדרש להמתין מחוץ למתחם ובתוכו, עד הגעתו 

לעמדה שבה מקבל הפונה את מספרו בתור לקבלת השירות, בדומה 

למי שלא הזמין תור. נתונים בדבר זמן ההמתנה הממושך עלו גם 

  טור.-בראיונות שקיים משרד מבקר המדינה עם תושבים בשכונת א

 

בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים  ני ההמתנהוזמ ההמתנה תנאי

הולמים  ואינםקשים,  - ובתרשיםבתמונה  כמתואר -בתקופת הביקורת 

 של זכויותיהם על המקפידה מדינה מטעם שירות לקבלת תנאים

 . ואזרחיה תושביה

לשכה -פתחה הרשות לטובת תושבי מזרח ירושלים תת 2018בספטמבר 

נוספת באזור מעבר קלנדיה. מנהלת לשכת האוכלוסין במזרח ירושלים 

העומס  הלשכה הוקל-מסרה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות פתיחת תת

 ג'וז. -בהמתנה מחוץ ללשכת האוכלוסין בוואדי אל

ציינה רשות האוכלוסין  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

אכן לטענתה, השנה אין עומס וצפיפות בכניסה למבנה.  ברוב ימותכיום ש

בתור  מדובר , אךבהמתנה לבידוק הביטחוני, יש תור מסוים אחר הסבסבת

הרשות הוסיפה כי היא עשתה  .מתקן הדורש בידוקכל שהוא נחלת סביר 

כמה שינויים כדי להקל את העומס בלשכה, ובכלל זאת פתיחת לשכת 

 .משנה והוספת עמדות שירות בלשכה עצמה

קבעה הרשות כי זמן ההמתנה לטיפול בבקשה בתחום המרשם  2014בשנת  .3

 15 -יר דקות, ולשירות מה 60והדרכונים וכן לצורך הנפקת אשרות יהיה עד 

 לשכות שבדקה התקצר זמן ההמתנה 30-מצאה הרשות כי ב 2016-. ב63דקות

דקות וזמן ההמתנה לשירות המהיר  40-הממוצע לקבלת השירותים האלה ל

 דקות.  17היה 

החלה רשות האוכלוסין בניסוי להטמעת מערכת לניהול  2014בשנת  .4

פועלת המערכת בכל לשכות  2015התורים בלשכות האוכלוסין, ומיולי 

האוכלוסין באופן מלא. מערכת זו מספקת גם נתונים על משך מתן 

 השירות. 

מוצגים נתוני רשות האוכלוסין מתוך דוחות המערכת לניהול  8בתרשים 

דדי השירות בתחומי מרשם ודרכונים במהלך תשעה חודשים התורים על מ

 
 .רנדה סלמאן נ' רשות האוכלוסין וההגירה 3163/18בג"ץ   62

שכות מינהל האוכלוסין מוצבים דלפקי מודיעין שבהם ניתנים שירותים מהירים, כגון: בכל ל  63

 הנפקת תעודות למיניהם )תעודת לידה, תעודת פטירה(.
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 ההמתנה זמן משך

 שירות לקבלת
 האוכלוסין בלשכת
 ירושלים במזרח

 למרשם בבקשות
 ארוך ולדרכונים

 ניכרת במידה
 לארבע בהשוואה
 אף, הגדולות הלשכות
 מקבלי שמספר
 נמוך בה השירות

 ללשכות בהשוואה
 האחרות

 

 2017-בשלושת הרבעונים שקדמו לביקורת: רבעון שלישי ורבעון רביעי ב

בלשכת מזרח ירושלים ובארבע הלשכות הגדולות  2018-וברבעון ראשון ב

  שנבדקו.

מדדי שירות בתחום מרשם ודרכונים בלשכת מזרח ירושלים : 8תרשים 

  2018 - 2017הגדולות בתשעת החודשים שנבדקו,  ובארבע הלשכות

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד המתנה זמני על האוכלוסין רשות נתוני

משך זמן ההמתנה לקבלת שירות בלשכת עולה כי מהתרשים 

האוכלוסין במזרח ירושלים בבקשות למרשם ולדרכונים הוא ארוך 

דקות בממוצע( בהשוואה לארבע הלשכות הגדולות  73במידה ניכרת )

דקות בממוצע(, אף על פי שמשך הזמן הממוצע למתן השירות  39)

ות דומה ומספר מקבלי השירות נמוך יותר מבין כל הלשכ -עצמו 

 האחרות. 

בקיצור זמני ההמתנה  ניכרכי חל שיפור צוין  2019בתשובת הרשות מינואר 

בתוך הלשכה, כך שבחודשים האחרונים, זמן ההמתנה הממוצע עומד על 

 דקות, כפי שנמדד בתקופת עריכת הביקורת.  75-כדקות, לעומת  34-כ

משרד מבקר המדינה מעיר כי הנתונים שהציגה הרשות על זמן המתנה של 

קורת. דקות מבוססים על מדידה חדשה, השונה מזו שהוצגה לבי 34-כ

המדידה החדשה מבוססת על זמן המתנה ממועד התור שנקבע למוזמן ועד 

הגעתו לפקיד לקבלת השירות. לעומת זאת, הנתונים שהוצגו למבקר 

מודדים את זמן ההמתנה מקבלת הפתק  8המדינה ושמוצגים גם בתרשים 

 הזמןזה כולל גם את  זמןלתור )בקיוסק( ועד הגעת המוזמן לפקיד. 

ע קודם למועד התור שנקבע לו שלעתים אורך מעל לשעה שהמוזמן מגי

שעל המוזמן לעמוד עד שייכנס  הממושך ההמתנהכאמור בשל משך 
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לעמדת קבלת הפתק לתור לפיכך לא ניתן להשוות בין שני ללשכה ויגיע 

 בסיסי נתונים אלו. 

 בלשכת מזרח ירושלים מקבלת שירותיםלנוכח האוכלוסייה הגדולה ה

 השירותים מורכבותולנוכח  ,שירותים בלשכה זו בלבדוהגבלתה לקבלת 

תושבי מזרח העיר  זקוקיםוהתדירות הגבוהה שבה  זו הללשכ האופייניים

היה על הרשות להיערך למתן שירות יעיל יותר. ההמתנה  -לשירותים 

 הפונים י.זמן רב, לעיתים באופן קיצונ כתשירות בלשכה אור קבלתבאולם 

כבד  עומסעם  להתמודד ונאלצירושלים  ללשכת האוכלוסין במזרח

 ארוכה בהמתנה; תור לקבלת ממושכת בהמתנה תבטאה והוא, בלשכה

 בהמתנה; שירות קבלת לצורך למבנה לכניסה עד, מחוץ למתחם הכניסה

 הטיפול לסיום ארוכה בהמתנה - רבות ופעמים; המבנה בתוך ארוכה

  .לקבלת מעמד בבקשה

לתפקידו, בוצעו הנוכחי  כניסתו של שר הפניםמאז בתשובת הרשות נמסר כי 

פעולות רבות, לשיפור התנאים והשירותים אשר ניתנים לתושבי מזרח העיר. 

דיונים בלשכתו בסוגיה זו, ואף ביקר בלשכה, כדי לעמוד על  כמההשר קיים 

טיבן של הטענות המועלות. נוכח ההכרה בצורך בשיפור השירות הניתן 

מתקציב המשרד לפיתוח  מיליון ש"ח 4ביר לתושבים, הנחה השר להע

גליל, להקמת לשכות נוספות במזרח ירושלים לרווחת הנגב וה ,הפריפריה

. הרשות הוסיפה כי למרות דרישותיו של שר הפנים להקצאת התושבים

משאבים נוספים לקידום השירות במזרח העיר, לא הקצתה הממשלה את 

 המשאבים הדרושים. 

כי במזכירות  2019למשרד מבקר המדינה במאי  מזכירות הממשלה השיבה

הממשלה לא נתקבלה כל פניה להקצאת משאבים נוספים לקידום השירות 

במזרח ירושלים בכלל, ולהקמת לשכות אוכלוסין נוספות במזרח ירושלים 

 בפרט.

משרד מבקר המדינה מברך על הפעולות שנעשו לשיפור השירות, אולם 

רשות  עלהשירות באופן קבוע ולאורך זמן.  אין בהן די ויש צורך לשפר את

 יעיל ואיכותי שירות וקבלי ירושלים מזרח תושבילפעול לכך ש האוכלוסין

, המדינה אזרחי שאר שירות מקבלים שבהם בתנאים, העיר מזרח בלשכת

ובייחוד בהיבט של משך זמן ההמתנה הנדרש. כמו כן עליה לשפר את 

  .הנגישות לבאים ללשכת מזרח ירושלים

 

 

 לקבלת מעמד בבקשות הטיפול משכי
בבקשות  הטיפול שלבילמשך  תקןהאוכלוסין לא קבעה  רשות, כאמור .1

לגבי מתן מענה לבקשות לרישום להתאזרחות.  בבקשות"ש קבע ולאחמ
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קטין, הרשות קבעה בנהליה כי הבדיקה תימשך לכל היותר חצי שנה מיום 

הגשת הבקשה, ייתכנו הגשת הבקשה; אם הקטין בן שנה או יותר במועד 

מקרים שבהם משך הבדיקה יתארך מעבר לחצי שנה, למשל כאשר עולה 

 הצורך לקבל עמדות מרשויות וגורמים אחרים ובירורים הנדרשים לשם כך.

משך טיפול סביר , החליט מנכ"ל רשות האוכלוסין כי 2017בדיון מספטמבר  .2

הטיפול ואולם, לא נקבע תקן לשלבי  בבקשות התאזרחות הוא שנה.

השונים, כגון קביעת תור להגשת בקשה להתאזרחות, והחלטת המנכ"ל אף 

 באותו דיון לא עוגנה בנוהלי הרשות או בהנחיה ללשכת מזרח ירושלים.

הטיפול בבקשות לקבלת מעמד, כחלק מסוגיית העומס נושא  גם דוןינ

מתן מענה בבקשות אחמ"ש -דונה סוגיית אייכן נובלשכת מזרח ירושלים 

לבית הדין  רביםעררים  הגשתב המתבטאת, קטיןורישום  קבע

 הוצאות גבוהות מאוד נגד רשות האוכלוסין.  נפסקות שבעקבותיהם

מובאים נתוני רשות האוכלוסין על בקשות שהוגשו בלשכת מזרח  1בלוח 

 ירושלים ועל משך הטיפול בהן עד לקבלת החלטה כלשהי בעניינן.

 2017-2008מעמד, משך הטיפול בבקשות לקבל : 1לוח 

 עד שנה מעל שלוש שנים משנה עד שלוש שנים עד שנה 

 1% 20% 79% 17,668 רישום קטין 

 2% 40% 58% 5,948 אחמ"ש קבע

 11% 60% 29% 5,303 התאזרחות

 3% 31% 66% 28,919 סה"כ

 רשות האוכלוסין בעיבוד משרד מבקר המדינה.  נתוני

 58%-מהבקשות להתאזרחות וב 29%-מנתוני הלוח עולה כי רק ב

מהבקשות לאחמ"ש קבע, שהוגשו במהלך העשור האמור, ניתנה 

מההחלטות בבקשות להתאזרחות  60%החלטה כלשהי בתוך שנה. 

מן ההחלטות בבקשות  21%-ניתנו בתוך שנה עד שלוש שנים. ב

כן חרג מהתקן לרישום קטין היה משך הטיפול ארוך יותר משנה, ול

 שקבעה הרשות בנהליה.

בשלושת סוגי  בקשות חדשות 34,000-הוגשו כ 2017-2008בשנים כאמור,  .3

 היו  2018נכון ליולי  ,. על פי נתוני רשות האוכלוסיןאמוריםהבקשות ה

( בקשות שלא התקבלה בהן החלטה כלשהי. להלן תרשים 14%) 5,060-כ

המפרט את כמות הבקשות שלא התקבלה בהן החלטה על פי שנת 

 ן.גשתה
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 היו הביקורת במועד
 של בקשות אלפי
 ירושלים מזרח תושבי

 רובן, מעמד לקבלת
, להתאזרחות

 טרם בהן שהטיפול
 שהוגשו אף, הסתיים

. כן לפני שנים כמה
 שיהוי משקף זה מצב
 בטיפולה סביר בלתי
 האוכלוסין רשות של

 הפוגע, אלה בבקשות
 הבקשות במגישי

 

 מספר הבקשות שלא התקבלה בהן החלטה כלשהי,: 9תרשים 

2014 - 2017  

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, 2018 מיולי האוכלוסין רשות נתוני

 2014בקשות להתאזרחות שהוגשו בשנים  1,000-מן התרשים עולה כי בכ

 יותר משלוש שנים שחלפו אף, כלשהי החלטה התקבלה טרם 2015-ו

 החלטה התקבלה טרם 2016-בקשות שהוגשו ב 1,000-ממועד הגשתן, ובכ

 500-כמו כן יש כ .שנתיים וחצי ממועד הגשתןמיותר  שחלפו אף, כלשהי

לקטין שטרם התקבלה בהן החלטה כלשהי, אף בקשות למתן מעמד 

 שבמחציתן חלפו יותר משלוש שנים ממועד הגשתן. 

 

במועד הביקורת היו אלפי בקשות של תושבי מזרח ירושלים לקבלת 

מעמד, רובן להתאזרחות, שהטיפול בהן טרם הסתיים, אף שחלפו כמה 

פול שנים מאז שהן הוגשו ללשכת מזרח ירושלים. נוסף על השיהוי בטי

בבקשות אלה, נאלץ תושב מזרח ירושלים המבקש להגיש בקשה 

להתאזרחות להמתין כשנתיים וחצי עד שיגיע תורו להגיש את בקשתו. 

מציאות זו משקפת שיהוי ניכר ובלתי סביר בטיפולה של רשות האוכלוסין 

  בבקשות לקבלת מעמד, הפוגע במגישי הבקשות.
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פעולות הנהלת רשות האוכלוסין לשיפור 
 השירות בלשכת מזרח ירושלים

הוגשו נגד המדינה חמש עתירות לבג"ץ שעסקו בתנאי  2017ועד  1999מאז  .1

 קבלת הקהל בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים: שתי עתירות שהוגשו 

נדחו על רקע הצהרתה של המדינה שהלשכה תועבר למקום חדש  1999-ב

; 64ומתאים במהירות האפשרית, וכי היא תפעל לבניית סככה בסמוך ללשכה

הלינו העותרים על המתנה בתור מחוץ ללשכה בתנאים  2003-מ בעתירה

. רק בעקבות 65קשים ועל כך שהמבנה אינו יכול להכיל את הבאים אליו

-למשכנה הנוכחי; כעבור שש שנים, ב 2006-עתירה זו, הועברה הלשכה ב

, הוגשה עתירה על תנאי המתנה קשים בלשכה הנוכחית, על תורים 2012

ועל צפיפות רבה במבנה  אף בתנאי מזג אוויר קשים מחוץ למתחם,ארוכים 

נכתב כי על פי  2013עצמו, ללא מקומות ישיבה. בפסק הדין שניתן ביוני 

הממתינים  מספרבתנאי ההמתנה, מבחינת  ניכרחל שיפור הודעות המדינה, 

, ולכן תבקשו בעתירה התייתרוההסעדים העיקריים ש, וכי וזמני ההמתנה

הוגשה עתירה נוספת  2017-; ב66דינה להימחקומה העתירה מיצתה את עצ

שעניינה עומס רב וצפיפות בכניסה למתחם "מאמוניה" של מאות תושבים 

מדי יום, וכן קושי לתאם תור לקבלת שירותים בלשכה. במועד סיום 

 . 67הביקורת עתירה זו עדיין תלויה ועומדת

כ"ל כתבה מנהלת לשכת מזרח ירושלים אל לשכת מנ 2013 אוקטוברב .2

הרשות, בין היתר, על כך שחל פיגור בטיפול בבקשות בתחום המעמד; 

כתבה נציגת בית הדין לעררים ברשות לסמנכ"ל למינהל  2015במאי 

ולמשאבי אנוש ברשות ולאחרים על שנפסקים סכומים גדולים לחובת 

מתן מענה לבקשות שהוגשו ללשכה זו, -המדינה בשל עתירות שעניינן אי

התריעה מנהלת הלשכה על  2017ש"ח; בפברואר  60,000-והם הסתכמו בכ

קשיים בבדיקת מרכז חיים של תושבי שכונות סמוכות לירושלים, על 

המיומנות הגבוהה שנדרשת לצורך בחינת בקשות כאלה ועל עומס בעבודת 

בקשות  2,500-הלשכה. המנהלת ציינה כי באותה עת המתינו לטיפול כ

 למתן מעמד.

מתן מענה לבקשת -בגין איתירה נגד רשות האוכלוסין הוגשה ע 2017במרץ 

 . בסיכום דיון של היועץ המשפטי לממשלה68התאזרחות בלשכת מזרח ירושלים

בפרקליטות המדינה  עם מנכ"ל רשות האוכלוסין, מנהלת מחלקת הבג"צים

נכתב כי: לשכת מזרח ירושלים פועלת זה שנים  2017ואחרים באוקטובר 

רבות בעומס יוצא דופן, ולכן בקשות שמוגשות ללשכה מטופלות בעיכוב 

 
האגודה לזכויות ואח' נ' שר , 6683/99; בג"ץ אמגד גאבר נ' שר הפנים 4892/99בג"ץ   64

 .הפנים

 (.3.12.03) רופא רפול ג'ברא נגד שר הפנים 2783/03בג"ץ   65

 . מג'דה אלבטש ואח' נ' מנהל אגף בכיר רשות האוכלוסין ואח' 176/12בג"ץ   66

חאלד אבו עודה ואח' נ' מנהל אגף לשכות ברשות האוכלוסין וההגירה  1326/17בג"ץ   67

 .ואח'

 (.31.7.17)פורסם במאגר ממוחשב  אשרף דלל נ' שר הפנים 2792/17בג"ץ   68



 513|    ירושלים מזרח תושבי של האזרחי במעמדם המדינה טיפול

 
 חמישית כמעט

 שהועסקו מהעובדים
 2018 במאי בלשכה

( עובדים 55 מתוך 10)
. ערבית דוברי היו לא

 שפתם, כאמור
 ולעיתים - העיקרית
 תושבי של - היחידה
 היא ירושלים מזרח

 יש ולפיכך, ערבית
 למתן רבה חשיבות

 בערבית השירותים

 

-ניכר, הנמשך לעיתים שנים רבות; זה שנים מוגשות עתירות לבג"ץ בשל אי

לים, ובג"ץ מתן החלטה בבקשות התאזרחות המוגשות ללשכת מזרח ירוש

 אף מתח על כך ביקורת חריפה. 

 3,000-היו בלשכה כ 2017על פי מסמכי רשות האוכלוסין, בנובמבר  .3

 ( הוגשו עוד 640בקשות להתאזרחות שטרם טופלו, כחמישית מהן )

בקשות לרישום קטין שלא  1,500-; באותה עת היו בלשכה כ2014-ב

 טופלו.

לצורך פינוי משאבי  2017ף להלן הפעולות שנקטה רשות האוכלוסין בסו

כוח אדם לטיפול בבקשות התאזרחות בלשכת מזרח ירושלים: השאלת 

חמישה עובדים ממינהל האוכלוסין ברשות לצורך מתן שירותים ביומטריים, 

; לטיפול בבקשות להתאזרחות מטרה שחמישה מעובדי הלשכה יתפנוב

מצום הפיגור גיבש מטה מינהל האוכלוסין תוכנית עבודה לצ 2017בדצמבר 

בטיפול בבקשות להתאזרחות. בתוכנית נקבע יעד, ולפיו היה על הלשכה 

 15בתוך  2014-הבקשות שהוגשו כאמור עוד ב 640-לקבל החלטות ב

  שבועות.

הביקורת העלתה כי היעד האמור לא הושג ואף רחוק מכך: במהלך 

 133בקשות להתאזרחות,  235-השבועות התקבלו החלטות רק ב 15

 20%-הרשות קיבלה החלטות אפוא רק ב .2014-וגשו במהן ה

ולא טופלו. עוד נמצא כי הרשות לא  2014-מהבקשות שהוגשו ב

גיבשה תוכנית עבודה לצורך צמצום הפיגורים בטיפול בבקשות 

לאחמ"ש קבע ולרישום קטינים עד מועד סיום הביקורת, כמפורט 

 לעיל.  1בלוח 

, מנה תקן כוח האדם של 2018על פי נתוני רשות האוכלוסין בפברואר  .4

תוגבר  2018מהן היו מאוישות; עד יולי  46משרות,  50לשכת מזרח ירושלים 

 המשרות אוישו.  55תקן הלשכה בחמש משרות נוספות, וכל 

 2018התברר שכמעט חמישית מהעובדים שהועסקו בלשכה במאי 

דוברים ערבית. כאמור, שפתם העיקרית עובדים( אינם  55מתוך  10)

של תושבי מזרח ירושלים, ולעיתים היחידה, היא ערבית ולפיכך גוברת 

  החשיבות למתן השירותים בערבית.

מסר למשרד מבקר  ברשות האוכלוסין מינהל ומשאבי אנושלסמנכ"ל  .5

ידי בעומס הקיים, ילטפל בטווח הזמן המ שבמטרה 2018ביוני  המדינה

באזור מעבר קלנדיה, שבה  הלשכ-תת 2018במהלך חודש אוגוסט תיפתח 

בתוך כשנה עתידה וכי עמדות קבלת קהל למתן שירותי מרשם;  6 יהיו

אזור מזרח בניין של המוסד לביטוח לאומי בנוספת ב לשכה-תתלהיפתח 

עמדות קבלת קהל למתן שירותי  15עד  10ירושלים, שבה עתידות להיות 

 מרשם.
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 רשות פעולות

 הביאו האוכלוסין
 השירות במתן לשיפור
 מזרח לתושבי
 הוא אולם, ירושלים

 בהרבה נחות עדיין
 הניתן מהשירות
 חלקי ביתר לאזרחים

 מהותי שינוי. הארץ
, מקיפה תוכנית מחייב
 בפתרון להסתפק ואין
 שצצות לבעיות זמני

 לפעם מפעם

 

הלשכה באזור מעבר קלנדיה המיועדת -נפתחה תת 2018בספטמבר 

רושלים. אך התברר שהשירות לתושבים בלשכה זו ניתן על לתושבי מזרח י

ידי ארבעה מעובדי לשכת מזרח ירושלים, זאת עד להשלמת הכשרת 

 העובדים החדשים של לשכה זו. 

תהליכי העבודה לבחינת רשות האוכלוסין שכרה את שירותיה של חברת ייעוץ 

צותיה את ממצאיה והמלהגישה , שבלשכת מזרח ירושליםותהליכי השירות 

. במסגרת הבחינה, בדקה חברת הייעוץ בין 2018למנכ"ל הרשות בסוף יוני 

היתר את הנושאים האלה: זמני המתנה בתור בלשכה; זמינות התורים; הנגשת 

השירותים; תהליכי העבודה בטיפול בבקשות לקבלת מעמד. המלצות החברה 

מעמד סטודנטים לשם הטיפול בבקשות לקבלת  11כללו בין היתר, גיוס 

שהצטברו בלשכה; מתן אפשרות להגיש בקשות להתאזרחות בדואר או באתר 

האינטרנט של הרשות או בלשכה ללא צורך בתור ייעודי; גיוס עובד למשרה 

חלקית לצורך יצירת קשר עם הלקוחות שלהם זומן התור, כחצי שנה לפני מועד 

היישום של  התור כדי שישלחו בקשה. מהתיעוד עלה כי הרשות בוחנת את אופן

 ההמלצות.

משרד מבקר המדינה מברך על פעולותיה של הנהלת רשות האוכלוסין 

, לרבות פתיחת לשכה נוספת במזרח ירושלים. 2018-לשיפור השירות ב

עם זאת, על הנהלת רשות האוכלוסין להמשיך ולפעול ליצירת שינוי ממשי 

ולאורך זמן ברמת השירות הניתן לתושבי מזרח ירושלים, ובכלל זה לבחון 

יישום של ההמלצות שהוגשו לה בהקדם האפשרי ולגבש את אופן ה

תוכנית עבודה מפורטת ליישום ההמלצות לרבות קביעת לוחות זמנים 

 מחייבים.

 

, עלו 1999מהאמור לעיל עולה כי במשך כשני עשורים לפחות, מאז שנת 

טענות על רמת שירות בלשכה הזו, לרבות באמצעות עתירות לבתי משפט 

ות האוכלוסין. הטענות והעתירות עסקו הן בהיבט ובפניות להנהלת רש

הפיזי של תנאי ההמתנה וקבלת שירות, והן בהיבט של משך הטיפול 

בבקשות לקבלת מעמד בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים. במהלך 

השנים האלה ובייחוד בתקופת כהונתו של מנכ"ל הרשות הנוכחי, פעלה 

ין היתר, על ידי מעבר רשות האוכלוסין להתמודד עם בעיות אלה, ב

ללשכה גדולה ומרווחת יותר ועל ידי הגדלת כוח אדם של הלשכה. 

פעולות אלה הביאו להטבה מסוימת באופן מתן השירות, אולם השירות 

שניתן לתושבי מזרח ירושלים עדיין נחות בהרבה מזה הניתן לאזרחים 

ויסודית, ביתר חלקי הארץ. כדי לחולל שינוי מהותי נדרשת תוכנית מקיפה 

  ואין להסתפק במענה זמני או מקומי לבעיות ששבות ועולות מעת לעת.
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לנוכח הענקת שירות במשך שנים ברמה שאינה משביעת רצון לתושבי 

מזרח ירושלים, לנוכח שימוש לא יעיל במשאבי כוח האדם המותאמים 

לאוכלוסייה שבחלקה הגדול, אינה דוברת עברית על בוריה ולנוכח היעדר 

שכה, עולה חשש כי רשות פתרונות מספקים במשך שנים לעומס הרב בל

האוכלוסין לא פעלה די בנחרצות כדי להעניק שירות יעיל ותכליתי 

 לתושבי מזרח ירושלים.

 

פעולות שתכליתן מתן שירות להמשיך ולנקוט על מנכ"ל רשות האוכלוסין 

יעיל ואיכותי לתושבי מזרח ירושלים, הן בלשכה הקיימת במזרח העיר והן 

חרים או בלשכות חדשות שיקומו. כמו כן, בלשכות אוכלוסין במקומות א

עליו לכלול בתוכנית העבודה של הרשות בשלוש השנים הבאות יעדים 

כמותיים בדבר שיפור השירות וקיצור זמני ההמתנה בלשכת מזרח 

ירושלים, ולהציגם לשר הפנים. יעדים אלה אמורים לשקף מהלך כולל 

 לשיפור השירות לתושבי מזרח ירושלים.
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 לאומי לביטוח המוסד
 כתושב באדם מכיר
 הביטוח חוק לפי

 אם רק הלאומי
 הם חייו ומרכז כתובתו
, ישראל של בשטחה
 למזרח ובנוגע

 בתוך - ירושלים
 גבולותיה

 של המוניציפליים
 העיר

 

מעמד תושבות על ידי המוסד קביעת 

לביטוח לאומי לצורך הענקת זכויות 

 סוציאליות

מהן נהנה אזרח, למעט הזכות לבחור שלכל הזכויות כאמור תושב קבע זכאי 

תנאי ראשון לקבלת מרבית  לקבל דרכון ישראלי. ולהיבחר לכנסת והזכות

קש אזרח וחוק ביטוח בריאות הוא היות המב הלאומי הביטוח הזכויות מכוח חוק

 . חוק הביטוח הלאומי69או תושב קבע במדינת ישראל, המתגורר דרך קבע בישראל

הבטחת הכנסה, דמי לידה,  -מקנה זכויות מתחום הביטחון הסוציאלי כגון 

וחוק ביטוח בריאות מקנה זכות לקבלת  -קצבת ילדים, קצבת זקנה וקצבת נכות 

 שירותי בריאות ממלכתיים באמצעות קופות החולים.

ההחלטה בדבר מעמדו האזרחי של אדם במדינת ישראל נתונה כאמור בסמכות 

שר הפנים, ובכלל זאת ההחלטה אם אדם הוא תושב קבע. ההחלטה אם מי 

שהוכר כתושב קבע על ידי רשות האוכלוסין הוא גם תושב על פי חוק הביטוח 

ות הלאומי, היא בסמכות המוסד לביטוח לאומי. תושב על פי חוק ביטוח בריא

מי שהמדינה הכירה בו  הוא מי שהוכר כתושב על פי חוק הביטוח הלאומי.

כתושב קבע לפי חוק הכניסה לישראל והוא מבקש לממש את זכויותיו 

נזקק אפוא להכרה נוספת בו  -לביטוח לאומי ולביטוח בריאות  -הסוציאליות 

 כתושב, מטעם המדינה, מכוח חוק הביטוח הלאומי. 

מתושבי מזרח ירושלים  327,000-כ 2018-בלביטוח לאומי היו  על פי נתוני המוסד

( 88%-כמהם ) 287,000-ותושבי קבע על פי חוק הכניסה לישראל, אזרחים או 

  הם תושבים לפי חוק הביטוח הלאומי, ולפיכך גם לפי חוק ביטוח בריאות.

 

 

משך הטיפול בבקשות להכיר בתושבות לפי 
 חוק הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי בודק תביעה או בקשה של אדם לקבל גמלה באחד 

מענפי הביטוח הלאומי, אל מול הוראות חוק הביטוח הלאומי, התקנות שהותקנו 

מכוחו והוראות מינהליות שקבע המוסד לביטוח לאומי. על פי הפסיקה, המוסד 

ובתו לביטוח לאומי מכיר באדם כתושב לפי חוק הביטוח הלאומי רק אם כת

 
תנות גם למי שאינו תושב ישראל: קצבה לנפגעי תאונות עבודה; קצבה למעט שלוש קצבאות הני  69

 לאימהות; וזכויות לעובד שכיר במהלך פשיטת רגל ופירוק תאגיד )זכויות עובדים(.
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בתוך גבולותיה  -ומרכז חייו הם בשטחה של ישראל, ובנוגע למזרח ירושלים 

 . 70המוניציפליים של העיר

גם  -הכרת המוסד לביטוח לאומי בתושב לפי חוק הביטוח הלאומי )ובעקיפין 

כתושב לעניין חוק ביטוח בריאות( ככלל טעונה תיקוף מדי כמה שנים בעת 

במקרים אחרים לפי שיקול דעת המוסד שמוגשת בקשה חדשה לגמלה או 

 לביטוח לאומי.

להלן עיקרי הליך הטיפול בבקשות של תושבי מזרח ירושלים להכיר בהם 

כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי כפי שנמסר על ידי המוסד לביטוח לאומי 

בקשות תושבות(: סניף המוסד לביטוח לאומי במזרח ירושלים מקבל  -)להלן 

ת הבקשות לגמלה של תושבי מזרח ירושלים, ואם מעמד את התביעות או א

התושבות לפי חוק הביטוח לאומי טרם נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי או 

טופס "דין  מוסדהמבקש להגיש לנקבע כ"לא תושב" או "מחייב בירור", נדרש 

מועבר הטיפול  . במקרים אלו71(6102טופס  -וחשבון רב שנתי מפורט" )להלן 

מחלקת תושבות(. מחלקת  -חלקת תושבות בסניף זה )להלן בבקשה למ

-תושבות היא הגוף המקצועי המוסמך לקבל החלטה בנוגע להכרה או לאי

הכרה במעמדם של תושבי מזרח ירושלים כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי. 

לעיתים, המחלקה מקבלת החלטה אם להכיר במבקש כתושב על סמך הטופס 

קשת לקבל מידע נוסף. המחלקה מקבלת את המידע הזה, ולעיתים היא מב

באמצעות מסמכים שממציא המבקש, או באמצעות חקירה, כמפורט להלן. 

לאחר החלטת מחלקת תושבות בנוגע להכרה במבקש כתושב מוחזרת הבקשה 

לטיפולו של פקיד הגבייה הבוחן את הבקשה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי 

 ולהוראות נוספות. 

 
)פורסם במאגר ממוחשב,  נואל זעתרי נ' המוסד לביטוח לאומי 1549/04עב"ל )ארצי(   70

)פורסם במאגר  נ' המוסד לביטוח לאומינבילה נוואפלה  1261/04(; עב"ל )ארצי( 31.1.06

 (.17.5.05ממוחשב, 

 כולל פרטים אישיים בדבר מצב משפחתי, מגורים, מקום עבודה ועוד. 6102טופס   71
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יך הטיפול בבקשות של תושבי מזרח ירושלים במוסד הל :10ם תרשי

 לביטוח לאומי
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לחוק הביטוח הלאומי, בסמכות המוסד לביטוח  383-( ו)ב146בהתאם לסעיפים 

לאומי לחקור ולדרוש שיוצגו בפניו מסמכים בכל עניין הקשור לתביעה שהוגשה 

או לתשלום גמלה. החקירה מתבצעת על ידי חוקרים שהם עובדים של המוסד 

לביטוח לאומי או על ידי חברה שהמוסד לביטוח לאומי התקשר עימה לצורך 

  .רות. מטרת החקירה היא לאמת את הנתונים שהמבקש מסרביצוע החקי

הליך הטיפול בבקשות של תושבי מזרח ירושלים להכיר בהם כתושבים לפי חוק 

הביטוח הלאומי עשוי אפוא להיות מורכב. תוצאתו עתידה להשפיע במידה רבה 

 על מצבם הכלכלי והחברתי של המבקשים. 

קיבלה מחלקת תושבות  2017-2014ם על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, בשני

החלטות אם להכיר בתושבי מזרח ירושלים כתושבים גם לפי חוק  28,764

 החלטות בממוצע בשנה.  7,191 -הביטוח הלאומי, ובסך הכול 

 

 קביעת תקן למשך הטיפול בבקשות תושבות-אי

 צוין כי החובה לפעול במהירות הראויה לקיום חובה 2007-בפסק דין של בג"ץ מ

. המוסד לביטוח לאומי, שתפקידו 72ציבורית היא מאבני היסוד של מינהל תקין

להעניק שירות לתושבי המדינה, נדרש ככל רשות מינהלית להפעיל את 

  .73סמכויותיו באופן שהשירות יינתן במהירות הראויה

טיפול מורכב ומרובה שלבים באלפי בקשות במהירות הראויה וביעילות מחייב 

טוח לאומי לקבוע תקן למשך זמן הטיפול בבקשה, ולרכז את את המוסד לבי

המידע המפורט בדבר הטיפול בפועל, משלב הגשת הבקשה ועד לקבלת 

החלטה, במסד נתונים המאפשר מעקב אחר הבקשות וניתוח משוכלל של 

הנתונים. מסד נתונים כזה מאפשר לוודא שהטיפול בבקשות יעיל ומהיר ככל 

רפה בהליך, הטעונות שיפור, ואף לאתר בקשות הניתן, לאתר נקודות תו

שהטיפול בעניינן נמשך זמן רב אל מול התקן שנקבע, לצורך זירוז הטיפול 

 וקבלת החלטה. 

ממסמכי המוסד לביטוח לאומי עולה כי בית הדין האזורי לעבודה בירושלים 

עוסק בתביעות רבות הנוגעות למשך הטיפול בבקשות המטופלות במחלקת 

 תושבות. 

, טרם הגדיר המוסד לביטוח 2018עלה כי במועד סיום הביקורת, יולי 

יפול בבקשות על ידי מחלקת לאומי את משכי הזמן המרביים לשלבי הט

 תושבות.

 

 
 לפסק דינה של השופטת אילה פרוקצ'יה. 31, פס' רופאים לזכויות אדםבג"ץ   72

 .1098, עמ' 2010חבת, )כרך ב(, נבו, מהדורה שנייה מור הסמכות המינהליתיצחק זמיר,   73
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בבקשות  לטיפולמשך הזמן המרבי  אתלקבוע על המוסד לביטוח לאומי 

 האלה הכלליםאת  תושבות על ידי מחלקת תושבות, וכן עליו להטמיע

 .המוסד לביטוח לאומי ולבצע בקרה על יישומם עובדי בקרב

 

 

נתוני המוסד לביטוח לאומי על הליך הטיפול 
 בבקשות תושבות

משרד מבקר המדינה ביקש מהמוסד לביטוח לאומי נתונים לגבי הטיפול 

, לאורך 2017-2014בבקשות שהוגשו בסניף משנה מזרח ירושלים בשנים 

 הבקשה, לרבות במחלקת תושבות ונתונים עלהשלבים השונים בהליך בדיקת 

. לדוגמה, התבקשו נתונים על הבקשות נעשתה אם, החקירה מבצע הגורם

שהופנו לטיפול מחלקת תושבות והחלטותיה בעניינן ומהן בקשות שהופנו 

כמו כן, נדרשו נתונים על  לחקירה, הגורם שביצע את החקירה ותוצאותיה.

החלטת המוסד או תביעה לערכאה שיפוטית הוגשו השגה על  בקשות שבהן

 ותוצאות ההליך.

מוסד לתושבות מנוהל ב מידע על טיפול בבקשהשה הביקורת העלתה

באמצעות כמה מערכות מידע, שכל אחת מהן עוסקת לביטוח לאומי 

בשלב אחר של הטיפול בבקשה )מערכת תושבות, מערכת חקירות 

שרות זו לזו באמצעות ומערכת גמלאות(, אולם מערכות אלו אינן מקו

 שלבי ךאפשר לעקוב אחר הטיפול בבקשה לכל אורשי מספר בקשה

לקשר בין נתונים על בקשות לגמלה  אין אפשרות משכך .בה הטיפול

וחקירות שבוצעו לבקשות אלו  נתונים על בדיקת תושבות לביןשהוגשו 

ועל הליכים משפטיים שנפתחו בעניינן. ממילא גם אין לדעת כמה בקשות 

 לגמלה הוגשו לסניף מזרח ירושלים. 

, בדק מבקר המדינה את תכנונו וניהולו של פרויקט "תבל" 2015-יצוין כי בדוח מ

. אחת ממטרות פרויקט זה 74לשדרוג מערך המחשוב במוסד לביטוח לאומי

הייתה לכלול יישום מערך מידע אינטגרטיבי הכולל תשתית נתונים מרכזית 

מערך המידע של כל זאת לאור העובדה ש שתספק מבט כולל על המבוטח.

תאפיין בבעיות אינטגרציה של נתונים ושל תהליכי ההמוסד לביטוח לאומי 

. אולם נכון למועד סיום הביקורת טרם הסתיים עבודה בין המערכות השונות

 הפרויקט.

 
(, פרויקט "תבל" לשדרוג מערך המחשוב במוסד לביטוח 2015) ג65דוח שנתי מבקר המדינה,   74

 .1298, 1289לאומי, עמ' 
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מהנתונים שהמוסד לביטוח לאומי העביר לידי משרד מבקר המדינה 

-, אי2017-2014ת מזרח ירושלים בשנים בנושא הבקשות שהוגשו בלשכ

אפשר לקבל מידע פרטני לגבי כל בקשה ובקשה, לרבות: האם היא 

טופלה על ידי מחלקת תושבות, איזו החלטה קיבלה מחלקת תושבות בכל 

מקרה שטיפלה בו, אילו מבין הבקשות שטופלו על ידי מחלקת תושבות 

המוסד לביטוח לאומי  הופנו לחקירה, והאם החקירה בוצעה על ידי חוקרי

 או באמצעות מיקור חוץ ומהן תוצאות החקירה. 

על המוסד לביטוח לאומי לטייב ולשפר את מסד הנתונים על הטיפול 

בבקשות לתושבות של תושבי מזרח ירושלים, כך שישמש גם כלי לניהול 

הליך הטיפול בבקשות מתחילתו ועד לקבלת החלטה, לרבות: אפשרות 

לת נתונים על הבקשות שהופנו לטיפול מחלקת לניטור ההליך, קב

תושבות והחלטותיה בעניינן ונתונים על בקשות שהופנו לחקירה, על 

 הגורם שביצע את החקירה ועל תוצאות החקירה. 

 

הכרה בתושבי מזרח ירושלים כתושבים לפי חוק 

 הביטוח הלאומי בעקבות הליכים משפטיים 

ציבור מחייבת אותה להפעיל את חובת הנאמנות של רשות מינהלית כלפי ה

 . 75סמכותה בתוך זמן סביר, לפי נסיבות המקרה

בהתאם לדין, אם לא ניתנה החלטה בתביעה או בקשה לגמלה שהוגשה למוסד 

לביטוח לאומי, רשאים תושבי מזרח ירושלים להגיש תביעה לבית הדין האזורי 

. על 76לביטוח לאומיימים מהיום שבו הוגשה התביעה למוסד  30לעבודה בתום 

הכרה בתושבות לפי חוק הביטוח -החלטותיה של מחלקת תושבות בדבר אי

הלאומי, רשאים תושבי מזרח ירושלים להגיש תביעה בפני בית הדין האזורי 

 . 77מיום שנמסרה להם הודעה בדבר ההחלטה חודשים 12לעבודה בתוך 

ועד  2014משנת  -על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, במשך ארבע שנים וחצי 

תביעות לבית הדין האזורי  474הגישו תושבי מזרח ירושלים  - 2018אמצע יוני 

קבלת החלטות על ידיו -המוסד לביטוח לאומי או איהחלטות  לעבודה נגד

)לרבות ערעורים על החלטות בית הדין האזורי לעבודה(, ובהן טענות על הליך 

מזרח ירושלים כתושב לפי  קבלת החלטת מחלקת תושבות אם להכיר בתושב

 התביעות ניתן פסק דין.  474-מ 396-ב חוק הביטוח הלאומי.

 
 . 1094, עמ' 2010)כרך ב(, נבו, מהדורה שנייה מורחבת,  הסמכות המינהליתיצחק זמיר,   75

 )א(. 1, סעיף 1969-תש"לתקנות הביטוח הלאומי )מועדים להגשת תובענות(, ה  76

)א(. תקנות הביטוח הלאומי )מועדים להגשת תובענות(,  391חוק הביטוח הלאומי, סעיף   77

)ב(. על החלטת בית הדין האזורי לעבודה יש זכות ערעור לבית הדין  1, סעיף 1969-התש"ל

 .26, סעיף 1969-חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט -הארצי לעבודה 
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 את לשפר כדי

 המוסד של השירות
 לאומי לביטוח
 אמון את ולהגביר
 מקום יש, בו הציבור
 פעולות לנקוט

 שטיפולו שיבטיחו
 הכרוכות בתביעות
 של תושבות בבדיקת
 ירושלים מזרח תושבי
 הראויה במהירות יינתן
 תביעות הגשת וייתר
 קבלת-אי בגין

 ידיו על החלטה

 

תביעות שהוגשו במהלך ארבע וחצי מה 55%-הביקורת העלתה כי ב

בתושבות של  המשפט בית הכיר (תביעות 216דין ) פסקבהן  ניתןהשנים ו

ה התובעים לפי חוק הביטוח הלאומי לגבי התקופה שבגינה הוגשה התביע

 . )או בחלקה(, בפסק דין או בפשרה שעוגנה בפסק דין

מפסקי הדין בהליכים שהתביעה התקבלה  22משרד מבקר המדינה בדק 

(, אשר נבחרו אקראית. שניים מהם נמצאו בבדיקה כלא 10%-בעניינן )כ

פסקי  216רלוונטיים לבדיקת תושבות. פסקי הדין שנבדקו הם מדגם מייצג של 

 ות. הדין בתביעות האמור

 , לאחר הגשת התביעה, החליט78הליכים( 20מתוך  17מההליכים שנבדקו ) 85%-ב

המוסד לביטוח לאומי להכיר בתושבות של התובעים לגבי התקופה בגינה 

  הוגשה התביעה )או בחלקה(.

(, הגישו מגישי הבקשה 20מתוך  11מההליכים שנבדקו ) 55%-נמצא כי ב

המוסד לביטוח לאומי, שרק  תביעה בשל עיכוב במתן החלטה על ידי

לאחריה קיבלה מחלקת תושבות החלטה להכיר בהם כתושב לפי חוק 

 הביטוח הלאומי.

תוצאות ההליכים המשפטיים בעניינן של תביעות שהגישו תושבי מזרח 

ירושלים לבתי משפט על החלטות של המוסד לביטוח לאומי בדבר הכרה 

 -בהם כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי ואשר ניתן בהם פסק דין 

מלמדות אפוא כי בכמחצית המקרים קיבל בית המשפט את טענות 

ע של המקרים החליט המוסד לביטוח לאומי התובעים, וכי ברובם המכרי

להכיר בתושבות של התובעים, רק לאחר הגשת התביעה. הסיבה 

העיקרית להגשת התביעות הייתה שיהוי בקבלת ההחלטה על ידי המוסד 

 לביטוח לאומי.

 

החלטות בית הדין האזורי לעבודה וממצאי הניתוח של הסיבות העיקריות 

ים כי יש צורך שהביטוח הלאומי יקיים מלמד -שהובילו להגשת התביעות 

הליך הפקת לקחים בנושא. על סמך הליך זה יש מקום לנקוט פעולות 

שיבטיחו שהטיפול בתביעות הכרוכות בבדיקת תושבות של תושבי מזרח 

קבלת -ירושלים יינתן במהירות הראויה וייתר הגשת תביעות בגין אי

סוך משאבים ויגביר את החלטה על ידיו. מהלך כזה ישפר את השירות, יח

 אמון הציבור במוסד לביטוח לאומי. 

 

 
ם נמצא כי המוסד לביטוח לאומי הכיר בתושבות של המבקש לאחר הגשת בשלושה הליכי  78

 התביעה, אולם העיכוב בקבלת ההחלטה לא היה באשמת המוסד לביטוח לאומי. 



 523|    ירושלים מזרח תושבי של האזרחי במעמדם המדינה טיפול

 
 לקביעת הקריטריונים

 חוק לפי תושבות
 אינם הלאומי הביטוח

 באתר מפורסמים
 המוסד של המרשתת
 גם. לאומי לביטוח
 לבדיקת הדרישה
 והליך תושבות
 אינם עצמו הבדיקה
 באתר מצוינים

 

 לקביעת בנוגע לאומי לביטוח המוסד נוהלי פרסום-אי

 תושבות

כאמור, מחובתו של המוסד לביטוח לאומי להציג אמות מידה כתובות לגבי אופן 

נקבע כי רשות ציבורית תעמיד  לחוק חופש המידע, 6סעיף הפעלת סמכותו. ב

הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש  לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות

פרסום ההנחיות המינהליות נועד כדי שהפרט  להן נגיעה או חשיבות לציבור.

יוכל לדעת מהן זכויותיו, למנוע מעשה שרירות ואפליה כלפי הפרט וכן לאפשר 

 לבתי המשפט לבקר את פעולות הרשות המינהלית.

במבקש הגמלה כתושב בדיקת התושבות היא רכיב עיקרי בהחלטה אם להכיר 

ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי. ממילא מידע בדבר הקריטריונים שלפיהם 

נבחנת שאלת התושבות של מבקש הגמלה הוא חיוני ביותר למבקש הגמלה 

תושב מזרח ירושלים כדי שיוכל לדעת מהן זכויותיו ומהם התנאים לקביעה כי 

ו כאשר הוא שוקל אם לערער מרכז חייו בישראל. מידע זה יכול גם לשמש אות

 על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

נמצא כי הקריטריונים לקביעת תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי אינם 

מפורסמים על ידי המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, הדרישה לבדיקת 

תושבות והליך הבדיקה עצמו הכולל אפשרות לביצוע חקירה אינם 

מצוינים באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. גם האפשרות שמגיש 

במקרים מסוימים ורשימת המסמכים  6102ת טופס התביעה יחויב למלא א

שהוא יידרש להמציא אינן מצוינות בנוהל או בפרסום אחר של המוסד 

לביטוח לאומי. מגיש התביעה מקבל את המידע על עצם בדיקת 

התושבות ועל המסמכים שעליו להגיש, רק כאשר הוא מגיש את התביעה 

בשלב זה, המוסד  ומקבל את הדרישה של המוסד לביטוח לאומי. גם

לביטוח לאומי אינו מביא בפני מגיש התביעה את הקריטריונים לקביעת 

 תושבות שעל פיהם צפויה להיבחן תביעתו. 

כי בדיקת  2018המוסד לביטוח לאומי מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

מעמדו של אדם כתושב לעניין חוק הביטוח הלאומי, נעשית לכל מבוטח באופן 

אישי בהתאם למעמדו במשרד הפנים, למקום מגוריו, לעיסוקיו ולמצבו 

אותו אדם לישראל היא יציבה המשפחתי, ומטרתה לבחון אם הזיקה שמקיים 

מהותית וקבועה. בהתאם לנתונים אלו, מתקבלת החלטה פרטנית בעניין הליך 

-הטיפול בבדיקת הבקשה. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי מחזיק בעמדה חד

משמעית שאסור לפרסם לציבור הרחב פירוט של הכללים והקריטריונים, שעל 

הוא שפרסום הקריטריונים יאפשר  בסיסם הוא בודק תושבות. הנימוק לאיסור

 יוכל לא למגישי הבקשות להתאים את עצמם לקריטריונים שקבע המוסד, וכך

 . לגבי השאלה מהו מרכז חייו של אדם להגיע לחקר האמת המוסד
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משרד מבקר המדינה מעיר למוסד לביטוח לאומי כי הוראות החוק 

האמורות מחייבות אותו לפרסם הנחיות שיש להן נגיעה או חשיבות 

לציבור, כדי שהציבור יוכל לעמוד על זכויותיו. כמו כן, גם אם בדיקת 

התושבות היא פרטנית לכל מבוטח והליך קבלת ההחלטה הוא שונה 

הקריטריונים שלפיהם נבחנת  -בדיקה ממקרה למקרה, עקרונות ה

ושלבי בדיקה אפשריים ניתנים לפרסום לרבות המסמכים  -הבקשה 

שאותם יש להגיש כדי שהמבוטח יוכל להוכיח כי יש לו זיקה קבועה 

 לישראל. מהלך כזה יקצר וייעל את תהליך בדיקת התושבות. 

 

 על המוסד לביטוח לאומי לפרסם בהקדם את ההנחיות המינהליות

שלפיהן מבוצעת בדיקת התושבות ואת שלבי ההליך, לרבות האפשרות כי 

תתבצע חקירה, ואת רשימת המסמכים שיידרש מגיש הבקשה להגיש. 

פרסום זה יאפשר למגיש הבקשה למצות את זכויותיו וכן יאפשר לבתי 

 המשפט לבקר את החלטות המוסד לביטוח לאומי.

אימצה את  המוסדהנהלת אמור כי כ 2019המוסד לביטוח לאומי השיב בינואר 

ואת ההמלצות המתבקשות כדי לטפל בכשלים שנחשפו במהלך  הדוח ממצאי

להטמיע לאלתר את הנדרש כדי להסדיר את ו בכוונתו ,תהליך הבדיקה

  השוטפת בהתאם להמלצות טיוטת הדוח. והתנהלות

 

 

 המוסד לביטוח לאומישמבצע  חקירות
 באמצעות מיקור חוץ לצורך קביעת תושבות 

לחוק הביטוח הלאומי, בסמכות המוסד לביטוח  383-( ו)ב146בהתאם לסעיפים 

לאומי לחקור ולדרוש שיוצגו בפניו מסמכים בכל עניין הקשור לתביעה שהוגשה 

מי שהסמיכו )ב( לחוק הביטוח הלאומי קובע: "146או לתשלום גמלה. סעיף 

להיכנס בכל עת סבירה לביתו של מבוטח התובע גמלה, או המוסד לכך רשאי 

סעיף  ."שקיבל גמלה, לפי פרק זה, כדי לחקור בכל ענין הכרוך בקבלת הגמלה

מי שהסמיכו לכך המוסד רשאי להיכנס, ( אלחוק הביטוח הלאומי מוסיף: ") 383

בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שעובד בו אדם כעובד עצמאי 

שמועבד בו עובד, או לשם חקירה בקשר לתביעה או לתשלום גמלה, ובלבד או 

שלא יהא רשאי להיכנס בכוח למקום מגורים לשם חקירה כאמור אלא על פי צו 

מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן )א( רשאי )ב(  מאת שופט בית משפט השלום.

ותו לדרוש כי יוצג בפניו כל פנקס או מסמך אחר בדבר האנשים העובדים בא

מקום, הן כעובדים והן כעובדים עצמאיים, ולחקור כל אדם בכל ענין הנוגע 

  לחוק זה, ובלבד שלא יידרש אדם לתת תשובה או עדות העלולות להפלילו.

 ."146הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מהוראות סעיף )ג( 
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המוסד לביטוח לאומי מסתייע בחקירות שהוא עורך במיקור חוץ, בין השאר 

צורך קבלת החלטות האם להכיר בתושבי מזרח ירושלים כתושבים לעניין חוק ל

הביטוח הלאומי. על פי מסמכי המוסד, חקירות בשכונות הנמצאות בתחומה 

. 79המוניציפלי של ירושלים מבוצעות על פי רוב על ידי חוקרים שהם עובדיו

 חקירות בשכונות שמחוץ לתחום זה ובשכונות בתוך התחום שיש מניעה

ביטחונית לעובדי המוסד לביטוח לאומי להיכנס אליהן, מבוצעות באמצעות 

על ידי חוקרים פרטיים, המועסקים בחברות חקירה פרטיות.  -מיקור חוץ 

ההבחנה בין שכונות שבתחום המוניציפלי של ירושלים לשכונות שמחוצה לו 

 ת.טחונייב נעוצה בסיבה

י מועסקים שישה חוקרים פרטיים בסניף מזרח ירושלים של המוסד לביטוח לאומ

עובדי המוסד לביטוח לאומי )לרבות מנהל יחידת החקירות(, כולם דוברי השפה 

הערבית, הכפופים מקצועית לאגף החקירות במינהל גבייה, ביטוח וחקירות 

(. נוסף על כך, התקשר המוסד לביטוח לאומי עם שלוש החקירות אגף -)להלן 

במכרז שפרסם אגף החקירות לאספקת שירותי חברות חקירה פרטיות שנבחרו 

 (. חקירה שירותי לאספקת המכרז -)להלן  2015-חקירות ב

נפתחו בלשכת מזרח  2017-2014לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, בשנים 

מהחקירות  51%נעשו  2017בשנת  חקירות בשנה בממוצע. 2,400-ירושלים, כ

 49%-המוסד לביטוח לאומי ו חקירות( על ידי חוקרים עובדי 1,350האלה )

חקירות( על ידי חוקרים שהם עובדי חברות פרטיות. עוד עלה מהנתונים  1,315)

כי שיעור החקירות שבוצעו בסניף מזרח ירושלים במיקור חוץ מתוך כלל 

, וסך כל 49%-לכ 28%-מכ 2017-2014החקירות שבוצעו בסניף עלה בשנים 

 .2,665-ל 2,490-החקירות שבוצעו עלה מ

 

 משך זמן החקירות

בתנאי המכרז לאספקת שירותי חקירה, דרש המוסד לביטוח לאומי כתנאי סף 

להשתתפות במכרז, כי מטעם כל חברת חקירה פרטית שתיבחר יועמדו לרשותו 

צוות של ארבעה עובדים, כולם דוברי השפה הערבית, הכוללים מנהל פרויקט 

אחת מהחברות קבע כי  ושלושה חוקרים פרטיים. הסכם ההתקשרות עם כל

הוראות המכרז ונספחיו הם חלק בלתי נפרד מן ההסכם. עוד נקבע במכרז 

שהשירותים יינתנו בתחומי ירושלים, אזור עוטף ירושלים ושטחי יהודה ושומרון 

 ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל. 

 
למעט שכונות בתחום המוניציפלי של העיר ירושלים שיש מניעה ביטחונית להיכנס אליהן,   79

 ובכלל זה השכונות שנמצאות מעבר לגדר ההפרדה. 
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הביקורת העלתה כי כל אחת משלוש חברות החקירה הפרטיות שזכו  .1

חקירות שהופנו אליה מלשכת מזרח ירושלים באמצעות במכרז מבצעת 

חוקר פרטי אחד בלבד, וזאת בניגוד לתנאי הסף במכרז הדורש שלושה 

קיום התנאי גורע במידה רבה מן התשומות שהתכוון המוסד -חוקרים. אי

לביטוח לאומי להפנות לביצוע החקירות, דבר העלול לפגוע בטיפול של 

החקירות בעניינן של התביעות שהוגשו. המוסד לביטוח לאומי בניהול 

כמו כן, יש בכך כדי לפגוע בשוויוניות של הליך המכרז שכן אפשר כי 

התנאי בעניין הצוות המקצועי שנדרשו המציעים להעמיד מנע התמודדות 

 של מציעים אחרים. 

בהתאם לתנאי המכרז, על חברת החקירות להעביר את תיק החקירה  .2

 ממועד קבלת הזמנת העבודה. יום  30למוסד ככלל בתוך 

 20%-נמשכו כ 2017-2014לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, בשנים 

 60חקירות( מעל  9,580מתוך  2,067מהחקירות שבוצעו בשנים אלו )

 9,580מתוך  1,061מהחקירות שבוצעו בשנים אלו ) 11%-ימים, וכ

נו ימים. עם זאת, המוסד לביטוח לאומי אי 90חקירות( נמשכו מעל 

דורש מחברות החקירה הפרטיות להעמיד לרשותו חוקרים רבים יותר 

בהתאם לתנאי שנקבע במכרז. חוקרי החברות הפרטיות רשאים לפי 

המכרז לפעול גם בתחומי העיר ירושלים, לפיכך העמדת חוקרים 

כמתחייב במכרז תוביל להקלה בעומס הכולל כפי שמשתקף 

קירות המבוצעות בתוך מהנתונים על משך זמן החקירה, לרבות ח

תחומי העיר ירושלים, שכאמור מבוצעות ברובן על ידי חוקרי המוסד 

 לביטוח לאומי. 

חברה א'( למשרד מבקר  -בתשובת אחת מחברות החקירה הפרטיות )להלן 

נמסר כי אופי החקירות בסניף משנה מזרח ירושלים  2018המדינה מדצמבר 

צה לצורך החקירות חוקר אחד, מצריך התמקצעות והכרת השטח. לפיכך הוק

המוכן לבצע את העבודה למרות הסכנות הכרוכות בה. חוקר זה התמקצע 

בביצוע החקירות ובהשגת המידע והוא נעזר על פי הצורך בחוקרי המשרד 

האחרים. לדבריה, אופייה המסוכן של העבודה מצריך פרט למיומנות ודבקות 

ולא קל למצוא חוקרים המסוגלים במשימה גם יכולת עמידה בלחצים ובאיומים, 

 לעבוד בתנאים אלו. 

 2018בתשובת חברת חקירות פרטית נוספת למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

נמסר כי היא הציגה את מצבת החוקרים שברשותה לפי תנאי המכרז, ולאחר 

הזכייה במכרז לא ראתה כל צורך להעסיק יותר מאשר עובד אחד ותיק ומנוסה 

ה המסופקת לה; מעת לעת בשל אילוצים נקודתיים שולב לנוכח כמות העבוד

בביצוע החקירות גם חוקר נוסף. לדבריה, העבודה במזרח ירושלים ובשטחי 

קיים קושי רב  כןלוהרשות הפלסטינית מורכבת מאוד וכרוכה בסיכון אישי גבוה 

להכשיר ולשמר חוקרים טובים בתחום, אולם אם היה צורך ממשי, היא הייתה 

 ת. עושה זא
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 2019בתשובת חברת חקירות פרטית שלישית למשרד מבקר המדינה מינואר 

נמסר כי היא עומדת בתנאי המכרז ובהתאם לחוק, וכי היא תלמד את הערות 

 הביקורת ותשפר היכן שנדרש. 

לנצל את כל התשומות האפשריות העומדות  הלאומי המוסד לביטוח על

לרבות דרישה מחברות לרשותו מכוח המכרז לאספקת שירותי חקירה, 

החקירה הפרטיות לעמוד בתנאי המכרז ולהעמיד את כוח האדם כמתחייב 

תושבי מזרח ירושלים  תקופת ההמתנה הממושכת של מהמכרז. כך תקוצר

ולקבלת החלטה בבקשות תושבות. בקשות המשפיעות  החקירות לממצאי

ת במידה רבה על חייהם של הפונים שכן עניינן זכאות לביטוח בריאו

 . ולזכויות סוציאליות

 

החלטות במוסד לביטוח לאומי על סמך ממצאי  קבלת

 חקירותה

חובתה של רשות מינהלית לבסס את החלטותיה על תשתית עובדתית ראויה, 

 . 80היא חלק מחובתה לנהוג בהגינות ובסבירות

במסגרת המכרז לאספקת שירותי חקירה קבע המוסד לביטוח לאומי כי  .1

 תכין חברת החקירות את "תיק החקירה", ובו:  בסיום של כל חקירה

א. תיאור מילולי מפורט של ממצאי החקירה וסיכום מודפס. ב. צילומים "

רלוונטיים שבוצעו במהלך עבודת החקירה. ג. הקלטות של כל השיחות 

ד. קלטת שמע המתעדת את ההקלטות  שיבוצעו עם עדים פוטנציאליים.

ו. סרטים  של אזור האירוע. שבוצעו במהלך החקירה. ה. שרטוטים

רלוונטיים שצולמו במהלך החקירה. ז. תמלול ההקלטות כולל תרגום 

עוד נקבע  ."ח. מסמכים ותצהירים רלוונטיים ככל שניתן ...מערבית לעברית

במכרז כי ממצאי תיק החקירה ישמשו את המוסד בקבלת החלטה לגבי 

יום  30התביעה שהוגשה, וכי תיק החקירה יוגש למוסד לביטוח לאומי עד 

 ממועד קבלת ההזמנה מהמוסד.

דוח החקירה שמעבירה חברת החקירה למוסד לביטוח לאומי כולל: נושא  .2

תן מבקש הגמלה, העדויות הבדיקה; הממצאים שעלו מביקור בכתובת שנ

שנגבו והתצלומים שנערכו; סיכום החקירה. אחרי שמנהל תחום החקירות 

בסניף קורא את דוח החקירה הוא לעיתים מבקש השלמות חקירה 

מהחברה, כגון חקירת אדם נוסף או בירור בנוגע לנכס נוסף הנמצא 

 בבעלות מגיש התביעה.

וסד לביטוח לאומי מסר מנהל תחום חקירות בסניף מזרח ירושלים במ

למשרד מבקר המדינה כי ככלל המוסד לביטוח לאומי אינו דורש מחברות 

החקירה להעביר לו סרטים וקלטות שמע של החקירות שהן מבצעות וכי 
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הם נשמרים במאגרי חברות החקירה. עם זאת, יש מקרים שבהם הוא או 

ת שמע פקיד התביעות או הלשכה המשפטית דורשים לקבל סרטים וקלטו

 של החקירות, וחברות החקירה מעבירות אותם. 

עוד עלה, כי המוסד לביטוח לאומי אינו מקפיד לקבל מחברות החקירה 

תמלולי הקלטות, כנדרש על פי המכרז: בהנחיה המקצועית של המוסד 

לביטוח לאומי למנהלי תחום חקירות במוסד בנוגע לעבודה עם חברות 

בע, ש"ככלל הזמנת תמלולים תעשה ע"י נק 2016החקירה הפרטיות מינואר 

הלשכה המשפטית בתיקים שנמצאים בדיון משפטי ויש צורך בתמלילים". 

: "רק 2016מנהל אגף חקירות אף כתב לחברות החקירה הפרטיות באוגוסט 

כשמגיע ההליך המשפטי ורק כשנמצא הצורך להביא בפני בית הדין את 

קירה מהחברה. בשלב זה תוצאות החקירה החיצונית, מוזמן תמליל הח

 מתגלים הרבה פעמים דברים שלא הופיעו בסיכום החקירה". 

לעיתים קיים פער בין דוח החקירה של החוקר הפרטי לבין ההקלטה  .3

שנערכה בערבית ותמלול החקירה בעברית. פער זה משפיע על ההחלטה 

בדבר ההכרה בתושבות לגבי התובע, ואפשר ללמוד עליו משני פסקי דין 

 בלו בשנים האחרונות:שהתק

צוין כי:  201681-בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מ .א

"מתמלול החקירה כמו גם מעדות החוקר בבית הדין התברר כי נפלו 

בחקירה פגמים חמורים..... ואם לא די בכך מתברר כי לא כל פעולות 

בית קריאת התמליל במלואו תלמד כי מרהחקירה מתועדות כנדרש... ו

בית הדין  .האמור בו עולה בקנה אחד עם גרסת התובעים עצמם"

ובפרט החוקר, בכל הנוגע  סד,הוסיף כי "יש לקוות כי התנהלות המו

שכן בסופו של יום ממצאי . לעניינם של התובעים תיבדק לעומקה..

חקירה פגומה יובילו את פקיד התביעות לקבל החלטה שגויה מן 

 ".היסוד, כפי שקרה כאן

בבית הדין לעררים הפועל מכוח חוק  2017-סק דין נוסף שניתן בבפ .ב

נקבע בעניין ממצאי חקירה שביצעה  195282-הכניסה לישראל, התשי"ב

אחת מחברות החקירה הפרטיות עבור המוסד לביטוח לאומי, ואשר 

שימשה את רשות האוכלוסין בהחלטתה בנוגע להכרה במעמד 

טוח לאומי... מתקשה אני תושבות, כי: "באשר לחקירת המוסד לבי

ליתן משקל רב לחקירה מכמה טעמים... בנוסף, מעיון במסקנות 

החקירה אל מול תמלול הקלטת... עולים אי דיוקים". בעקבות קביעה זו 

 ומטעמים נוספים התקבל הערר.
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מפסקי הדין האמורים וממכתבו האמור של מנהל אגף חקירות במוסד 

סרטים וקלטות שמע חשובים קבלת -לביטוח לאומי, עולה כי אי

פוגעת בתשתית הראייתית, שעליה נשענת החלטת מחלקת תושבות 

בשאלה אם להכיר במעמד של תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי. 

ליקוי זה משפיע הלכה למעשה על זכאותם של תושבי מזרח ירושלים 

לביטוח בריאות ולזכויות סוציאליות. פערים אלו משפיעים גם על 

ות האוכלוסין בדבר ההכרה במעמדם של תושבי מזרח החלטת רש

 ירושלים.

מן הביקורת עולה שככלל מחלקת תושבות במוסד לביטוח לאומי 

מגבשת ומקבלת את החלטתה בדבר מעמד התושבות של תושבי 

מזרח ירושלים בהסתמכה על פעולות החקירה של חברות החקירה 

ת הראייתית הפרטיות ועל ממצאיהן, בלי שיש בידיה כלל התשתי

 הנדרשת, למעט כאמור כאשר נפתח הליך משפטי. 

נמסר כי ככלל  2018בתשובת חברה א' למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

אין חקירה המיועדת למוסד לביטוח לאומי היוצאת מהמשרד בטרם עברה 

בדיקה קפדנית של מנהל המשרד. בדיקה זו כוללת תחקור החוקר, בחינת 

הטיוטה שערך במהלך החקירה ואימות הנכתב בדוח לאור הקלטת 

 החקירות. 

יטוח לאומי לחולל שינוי יסודי בהליכי הבחינה והבקרה על המוסד לב

שהוא מקיים בנוגע לממצאי החקירה של חברות החקירה הפרטיות, כחלק 

מחובתו כרשות מינהלית לנהוג בהגינות ובסבירות ולבסס את החלטותיו 

על תשתית עובדתית ראויה. כמו כן, עליו לעגן את ההליכים שהוא מחויב 

 ל בקרה סדור.לקיים בתחום זה בנוה

 

 חקירותההיעדר אמצעי פיקוח ובקרה ראויים על 

בבסיס חובת החקירה המוטלת על המוסד לביטוח לאומי, כמי שאמון על ניתוב 

כספי ציבור המיועדים להבטחת הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיית הזכאים כדין, 

עומדת החובה לפעול לחקר האמת באמצעות ניהול הליכי חקירה ראויים 

. בפסיקה הודגש כי 83וממצים, שאינם פוגעים בזכויות הפרט ובאמון הציבור

הסתייעות באחר כדין מותרת רק אם הרשות שומרת בידיה את הסמכות לקבוע 

את המדיניות ואת אמות המידה לביצועה, ובאפשרותה לפקח ביעילות על הגוף 

 . 84החיצוני
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. 85הדין הארצי לעבודה פסק בג"ץ בעתירה שהוגשה נגד החלטת בית 2017ביוני 

 בעניין 86במסגרת העתירה הגיש היועץ המשפטי לממשלה לבית הדין את עמדתו

זהות הגורם המבצע חקירה, בהקשר של סמכות המוסד לביטוח לאומי לערוך 

מעקב סמוי אחר נפגע המתדיין לפני ועדת העררים: "נקודת המוצא היא כי על 

כויות השלטוניות הנתונות לה רשות שלטונית לפעול מול האזרח מכוח הסמ

באמצעות עובדיה, וכי לא ראוי שתפעל מול האזרח באמצעות גורמים פרטיים. 

והדברים נכונים ביתר שאת, מקום בו הפעלת הסמכות וביצוע פעולות לצורך 

כך, מעלים חשש לפגיעה בזכויות יסוד, ובהן פגיעה בחירות, בכבוד, בפרטיות 

מור, סבורנו, כי בנסיבות המתאימות ובמקרים ובקניין... מבלי לגרוע מן הא

חריגים, בשים לב למהות הסמכות ולתכליתה, וככל שהפעולות אותן מתבקש 

לבצע החוקר הפרטי במסגרת זו אינן עולות כדי פגיעה של ממש בזכות יסוד 

ומצומצמות לביצוע תפקיד טכני גרידא, שאינו כרוך בהפעלת שיקול דעת מהותי 

לעקרונות שנמנו לעיל ניתן יהיה לבצע בדיקה עובדתית בידי יתכן כי בהתאם  -

חוקרים פרטיים; ובלבד שגם במקרים אלו יובטח על ידי הרשות השלטונית כי 

החוקרים הפרטיים יפעלו בהתאם להוראות הדין... הנ"ל יבוצע בכפוף להפעלת 

אמצעי פיקוח מתאימים הן על ידי הרשות השלטונית והן על ידי המחלקה 

 וי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה שבמשרד המשפטים". לריש

במכרז לאספקת שירותי חקירות נקבע כי המוסד או כל גורם שהסמיך לצורך 

כך, רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לבדוק את איכות אספקת 

השירותים, את תהליכי העבודה ואת צוות אספקת השירות, ובכלל זאת את 

 כרז. התאמת הצוות לדרישות המ

 -חברה א'  -חברת חקירות פרטית שהועסקה על ידי המוסד לביטוח לאומי  .1

צעו יחקירות( מכלל החקירות שב 734) 55%-כה באמצעות חוקר אחד ביצע

, הצביע בית הדין 2016-בפסק דין מ. 2017-ב פרטיותהחקירה החברות 

 האזורי לעבודה בירושלים על פגמים חמורים שנפלו בחקירה שביצע החוקר

: "מתמלול החקירה כמו גם מעדות 201087מחברה א' ושהחלה בשלהי שנת 

החוקר בבית הדין התברר כי נפלו בחקירה פגמים חמורים... הפגם החמור 

והמקומם מכולם הוא זה של תשאול קטינים ללא נוכחותו של אדם בגיר 

)מטעמם(. זאת תוך ניסיון חמור ל'משוך אותם בלשונם' באמצעות 'תחבולת 

ה' פסולה מעיקרה בה אומר החוקר לקטין, כי דבריו סותרים את דברי חקיר

אמו, על אף שאין בדבר אמת". בהמשך הוסיף בית הדין: "החוקר הבהיר 

בעדותו בבית הדין כי דעתו התגבשה וננעלה עובר לתחילת החקירה... 

מצב דברים זה הוביל בענייננו את החוקר לסרב בכל תוקף להאמין לדברי 

ובני משפחתם וגם כאשר נמצאו שלל 'אותות אמת'; לפסול כל התובעים 

ראיה 'מפריעה'... בדומה בחר החוקר שלא לאסוף ראיות חשובות ושלא 

לחקור את הגורמים הרלבנטיים... ואם לא די בכך מתברר כי לא כל 
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פעולות החקירה מתועדות כנדרש... וכי החוקר מהלך על נחקרים אימים... 

ו תלמד כי מרבית האמור בו עולה בקנה אחד עם קריאת התמליל במלוא

 סד,בית הדין הוסיף כי "יש לקוות כי התנהלות המו .גרסת התובעים עצמם"

שכן  ובפרט החוקר, בכל הנוגע לעניינם של התובעים תיבדק לעומקה..

בסופו של יום ממצאי חקירה פגומה יובילו את פקיד התביעות לקבל 

  ".רה כאןהחלטה שגויה מן היסוד, כפי שק

מנהל אגף חקירות במוסד לביטוח  שלח 2016עקבות פסק הדין, באוגוסט ב

. לקחים הפקת לצורך מכתב, א' , ובהן חברההחקירה חברות לשלושלאומי 

בית הדין הצביע על פגמים ש"נגעו לאופן החקירה  כי צוין במכתב

שהתבצעה על ידי חוקר החברה, לליקויים בתמליל החקירה... הפגם 

ר ביותר הוא תשאול קטינים ללא נוכחות מבוגר", וכן "הערות נוקבות החמו

העיר בית הדין לגבי תחבולות חקירה ספק לגיטימיות, התבטאויות קשות 

וחריגות ואף איומים בוטים". מנהל אגף החקירות גם ציין כי "רק כשמגיע 

ההליך המשפטי ורק כשנמצא הצורך להביא בפני בית הדין את תוצאות 

ה החיצונית, מוזמן תמליל החקירה מהחברה, בשלב זה מתגלים החקיר

 שהדעת מצב זהוהרבה פעמים דברים שלא הופיעו בסיכום החקירה. 

)ההדגשה במקור(;... נמסר  עמו להסכים יכולים אינם התקין והמינהל

לי... כי לאורך השנים התקיימו מספר רב של ישיבות עם אנשי הלשכה 

המשפטית שבהן נדרשתם כי החקירות ינוהלו ללא דעות מוקדמות, שהן 

ינוהלו באופן הגון, ללא חקירת קטינים, ועל פי כללי חקירה תקינים. כמו כן 

על החוקרים שלו. ועוד כי  נדרשתם בין השאר כי מנהל החברה יקח אחריות

סיכום החקירה יכתב לאחר שמנהל החברה ישמע את התמליל או ידע מה 

המקרה הנוכחי  נאמר בהקלטות, על מנת שהסיכום יהיה מדויק ומגובה.

 -מלמד כי ככל הנראה הדברים לא מתנהלים כך ואנו עומדים על כך 

  ." )ההדגשה במקור(שכך יתנהלו

לת הלשכה המשפטית במחוז ירושלים לחברה במכתב נוסף שהעבירה מנה

, היא ציינה בנוגע לפסק הדין האמור כי "סיכום חקירה 2016א' מספטמבר 

שאינו מציג את מכלול פעולות החקירה והממצאים ואינו מגובה במלואו 

בראיות אובייקטיביות כמו צילומים והקלטות: נושא זה חוזר ועולה בכל 

פרט את כל פעולות החקירה, גם כאלה הזדמנות. סיכום החקירה אמור ל

שמהן עולה תמונה סותרת וכן חשוב שכל האמור בו יהיה מגובה בהקלטה 

או בראיות אובייקטיביות כמו צילומים וכד'. לא יעלה על הדעת שבעת 

עריכת התמליל, בשלב מאוחר למדי, מסתבר שאמרות מסוימות לא 

ת אחרת, או שיש הוקלטו, מכל סיבה, או בהקלטה משתמעת מהן משמעו

 בהקלטה גם אמרות אחרות סותרות". 

נמסר כי הנושא  2018בתשובת חברה א' למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 החוקרים הדרכת, הנחיותטופל בחומרה וננקטו הצעדים האלה: ריענון 

וחידוד הנחיות לעניין שיחה עם קטינים. חברה א' הוסיפה כי הביקורת על 

פן שוטף וצמוד על ידי ראש הצוות מנהל איכות החקירות נעשית באו

המשרד וכי מלבד הדוגמאות המובאות בדוח, היא ביצעה במהלך השנים 

 אלפי חקירות עבור המוסד לביטוח לאומי, ללא דעה קדומה או משוא פנים. 
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 פיקוח שנדרשים אף

 בשל מוגברים ובקרה
 החקירות הוצאת
 נקט לא, חוץ למיקור
 לאומי לביטוח המוסד
 פיקוח אמצעי

 ופעולות מספקים
 כדי יזומות בקרה
 נהליו כי לוודא

 החקירות וכי, נאכפים
 שמירה תוך מתנהלות

 המינהל כללי על
 התקין

 

כי עבודת  2018מנהל אגף חקירות מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר  .2

קירות עוברת בקרה שוטפת עם החוקרים הפרטיים שנעשית עבור אגף הח

מסירתה; במהלך העבודה חוקרי המוסד נמצאים ככל שנדרש בקשר שוטף 

עם החוקרים הפרטיים או עם מנהליהם; עם קבלת ממצאי החקירה של 

החוקרים הפרטיים ותוצריה )לאחר בדיקת מנהלי החברות וחתימה על קיום 

פקיד המטפל הבדיקה(, הם נבדקים הן על ידי מנהל תחום חקירות וה

בתביעה והן על ידי הלשכה המשפטית כאשר התיק מגיע להליכים 

 משפטיים. במקרים חריגים נערכים גם בירורים פרטניים.

נמצא כי אף שנדרשים פיקוח ובקרה מוגברים בשל הוצאת החקירות 

למיקור חוץ ולאור פסיקת בג"ץ שהעלתה בעיות מהותיות בעבודת אחת 

לא נקט המוסד לביטוח לאומי אמצעי פיקוח מחברות החקירה הפרטיות, 

מספקים ופעולות בקרה יזומות כדי לוודא כי נהליו נאכפים וכי החקירות 

מתנהלות מתוך שמירה על כללי המינהל התקין. בין היתר, לא נבדק 

שאין ממצאים בתיק החקירה הסותרים את דוח סיכום החקירה, 

הגון, ללא חקירת קטינים, באופן ו ללא דעות מוקדמותנוהלו החקירות ש

. כמו כן, כאמור, מנהל תחום החקירות אף ועל פי כללי חקירה תקינים

אינו דורש לקבל לידיו את כלל ממצאי החקירה, וממילא הפיקוח והבקרה 

 שהוא מבצע לוקים בחסר.

 

על מנהל אגף החקירות במוסד לביטוח לאומי לקיים אמצעי פיקוח ובקרה 

בהתאם  ,חברות החקירה שמבצעותשוטפים ומקיפים על החקירות 

שפעולות החקירה עלולות להסב  לנוכח העובדה ,פיקוח סדורהכנית ולת

כבוד לפגיעה ממשית לזכויות יסוד של הנחקר, ובהן הזכות לפרטיות, 

 .קנייןלו

 

ובקרה לתנאי אבטחת המידע השמור פיקוח  היעדר

 בידי חברות החקירה הפרטיות 

 הזכות לפרטיות היא אחת מזכויות האדם החשובות בישראל. עם חקיקת חוק

, ובו נקבע: "כל אדם וחירותו, אף הוקנה לה מעמד חוקתי יסוד: כבוד האדם

לפי חוק יסוד זה, כל רשות מרשויות השלטון . 88זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"

, ומוטלת על המדינה החובה להגשים 89חייבת לכבד את הזכויות המעוגנות בו

 1981-התשמ"א . חוק הגנת הפרטיות,90החוקתיות לכבוד ולפרטיות את הזכויות

 
 )א( לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 7סעיף   88

 .11שם, סעיף   89

)פורסם במאגר ממוחשב, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים  8070/98בג"ץ   90

10.5.04 .) 
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 2017 - 2014 בשנים

 המוסד נקט לא
 שום לאומי לביטוח
 לפיקוח פעולות
 נוהלי קיום על ובקרה

 ידי על המידע אבטחת
 החקירה חברות

 הכולל, הפרטיות
 על המוגן פרטי מידע

 הפרטיות הגנת חוק פי

 

(, מגדיר מהי פגיעה בפרטיותו של אדם, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות - להלן)

 . 91הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם

"בכתב  -במכרז לאספקת שירותי חקירה נקבע כי כל חומרי החקירה  .1

וקלטות ומוצגים", יישמרו בידי חברות החקירה עשר שנים לפחות, ויוצגו 

למוסד לביטוח לאומי על פי דרישה. במסגרת ההסכם שנחתם עם חברות 

החקירה הפרטיות נקבעו הוראות כלליות בדבר שמירת סודיות ואבטחת 

נקבע כי על חברות החקירה הפרטיות לפעול כמתחייב  מידע. בכלל זה

מחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, ומכל חוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של 

המידע שימצא ברשותן. נוסף על כך חתמו חברות החקירה הפרטיות על 

התחייבות לשמירת סודיות הכוללת, בין השאר, התחייבות לשמור על 

המידע )נתונים, מסמכים ודוחות(, לנקוט  סודיות גמורה ומוחלטת של

אמצעי זהירות קפדניים ולעשות כל הדרוש מן הבחינות הבטיחותית, 

 הביטחונית והנוהלית כדי לקיים התחייבות זו. 

מתחייב ]חברות החקירה[ קבע כי "הזוכה נמכרז לאספקת שירותי חקירה ב

על ידי אגף  שהוא וקבלני המשנה שלו יקיימו את כל ההוראות שיימסרו לו

"נוהלי אבטחת המידע יהיו לפי הנהוג במוסד, וכן ; הביטחון של המוסד"

, והתקנות שהוצאו לפיו. 1981-תשמ"אה ,בהתאם לחוק הגנת הפרטיות

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הזוכה מתחייב לבצע את כל דרישות 

 ."קצין הביטחון של המוסד בנושא אבטחת מידע, כפי שתהיינה מעת לעת

בהסכם ההתקשרות עם חברות החקירה נקבע כי "הספק מתחייב לפעול 

במפרט בכל הקשור לשמירת  0.12על פי הנחיות המוסד כמוגדר בסעיף 

סודיות, ובכלל זה להסדרת הבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, 

 לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים". 

ברות החקירה הפרטיות נמצא כי המוסד לביטוח לאומי לא העביר לח

נוהלי הגישה למידע, להל, בנוגע לאבטחת המידע וונה או הנחי

 ולעיבוד נתונים.  ולאימות נו,, לסימופולאיסו

שעניינו התחייבות המציע לשמירה  ,בנספח למכרז לאספקת שירותי חקירות .2

נקבע כי על חברות הלי הביטחון של המוסד לביטוח לאומי, ונ של קיוםלו

"לאפשר לנציג אגף הביטחון במוסד וכל מי שהוסמך על טיות החקירה הפר

ידו לבצע, מעת לעת, ביקורת לבדיקת קיום הנהלים על ידינו ולשתף איתו 

 פעולה באופן מלא". 

לא נקט המוסד לביטוח לאומי שום  2017-2014הביקורת העלתה כי בשנים 

חברות החקירה ידי על הלי אבטחת המידע ונ קיוםבקרה על פעולות פיקוח ו

, ובכלל זה , הכולל מידע פרטי המוגן על פי חוק הגנת הפרטיותהפרטיות

 דרישת מסמכים. ולא הקפיד על ביקורות במשרדי החברות לא ערך 

 
 ( לחוק הגנת הפרטיות. 9) 2( וסעיף 7) 2סעיף   91
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על המוסד לביטוח לאומי להסדיר הליכי פיקוח ובקרה נאותים בכל הנוגע 

לאבטחת המידע הנשמר בחברות החקירה הפרטיות. הדבר חשוב במיוחד 

המידע הנאסף במסגרת החקירות הייחודי של ו אופיטיבו ולנוכח 

אבטחתו הנאותה, עלולה להיות -אישבאמצעות חברות החקירה הפרטיות, 

החוקתית לפרטיות ולצנעת חייהם של תושבי  יסודהפגיעה בזכות ב כהכרו

 מזרח ירושלים. 

כאמור, בתשובת המוסד לביטוח לאומי נמסר לגבי כלל ממצאי הביקורת כי 

את הממצאים ואת ההמלצות המתבקשות כדי הנהלת הביטוח הלאומי אימצה 

לטפל בכשלים שנחשפו במהלך תהליך הבדיקה, וכי בכוונתו להטמיע לאלתר 

 את הנדרש כדי להסדיר את ההתנהלות השוטפת בהתאם להמלצות.
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 סיכום

הוקמה קודם ששמשפחותיהם התגוררו בארץ שנים תושבי מזרח ירושלים, 

ל שירותים מרשות האוכלוסין , זכאים כתושבי קבע, לקבמדינת ישראל

וההגירה ומהמוסד לביטוח לאומי ביעילות, בשקיפות ובזמן סביר, למען 

מיצוי זכויותיהם בנושא מעמדם האזרחי ומיצוי זכויותיהם הסוציאליות, 

 ובכללן ביטוח בריאות. 

דוח זה מלמד על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי 

ם. בִּמקום גיבוש מדיניות סדורה, על בסיס עבודת של תושבי מזרח ירושלי

מטה מקיפה הכוללת גם היבטים חוקתיים, נבנתה מעין מדיניות 

הוק, בהתייחס -ממשלתית באמצעות החלטות נקודתיות שהתקבלו אד

לסוגיה מסוימת, שליבונה נכפה על המדינה או לצורך יישום הכרעות 

לים כדי לממש את תושבי מזרח ירוששיפוטיות בעתירות שהגישו 

אופן פעולה זה פוגע לעיתים קשות ביכולתם של תושבי מזרח זכויותיהם. 

 ירושלים למצות את זכויותיהם כתושבי קבע.

ממצאי הביקורת העלו כי השירות שרשות האוכלוסין נתנה לתושבי מזרח 

ירושלים נחות בהרבה מזה המוענק לאזרחים ביתר חלקי הארץ, ועולה 

פעלה די בנחרצות כדי להעניק שירות יעיל ותכליתי  חשש כי הרשות לא

לתושבי מזרח ירושלים: לא פעלה בשקיפות לפרסום שינויים במדיניותה; 

א לחוק האזרחות; 4לא גיבשה נהלים למימוש הזכות לאזרחות לפי סעיף 

לא הנגישה שירותים מקוונים בשפה הערבית; לא פעלה בנחישות לקיצור 

לת תור לשירותי מרשם ולקבלת מעמד; הרשות זמני המתנה הארוכים לקב

כשלה בקיצור משכי הטיפול בבקשות לקבלת מעמד ובפרט הטיפול 

בבקשות להתאזרחות שהיו בלתי סבירים לחלוטין. העיכוב החריג בטיפול 

בבקשות להתאזרחות הנמשך זה כמה שנים, ללא נקיטת פעולות 

רש בקרב תושבי משמעותיות על ידי הרשות לפתרון הבעיה, עלול להתפ

 .אזרח של מעמד לקבל יהםעל להקשות מזרח ירושלים כמדיניות שנועדה

החלה הרשות לנקוט  ,מאז תחילת כהונתו של מנכ"ל הרשות הנוכחי

פעולות לשיפור הטיפול בבקשות אלו. על הרשות לפעול בעניין זה ביתר 

טיפול משקפים כשל בעבודתה בכל הנוגע ל אלושכן פערים  ,שאת

 .להתאזרחות ופוגעים באמון הציבור בה בבקשות
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המוסד לביטוח לאומי, נדרש ככל רשות מינהלית להפעיל את סמכויותיו 

באופן שהשירות יינתן במהירות הראויה. הליך קביעת מעמד התושבות על 

ידי המוסד לביטוח לאומי הוא חיוני ובסיסי לקבלת ביטוח בריאות וזכויות 

ו כי בכל הנוגע לתושבי מזרח ירושלים סוציאליות. ממצאי הביקורת העל

הליך זה אינו מתבצע בשקיפות המחויבת ובמהירות הראויה, באופן הפוגע 

באפשרות למיצוי זכויותיהם של תושבי מזרח ירושלים. המוסד לביטוח 

לאומי אינו מפעיל אמצעי פיקוח ובקרה שוטפים ומקיפים על פעולות 

, שעלולות להסב פגיעה החקירה שמבוצעות חברות החקירה הפרטיות

ממשית בזכויות יסוד של נחקר )פרטיות, כבוד וקניין( וכן הוא אינו מפקח 

אבטחתו הנאותה של המידע -על אבטחת המידע הנשמר בחברות אלו; אי

כרוכה בפגיעה בזכויות היסוד לפרטיות ולצנעת חייהם של תושבי מזרח 

 ירושלים.

ש מדיניות כוללת בדבר לגב בפרט, שר הפניםועל  בכלל, על הממשלה

להביא לפני . על שר הפנים מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

עבודת מטה מקיפה עם  בסיס הצעה למדיניות זו שתגובש על הממשלה

את כלל  ,בין היתר ,תכלולומשרד המשפטים ועם המוסד לביטוח לאומי, 

ל עההיבטים של תחום המעמד, לצורך דיון והחלטות בדבר אימוצה. 

מנכ"ל רשות האוכלוסין להמשיך ולפעול ביתר שאת להענקת שירות יעיל 

ואיכותי לתושבי מזרח ירושלים, כפי שניתן לאזרחי ישראל. על המוסד 

לביטוח לאומי לנקוט את הפעולות הנדרשות כך שהטיפול בתביעות 

הכרוכות בקביעת תושבות יינתן באופן מיטבי ובמהירות הראויה, אגב 

 היסוד לפרטיות ולצנעת חייהם של תושבי מזרח ירושלים. הבטחת זכויות

 



  הערביות בשכונות ותברואה ניקיון

 ירושלים במזרח
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 תקציר

 כללי רקע

ניקיון העיר הוא מושג נרחב הכולל היבטים הנוגעים לחזות העיר, לפינוי 

אשפה ולניקוי המרחב הציבורי, ובכלל זאת הרחובות, הכיכרות והגנים. 

על מרחיקות לכת השלכות  בעליהם שמירה על ניקיון העיר וטיפוח חזותה 

 איכות החיים של תושביה, על איכות הסביבה ועל רמת התברואה בעיר. 

 שמעניקה הרשות המקומית. השירותים החשובים ביותרהוא אחד  ניקיון העיר

לרבות  ,מוסדר בפסולת עלול ליצור מפגעים סביבתיים חמורים לאטיפול 

)להלן  וי הפסולת בעיריית ירושלים. ניקיון העיר ופינפגיעה בבריאות הציבור

 מבוצעים באמצעות מנהל התפעול על אגפיו השונים. העירייה( -גם 

 2017 שנת בתחילת ,(הלמ"ס -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן לפי 

 תושביה,מכלל  38%תושבים ערבים, שהם  332,600 ירושליםב התגוררו

 .2כלכלי -חברתיבאשכול הלמ"ס סווגה העיר על ידי  2018בשנת ו

, כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש 2018נובמבר ועד ל 2008מנובמבר 

 נבחר מר משה ליאון לתפקיד זה. 2018. בנובמבר עירייהה

 

 הביקורת פעולות

עשה משרד מבקר המדינה ביקורת  2018חודשים פברואר עד נובמבר ב

הביקורת . 1ירושליםבשכונות הערביות במזרח העיר והתברואה ניקיון הבנושא 

וביניהם: אגף נעשתה באגפים השונים של מינהל התפעול בעיריית ירושלים 

. ביקורת בחלק משכונות אלהוהיא כללה סיורים העירוני  המוקדו התברואה

 .ובמשרד ירושלים ומורשת השלמה נעשתה גם במשרד להגנת הסביבה

 

 
יר ירושלים. ראו בקובץ דוחות זה: הביקורת נעשתה כחלק מביקורת כוללת בנושא הניקיון בע  1

 ".חזותה וטיפוח ירושלים העיריקיון "נ
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 הליקויים העיקריים

ת עדר תשתיות תברואיוימצב הניקיון העגום וה

 בשכונות הערביות במזרח העיר

טור ובית -צוות הביקורת ערך סיור בשכונות עיסאוויה, סילוואן, אבו תור, א

חנינא שבמזרח העיר, ומצא כי אשפה רבה פזורה לאורך הכבישים, כלי 

 אצירה עולים על גדותיהם והררי אשפה מצטברים ברחובות ובצדי הדרכים.

ו לתפעול מערך התברואה בחלקי משאבים שהוקצהיקף הנמצא פער עצום ב

מכלל  לפחות 38%העיר, שבהן מתגוררים  במזרח לנפות :העיר השונים

ממספר כלי  7%בלבד מעובדי התברואה באגף;  10%הוקצו  ,התושבים בעיר

מנפח כלי  4%-ממספר המסלולים לפינוי אשפה ו 6%האצירה הכולל; 

 האצירה לפסולת הכולל בעיר.

גיבש המשרד להגנת הסביבה תוכנית לטיפול במפגעים  2017במאי 

תוכנית לטיפול במפגעים  -סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים )להלן 

בעלות כוללת  (, שאישרה הממשלה,סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים

, אצירה לפסולתכלי של  ההצבלו הרכיששיועדו ל ש"ח מיליוני 84-של כ

נמצא . פעילויות חינוך והסברה לתושביםלפסולת והרכב לפינוי רכישת כלי ל

כי התוכנית שגיבש המשרד להגנת הסביבה התבססה על נתונים הכוללים 

גדר ההפרדה או  -מכשול )להלןאת תושבי השכונות הערביות שמעבר ל

נקבע כי תושבי שכונות אלה לא  26842 , אף שבהחלטת הממשלההגדר(

ייכללו בתוכנית. לפיכך האומדנים לפינוי כמות האשפה שעל בסיסם נקבע 

התקציב שיועבר לעיריית ירושלים לא היו מדויקים וכללו כספים עודפים שהיו 

 יכולים להיות מנותבים למטרות ציבוריות אחרות. 

תוכנית לטיפול מיפוי כלי האצירה הקיימים והמתוכננים, על פי ה כינמצא עוד 

, בוצע על ידי העירייה רק במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים

אחרי שכבר התקבלה החלטת הממשלה שבמסגרתה נקבעו מספר כלי 

האצירה וגובה התקציב הנדרש. החלטת ממשלה המתקבלת על סמך תוכנית 

לפערים גדולים בין חינת הצרכים בשטח עלולה להביא הערכה בלבד ללא ב

  צרכים בפועל.ה ביןוהתכנון 

על אף רמת התברואה הירודה בשכונות הערביות בעיר, ואף על פי 

מאוכלוסיית העיר, מספר הפניות  38%-שאוכלוסיית השכונות הערביות היא כ

 -תר שמקורן בשכונות הערביות היה נמוך ביו 2017למוקד העירוני בשנת 

פניות למוקד  1,192הפניות למוקד בנושא תברואה. נמצא כי  מסך 10.6%

 באותה שנה העירוני מהשכונות הערביות במזרח העיר ירושלים לא טופלו

ממספר הפניות  23%-כ היהבזמן התקן שקבעה העירייה. מספר פניות זה 

 
בנושא "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח  2684החלטת ממשלה מס'   2

 .28.5.17כלכלי", 
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ת הכולל מאותן שכונות למוקד העירוני. זאת בעוד שיעור הפניות מהשכונו

 בלבד.  8%-כ 2017שנת היהודיות בעיר שלא טופלו בזמן התקן היוו ב

 

 פעולות ניקיון לא מספקות בשכונות הערביות 

 שמעבר לגדר ההפרדה

קבלן הניקיון היחיד הפועל באזור ענאתא הסמוך למחנה הפליטים שועפאט 

ומועסק על ידי העירייה  העירייה של השיפוטבתחום שובאזור כפר עקב 

מחזיק במשאבים זעומים ביותר של כלים ועובדים בודדים, אף על פי שהוא 

מופקד על צורכי התברואה של עשרות אלפי תושבים. בתנאים אלו אין 

ביכולתו של הקבלן לבצע את עבודתו נאמנה, ובכך העירייה מלכתחילה 

פי שמצב הניקיון כל זאת אף על  .איננה ממלאת את אחריותה על פי דין

 בשכונות אלה ממילא גרוע במיוחד.

התוכנית לטיפול במפגעים  2017ממאי  2684הממשלה  החלטתעל פי 

לא תכלול את השכונות הערביות  סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים

שמעבר לגדר ההפרדה, ולגביהן תגובש תוכנית אחרת. עם זאת עד מועד 

לפתרון בעיות התברואה בשכונות שמעבר סיום הביקורת לא גובשה תוכנית 

 לגדר ההפרדה.

 

 ההמלצות העיקריות

במזרח  במסגרת הפרטת מערכי הטיאוט ואיסוף האשפה בשכונות הערביות

, על העירייה לפעול ללא ליאות להבטחת הניקיון בשכונות אלה העיר

 ולשיפור השירות עבור תושביהן.

ם בשכונות הערביות תוכנית לטיפול במפגעים סביבתיילבכל הנוגע 

 לבחון אם יש מקוםה יהעיריהמשרד להגנת הסביבה בשיתוף  על בירושלים,

 התכנון התקציבי באופן שיהלום את הצרכים בשטח. לתיקון 

על העירייה לעודד את התושבים בשכונות הערביות במזרח העיר לפנות 

התושבים למוקד העירוני כדי שתוכל לקבל תמונה ברורה לגבי שביעות רצון 

 של ביכולתה האמון מניקיון רחובות השכונות ואיסוף האשפה מהם. כך יחוזק

 .תושביה כלל רכיוצ לע ראוי מענה לתת העירייה

יוכל לבצע את  ההפרדה לגדר שמעבר בשכונותכדי שהקבלן החיצוני 

עבודתו, על העירייה לספק לו את המשאבים הדרושים ולהקצות לכך 

 תקציבים מתאימים.
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שרד להגנת הסביבה, על משרד ירושלים ומורשת ועל עיריית ירושלים על המ

בתיאום עם המטה לביטחון לאומי לגבש ללא דיחוי תוכנית לטיפול במפגעים 

 סביבתיים בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה ובפרט בתחום התברואה והניקיון. 

 

 סיכום

ירושלים היא הגדולה בערי ישראל, וכל אדם המתגורר בה זכאי לחיים 

 בסביבה נקייה, דבר הנגזר מזכותו לכבוד. 

 העירייהלקוי של  טיפול לגבי במיוחד וקשה עגומה תמונה מעלה הביקורת

ניקיון הרחובות במספר כלי אצירה ו בהצבתפינוי הפסולת, בבמצב התברואה, 

. ובעיקר בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה העירבשכונות הערביות במזרח 

אלו התקבלה החלטת  בשכונותעשרות שנים  בתהזנחה מתמשכת  לאחר

במפגעים סביבתיים  ולטפלשאמורה להתמודד שאימצה תוכנית ממשלה 

לצמצם את ובשכונות הערביות בירושלים במטרה להעלות את איכות החיים 

על  התבססהזו  , אך תוכניתבהבין מזרח העיר למער פערי התברואה והשירות

, ועוד זאת .לא קדמה לה עבודת שטח מקיפהו מדויקיםולא  םחלקיי אומדנים

התוכנית נמנעה מלעסוק בטיפול במפגעים הסביבתיים בשכונות עוטף 

 ירושלים אשר מעבר לגדר ההפרדה.

 בתחום מדיניות והקובעיםירושלים  בענייניהממשלה העוסקים  משרדי על

 הסביבה להגנתהמשרד  ,ומורשת ירושלים לענייני המשרד - העיר חזות

 הדוח מן עולההעגומה ש מציאותלשיפור ה לתת את הדעת -ומשרד הפנים 

 .ירושלים העיר ניקיוןבנושא 
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َّصَّالتقريرملخ َّ

َّخلفيّةَّعاّمة

َّللمدينة،َّوجمعََّّنظافة َّتتعلّقَّبالمنظرَّالعاّم المدينةَّهيَّمفهومَّواسعَّيشملَّأبعاًدا

َّوالحدائق.َّ َّالعاّمة َّوالميادين َّالشوارع َّيشمل َّبما َّالعاّم، َّالحيّز َّوتنظيف النفايات،

َّالخارجيَّّالمحاف َّ َّبمظهرها َّواالعتناء َّالمدينة، َّعلىَّنظافة َّفيَّطيّاتهماَّظة َّيحمالن ،

َّحيا َّجودة َّعلى َّالمدى َّبعيدة َّمستوىَّآثاًرا َّوعلى َّالبيئة، َّجودة َّوعلى َّسكّانها، ة

َّالصّحةَّالعاّمةَّفيَّالمدينة.

يَّة،َّوقدَّتؤدَّّيَّّرهاَّالسلطةَّالمحلَّّنظافةَّالمدينةَّهيَّإحدىَّالخدماتَّالمهّمةَّالتيَّتوفَّّ

َّوقدَّمعال َّ َّخطيرة، َّبيئيّة َّومكاره َّغيرَّمنتظمةَّإلىَّمضارّ جةَّالنفاياتَّوالقمامةَّمعال جًة

َّبصّحةَّالجمهور. َّالقدسَّمهاَّتلحقَّالضرر َّالقمامةَّفيَّبلديّة َّنظافةَّالمدينةَّوإخالء ّم

َّالعملياتَّبأقسامهاَّالمختلفة.)فيَّماَّيليَّكذلك:َّالبلديّة(َّتنفذهاَّمديريةَّ

َّالمركزيَّّظه َّت َّ َّاإلحصاء َّدائرة َّبيانات َّر َّالعام َّمطلع َّمن َّسك2017ََّّّة َّعدد َّالمدينةَّأّن ان

سكّانها،َّوفيَّالعامَّ%َّمنَّعموم38َّنسمة،َّويشكّلونَّنسبة332,600ََّّالعربَّقدَّبلغَّ

َّاإلحصاءَّالمركزيّةَّالمدينة َّفيَّالعنقودَّاالجتماعي2018َّ َّ.2االقتصاديَّ-ص نّفتَّدائرة 

َّ َّالثانيَّعام َّتشرين َّحت2008ََّّّمنذ َّالثانيَّعام َّنير2018َّىَّتشرين َّالسيّد َّأشغل ،

َّ َّالثانيَّعام َّتشرين َّوفيَّشهر َّرئيسَّالبلديّة، َّمنصب َّالسيّد2018ََّّباركات انتخ ب

َّالمنصب.َّموشيهَّليئونَّلهذا

 

َّةاألنشطةَّالرقابيَّّ

َّبينَّشهرَّشباطَّوتشرينَّالثانيَّعامَّ َّأجرىَّمكتبَّمراقبَّالدولة2018َّفيَّالفترة ،

َّمدينةَّ َّشرقّي َّفي َّالعربيّة َّاألحياء َّفي َّالعاّمة َّوالصّحة َّالنظافة َّموضوع َّفي رقابة

َّالقدسَّومن1ََّّالقدس. َّالعمليّاتَّفيَّبلديّة أ جر ي تَّالرقابةَّفيَّمختلفَّأقسامَّمديريّة

َّإجراءََّّبينها: َّأيًضا َّوشملت َّالبلدّي، َّواالستعالمات َّالردّ َّومركز َّالعاّمة، َّالصّحة قسم

َّاستكمالَّللرقابةَّفيَّوزارةَّالصّحةَّ َّأ جر ي  َّفيَّعددَّمنَّهذهَّاألحياء. جوالتَّميدانيّة

َّوفيَّوزارةَّالقدسَّوالتراث.

 

 
التقاريرََّّراجعَّذلكَّفيَّملفَّّ. ذتَّالرقابةَّكجزءَّمنَّرقابةَّشاملةَّفيَّموضوعَّالنظافةَّفيَّمدينةَّالقدسفَّّن َّ  1

 ".نظافةَّمدينةَّالقدس،َّواالعتناءَّبمظهرهاَّالعامَّّ: "الحاليَّّ
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َّةالنواقصَّاألساسيَّّ

ي ة في ة الصح  حالة النظافة المزرية وغياب الهياكل التحتي  

 المدينة األحياء العربي ة في شرقي  

ةَّوسلوانَّوأبوَّطورَّوبيتَّحنيناَّ)وجميعهاَّأجرىَّفريقَّالرقابةَّجولةَّفيَّأحياءَّالعيسويَّّ

المدينة(،َّوالحظَّالفريقَّوجودَّالكثيرَّمنَّالنفاياتَّالملقاةَّعلىَّطولََّّتقعَّفيَّشرقيَّّ

َّكماَّ َّوأكوامَّمنَّالنفاياتَّالتيَّتراكمتَّفيَّالشوارعَّوعلىَّجوانبَّالطرق، الشوارع،

ََّّ.الحظَّأّنَّالحاوياتَّطافحةَّبالنفايات

اءَّةَّفيَّأجزةَّالعامَّّدتَّإلدارةَّجهازَّالصحَّّص َّوجودَّفجوةَّهائلةَّبينَّالمواردَّالتيَّر ََّّن َّي َّب َّت َّ

ةَّللعملَّفيَّةَّالعامَّّ%َّفقطَّمنَّعامليَّالصح10َّّالمدينةَّالمختلفة،َّوقدَّجرىَّتخصيصَّ

َّالشرقيَّّ َّالمدينة َّأحياء َّفيها َّيسكن َّالتي َّاألقل38َّّة َّعلى َّم ََّّ% َّالسكَّّم َّج َّمن ان؛َّل

َّ صّصت 7َّوخ  َّاألحياء؛ َّلهذه َّالتجميع َّحاويات َّمن َّتجميع6َّو% َّمسارات َّعدد َّمن %

 النفايات.%َّمنَّحجمَّحاوياتَّتجميع4َّوالنفايات،َّ

، وضعت وزارة حماية البيئة خط ة لمعالجة الـَمكاره 2017ار من العام في شهر أي  
خط ة معالجة الـَمكاره البيئي ة في  :ما يلي في)البيئي ة في األحياء العربي ة في القدس 

األحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدس(،َّوقدَّصّدقتَّعليهاَّالحكومة،َّور ص دتَّلهاَّميزانيّةَّتبلغَّنحوَّ

َّالعربيّة،َّم84َّ َّاألحياء َّفي َّالنفايات َّتجميع َّحاويات َّووضع َّلشراء ّدت َّأ ع  َّشيكل ليون

َّأّنَّ َّت ب ي ن  َّللسكّان. َّوتوعويّة َّوكذلكَّلنشاطاتَّتثقيفيّة َّالنفايات، الء كباتَّإ خ  ر  َّم  وشراء

َّقدَّارتكزتَّعلىَّبياناتَّتشملَّسكّانَّ َّالتيَّقامتَّوزارةَّحمايةَّالبيئةَّبوضعها الخطّة

تقعَّخلفَّجدارَّالفصل،َّعلىَّالرغمَّمنَّأّنَّقرارَّالحكومةَّذاَّالرقمََّّاألحياءَّالعربيّةَّالتي

َّكّميّة26842ََّّ َّلتجميع َّالكمّيّة َّالتقديرات َّفإّن َّلذا َّتشملهم. َّلن َّالخطّة َّأّن َّحّدد قد

ّددتَّالميزانيّةَّالتيَّستحو لَّإلىَّبلديّةَّالقدس،َّ النفايات،َّالتقديراتَّالتيَّبحسبهاَّح 

 فيَّاإلمكانَّاستخدامهَّألهدافَّأخرى.َّلمَّتكنَّدقيقةَّوشملتَّفائًضاَّماليًّاَّكان

َّأنَّّأيضًََّّن َّي َّب َّت َّ َّوتلكَّالتيَّمنَّالمزم عَّشراؤهاََّّا َّالنفاياتَّالقائمة مسحَّحاوياتَّتجميع

َّتنفيذهَّمنَّق بلَّالبلديّةَّ و فقَّخطّةَّمعالجةَّالـم كارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّلمَّيجر 

َّمنَّ َّالمطلوبة. َّالحاوياتَّوالميزانيّة َّعدد َّالذيَّحّدد َّالحكومّي َّالقرار َّاتّخذ َّأن َّبعد إاّل

يَّي تّخذَّعلىَّأساسَّخطّةَّتقديريّةَّوبدونَّفحصَّاالحتياجاتَّشأنَّالقرارَّالحكومّيَّالذ

َّالميدانيّةَّأنَّيخلقَّفجواتَّكبيرةَّبينَّالتخطيطَّواالحتياجاتَّالفعليّة.َّ

َّالعامَّّ َّالعربيَّّعلىَّالرغمَّمنَّالمستوىَّالبائسَّللنظافة َّفيَّاألحياء َّفيَّالقدس،َّة ة

َّحياء،َّفإنَّّانَّالمدينةَّيقطنونَّفيَّهذهَّاأللَّسكَّّم َّج َّ%َّمنَّم 38ََّّوعلىَّالرغمَّمنَّأنَّّ

ةَّمنَّاألحياءَّالعربي2017ََّّّفيَّالعامََّّواالستعالماتَّالبلديََّّّهاتَّإلىَّمركزَّالردَّّعددَّالتوجَّّ

ا،َّووصلَّإلىَّ ملَّالتوّجهاتَّفيَّموضوعَّالنظافةَّوالصّحة10.6َّكانَّمتدنّيًاَّجّدً %َّمنَّمج 

َّأّنَّ ًهاَّإلىَّمركزَّالردَّّواالستعالماتَّالبلدّيَّمنَّاألح1,192َّالعاّمة.َّت ب ي ن  ياءَّالعربيّةَّتوجُّ

َّالتيَّ َّالمعياريّة َّالزمنيّة َّالمّدة َّفي َّالسنة َّتلك َّفي َّتعال ج َّلم َّالقدس َّشرقّي في

َّنحوَّ َّعددَّهذهَّالتوجُّهاتَّشكّل َّالبلديّة. %َّمنَّعددَّالتوجُّهاتَّالعاّمةَّمن23َّحّددتها

َّنسبةَّالتوجُّهاتَّمنَّاألحياءَّ َّبينما َّواالستعالماتَّالبلدّي، َّالردّ َّإلىَّمركز هذهَّاألحياء

 
2  َّ َّالرقم َّذو َّالحكومة َّ 2684قرار َّ"فيَّموضوع َّالقدسَّتقليصَّالفجواتَّاالجتماعيّة َّفيَّشرقّي االقتصاديّة

 .28.5.2017،َّ"والتطويرَّاالقتصاديَّّ
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لم2017ََّّفيَّالمدينةَّالتيَّلمَّتعالجَّفيَّالمّدةَّالزمنيّةَّالمعياريّةَّفيَّالعامََّّاليهوديّة

َّ%.8تتجاوزَّ

 

ة التي تقع في األحياء العربي   ُمرِضيَةأعمال تنظيف غير 

 خلف جدار الفصل

َّالمجاورةَّبلَّبلديَّّمقاولَّالنظافةَّالوحيدَّالذيَّيعملَّمنَّق َّ ةَّالقدسَّفيَّمنطقةَّعناتا

منطقةَّكفرَّعقبَّالتابعةَّلمنطقةَّنفوذَّبلديّةَّالقدس،ََّّمَّالالجئينَّشعفاط،َّوفيلمخيَّّ

َّمسؤولَّعنَّ َّعلىَّالرغمَّمنَّأنّه ليسَّبحوزتهَّسوىَّبعضَّاآلليّاتَّوبعضَّالعاملين،

َّتمكّنَّ َّال َّالظروف َّهذه َّالعاّمة. َّالصّحة َّمجال َّفي َّالسكّان َّآالف َّعشرات احتياجات

مَّبواجبهاَّالقانونّيَّالمقاولَّمنَّتنفيذَّعملهَّبطريقةَّالئقة،َّوبالتاليَّفإّنَّالبلديّةَّالَّتقو

َّمنذَّالبداية،َّوذلكَّعلىَّالرغمَّمنَّأّنَّالنظافةَّالعاّمةَّفيَّهذهَّاألحياءَّشديدةَّالتردّي.

،َّخطّةَّمعالجةَّالـم كارهَّالبيئيّةَّفي2017َّالصادرَّفيَّأيّار2684ََّّحسبَّقرارَّالحكومةَّ

َّالفصل،َّ َّخلفَّجدار َّالتيَّتقع َّالعربيّة َّفيَّالقدسَّلنَّتشملَّاألحياء  َّالعربيّة األحياء

والتيَّسيجريَّوضعَّخطّةَّخاصّةَّبها.َّعلىَّالرغمَّمنَّذلك،َّحتّىَّحينَّإنهاءَّالرقابة،َّ

َّلمَّتوضعَّخطّةَّلحّلَّمشاكلَّالصّحةَّالعاّمةَّفيَّاألحياءَّالتيَّتقعَّخلفَّجدارَّالفصل.

 

َّةالتوصياتَّاألساسيَّّ

فيَّإطارَّخصخصةَّمنظوماتَّتكنيسَّالشوارعَّوتجميعَّالقمامةَّوالنفاياتَّفيَّاألحياءَّ

جهدَّلضمانَّالنظافةَّفيََّّةَّأنَّتبذلَّكلَّّالمدينة،َّيجبَّعلىَّالبلديََّّّشرقيَّّةَّفيَّالعربيَّّ

َّانها.مةَّلسكَّّهذهَّاألحياءَّوتحسينَّالخدمةَّالمقد َّ

كّلَّماَّيتعلّقَّبخطّةَّمعالجةَّالـم كارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدس،َّيجبَّفيَّ

َّتعديلَّالتخطيطَّعلىَّوزارةَّحمايةَّالبيئةَّأنَّتفحصَّبالتعاونَّمعَّبلديّةَّالقدسَّإمكانيَّّ ة 

َّالمالّيَّكيَّيلبّيَّاحتياجاتَّالسكّانَّالميدانيّة.

َّالعربيَّّةَّأنَّتشجَّّيجبَّعلىَّالبلديَّّ ةَّعلىَّةَّفيَّالقدسَّالشرقيَّّعَّالناسَّفيَّاألحياء

َّإلىَّمركز َّالتوجَّّ َّحولََّّالردََّّّه َّواضحة َّصورة َّلديها َّلكيَّتتوافر َّالبلدّي ، واالستعالمات

وتجميعَّالقمامةَّوالنفاياتَّمنها.َّعلىََّّانَّعنَّالنظافةَّفيَّشوارعَّاألحياءرضىَّالسكَّّ

َّالالئقةَّ َّالحلول َّتوفير َّعلى َّالبلديّة َّبقدرة َّالثقة َّعلى َّالمحافظة َّتجري َّالنحو هذا

َّالحتياجاتَّعمومَّالسكّان.

فيَّاألحياءَّالتيَّتقعََّّرَّالمواردَّالمطلوبةَّللمقاولَّالخارجيَّّةَّأنَّتوفَّّيجبَّعلىَّالبلديَّّ

ئمةَّكيَّيتمكّنَّمنَّتنفيذَّعملهَّعلىَّخلفَّجدارَّالفصل،َّوأنَّتخصّصَّالميزانيّاتَّالمال

َّأحسنَّوجه.َّ
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َّمقرَّّ َّوبالتنسيقَّمع َّالقدسَّوالميراث، َّوعلىَّوزارة َّالبيئة، َّحماية يجبَّعلىَّوزارة

َّالتيَّتقعَّ َّفيَّاألحياء َّالبيئيّة َّلمعالجةَّالـم كاره َّعاجلة َّأنَّتضعَّخطّة األمنَّالقومّي،

َّحياء.خلفَّجدارَّالفصل،َّوالَّسيّماَّفيَّمجالَّالصّحةَّالعاّمةَّونظافةَّاأل

 

َّتلخيص

منَّيقطنَّفيهاَّأنَّيحظىَّببيئةَّنظيفة،ََّّلكلََّّّالقدسَّهيَّكبرىَّمدنَّإسرائيل،َّويحقَّّ

َّوهوَّأمرَّي شتّقَّمنَّالحّقَّفيَّالكرامة.

رَّالرقابةَّصورةَّقاتمةَّبالغةَّالصعوبةَّفيَّكّلَّماَّيتعلّقَّبالمعالجةَّالمعطوبةَّللبلديّةَّظه َّت َّ

َّونظافةَّ َّكاٍفَّمنَّحاوياتَّالتجميع، َّووضعَّعدد َّالقمامة، َّوإخالء لحالةَّالصّحةَّالعاّمة،

الشوارعَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّفيَّشرقّيَّالقدس،َّوالَّسيّماَّفيَّاألحياءَّالتيَّتقعَّخلفَّ

َّ َّاإلهمال َّبعد َّخطّةَّالجدار. َّالحكومة َّتبنّت َّاألحياء، َّلهذه َّلعشراتَّالسنين المتواصل

ي فترضَّفيهاَّأنَّتعالجَّالـم كارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدسَّفيَّسبيلَّرفعَّ

َّالمدينةَّ َّشرقّي َّبين َّوالخدمات َّالصّحيّة َّالفجوات َّوتقليص َّالحياة َّجودة مستوى

َّجزئ َّاعتمدتَّتقديراتَّكّميّة َّالخطّة َّهذه َّلكن َّيسبقهاَّوغربيّها، َّولم َّدقيقة، َّوغير يّة

َّمعالجةَّ َّتناول َّعن َّالخطّة َّامتنعت َّذلك، َّعن َّفضاًل َّشامل. َّميدانّي َّتحضيرّي عمل

َّالـم كارهَّالبيئيّةَّفيَّأحياءَّغالفَّالقدسَّالتيَّتقعَّخلفَّجدارَّالفصل.َّ

دَّالسياساتَّفيَّمجالَّةَّالتيَّتعالجَّشؤونَّالقدسَّوتحدَّّيجبَّعلىَّالوزاراتَّالحكوميَّّ

َّالخارجيَّّ َّووزارةَّللمديَّالمظهر َّالبيئة َّحماية َّووزارة َّالقدسَّوالتراث، َّشؤون َّ)وزارة نة

َّي َّالداخليَّّ َّالبائسَّالذي َّالواقع َّتحسين َّعلى َّتعمل َّأن َّحولََّّفَّّستش َّة( َّالتقرير من

َّنظافةَّمدينةَّالقدس.
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 מבוא
ניקיון העיר הוא מושג נרחב הכולל היבטים הנוגעים לחזות העיר, לפינוי אשפה 

שמירה  ולניקוי המרחב הציבורי, ובכלל זאת לניקוי רחובותיה, כיכרותיה וגניה.

על איכות החיים של  במידה רבהמשפיעים על ניקיון העיר וטיפוח חזותה 

וכן על הרושם של העיר  תושביה, על איכות הסביבה ועל רמת התברואה בעיר

בפסולת עלול ליצור מפגעים סביבתיים  לקויטיפול בעיני המבקרים בה. 

 . לרבות פגיעה בבריאות הציבור ,חמורים

ית, שמעניקה הרשות המקומ השירותים החשובים ביותר אחדהוא  ניקיון העיר

  ומוקצה לו בדרך כלל נתח נכבד מתקציבה.

בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ נקבע כי על העירייה להקפיד על תברואה, על 

פינוי אשפה ועל ניקוי הרחובות, הגנים הציבוריים והמרחב הציבורי. חוק שמירת 

העניק לרשויות מקומיות סמכויות לאכיפת השמירה על  1984-הניקיון, התשמ"ד

חוק עזר העירייה(  -נוסף על כך חוקקה עיריית ירושלים )להלן גם  הניקיון.

 . 1בנושא

, כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש העירייה. 2018ועד לנובמבר  2008מנובמבר 

 נבחר מר משה ליאון לתפקיד זה. 2018בנובמבר 

 

 

 פעולות הביקורת
נושא עשה משרד מבקר המדינה ביקורת ב 2018בחודשים פברואר עד נובמבר 

. הביקורת נעשתה 2הניקיון והתברואה בשכונות הערביות במזרח העיר ירושלים

 וביניהם: אגף התברואהבאגפים השונים של מינהל התפעול בעיריית ירושלים 

והיא כללה סיורים בחלק משכונות אלה. ביקורת השלמה העירוני  המוקדו

 נעשתה גם במשרד להגנת הסביבה ובמשרד ירושלים ומורשת. 

 

 
 .1978-, התשל"חקיון(ילירושלים )שמירת הסדר והנחוק עזר   1

יר ירושלים. ראו בקובץ דוחות זה: הביקורת נעשתה כחלק מביקורת כוללת בנושא הניקיון בע  2

 ".חזותה וטיפוח ירושלים העיריקיון "נ
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ניקיון ותברואה לקויים בשכונות 

 הערביות במזרח העיר

, בעקבות מלחמת ששת הימים, התרחב גבולה המוניציפלי של 1967בשנת 

עיריית ירושלים וצורפו לה שכונות ערביות ממזרחה. לתושבים הערבים בשכונות 

 .3אלה ניתן מעמד של תושבי קבע בלבד

ם סביבתיים ירודים ובהיעדר השכונות הערביות במזרח העיר מתאפיינות בתנאי

תשתיות מתאימות ושירותים עירוניים נאותים. כל אלו יצרו בשכונות הערביות 

במזרח העיר מפגעים סביבתיים, נופיים ותברואתיים הפוגעים באיכות חייהם של 

התושבים. בשכונות אחדות אין פינוי מוסדר של פסולת ביתית, ולפיכך חשופים 

 ת.התושבים למזיקים ולמחלו

בפתרון שהציע  20174בדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ממאי 

המשרד להגנת הסביבה למצב התברואה בשכונות הערביות במזרח העיר 

תוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות  -ירושלים )ראו להלן 

 בירושלים( אמר מי שכיהן בתפקידי השר לירושלים ומורשת והשר להגנת

הסביבה, מר זאב אלקין כי: "יש פה אתגר גדול, כל מה שקורה בשכונות 

האלה... יש פה עוד הרבה מאוד עבודה בשכונות האלה לקדם אותן ולהפוך 

אותן לשכונות שהמצב בהן ראוי ומתאים למצב בעיר הבירה... תסגור את כל 

שנה  50שנה, או אפילו יותר נכון שלא נסגרו במשך  50הפערים שנוצרו במשך 

 שנה כבר היו פערים, ברגע שהסתיימה מלחמת ששת הימים". 50כי לפני 

 

 

כשל מתמשך במצב הניקיון והתברואה 
 מזרח העיר ב הערביות בשכונות

בדוח הביקורת הקודם קבע מבקר המדינה כי בשכונות הערביות במזרח העיר 

מצב הניקיון חמור יותר מזה שבשאר אזורי העיר. טיפול העירייה בניקיון 

השכונות שבמזרח העיר ובטיפוחן לקה בחסר ובהזנחה ממושכת. בשכונות אלו 

ו כלי בלט מחסור בכלי אצירה לאשפה, ונמצאו אף רחובות שבהם כלל לא הי

על העירייה לפעול ללא אצירה. בדוח הביקורת הקודם העיר מבקר המדינה כי 

 
-2017ירושלים, -ישראל וערביי מזרח - תושבים, לא אזרחים ,רונן 'רמון בהשתתפות י 'א  3

, בפרק: "בעיות נוספות הקשורות למעמד (2017) מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,1967

 .362-343התושבות או נובעות ממנו", עמ' 

דברי השר לירושלים ומורשת ולהגנת הסביבה, מר זאב אלקין, בפרוטוקול ועדת הפנים והגנת   4

. תכנית 2. מודל להתחדשות עירונית 1בנושא: "ירושלים:  29.5.17-הסביבה של הכנסת מ

 תברואה וסביבה במזרח ירושלים".
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 בשכונות התושבים
 העיר במזרח הערביות
 את לשרוף נאלצים

 ובכך, הפסולת
 ריח למטרדי גורמים
 קשים אוויר וזיהום

 ובאזורי בשכונות
 דבר, סמוכים מגורים
 נזקים להסב העלול

 וסביבתיים בריאותיים
 חמורים

 

דיחוי לצמצום המחסור בכלי האצירה בשכונות הערביות במזרח העיר ירושלים 

 ולמצוא פתרונות לאצירת האשפה.

המצב התברואי העגום אף תואר בהרחבה בעתירה שהוגשה לבית המשפט 

. אז עתרו התושבים נגד העירייה על מצב 20105המחוזי בירושלים בשנת 

התברואה הקשה שבשכונות צור באהר ואום טובא שבדרום ירושלים המזרחית. 

העותרים טענו כי ברחובות רבים בשכונות אלו נערמת אשפה בצידי הרחובות, 

ובאחרים היא נערמת ליד כלי אצירה בלויים ומטים ליפול. רחובות רבים אינם 

תברואה, ורחובות אחרים מקבלים אותם חלקית בלבד: מקבלים כלל שירותי 

כבישים ראשיים  12-הזבל מפונה רק ממכולות לאיסוף אשפה, שמוצבות ב

בלבד של השכונה ושאינן מספיקות לצורכי התושבים. כמו כן, רובן המכריע של 

המכולות אינן תקינות ואין להן מכסים. לפיכך ציינה העתירה כי "השכונות 

ת כמו בגרועות שבערי העולם השלישי, ותושביהן סובלים באופן נראות ומריחו

קבוע ומתמשך ממפגעים סביבתיים בריאותיים וחזותיים שפוגעים בזכותם לחיים 

 בסביבה נקייה ובזכותם לכבוד". 

 חלועלה כי העירייה השיבה ש 2010מהחלטת בית המשפט בעתירה מספטמבר 

ונות הרלוונטיות, אך יש עדיין במצב התברואה ובאיסוף האשפה בשכשינויים 

לשם  הסוגיות שייפתרו רק בעתיד, דוגמת רכישת טרקטורונים הנחוצים לעיריי

פינוי האשפה מרחובות המאופיינים בתנאים טופוגרפיים ייחודיים. בית המשפט 

 2011, ובפברואר 6התיר בהחלטתו לצדדים לקדם הידברות לשם מציאת פתרונות

 אישר בית המשפט הסדר ביניים שהוסכם בין הצדדים.

טור -, סילוואן, אבו תור, אעיסאוויהבשכונות  2018בפברואר  סיירהביקורת  צוות

כלי שבמזרח העיר ומצא כי אשפה רבה פזורה לאורך הכבישים,  חנינאובית 

הדרכים  ובצידיהררי אשפה מצטברים ברחובות ועולים על גדותיהם  אצירה

  .את מצב הניקיון והתברואה הירוד המשקפים תצלומיםצחנה. להלן ל יםגורמו

 
 . ירושלים עיריית' נ עסאלה אבו 36345-05-10עת"ם   5

 .ירושלים עיריית' נ עסאלה אבו 36345-05-10בעת"ם  2.9.10-החלטת בית המשפט מ  6
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 מפגעי פסולת ואשפה בשכונות מזרח העיר ירושלים: 1 תצלום

 

 2018, פברואר דרך האמריקנית, בשיח' סעדהשכונת סילוואן ו

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

עוד נמצא כי התושבים בשכונות הערביות במזרח העיר נאלצים לשרוף את 

ובשכונות הפסולת, וכך גורמים למטרדי ריח וזיהום אוויר קשים באזורי המגורים 

  סמוכות, העלולים להסב נזקים בריאותיים וסביבתיים חמורים.

 2018זאת ועוד, מנתונים שמסרה רשות הכבאות לצוות הביקורת עלה כי בשנת 

בעקבות שריפת פחי התלקחה אש  מקרים שבהם 730דווחו לכבאות האש 

הערביות במזרח העיר מכבי האש בשכונות  מצדונדרש סיוע אשפה ופסולת, 

טור שבהן ניכרים סימני שריפות -ת סילוואן ומאו. להלן תצלומים משכונירושלים

 פסולת.
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 מזרח העיר ירושליםב הערביות מפגעי שריפה בשכונות: 2 תצלום

 

 2018 פברוארהאמריקנית,  הדרך: משמאל 2018 פברוארסילוואן,  מימין: שכונת

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

 

המושקעים בניקיון השכונות הערביות משאבי העירייה 

 במזרח העיר

בדבר היקף המשאבים  2016שלהלן מתוארים נתונים הנכונים לנובמבר  1בלוח 

שהוקצו לנפות מזרח העיר ירושלים מול כמות המשאבים שהוקצתה לנפות 

 מערב העיר לצורך עבודות פינוי אשפה וטיאוט.
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 העיר במזרח לנפות
 מעובדי 10% הוקצו

 7%; באגף התברואה
 האצירה כלי ממספר
 ממספר 6%; הכולל

 לפינוי המסלולים
 מנפח 4%-ו אשפה

 הכולל האצירה כלי
 בעיר

 

לנפות מערב ירושלים ומזרחּה המשאבים שהקצתה העירייה  היקף: 1 לוח

 (2016)נובמבר 

 

  מספר

 עובדים

 כלי 

 רכב

 כלי  מספר

 אצירה

 מספר 

 מסלולים

 נפח כלי אצירה 

 כולל )ליטרים(

 27,220,470 135 11,846 109 696 נפות מערב העיר

 1,240,700 9 871 16 81 נפות מזרח העיר

 28,461,170 144 12,717 125 777 לוסך הכ

מעובדי התברואה  10%עולה כי לנפות הנמצאות במזרח העיר הוקצו  1מלוח 

 ממספר המסלולים לפינוי אשפה  6%ממספר כלי האצירה הכולל;  7%באגף; 

  .מנפח כלי האצירה הכולל בעיר 4%-ו

תושבים ערבים,  332,600 בעיר התגוררו 2017 שנת סוףב ,לפי הלמ"ס

מדן שמרני וא משקףזה  שיעור בירושלים; מכלל התושבים 38%שהם 

. מכל מקום, כמות המשאבים שהוקצתה לפינוי להלןכפי שיפורט ביותר 

העיר נמוכה מאוד, לעומת מספר פסולת בשכונות הערביות במזרח 

תושבי ש התושבים המתגוררים בשכונות אלה כאמור. פירוש הדבר הוא

ה שמקבלים תושבי מערב זמצומצם בהרבה מ שירות קיבלומזרח העיר 

 .7ירושלים

שכונות  היו 2015-בממצא זה עולה בקנה אחד עם הנתונים שהציגה העירייה: 

ו שכונות ואזורים שקיבלו שירות חלקי או , היכלל שירות פינוי אשפה קיבלושלא 

שהאשפה פונתה מהם באמצעות טרקטור, ככל הנראה גם בשל תשתיות דרכים 

 לקויות.

 מאז הדוח הקודם, פעלה העירייה לשיפור הניקיוןנמסר כי העירייה  בתשובת

כולל הוספה מתמדת של כלי אצירה בכל בשכונות הערביות במזרח העיר, 

השכונות והחלפת כלי אצירה שניזוקו. בתשובתה טענה העירייה כי הדברים 

נעשים תוך כדי שיתוף הציבור וקיום שיח עם התושבים וכי ניכרת מגמה לשיפור 

 מצב התברואה בשכונות המביאה לעלייה בשביעות רצון התושבים. 

 
ארד, "האפליה -ממצא זה עומד בקנה אחד עם הניתוח שהוצג במאמרם של י' רבין ומ' לוצקי  7

 (.2002) 505ז המשפטהתקציבית המתמשכת של המגזר הערבי", 
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 שלה התוכנית מטרת
 של תקציב הוקצה
 ח"ש מיליוני 83.755

 את להעלות היא
 בשכונות החיים איכות

 העיר במזרח הערביות
 הפערים את ולצמצם

 ואת התברואתיים
 הניקיון שירותי פערי

 העיר מזרח בין
 למערבה

 

ה של הזנחה מתמשכת במצב עגומ מציאותמן האמור לעיל עולה 

במשך שנים.  הוברמת הניקיון בשכונות מזרח העיר שלא טופל ההתברוא

שהצטיירה חמורה ביותר בהשוואה למצב התברואה והניקיון  המציאות

 שהקצתה העירייהנוכח הפער העצום במשאבים , בשכונות מערב העיר

שפה מוטלת האחריות לפינוי פסולת וא ולתפעול מערך התברואה שעלי

העירייה משכונות מזרח תברואה של  ילותהיעדר פעבכל חלקי העיר. 

  המתמשך באזורים אלה.ה אחד הגורמים למחדל התברוא הואהעיר 

 

 

החלטות הממשלה בדבר צמצום פערים 
במזרח  כלכלי ופיתוחכלכליים -חברתיים
 ירושלים 

 הרקע להחלטות ומשמעותן

 סביבתיים במפגעים לטיפול תוכניתפרסם המשרד להגנת הסביבה  2017במאי 

בירושלים, שאותה גיבש בסיוע העירייה. מטרת התוכנית היא  בשכונות הערביות

לצמצם את הפערים ו בשכונות מזרח העיר להעלות את איכות החיים

 התקציב .בין מזרח העיר למערבה י הניקיוןפערי שירותאת התברואתיים ו

שאמור לעבור ש"ח,  מיליוני 83.755שהוקצה לתוכנית עמד על סכום כולל של 

התקציב יועד  .2021-2017במהלך השנים עם התקדמות ביצוע התוכנית  הלעיריי

פסולת הרכישת כלי רכב לפינוי , לאצירה לפסולתכלי של  ההצבלו הרכישל

 2684. במסגרת החלטת הממשלה ביצוע פעילויות חינוך והסברה לתושביםלו

  אימצה הממשלה תוכנית זו. בירושליםלטיפול במפגעים  2017 ממאי

הציבה מטרה החלטת ממשלה זו היא הראשונה זה עשרות שנים, אשר 

 , ובכלל זאתעם בעיית התברואה הקשה במזרח העיר ירושלים להתמודד

, לצמצם את פערי בשכונות הערביות במזרח ירושלים להעלות את איכות החיים

בתשתיות  ניכרלחולל שיפור , השירות בין מזרח העיר למערבהה והתברוא

למעשה עם בעיית התברואה הקשה במזרח העיר הלכה  תמודדולה הביוב

דברי ההקדמה לתוכנית עלה כי הממשלה מכירה בכך ששכונות מירושלים. 

מזרח העיר ירושלים סובלות הזנחה מתמשכת בכל הנוגע לטיפול בבעיות 

 זו בהחלטה האמורעלה בהחלטת הממשלה כי התקציב  עודתברואה וניקיון. 

 -המכשול )להלן בגבולות בירושלים הערביות בשכונות כניתוהת ליישום מיועד

 שיבצעו משלימה המשך כניתות במסגרת וכי, גדר ההפרדה או הגדר( בלבד

 לביטחון המטה עם בתיאוםהמשרד להגנת הסביבה ומשרד ירושלים ומורשת 

הפרדה )להלן ה לגדר מחוץ הערביות לשכונות מערכתיים פתרונות יידונו, לאומי

 התברואה בתחום זה ובכלל עוטף ירושלים או שכונות העוטף(, שכונות -

 .והפסולת
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תקציבים  מלהעביר במפורשממשלה זו נמנע המשרד להגנת הסביבה  בהחלטת

 עירייהההאשפה של  ופינוישל מערך הניקיון  השוטף התפעול מימוןלצורך 

עירייה ל לסייע ביקש אךהיא נדרשת לבצע מכוח חובתה הסטטוטורית,  אותוש

 רכישת כלי אצירה ורכבי פינוי אשפה.ב

בהמשך להחלטה  נוספת ממשלה, התקבלה החלטת 2018כעבור שנה, במאי 

משרד האוצר ומשרד ירושלים . בהחלטה זו הונחו 3790החלטת ממשלה  - 2684

, ולפיה אם ומורשת לבחון תוכנית להרחבת שירותי הניקיון במזרח ירושלים

אגף התקציבים במימון עלות הרחבת שירותי  תתףיש תגובש תוכנית מוסכמת

  2020ש"ח בשנת יוני לימ 7 ,2019ש"ח בשנת יוני לימ 11הניקיון בהיקף של עד 

משרד ירושלים ומורשת ישתתף על פי ההחלטה, . 2021ש"ח בשנת מיליון  1-ו

תקציבים ו ,2019-2021ש"ח בשנה, בשנים יוני לימ 4במימון נוסף בהיקף של עד 

יותנו בהשלמת עלות הניקיון על ידי עיריית ירושלים, עד סכום  ,יוקצואם  ,אלו

וקבלת התחייבות כתובה מעיריית ירושלים כי החל  ש"חמיליון  35כולל של 

 מימון הניקיון.עיריית ירושלים לבדה בכל עלויות תישא  2022שנת ב

פיו יופרטו הגיעו העירייה ּוועד עובדי התברואה בירושלים להסכם של 2018ביולי 

 .8שירותי איסוף האשפה והטיאוט במזרח העיר ירושלים

החלה העירייה ביישום התוכנית בשטח לטיפול במפגעים  2018באוגוסט 

תברואיים במזרח העיר והעבירה את ביצוע פעילות פינוי האשפה והטיאוט הידני 

 בשכונות הערביות במזרח העיר לחברה פרטית. ההפרטה אמורה להתבצע

סוף הפעילות במקבץ השכונות הראשון החלה בו ,מקבצי פעילות שלושהב

מיליוני ש"ח  2.15עלות הניקיון במקבץ הראשון עומדת על  .2018אוגוסט 

 לחודש.

מרכזת תשתיות מזרח ירושלים במשרד להגנת הסביבה מסרה  2018בנובמבר 

בתקופת ההסתגלות של עבודת הקבלן החיצוני מספקת  הבהרה, ולפיה

לקבלן את הכלים והאמצעים הנדרשים, ובד בבד פועל אגף התברואה העירייה 

לתוכנית לטיפול במפגעים לרכישת כלי אצירה וכלי רכב בהתאם  השבעיריי

. כמו כן מסרה כי אגף חברה ונוער סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים

פועל גם לקידום תוכנית הסברה ליישום החלטת הממשלה האמורה  הבעיריי

ת הערביות במזרח העיר וכי צוותים מקצועיים מטעם המשרד להגנת בשכונו

עם מנהל אגף התברואה בעירייה, ומקבלים עדכונים  פעם מדיהסביבה נפגשים 

 בדבר התקדמות יישום ההחלטה.

בתשובת המשרד להגנת הסביבה נכתב כי המשרד רואה חשיבות רבה בצמצום 

המפגעים הסביבתיים והתברואיים ובשיפור חזותן וניקיונן של הערים בכלל ושל 

ירושלים בפרט. במקומות שבהם זיהה המשרד כשל תפקודי של רשות או מצב 

ב רשויות ייחודי הגורם למפגעי תברואה וסביבה, פעל המשרד לתכנן ואף לתקצ

אלו לשיפור המצב. ברוח זו הוכנה התוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים 

בשכונות הערביות בירושלים. המשרד רואה חשיבות רבה בקידום נושא זה 

ופועל גם מתוך התפיסה של צדק סביבתי שמשמעותו חיזוק המקומות החלשים 

 
 .זה דוחות בקובץ" חזותה וטיפוח ירושלים העיר ניקיון" פרק ראו זה בעניין להרחבה  8
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 התבססה התוכנית

 הכוללים נתונים על
 השכונות תושבי את

 שמעבר הערביות
, ההפרדה לגדר

 לא דבר של שבסופו
 כך עקב. בה נכללו

 הוקצה התקציב
, יעילה לא בצורה
 ובזבזנית עודפת

 

 26.6.16מיום  1588ביותר בחברה הישראלית כפי שנקבע בהחלטת ממשלה 

 עדיפות לאומית לעניין פעילות המשרד להגנת הסביבה". קביעת אזורי"בנושא 

י מהלך קניית שירותי ניקיון בשכונות הערביות כ נטען עיריית ירושלים בתשובת

עם זאת מסרה העירייה  במזרח העיר אמור לשפר במידה רבה את מצב הניקיון.

ה תחילה ללמוד את דרש 2018בתשובתה כי כניסת הקבלן לשטח באוגוסט 

השטח, וכי בעת מתן התשובה המהלך מנוהל על פי יעדים בצורה שוטפת 

 ועקבית.

תשובת משרד  -)להלן  2019בתשובתו של משרד ירושלים ומורשת מינואר 

ירושלים ומורשת( נכתב כי תחום הניקיון הוא חלק בלתי נפרד מתחומי הסמכות 

יותה הבלעדית של העירייה. עם זאת והאחריות המוניציפליים, ולפיכך נתון לאחר

בשכונות הערביות במזרח העיר נוצרה במשך חמישה עשורים מציאות שנכפתה 

על העירייה, ולכן ניתן לה סיוע ממשלתי לפרק זמן קצוב במטרה לצמצם את 

הפער שנוצר מתוך התחייבות מצד העירייה להקצות משאבים באופן עצמאי 

 לשיפור המצב בתוך שלוש שנים. 

 

ליקויים באומדנים ובנתונים שעליהם התבססו החלטות 

 הממשלה

 תוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות בירושליםה .1

התגוררו  2015בשנת  , ולפיהםה במזרח העירימדני אוכלוסיועל א התבססה

 תושבים. 315,615בשכונות הערביות בירושלים 

המתגוררת בשכונות  הלגבי גודל האוכלוסיי אומדניםכאמור, מּוכָּרים כמה 

משנת  הגיחון וחברת ירושלים עיריית נתוני פי על: אלו מלבד אומדני הלמ"ס

בתוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות אף הם )שהוצגו  2016

הערכות  לפי. איש 400,000-כ העיר מזרח בשכונות התגוררוהערביות(, 

 המתגוררים דרך קבעהתושבים  מספראגף תברואה בעירייה,  שלאחרות 

יש  בלבד, אך עליהם 271,928 היה 2017בשכונות מזרח העיר בשנת 

שוהים בלתי חוקיים, דיירי עבודה החוזרים לבתיהם בסופי  15%-כלהוסיף 

 נפשות.  312,717כלומר בסך הכול  -שבוע ועוד 

מגבשי התוכנית  יםנדרשלאזור מסוים  הלגבש תוכנית תברוא כדי

 ,נתונים בדבר מספר התושבים באותו אזורכלל הערכות הלהתייחס ל

כמות האשפה הנאספת מושפעת ממספר התושבים המייצרים ש מפני

אוכלוסייה המתגוררת ה לשת בין האומדנים המספריים השונּו אותה.

  עשרות אחוזים. מגיעה לכדיבשכונות מזרח העיר 

עוד נמצא כי התוכנית שגיבש המשרד להגנת הסביבה התבססה על נתונים 

הכוללים את תושבי השכונות הערביות שמעבר לגדר ההפרדה. כלומר, 

התקציב שיועד לרכישת כלי אצירה וכלי רכב לפינוי אשפה ולפעולות 

הסברה, כלל לכאורה גם תקציב לתושבי ירושלים המתגוררים בשכונות 
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ר בסופו של דבר, על פי החלטת הממשלה, לא נכללו שמעבר לגדר, ואש

המשאבים התקציביים מוקצים אפוא בצורה לא יעילה, עודפת  .בתוכנית

וכוללים כספים שהיו יכולים להיות מנותבים למטרות ציבוריות ובזבזנית 

  אחרות.

בתשובתו של המשרד להגנת הסביבה נמסר כי לאור המורכבות של אומדני 

הדמוגרפיה במזרח ירושלים אסף המשרד את כל הנתונים והאומדנים 

השונים לגבי מספר התושבים בשכונות הערביות בירושלים שניתן היה 

להשיג מהגורמים השונים: הלמ"ס, עיריית ירושלים, הגיחון ומכון ירושלים 

יניות. מאחר שמדובר בתוכנית ממשלתית לתקצוב פעילות של למחקרי מד

עירייה הוחלט להתייחס לנתונים הרשמיים בלבד שפרסמה הלמ"ס. לעניין 

הכללת תושבי שכונות העוטף בתכנון התקציבי השיב המשרד להגנת 

 הסביבה כי תקצוב התוכנית עודכן בהמשך להחלטת הממשלה. 

נה עולה כי לפחות חלק מהמסמכים שהועברו למשרד מבקר המדי

מרכיבי התוכנית לא עודכנו בעקבות הוצאת שכונות העוטף מן 

התוכנית שאימצה הממשלה. משרד מבקר המדינה מעיר למשרד 

כנית ומדן כמות האשפה אשר עומד בבסיס התוא להגנת הסביבה כי

אינו ירושלים מזרח לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות ב

ומתעלם מהשונות הנובעת  אמיניםדמוגרפיים  מתבסס על נתונים

  .הכללת תושבי שכונות העוטף-מאי

 אצירה כלי 1,500 כי העירייה תרכוש נקבע 2017מאי מהממשלה  בהחלטת .2

 התוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות יישוםל הנדרשים

 .ש"ח ליוניימ 46.6 בסך תקציבית מסגרתב

נמצא כי לעירייה ומכאן גם למשרד להגנת הסביבה לא היו נתונים מדויקים 

על פיזור האוכלוסייה בשטח, אשר מהווה רכיב חשוב בקביעת פרישת כלי 

, שנה לאחר הצגת תוכנית 2018האצירה ומסלולי פינוי האשפה. רק ביוני 

המשרד להגנת הסביבה, שאמורה הייתה להתבסס על הצרכים בשטח, 

ירייה לבצע סקר למיפוי כלי האצירה הקיימים בשכונות מזרח החלה הע

העיר ולאיתור האזורים שבהם יש לקבוע את מספר כלי האצירה הנחוצים 

 ולהציב כלי אצירה נוספים. 

 החלטות קבלת הליךשל המשרד להגנת הסביבה נכתב כי  בתשובתו

 דיונים עשרות וכלל סדור היה הממשלה לאישור התוכנית העברת לקראת

. נתוני הבסיס השר בראשות מכריעים לדיונים ועד השטח רמתב החל

עבודת שטח של נובעים מ ,לרבות כמות כלי האצירה הנדרשים ,לתוכנית

בצורה הטובה  השטח את ומכירה הנושא על האמונה ,עיריית ירושלים

 . ביותר

התחלת יישום  טרםעוד נמסר בתשובת המשרד להגנת הסביבה כי 

לכל שכונה,  מפורטת ומעודכנת תוכניתהתוכנית תידרש העירייה להכין 

ובמסגרת זאת יתבצע בכל שכונה גם הליך של שיתוף הציבור שימומן אף 

הוא על ידי המשרד. עוד הוסיף בתשובתו כי המשרד ועיריית ירושלים 
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 למפות החלה העירייה

 האצירה כלי את
 והמתוכננים הקיימים

 באוגוסט רק בשטח
 שכבר אחרי, 2018

 החלטת התקבלה
 הדבר. הממשלה

 לפערים להביא עלול
 התכנון בין גדולים

 בפועל הצרכים לבין

 

התאמות מקיימים דיונים שוטפים ליישום התוכנית ואם בעתיד יהיה צורך ב

תפעוליות ותקציביות, על רקע שינויים שיתבררו במהלך היישום, הם יידרשו 

 לכך. 

כלי האצירה הקיימים העירייה החלה למפות את האמור עולה כי ן מ

שכבר התקבלה החלטת  אחרי 2018בשטח רק באוגוסט והמתוכננים 

מספר כלי האצירה וגובה התקציב  וה נקבעמסגרתשב הממשלה

המתקבלת על סמך תוכנית הערכה בלבד  ממשלה הנדרש. החלטת

להביא לפערים גדולים בין  עלולה בשטח,הצרכים  תללא בחינ

במסגרת ההיערכות ליישום ההחלטה צרכים בפועל. בין ההתכנון ל

 ועל המשרד להגנת הסביבה לבחון אם יש מקוםה יהעירי עליהיה 

 יםהאמיתיהתכנון התקציבי באופן שיהלום את הצרכים לתיקון 

  בשטח.

 

 

 המוקד העירוני
לפניות תושבי העיר בכל הנוגע  ראשיתכתובת  משמש המוקד העירוני

ניקיון והוא חוליה מקשרת בין הציבור ובין הגופים העירוניים, על מפגעי  לדיווחים

המוקד קולט את הפניות, מזין אותן  אשר באחריותם לטפל במפגעים אלה.

 בעירייה.הרלוונטיים ומנתב אותן לגורמים המקצועיים  למערכת המידע שלו

בעיריית ירושלים מותקנת מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושבים המאפשרת 

 רישום שמבטיח מעקב ובקרה אחר שלבי הטיפול בדיווחי הציבור.

רמת התברואה והניקיון בשכונות הערביות בעיר הייתה עד מועד סיום הביקורת 

נמוכה במיוחד. עם זאת, נמצא כי על אף רמת התברואה הירודה ואף על פי 

מאוכלוסיית העיר, מספר הפניות  38%-שאוכלוסיית השכונות הערביות היא כ

 10.6%היה נמוך במיוחד ועמד על  2017למוקד העירוני של אוכלוסייה זו בשנת 

 הפניות הכולל למוקד בנושא תברואה. מסך

צוות הביקורת בחן באופן פרטני את קובצי פניות התושבים מהשכונות הערביות 

בנוגע למפגעים שהסרתם בתחום  2017קד העירוני בשנת במזרח העיר למו

מכלל הפניות  23%-פניות, שהן כ 1,192אחריותו של אגף התברואה. נמצא כי 

. לעומת 9מאותן שכונות למוקד העירוני, לא טופלו בזמן התקן שקבעה העירייה

זאת, שיעור הפניות מהשכונות היהודיות בעיר שלא טופלו בזמן התקן היה 

 בלבד. 8%-נה כבאותה ש

 
עיריית ירושלים קבעה זמני תקן לטיפול בתלונות אשר פורסמו באמנת השירות לטיפול   9

 העיר ניקיון" פרק ראו זה בעניין להרחבה אמנת השירות(. -במפגעים עירוניים )להלן גם 

 .זה דוחות בקובץ" חזותה וטיפוח ירושלים
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 הערביות שכונותאף שמספר הפניות למוקד שמקורן בהאמור עולה כי  מן

התקן שקבעה  בזמני מטופלות אינן ןמה רבע כמעט נמוך ביותר, העיר במזרח

בפרק "ניקיון העיר ירושלים וטיפוח חזותה" בקובץ דוחות  שצוין כפי ;העירייה

 . המידה על יתר יםממושכזמנים אלה ממילא , זה

הציבה העירייה יעד להגדיל  2017בתוכנית העבודה של המוקד העירוני לשנת 

פניות. בפועל עמד  20,000-ל 10,000-את מספר הפניות משכונות מזרח העיר מ

מתוכן  -בלבד  8,736מספר הפניות מן השכונות הערביות במזרח העיר על 

 נגעו לאגף שפ"ע. 3,531-נגעו לאגף התברואה ו 5,205

ה לפעול לשיפור השירות עבור תושבי השכונות הערביות על העיריי

 מתן מענה לדיווחים המגיעים למוקד העירוני בגין מפגעיםבמזרח העיר ול

בהן. לדעת משרד מבקר המדינה, על העירייה להגביר את המודעות 

בשכונות הערביות במזרח העיר לתפקידו של המוקד העירוני וליתרונותיו 

ד התושבים לפנות למוקד העירוני יאפשר הן החשובים לתושבים. עידו

דיווח על מפגעים והן קבלת תמונה ברורה לגבי שביעות רצונם מניקיון 

הרחובות ומאיסוף האשפה מהם. כך יגבר אמון הציבור ביכולתה של 

 העירייה לתת מענה ראוי לצורכי כלל תושביה.

 

 

פעולות ניקיון בלתי מספקות בשכונות 
 ההפרדההערביות שמעבר לגדר 

להקים גדר לאורך  10החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי 2001 יוליב

ק"מ מגדר ההפרדה שהוקמה משתרעים בתוך העיר  145הגדה המערבית. 

ירושלים והסביבה. תוואי הגדר אינו חופף לתחום המוניציפלי של ירושלים: 

חה המוניציפלי בשט -בחלקו עובר התוואי בתחום אזור יהודה ושומרון, ובחלקו 

של העיר. הגדר יוצרת חיץ בין כמה משכונותיה הערביות של מזרח העיר 

ירושלים. שני אזורים מיושבים נותרו מעבר לגדר ההפרדה אף שהם נכללים 

בשטח המוניציפלי של ירושלים: אזור שועפאט, הכולל את מחנה הפליטים 

 -אם )להלן סל-שועפאט ואת שכונות ראס ח'מיס, ראס שחאדה ודאחיית א

זר'יר, סמיר אמיס -ענאתא( ואזור כפר עקב, הכולל את השכונות כפר עקב

  .11מטאר-ושכונת אל

 לגדר ההפרדה  שמעברהעוטף  בשכונותמתגוררים  ,נתוני אגף התברואה לפי

לנובמבר  נכון, אולם ממידע שריכזה יחידת מזרח העיר בעירייה, תושבים 60,000-כ

 בשכונותעולה כי ישנן הערכות שונות לגבי אומדני האוכלוסייה המתגוררת  ,2017

 אב תוכנית; לפי הערכות תושבים 51,340 בהן: לפי הלמ"ס מתגוררים אלה

 
 "תכנית מרחב התפר"., 18.7.01-מ 24החלטה ב/  10

בנושא "הערכות משרדי הממשלה בנושא "עוטף ירושלים" והטיפול  3873החלטת ממשלה מס'   11

 .10.7.05באוכלוסייה במרחב ירושלים כתוצאה מהקמת הגדר", 



 559|    ירושלים במזרח הערביות בשכונות ותברואה ניקיון

; ולפי בדיקות והערכות של חברת הגיחון תושבים 88,000 בהן מתגוררים לתחבורה

למדיניות ותכנון  . ראש אגף140,000על  עומד בהןהתושבים  מספר, 12אונר"אשל ו

 תהלצוות הביקורת כי העירייה משתמשת לצורכי עבוד הבהיר בעירייה אסטרטגי

 תושבים 140,000 - 120,000העוטף  בשכונותכי מתגוררים  בהערכה אלה באזורים

בעלי תושבות ישראלית ומחזיקים  70% - 50%מתוכם לפי הערכות שונות  אשר 

 .ישראליתבתעודת זהות 

בפרק על "המכשול והמעברים ב'עוטף  13התריע מבקר המדינה 2008עוד בשנת 

ירושלים'" על בעיות תברואה הנוגעות לתושבים של השכונות במזרח ירושלים 

שנותרו מחוץ לגדר, ואשר נמצאות ברובן באחריות עיריית ירושלים ואינן מטופלות 

כהלכה. הדוח עסק בין היתר בבעיות הקשורות ב"מרקם החיים" של תושבי 

 ירושלים שמעבר לגדר. בהגדרה זו נכללים גם היבטים הקשורים בתברואה.

להלן תצלומים המציגים מצבורי אשפה גדולים בין בנייני המגורים בשכונות 

 העוטף וסמוך לגדר ההפרדה.

 מפגעי פסולת ואשפה מסביב לגדר ההפרדה : 3 תצלום

 

 2018 מרץתצפית על אזור מחנה הפליטים שועפאט, 

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

 
, ראשי UNRWA)באנגלית:  פלסטינים םסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטיאונר"א היא   12

 (.United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near Eastתיבות: 

"בפרק "המכשול והמעברים ב'עוטף ירושלים ,(2008)א 59 שנתי דוח, מבקר המדינה  13 -92' עמ, '

67. 
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ובאזור כפר עקב מספקת  שועפאטבאזור ענאתא הסמוך למחנה הפליטים  .1

עיריית ירושלים את שירותי התברואה בשכונות באמצעות קבלן פרטי. 

לצורך ניקיון שכונות אלה וביולי חתמה  פרסמה העירייה מכרז 2017בשנת 

 5.5עמד על היקף החוזה . על הסכם למשך חצי שנה עם הקבלן שנבחר

מיליוני ש"ח לשנה, והקבלן התחייב לעמוד בתנאים האלה: מספר כלי 

 8 -האצירה שעליו לפנות )לא מדי יום ביומו( הוא כדלקמן: בשכונת השלום 

כלי אצירה.  19 -כלי אצירה ובראס ח'מיס  12 -כלי אצירה; בראס שחאדה 

כלי אצירה  24 -כלי אצירה; סמיר אמיס  29 -זר'יר -כמו כן, בכפר עקב

פינויים  520כלי אצירה. הקבלן נדרש לבצע בסך הכול  21 -מטאר -ובאל

לכל כלי  4.6בשבוע השקולים למספר פינויים שבועי ממוצע בשיעור של 

נתונים בדבר היקף האוכלוסייה, שטח ומספר כלי  2אצירה. להלן בלוח 

 אצירה בשכונות ענאתא וכפר עקב.

 מהעירייה ניקיון שירותי המקבלים דהההפר לגדר מעבר אזורים: 2 לוח

 

 *אוכלוסייה

 שטח 

 )קמ"ר(

 מספר 

 כלי אצירה

 מספר תושבים 

 מרבי לכלי אצירה

 הערכה 

 מזערית

  הערכה

 מרבית

 810 74 2.04 60,000 23,620 כפר עקב

 622 39 1.02 24,262 8,240 ענאתא

 30%-מספר התושבים באזור זה הם כלגבי נתוני האוכלוסייה באזור ענאתא מדובר בהערכה כי  * 

 מסך האוכלוסייה הכוללת גם את מחנה הפליטים שועפאט.

 נתוני עיריית ירושלים בעיבוד משרד מבקר המדינה. 

 810עולה כי על פי ההערכות המרביות, באזור כפר עקב יש  2מלוח 

 622תושבים בממוצע המשתמשים בכלִי אצירה בודד ובאזור ענאתא 

משתמשים בכלִי אצירה בודד. יוער כי גם אם מדובר בכלֵי  תושבים בממוצע

אצירה בעלי נפח גדול הרי יש להניח שלפחות חלק מהתושבים מתגוררים 

 במרחק רב מהם, ונדרש מהם מאמץ רב כדי להגיע אליהם.

 .העוטף בשכונותמפורטות דרישות העירייה מקבלן הניקיון  3בלוח  להלן
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לניקיון בשכונות  על ידי עיריית ירושלים המשאבים המוקצים: 3 לוח

 הערביות בעוטף ירושלים

 תפוקות ביום הנדרשת העבודה היקף ליום מספר 

  ימי מספר

 בחודש עבודה

 27 בשבוע ימים 7 שעות 8 3 דחס מסוג רכב

 27 בשבוע ימים 7 שעות 8 3 דחס ברכב נהג

 רכב בכל פועלים שלושה ביום סבבים שני בשבוע פעמיים 9 דחס רכב לתפעול ניקיון פועלי

 1 בחודש יום שעות 9 2 גרוטאות רכב

 5 בשבוע יום שעות 9 1 טיאוט רכב

 27 בשבוע ימים 7 ביום סבבים שני בשבוע פעמיים 1 דחס מיני רכב

 24 בשבוע ימים 6 שעות 8 4 השלום בשכונת טיאוט פועלי מספר

 24 בשבוע ימים 6 שעות 8 5 עקב כפר בשכונת טיאוט פועלי מספר

 ש"ח 5,500,000היקף כספי משוער: 

האריכה העירייה את ההסכם שחתמה עם  2018ומאי  בחודשים פברואר

 הקבלן בכל פעם בחצי שנה והגדילה בכל פעם את היקפו הכספי 

ש"ח. עם הגדלת היקפו של ההסכם הוסיפה העירייה ימי טיאוט  170,940-ב

והשלום; על פי ההסכם החדש רכב ופינוי אשפה בשכונות כפר עקב 

גרוטאות ורכב טיאוט אמורים כל אחד לאסוף אשפה משכונות אלו שמונה 

 עובדים. 18פעמים בחודש, וכוח האדם שיועד לטיאוט היה אמור לכלול 

עיריית ירושלים לטפל בנושא ניקיון מחנה  החלה 2018יוער כי במהלך שנת 

שבוצעה עד אז על ידי מלאכה שועפאט באמצעות קבלן הניקיון, הפליטים 

 ארגון אונר"א. 

 מחזיק אלה באזורים הפועל היחיד שהקבלן עולה אלו מנתונים

 שהואפי  על אף, בודדים ועובדים כלים של ביותר זעומים במשאבים

כפר  באזור כךאלפי תושבים.  עשרותהתברואה של  צורכי על מופקד

כלי  74 העירייה הציבהדונם(,  2,041קמ"ר ) 2עקב בשטח בגודל של 

 הקבלן של ביכולתו אין אלו שבתנאים מאליו ברוראצירה בלבד. 

ממלאת  אינהמלכתחילה  העירייה ובכך ,נאמנה עבודתו את לבצע

 את אחריותה. 

של קבלן שירותי הניקיון בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה מינואר  בתשובתו

ונות העוטף שירותי ניקיון ופינוי אשפה בשכ הוא מעניקנטען כי  2019

וכי הוא מספק את המשאבים על פי  ,היבירושלים בהתאם לתקציב העירי

עיריית ירושלים. עוד הוסיף שאת תנאיו קבעה הדרישה ובכפוף להסכם 
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 היחיד הקבלן

 העירייה שמעסיקה
 במשאבים מחזיק
 אף, ביותר זעומים
 על מופקד שהוא
 של התברואה צורכי

; תושבים אלפי עשרות
 בשטח, עקב בכפר

 74 יש, דונם 2,041 של
 בלבד אצירה כלי

 

יופחתו  2019חודש ינואר החל בבתשובתו כי עיריית ירושלים החליטה כי 

  מדי חודש. ש"ח 100,000היקף העבודות ואספקת המשאבים בסך של 

האחריות לתברואה בשטחה המוניציפלי של ירושלים מוטלת על 

נובמבר ב בירושלים המחוזי המשפט בית עיריית ירושלים. כך גם פסק

בנושא תשתיות תחבורה בשכונות הערביות במזרח ירושלים  201514

על ו ההפרדה לגדר שמעברשכונות השל  ןעל אף ייחודיות כי בקובעו

, וחובותיה יההמורכבות במציאת דרכי המימוש של סמכויות העיריאף 

 .אלו וחובות סמכויות למימוש תוכנית לגבשהעירייה  על

י שעתירה זו עסקה בתיקון כבישים ובתשתיות, קביעותיו של אף על פ

בית המשפט לגבי אחריות העירייה למלא את חובותיה במלואן גם 

בחלקיה המזרחיים של העיר תקפות גם לתחום הניקיון, ואף ביתר 

 . שאת כאשר מדובר במפגעי תברואה או בטיחות

להפעיל  גם כאשר העירייה מחליטה שלא וקיימת שרירה זו אחריות

את מערך התברואה בעצמה ובוחרת להשתמש בשירותיהם של 

 עלקבלנים חיצוניים. בכדי שהקבלן החיצוני יוכל לבצע את עבודתו, 

 תקציבים לאלתרלספק לו את המשאבים הדרושים ולהקצות  העירייה

 להעניק שיאפשרו וצרכיה האוכלוסייה היקף את ההולמים מתאימים

 .מיטביים תברואה תנאי לה

בשכונות  הניקיון המבוצעותת וכל פעולבתשובת עיריית ירושלים נמסר כי 

בתיאום ובשיתוף פעולה עם  דוגמת הצבת כלי אצירה, נעשותהעוטף, 

מהנתונים שמסר אגף . המיוחד הפועל בשכונות העוטף המינהל הקהילתי

עקב,  כפר כלי אצירה בשכונות 90-הוצבו כ 2019תברואה עולה כי בינואר 

 ראס בשכונות שלום, אצירה כלי 36-וכר אמט-אלו ירר'מיס, זסמיר א

 משתמשיםט אשועפחנה הפליטים מיס. חלק מתושבי מ'ח ראסושחאדה 

מחנה על הציר הראשי בכפר השלום. בתוך  הממוקמיםבכלי האצירה 

אחריות גם  קבלהחליטה העירייה ל לאחרונהאשר , טאשועפ הפליטים

 .ידנית ת איסוףטרקטור צר ובעבודאמצעות האשפה באספת ננו, ניקיול

תשובתה כי העלות השנתית של ניקוי מחנה הפליטים העירייה הוסיפה ב

 מיליוני ש"ח. 6.2-שועפאט עומדת על כ

אינה כוללת את השכונות הערביות  2017כאמור, החלטת הממשלה ממאי  .2

שמעבר לגדר ההפרדה. התוכנית התבססה אומנם על נתונים הכוללים את 

כונות הערביות שמעבר לגדר ההפרדה אך בהחלטת הממשלה תושבי הש

הוחלט שלא להוסיף אוכלוסייה זו לטיפול העירייה והממשלה. בהחלטה 

במסגרת תוכנית משלימה שתיעשה בתיאום מלא עם המטה נכתב כי 

תבוצע על ידי המשרד להגנת הסביבה המל"ל( ו -)להלן  לביטחון לאומי

יידונו פתרונות מערכתיים לשכונות משרד ירושלים ומורשת, על ידי ו

 
, ירושלים עיריית' נ ירושלים צפון שכונות תושבי ועד"ר יו, זגייר 27276-07-15ם( -עת"מ )י  14

 (.1.11.15)פורסם במאגר ממחושב, , 22פסקה 
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הערביות מחוץ לגדר הביטחון, ובכלל זה בתחום התברואה, השפכים 

 .והפסולת

מבדיקת צוות הביקורת עולה כי נכון למועד סיום הביקורת, טרם גובשה 

תוכנית לפתרון בעיות התברואה בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה על ידי 

המשרד להגנת הסביבה ועל ידי משרד ירושלים ומורשת ובתיאום עם 

לטיפול  2684 החלטהב 2017, כפי שקבעה הממשלה כבר במאי המל"ל

  .במפגעים בירושלים

העירייה כתבה בתשובתה כי פעולות הניקיון בשכונות הסמוכות למחנה 

הפליטים שועפאט ולכפר עקב הן אתגר מדיני, והכניסה לשכונות אלה 

מצריכה ליווי משטרתי או צבאי. למרות האתגר הביטחוני המורכב, העירייה 

פועלת בתחום הניקיון בשכונות אלה ללא סיוע ממשלתי ואף הגדילה 

הורחב תחום הניקיון גם למחנה  2018בגיבוי המל"ל במהלך לעשות, ו

מיליון  6הפליטים שתוחזק עד אז על ידי אונר"א בהשקעה עירונית בסך 

 ש"ח. 

בתשובתו של משרד ירושלים ומורשת נכתב כי עיריית ירושלים אינה 

שכונות העוטף במתכונת הנוכחית, וכי ב הטיפולמסוגלת להתמודד עם 

דינית והביטחונית הפעילות בשכונות שמחוץ לגדר לנוכח הרגישות המ

ההפרדה דורשת תיאום בין גורמים רבים. המשרד לירושלים ומורשת הוסיף 

אפשר לבצע -כי בהיעדר פתרון כולל לאופן ניהולן של השכונות הללו אי

בהן פעולות אפקטיביות וכי הנושא נידון במהלך השנתיים האחרונות 

דת המטה בנושא טרם הושלמה וטרם בהובלת המל"ל. עם זאת, עבו

התקבלה החלטה מדינית. מתשובתו של המשרד עולה כי הוא הציג למל"ל 

חלופה להתמודדות עם האתגרים המוניציפליים אלו, אך כל עוד לא 

אפשר -תסתיים עבודת המטה ולא תתקבל החלטת מדיניות כוללת הרי שאי

 ליישם פעולות בתחום הניקיון בשכונות העוטף. 

ובתו של המשרד להגנת הסביבה נכתב כי מחוז ירושלים של המשרד בתש

הכין טיוטת תוכנית לשכונות שמעבר לגדר ההפרדה, וכי התוכנית אמורה 

 להשתלב בעבודת המטה הרחבה שתובא לאישור הממשלה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להגנת הסביבה, למשרד ירושלים 

לגבש ללא דיחוי תוכנית לטיפול ומורשת ולעיריית ירושלים כי עליהם 

במפגעים תברואתיים וסביבתיים בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה 

בשיתוף המל"ל, בהתאם להחלטת הממשלה. תוכנית זו צריכה 

מהימנים ועל בחינת צרכים עדכנית  האוכלוסיי ילהתבסס על אומדנ

ולהיות מגובה בתקציבים מתאימים לפתרון בעיות התברואה בשכונות 

 הללו.

נכתב כי ללא קשר להחלטת הממשלה  2019בתשובתו של המל"ל מינואר 

של  אסטרטגיתהוא גיבש בשנים האחרונות עבודת מטה שעניינה בחינה 

האתגרים בשכונות הערביות שמחוץ לגדר הביטחון. במסגרת עבודתו זו 

 גובשו כמה חלופות והמלצות לשיפור המצב האזרחי בשכונות העוטף.
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הוסיף המל"ל כי הוא לא רואה מניעה שהגופים בעלי  2019בתשובתו ממרץ 

מבלי להמתין  חומי התברואה והניקיון יממשו את ההחלטההאחריות בת

 לאישור המלצות עבודת המטה.

 ירושלים הסביבה, למשרד להגנת למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

שיתוף פעולה עם עיריית ירושלים  קדםלולמל"ל כי עליהם  ומורשת

את נושא זאת  , ובכללהעוטף בשכונות האזרחי מצבה לשיפור

  .התברואה
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 סיכום

וכל אדם המתגורר בה זכאי לחיים  ,הגדולה בערי ישראל אהי ירושלים

 לכבוד.  ונגזר מזכותדבר ה ,בסביבה נקייה

הלקוי של  טיפולה לגבי במיוחד וקשה עגומה תמונה מעלה הביקורת

מספר כלי אצירה  בהצבתפינוי הפסולת, בבמצב התברואה,  העירייה

ובעיקר בשכונות  ניקיון הרחובות בשכונות הערביות במזרח העירבו

עשרות שנים  בתהזנחה מתמשכת  לאחר. שמעבר לגדר ההפרדה

שאמורה שאימצה תוכנית אלו התקבלה החלטת ממשלה  בשכונות

מפגעים סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים במטרה  עםלהתמודד 

בין מזרח  פערי התברואה והשירותלצמצם את והחיים  להעלות את איכות

 מדויקיםולא  םחלקיי אומדניםעל  התבססהזו  , אך תוכניתהעיר למערבה

התוכנית נמנעה מלעסוק , ועוד זאת לא קדמה לה עבודת שטח מקיפה.ו

בטיפול במפגעים הסביבתיים בשכונות עוטף ירושלים אשר מעבר לגדר 

 ההפרדה.

 בתחום מדיניות והקובעיםירושלים  בענייניהממשלה העוסקים  משרדי על

 הסביבה להגנתהמשרד  ,ומורשת ירושלים לענייני המשרד - העיר חזות

 מן עולההעגומה ש מציאותלשיפור ה לתת את הדעת -ומשרד הפנים 

 לים.ירוש העיר ניקיוןבנושא  הדוח

 



 שער רביעי
 



 

 

  – בתלונות ירושלים של סיפורה

 התושב של המבט נקודת
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 תקציר

בשנים האחרונות טיפלה נציבות תלונות הציבור מדי שנה בשנה בכאלף 

תלונות ויותר שהגישו לה תושבי ירושלים. התלונות, שהתקבלו מתושבים 

המשתייכים למגזרים שונים בעיר, עוסקות במגוון רחב של נושאים, משקפות 

כלכלי( של אוכלוסייתה -את הגיוון הדמוגרפי )הדתי, הלאומי והחברתי

עם הרשות של בני המגזרים השונים  הםמגעיהכרוכים בהקשיים אות את ומבט

והעיר  בירת ישראלכמה מהנושאים ייחודיים לירושלים, נוכח היותה הציבורית. 

מוסדות המדינה, נוכח המעמד ההיסטורי והדתי המיוחד שלה  שבה מרוכזים

 ונוכח ההיבטים המדיניים והביטחוניים הקשורים בעיר.

הנציב(, באמצעות נציבות תלונות הציבור )להלן  -הציבור )להלן נציב תלונות 

הנציבות(, פועל להעצמת קולו של הפרט הקובל על התנהגות גופים  -

ציבוריים כלפיו, זאת כדי לשפר את רמת השירות הציבורי ולהבטיח את קיומו 

של מינהל תקין. בבירור התלונות הושם דגש על הגנה על זכויות האדם, על 

, עצירים אנשים עם מוגבלותת זכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות, הבטח

 ואסירים, ועל מניעת אפליה והבטחת שוויון במימוש זכויות. 

בראשית הפרק יוצגו נתונים כלליים של הנציבות לגבי תלונות שהתקבלו 

 . 1ותוצאות בירורן 2018עד  2016מתושבי ירושלים בשנים 

 תלונות מאת תושבי ירושלים, מהן 3,561ת בשנים האמורות התקבלו בנציבו

  ן.נציבות הייתה סמכות לבררלשתלונות  3,054

עיריית שלושת הגופים שעליהם התקבלו מכתבי התלונה הרבים ביותר היו 

 מכתבי תלונה( 234) המוסד לביטוח לאומי מכתבי תלונה(, 469) ירושלים

 מכתבי תלונה(.  195בע"מ ) וחברת דואר ישראל

תושבי ירושלים נסבו על השירות לציבור, ובכלל שהגישו תלונות המ 37%-כ

מענה, הפניות לרשויות השונות או עיכוב במתן  לעמענה  היעדרזה על 

עדר טיפול בתלונות שהוגשו לרשויות יהתנהגות לא נאותה של עובדי ציבור וה

 .בהן השונות או טיפול לקוי

שיעור התלונות המוצדקות מכלל התלונות שהגישו תושבי ירושלים בשנים 

בלבד. גם  32.1%ארצי של -, לעומת שיעור כלל36.8%היה  2018עד  2016

בבחינת התלונות על גופים מסוימים נמצא לעיתים הבדל בין שיעור התלונות 

 33%ארצי. למשל, -המוצדקות שהגישו תושבי ירושלים ובין השיעור הכלל

מהתלונות של תושבי ירושלים על משטרת ישראל נמצאו מוצדקות, לעומת 

 בלבד.  27%ארצי של -שיעור כלל

למרות מאפייניה הדמוגרפיים של ירושלים לא נמצא הבדל ניכר בחלוקה 

המגדרית בין המתלוננים תושבי ירושלים לבין כלל המתלוננים בארץ בשנים 

 
הנתונים בתרשימים ובלוחות שבפרק זה מקורם בנציבות תלונות הציבור. נתונים אלה נוגעים רק   1

 לתלונות שבהן ציינו המתלוננים את מקום מגוריהם.
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נים תושבי ירושלים )שאינם . שיעור הגברים מכלל המתלונ2018 - 2016

. שיעורם הארצי של 38.4%, ושיעורם של הנשים היה 61.6%תאגידים( היה 

, ושיעור הנשים היה 60%הגברים מכלל המתלוננים )שאינם תאגידים( היה 

40% . 

הבדלים בין גברים לנשים נמצאו בנושאי התלונות ובתוצאות בירורן. למשל, 

היו בנושא השירות  2018 - 2016נים מכלל התלונות של גברים בש 42.7%

מהתלונות  57.6%בלבד מכלל התלונות של נשים.  34.2%לציבור, לעומת 

 53.4%שהגישו נשים בנושא זה נמצאו מוצדקות או שעניינן תוקן, לעומת 

מכלל תלונות  9.5%גברים. אשר לתלונות בנושא רווחה, מהתלונות שהגישו 

לבד מכלל תלונות הגברים. שיעור ב 2.7%הנשים היו בנושא זה, לעומת 

התלונות של נשים בנושא רווחה שנמצאו מוצדקות או שעניינן תוקן היה 

 בלבד מתלונות הגברים.  36.2%, לעומת 55.1%

הוגשו בטופס מקוון  2018 - 2016מן התלונות שהתקבלו בנציבות בשנים  75%

בדואר  -פות או בדואר אלקטרוני. ניתן להגיש תלונות לנציבות בדרכים נוס

 רגיל, בפקס או במסגרת קבלת קהל בלשכות הנציבות. 

בפרק זה יוצג מבחר מצומצם בלבד מבין התלונות הרבות שביררה הנציבות 

בשנים האחרונות בנוגע לגופים ציבוריים בירושלים. התלונות שיוצגו משקפות 

חלק מן הסוגיות המטרידות את תושבי העיר ואת המבקרים בה וכן את 

 ותיה של הנציבות לטיפול בסוגיות אלה ולשיפור השירות הציבורי בעיר. פעול

 -בירושלים יש אתרים המקודשים לשלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות 

היהדות, האסלאם והנצרות. בד בבד עם זכויות היסוד לחופש פולחן ולחופש 

אלה;  תנועה מתחייבות זהירות ורגישות בנוגע לביקור ולתפילה באתרי מורשת

הרשויות נדרשות להקפיד בעניין זה על קיומו של הליך הוגן. בהקשר זה 

ביררה הנציבות תלונות של יהודים שבקשתם לבקר בהר הבית סורבה, וכן 

תלונות על קושי לבקר בבית העלמין בהר הזיתים עקב סידורי אבטחה 

 חסרים.

מקצת התלונות שהתקבלו בנציבות משקפות את מעמדה של ירושלים כעיר 

בירה, שבה שוכנים מוסדות רשמיים ובה מתקיימים אירועים ממלכתיים 

וביקורים של משלחות מחו"ל. הנציבות ביררה תלונות בנוגע לשיבוש שגרת 

החיים של תושבי העיר בשל אבטחת מוסדות ואנשי ציבור ועקב ביקורים 

 בעיר.  מדיניים

 תושבירובו המכריע מתגורר במזרח העיר. ש ,ציבור ערבי גדוליש  בירושלים

שמקבלים זהים לאלה שירותים  השלטון מרשויות קבלזכאים ל ירושליםמזרח 

השירות שנותנים להם גופים שונים  לעיתיםתושבי מערב העיר, אולם נמצא כי 

של תושבי  רה תלונותנופל מהשירות הניתן לתושבי מערב העיר. הנציבות ביר

בדבר שירות לקוי שניתן להם בלשכות רשות האוכלוסין  מזרח ירושלים

במזרח העיר, תלונות בדבר מחסור בכיתות לימוד בשכונות במזרח העיר וכן 

תלונות בנוגע להכרה במעמדם של תושבי מזרח ירושלים כתושבים במוסד 

 לביטוח לאומי.
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, הפונה לנציבות בתלונות במגוון בירושלים מתגורר גם ציבור חרדי גדול

נושאים. מקצת מהתלונות נסבות על תחום החינוך. רוב הציבור החרדי בוחר, 

משיקולים דתיים ותרבותיים, לשלוח את ילדיו למוסדות חינוך שאינם רשמיים, 

שהבעלות עליהם היא בדרך כלל פרטית. בנציבות התקבלו תלונות על משרד 

בנוגע לפיקוח על מוסדות חינוך אלה וכן תלונות  החינוך ועל עיריית ירושלים

 בנוגע להליכי הקצאה של מבנים עבור מוסדות חינוך לתלמידי המגזר החרדי. 

ממשקים בין קהילות שונות, הנבדלות זו מזו מלווה בהאנושי בירושלים  המגוון

בתרבותן, בדתן ובאורחות חייהן. כמו כן, כבירת ישראל ירושלים היא משכנן 

 ישלאומיים. -ושל גופים בין -שגרירויות וקונסוליות  -יגויות זרות של נצ

 יש לעיתים. דתיים מסדרים של וסניפיםדת  דותמוס של נציגויותגם  בירושלים

מיוחדות  םחיכוכים בין קהילות שונות בעיר, והרשויות נדרשות למצוא דרכי

הנלווית  הרגישות המדינית והביטחונית על עם חיכוכים אלה, התמודדכדי ל

 במפגעי הרשויות טיפולעל  תלונות הנציבותביררה  אלה בהקשרים. להם

 בעיר רעש מפגעיב, בעיר יהודיות לשכונות בסמיכות מואזין מקריאות רעש

 היה מעורב נציג של אחת הכנסיות בעיר. ובש תקיפה ובאירוע העתיקה

 וחשודים עצירים ,אסירים של זכויותיהםתלונות בנוגע ל מבררת נציבותה

הנציבות תלונת גנה על זכויותיהם. בהקשר זה ביררה הה להבטחת פועלתו

של אסירה  תלונהההחזקה בבית המעצר במגרש הרוסים וכן  אסיר על תנאי

 .בנה של בעניינו דיוניםב שביקשה להשתתף

בירושלים, כבכל עיר, יש תושבים רבים עם מוגבלויות. בישראל מגינה חקיקה 

הם של אנשים עם מוגבלות, כדי לסייע להם להשתלב נרחבת על זכויותי

במרחב הציבורי. בנציבות התקבלו תלונות של תושבי ירושלים בנוגע למימוש 

זכויות אלה, ובכללן תלונות לגבי זכויות של תלמידים עם מוגבלות, תלונות 

לגבי הזכות לחניה חינם במוסדות ציבור ותלונות בעניין הבטחת הגישה 

 המיועדים לאנשים עם מוגבלות בשכונת מגורים. למקומות חניה 

ירושלים היא מוקד לסכסוכים מדיניים, ובמשך השנים אירעו בה פעולות 

איבה. בנציבות התקבלו תלונות בעניין אבטחת מוסדות חינוך ואבטחת הגישה 

לאתרי מורשת בעיר, וכן תלונות של תושבי העיר שנפגעו בפעולות איבה 

 הם. בנוגע למימוש זכויותי

כלכלית והמבנה -גודלה של אוכלוסיית ירושלים, הרכבה מבחינה חברתית

כל אלה מחייבים מערך נרחב של תחבורה ציבורית כדי  -הטופוגרפי של העיר 

לקיים שגרת חיים תקינה. בנציבות התקבלו תלונות על ליקויים שונים במערך 

 זה.

שונים, ובכללם מפגעי כמו כן הלינו תושבי ירושלים על מפגעים סביבתיים 

רעש. במקצת המקרים מקור המפגעים הוא בשטחי הרשות הפלסטינית 

הסמוכים לירושלים, דבר המחייב לעיתים תיאום בין רשויות שונות. כך היה 

בכמה תלונות של תושבי העיר בעניין כלבים משוטטים ובעניין זרימת מי ביוב 

 באזור ירושלים.

לשם התאמתה  בעיר ותשתיות פיתוח ודותעב לבצע נדרשת עיריית ירושלים

 ביצוע הדברים מטבע. למציאות החיים המשתנה ולגידול באוכלוסייתה
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 בנציבות התקבלו פעםב פעםדי ומ, תושביםאת ה לעיתים דימטר אלה עבודות

 .כך על תלונות

הנציבות מבררת תלונות בנושאים רבים נוספים, ובכלל זה תלונות בנושאי 

לומי חובה אחרים ובנושאי מים וביוב. בבירור התלונות רווחה, ארנונה ותש

 מסייעת הנציבות לתושבי ירושלים במגעם עם הרשויות השונות. 
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 בשנים ירושלים תושבי שלעל תלונות  נתונים
2016 - 2018 

בחלק זה יוצגו נתונים על התלונות שהגישו תושבי ירושלים לנציבות בשנים 

, בצירוף תרשימים. להלן הגדרות של מושגים בסיסיים שבהם 20182 - 2016

 נעשה שימוש בפרק:

 מכתב ממתלונן שיש בו תלונה אחת או יותר על גוף נילון אחד. : תלונה מכתב

טענות המתלונן על הגוף הנילון. חלק ממכתבי התלונה יכולים לכלול  - תלונה

 יותר מתלונה אחת על גוף נילון אחד.

אדם המגיש לנציבות מכתב תלונה )כולל ילד או מי שאינו אזרח : מתלונן

יכול להגיש תלונה בשמו של מתלונן,  ישראל או תושב ישראל(. גם אדם אחר

 בתנאי שהמתלונן נתן להנחת דעתו של הנציב את הסכמתו לכך.

 1958-גוף שניתן להגיש עליו תלונה לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח :נילון גוף

לחוק מבקר המדינה נקבע כי  36]נוסח משולב[ )חוק מבקר המדינה(. בסעיף 

הגופים הנתונים לביקורת מבקר המדינה לפי ניתן להגיש תלונה לנציבות על כל 

 ( לחוק, ובהם6)9 -( 1)9סעיפים 

 .כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם 

  כל החברות הממשלתיות או גופים אחרים שהממשלה משתתפת

 בהנהלתם.

  מפעלים או מוסדות של המדינה, כגון המוסד לביטוח לאומי, משטרת

 ישראל, צה"ל ורשות מקרקעי ישראל.

 פים אחרים שהוחלה עליהם ביקורת המדינה מכוח החוק, מכוח החלטת גו

 הכנסת או מכוח הסכם בינם ובין הממשלה.

שבניהולם שותף אחד  גופים ,המדינה מבקר( לחוק 8)9 -( 7)9 פיםסעי לפי

או שמקבלים תמיכות מאחד מגופים אלה יהיו גופים נילונים רק  לעילשהגופים 

 .כך על החליטו הכנסת של המדינה ביקורת ענייניאו הוועדה ל נציבהאם 

תלונה שהטיפול בה הסתיים לשביעות רצון : תיקונה על שבאה תלונה

 .הכרעה בה נדרשה ולאהמתלונן, 

תלונה שבוררה עד תומה, והוחלט אם היא ה שהייתה בה הכרעה: תלונ

 מוצדקת או לא מוצדקת.

תלונה שבוררה עד תומה, והוחלט שהגוף הנילון פעל בניגוד : מוצדקת תלונה

לחוק, ללא סמכות חוקית או בניגוד לכללי מינהל תקין, וכן תלונה שהוחלט 

 צדק בולט. -לגביה שבפעולות שעשה הגוף הנילון יש משום נוקשות יתרה או אי

תומה, והוחלט כי היא אינה תלונה  תלונה שבוררה עד: מוצדקת לא תלונה

 דקת כהגדרתה לעיל.מוצ

 
 נתונים אלה נוגעים רק לתלונות שבהן ציינו המתלוננים את מקום מגוריהם.  2
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אשר לא התקיים לגביה  תלונה: לבררה סמכות אין שלנציבות תלונה

הקובעים מיהם הגופים שעליהם  ,לחוק מבקר המדינה 37 - 36הנאמר בסעיפים 

 הנאמר לגביה התקיים אשר תלונה, או לתלונהמהו נושא ניתן להגיש תלונה ו

הם הגופים ונושאי מי נקבע בהם, שבחוק מבקר המדינה 40 - 38בסעיפים 

 .בעניינם תלונותהתפקידים שלא יבוררו 

הודעת הנציב לגוף הנילון שהתלונה עליו נמצאה מוצדקת. בהצבעה  :הצבעה

רשאי הנציב להבהיר את תמצית ממצאיו ולהצביע לפני הגוף הנילון על הצורך 

 בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו.

 

 מכתבי התלונה הרבים ביותר התקבלועליהם ש הגופים

מכתבי תלונה מאת תושבי  3,083התקבלו בנציבות  2018 - 2016בשנים 

שמספר מכתבי התלונה  הגופים עשרתמציג את  להלןש 1 תרשיםירושלים. 

שהתקבלו עליהם היה הגבוה ביותר. הגוף שעליו התקבל מספר מכתבי תלונה 

הנציבות משנים קודמות עולה כי מספר  הרב ביותר הוא עיריית ירושלים. מדוחות

 25%התלונות על גופי השלטון המקומי גבוה גם ברמה הארצית. לדוגמה, 

 היו על גופי שלטון מקומי.  2017מכלל התלונות שהוגשו לנציבות בשנת 
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 - 2016עשרת הגופים שמספר מכתבי התלונה עליהם בשנים  :1 תרשים

 היה הגבוה ביותר  2018

 

 

 תושבי של התלונות מכלל המוצדקות התלונות שיעור

 הארצי לשיעור והשוואה ירושלים

על פי רוב, מתלוננים פונים לנציבות כדי לקבל סיוע בפתרון בעיה הקשורה 

במגעיהם עם הרשויות. לעיתים הבעיה נפתרת במהלך בירור התלונה, בין בשל 

ררת את התערבות הנציבות ובין בדרך אחרת. במקרים שבהם הנציבות מב

התלונה עד תומה )בין במקרה שעניינה בא על תיקונו ובין במקרה שלא(, היא 

 קובעת בתום הבירור אם התלונה מוצדקת. 
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מבין  2018 - 2016שיעור התלונות המוצדקות של תושבי ירושלים בשנים 

. שיעור זה גבוה יותר מהשיעור 36.8%התלונות שהנציבות הכריעה בהן היה 

 . 32.1%, שהיה לונות המוצדקות באותן שניםארצי של הת-הכלל

, לעומת 2018 - 2016שיעור התלונות המוצדקות בשנים  :2 תרשים

 ארצי-השיעור הכלל

 

 

הגבוה  יהה עליהם המוצדקות התלונות ששיעור הגופים

 2018 - 2016ביותר בשנים 

שלהלן יוצגו עשרת הגופים ששיעור התלונות המוצדקות עליהם  3בתרשים 

היה הגבוה ביותר, וכן יוצג השיעור  2018 - 2016שהגישו תושבי ירושלים בשנים 

 ארצי של התלונות המוצדקות על אותם גופים באותן השנים. -הכלל

של בנוגע לגופים מסוימים קיים הבדל ניכר בין שיעור התלונות המוצדקות 

ארצי. לדוגמה, שיעור -תושבי ירושלים לבין שיעור התלונות המוצדקות הכלל

התלונות המוצדקות מבין התלונות שהגישו תושבי ירושלים על משטרת ישראל 

ארצי של התלונות המוצדקות על משטרת -, ואילו השיעור הכלל33%הוא 

ים על . גם שיעור התלונות המוצדקות שהגישו תושבי ירושל27%ישראל הוא 

לעומת  44%ארצי: -משרד החינוך גבוה במידה ניכרת לעומת השיעור הכלל

. לעומת זאת, שיעור התלונות המוצדקות של תושבי ירושלים על משרד 36%

 (. 47%ארצי )-( נמוך במידה ניכרת מהשיעור הכלל37%הבריאות )
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 שהגישוששיעור התלונות המוצדקות עליהם  עשרת הגופים :3 תרשים

, והשיעור הכללי ביותרהוא הגבוה  2018 - 2016 בשנים ירושלים תושבי

 באותן השנים של התלונות המוצדקות על אותם גופים

 

 

 2016 בשנים ירושלים תושבי של עיקריים תלונה נושאי

-2018 

הנציבות מקבלת תלונות בנושאים רבים ומגוונים, וייחודה הוא בכך שניתן לפנות 

אימים בדרך כלל לבירור בערכאות, כגון היעדר אליה גם בנושאים שאינם מת

מענה על פנייה, התנהגות לא נאותה של עובד ציבור ונוקשות יתרה בפעולות 

 של רשות ציבורית.

בתרשים שלהלן מוצגים הנושאים העיקריים שעליהם הרבו תושבי ירושלים 

מכתבי  3,083. בשנים אלה התקבלו בנציבות 2018 - 2016להתלונן בשנים 

( 37%-מהתלונות )כ 1,333. 3תלונות 3,561תלונה מאת תושבי ירושלים, ובהם 

נסבו על השירות לציבור, ובכלל זה על היעדר מענה על פניות של המתלוננים 

או עיכוב במתן המענה, התנהגות לא ראויה של עובדי ציבור והיעדר טיפול 

 בתלונות שהוגשו לגופים הנילונים או טיפול לקוי בהן. 

בי ירושלים הרבו להתלונן גם בנושאי רווחה וצרכנות. התלונות בנושא תוש

צרכנות נוגעות בין היתר לטיבם ותעריפיהם של שירותים חיוניים שמספקים 

 חברות ותאגידים ציבוריים, כגון שירותי מים, תחבורה ציבורית ודואר. 

 
 תלונה אחד כולל יותר מתלונה אחת.לעיתים מכתב   3
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 - 2016עשרת הנושאים העיקריים בתלונות תושבי ירושלים,  :4 תרשים

2018  

 

מהתלונות של תושבי ירושלים בנושא  38.8%שלהלן עולה כי  7 - 5מתרשימים 

, נסבו על היעדר מענה על פניות לגוף 2018 - 2016השירות לציבור, בשנים 

 42.7% -מהתלונות בנושא צרכנות היו בנושאים הקשורים לדואר, ו 60%הנילון, 

נסבו על מוסדות ומסגרות יומיות שמפעילים גורמי  מהתלונות בנושא רווחה

 רווחה שונים.

 נושאי משנה בולטים בתלונות בנושא השירות לציבור: 5 תרשים
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 נושאי משנה בולטים בתלונות בנושא הצרכנות: 6 תרשים

 

 נושאי משנה בולטים בתלונות בנושא הרווחה: 7 תרשים

 

 

בתלונות על גופים שעליהם התקבלו  עיקריים נושאים

הרבים ביותר מתושבי ירושלים בשנים  התלונה מכתבי

2016 - 2018 

שלעיל, שלושת הגופים שעליהם התקבלו מכתבי  1כפי שעולה מתרשים 

היו עיריית ירושלים,  2018 - 2016התלונה הרבים ביותר מתושבי ירושלים בשנים 

שלהלן  13 - 8בע"מ. בתרשימים  המוסד לביטוח לאומי וחברת דואר ישראל

יצוינו נושאי התלונה העיקריים על גופים אלה, וכן יוצג פילוח של הנושאים 

 העיקריים לנושאי משנה בולטים בכל גוף. 

מתלונות תושבי ירושלים על עיריית  32.7%שלהלן,  9-ו 8כמוצג בתרשימים 

רות לציבור נסבו מהתלונות על השי 41.3%ירושלים היו בנושא השירות לציבור. 

 32%-על אופן טיפולה של העירייה בתלונות תושבים בנוגע לשירות שקיבלו, ו

מהתלונות נסבו על היעדר מענה על פניות תושבים לעירייה או על עיכוב 

 בטיפול בפניות אלה. 
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 נושאי תלונה עיקריים -עיריית ירושלים  :8 תרשים

 

נושאי משנה בולטים בתלונות על עיריית ירושלים בנושא  :9 תרשים

 השירות לציבור 

 

שלהלן מציג את נושאי התלונה העיקריים של תושבי ירושלים על  10תרשים 

מתלונות אלה היו בנושא  36.4%. 2018 - 2016המוסד לביטוח לאומי בשנים 

ומי בנושא מוצג פילוח של התלונות על המוסד לביטוח לא 11גמלאות. בתרשים 

 גמלאות לפי נושאי משנה בולטים.

 נושאי תלונה עיקריים -המוסד לביטוח לאומי  :10 תרשים

 

נושאי משנה בולטים בתלונות על המוסד לביטוח לאומי  :11 תרשים

 בנושא גמלאות
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שלהלן מציג את נושאי התלונה העיקריים של תושבי ירושלים על  12תרשים 

מתלונות אלה היו בנושא  60%. 2018 - 2016ם חברת דואר ישראל בע"מ בשני

 צרכנות. 

מוצג פילוח של התלונות על חברת דואר ישראל בע"מ בנושא  13בתרשים 

צרכנות לפי נושאי משנה בולטים: עיכובים במשלוח וקבלה של דברי דואר 

( ואובדן 18.8%(, סדרי חלוקה )23.8%(, תקלות במסירת דברי דואר )32.8%)

 .(12.6%)של דברי דואר 

 נושאי תלונה עיקריים -חברת דואר ישראל בע"מ  :12 תרשים

 

נושאי משנה בולטים בתלונות על חברת דואר ישראל בע"מ  :13 תרשים

 בנושא צרכנות

 

 

 מגדר לפי המתלוננים התפלגות

שלהלן מציגים נתונים הנוגעים לחתך המגדרי של המתלוננים.  15-ו 14תרשימים 

 - 2016שיעור התלונות של נשים מכלל התלונות של תושבי ירושלים בשנים 

(. 61.6%ונמוך במידה ניכרת משיעור התלונות של גברים ) 38.4%הוא  2018

אלה אינם שונים  למרות מאפייניה הדמוגרפיים הייחודיים של ירושלים, שיעורים

ארציים: השיעור הארצי של גברים בקרב -במידה ניכרת מהשיעורים הכלל

 . 40%, ושל נשים 60%המתלוננים באותן שנים היה 
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 2018 - 2016, לפי מגדרהתפלגות המתלוננים תושבי ירושלים  :14 תרשים

 

להלן מובאות כמה דוגמאות לנושאי תלונה עיקריים בהם ניתן לראות ש 1בלוח 

הבדלים בין גברים לנשים בשיעור התלונות בנושאים מסוימים ובשיעור התלונות 

שנמצאו מוצדקות או שעניינן תוקן באותם הנושאים. כך לדוגמא תלונות בנושא 

מכלל  34.2%מכלל התלונות של גברים ורק  42.7%השירות לציבור מהוות 

התלונות של נשים. לעומת זאת, שיעור התלונות באותו נושא שנמצאו מוצדקות 

 (. 53.4%( משיעורן בקרב גברים )57.6%או שעניינן תוקן גבוה יותר בקרב נשים )

מתלונות  9.5%שיעור התלונות בנושא רווחה גבוה משמעותית בקרב הנשים: 

ות הגברים. גם בנושא זה בלבד מתלונ 2.7%הנשים הינן בנושא רווחה לעומת 

שיעור התלונות שנמצאו מוצדקות או שעניינן תוקן גבוה משמעותית בקרב נשים 

 בלבד בקרב גברים.  36.2%, לעומת 55.1%ועומד על 

 - 2016נושאים בולטים בתלונות של תושבי ירושלים, לפי מגדר,  :1 לוח

2018 
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 בתלונות הבירור תוצאות

תלונות של תושבי ירושלים.  3,054-הבירור בנוגע ל הסתיים 2018 - 2016בשנים 

מהתלונות  43.4%שלהלן מוצגות תוצאות הבירור של תלונות אלה.  15בתרשים 

 מהן נמצאו לא מוצדקות.  29.3%נמצאו מוצדקות או שעניינן תוקן, ואילו 

 - 2016תוצאות הבירור בתלונות של תושבי ירושלים בשנים  :15 תרשים

2018  

 

 

 דרך לפי בנציבות שהתקבלו התלונה מכתבי התפלגות

 קבלתם

הנציבות פועלת להנגיש את שירותיה לכלל הציבור. ניתן להגיש תלונה לנציבות 

בדרכים שונות: בטופס מקוון המצוי באתר המרשתת )האינטרנט( של הנציבות, 

 בדואר אלקטרוני, בפקס, בדואר רגיל או באחת מלשכות קבלת הקהל. 

בתרשים שלהלן מוצגות הדרכים שבהן הגישו תושבי ירושלים תלונות לנציבות 

מכלל התלונות האמורות הוגשו באמצעות הטופס  75%. 2018 - 2016בשנים 

 אלקטרוני. ההמקוון והדואר 
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 לנציבות מכתבי תלונה תושבי ירושליםהדרכים שבהן הגישו  :16 תרשים

  2018 - 2016בשנים 

 

 

 

 נבחרות תלונות תיאור

 מורשת  אתרי

ירושלים משופעת באתרי מורשת היסטוריים. כמה מהם פעילים ומוסיפים 

לשמש את הציבור גם היום. במשך השנים ביררה הנציבות תלונות בעניין 

נגישותם לציבור של אתרי מורשת, תחזוקתם ושירותי הדת הניתנים בהם 

 לציבור. 
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 הכותל והר הבית: 1 תמונה

 

 Dreamstimeאתר : המקור

 

 הזיתים הר

 העלמין בית נגישות

בית העלמין בהר הזיתים שימש במשך מאות רבות בית הקברות היהודי היחיד 

לתושבי ירושלים, וגם היום הוא משמש לקבורה. במאה השנים האחרונות נקברו 

בו דמויות בולטות מההיסטוריה היהודית והציונית, ובהן אף ראשי ממשלה. עקב 

 לימות באזור, היה סיכון ביטחוני לגשת אליו ולשהות בו. ריבוי מקרי א

בתלונות שהתקבלו בנציבות הלינו תושבי ירושלים על כך שאין הם יכולים 

לגשת בבטחה לאזור הר הזיתים. בעקבות פניית הנציבות הודיע מנכ"ל המשרד 

לשירותי דת שיפעל לשיפור תחושת הביטחון של המבקרים במקום, ובכלל זאת 

ו הפעולות שלהלן: עמדת ביטחון קבועה של משמר הגבול תוצב בצידו יינקט

ק"מ לאורך המורדות  1.5-המזרחי של הר הזיתים; תוקם גדר גבוהה באורך כ

המזרחיים של ההר; המשרד בשיתוף כל הגופים המעורבים יגבשו הצעה 

לשיפור דרך הגישה להר הזיתים ולאבטחתה ויעבירו אותה לאישור הממשלה. 

שערכה הנציבות בהמשך העלה כי נוסף על הצבת עמדת הביטחון ועל מעקב 
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 פניית בעקבות
 ל"מנכ הודיע הנציבות
 דת לשירותי המשרד
 לשיפור שיפעל
 של הביטחון תחושת

 הר באזור המבקרים
 בהר הוקמה, הזיתים
 קבועה ביטחון עמדת

, הגבול משמר של
 גבוהה גדר הוקמה

 המזרחיים במורדות
 והותקנו, ההר של

 מצלמות באזור
 לילה ותאורת אבטחה
 היקפית

 

הקמת הגדר )שבנייתה הושלמה(, הותקנו באזור עוד מצלמות אבטחה ותאורת 

 לילה היקפית, ואכן חל שיפור ניכר במצב הביטחוני בבית העלמין ובגישה אליו. 

 

 היוחנ תנועה הסדרי

נהג אוטובוס תיירים המוביל סיורים בהר הזיתים הלין על כך שהסדרי תנועה 

לקויים והיעדר אכיפה של חוקי התנועה מקשים מאוד להסיע אוטובוסים באזור 

ולהחנותם בו. בעקבות זאת עקבה הנציבות אחר הליכי אכיפת הסדרי התנועה 

המתלונן, הפיקוח  באזור. כמו כן, נציגי הנציבות סיירו בשטח עם נציגים מטעם

בעקבות מעקב הנציבות חלופיים.  יההסדרי תנועה וחנ ובחנוהעירוני והמשטרה 

 התנועה הסדרי לשינוילתחבורה ולפיתוח תשתיות בעיריית ירושלים  האגףפעל 

 .בו החניה סדרי אתובאזור כדי לשפר את זרימת התנועה  והחניה

 הר הזיתים: 2תמונה 

 

 Dreamstimeאתר  :המקור

 

 הפולחן וחופש התנועה חופש - הבית הר

לאורך משרד הווקף בירדן.  אותו, ומנהל לדתות שונותש והר הבית הוא אתר קד

הבית, נושא הכרוך  התגלעו סכסוכים בנוגע לעליית יהודים למתחם הר השנים

ך השנים כמה תלונות שבנציבות התקבלו במ. רגישות מדינית וביטחונית רבהב

הר הבית. בבירור תלונות ב בקרשהוטלו על המבקשים ל והגבלות יםעל עיכוב

שקלה את כל פעלה בהליך תקין ואלה בחנה הנציבות אם משטרת ישראל 

ככלל, הנציבות נמנעת מלהתערב בעניין.  לפני שהחליטה השיקולים הרלוונטיים

לגלות זהירות  תנדרשבשיקול דעתם המקצועי של הגורמים המוסמכים, והיא 

והזכות לחופש פולחן  בין הזכות לחופש תנועהשהאיזון רבה כשהיא בוחנת את 
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 לפני הצביעה הנציבות

 הצורך על המשטרה
 שיבטיח נוהל לקבוע

 לבחינת הוגן הליך
 בהר לביקור בקשות

 למנוע כדי הבית
 מידתית לא פגיעה

 לבקר במבקשים
 במקום

 

בסוגיה זו קבע בית המשפט  .הר הביתב המביאים למנוע ביקורבין שיקולים ו

 :4העליון

"נקודת המוצא העקרונית הינה כי לכל יהודי הזכות לעלות להר הבית, 

חן הדתי; זהו להתפלל עליו, ולהתייחד עם בוראו. זהו חלק מחופש הפול

חלק מחופש הביטוי. יחד עם זאת, ככל זכות אדם, אין זו זכות מוחלטת. זו 

זכות יחסית. היחסיות מתבטאת בכך שהיקף הזכות צריך להתחשב 

בזכותם של אחרים הטוענים לאותה זכות, ובזכויות אדם אחרות. היחסיות 

מתבטאת גם בכך שניתן להגביל את מימוש הזכות מתוך התחשבות 

ינטרס הציבורי. אכן, מקום בו קיימת ודאות קרובה לכך כי ייגרם נזק בא

ממשי לאינטרס הציבורי אם זכות האדם לפולחן דתי ולחופש ביטוי 

 ".תמומש, ניתן להגביל את זכות האדם כדי לקיים את האינטרס הציבורי

מקום כי בביקורו הקודם בבעילה להר הבית  הכניסשנמנעה ממנו האדם הלין 

בעבר לטענת המתלונן, המשטרה לא הודיעה לו  ו.הפר את כללי הביקור ב הוא

למנוע ממנו הפר כללים כלשהם ולא הביאה לידיעתו את ההחלטה הוא כי 

בו להר הבית. הדבר נודע לו רק כאשר ביקש, לאחר זמן, לבקר  בעתיד כניסה

בהר טען כי המשטרה לא חקרה אותו סמוך לביקורו הקודם הוא  ,שוב. כמו כן

הבית ולא נתנה לו הזדמנות להגיב על הטענה כי הפר את כללי הביקור באתר. 

בירור התלונה העלה כי עד מועד התלונה לא עוגנו בנוהל מסודר סדרי הגבלת 

הכניסה להר הבית. הנציבות הצביעה לפני המשטרה על הצורך לקבוע נוהל 

 בקר בהרבקשים למבכאמור כדי להבטיח הליך הוגן ולמנוע פגיעה לא מידתית 

תלונה נוספת בנושא הודיעה של הבית. בעקבות בירור התלונה ובמהלך בירור 

נוהל בדבר הגבלת הגישה להר  קבעמחוז ירושלים כי משטרת ישראל לנציבות 

  .הבית. בנוהל פורטו סמכויות המשטרה ואמות המידה להגבלת הכניסה לאתר

 

 
 .(1996) 368, 366( 5, פ''ד מט)נ' מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל סלומון  2725/93בג"ץ   4
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 ואנשי מוסדות אבטחת בשלשגרת החיים  שיבוש

 ממלכתיים ואירועים מדיניים ביקורים, ציבור

 הכנסת: 3 תמונה

 

 Shutterstock: אתר המקור

 

מוסדות רשמיים רבים, ונערכים בה ביקורים מדיניים בירושלים, בירת ישראל, 

ואירועים ממלכתיים. מטבע הדברים, לעיתים סדרי האבטחה וקיום האירועים 

בעיר פוגעים בשגרת החיים של תושבי ירושלים. מפעם לפעם מתקבלות 

בנציבות תלונות על התנהלות הרשויות בהקשר זה. בבירור תלונות אלה בוחנת 

 עה בתושבים הייתה סבירה ומידתית.הנציבות אם הפגי

 

 אבטחת בית ראש הממשלה

בנציבות התקבלו תלונות שהתנהלות המאבטחים של בית ראש הממשלה 

 פוגעת בתושבים הגרים בסמוך לו. 

תושב ירושלים הלין על התנהלות מאבטחים כלפיו כאשר החנה את רכבו 

ברחוב סמוך לביתו. תושב אחר, המתגורר באחד הרחובות הסמוכים לבית ראש 

הממשלה, הלין כי מאבטחי בית ראש הממשלה חוסמים רחובות סביב מתחם 
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הבית. לטענתו, הדבר מקשה מאוד על תושביה המבוגרים של השכונה מפני 

נאלצים להשתמש בדרכים חלופיות ארוכות כדי להגיע ליעדם. כמו כן, שהם 

תושבים הלינו על כך שמבקרים המגיעים אליהם נדרשים להזדהות ושהדבר 

פוגע בפרטיות המבקרים. במקרים אלה פעלה הנציבות לקיים שיח בין 

התושבים לגורמי האבטחה ולהעביר את הנושא לגישור בין הצדדים. בהליך 

עלו הצדדים את צורכיהם ואת דרישותיהם, והגיעו להבנות ולהסכמות הגישור ה

שיאפשרו לקיים את דרישות האבטחה תוך פגיעה מינימלית בשגרת החיים של 

 התושבים. 

בתלונה אחרת הלינו תושבים על כך שהוקמה סככת קבע סמוך לבית ראש 

דיקה הממשלה ללא היתר בנייה ובלי שניתנה להם האפשרות להתנגד לכך. בב

שערכה הנציבות עלה כי המבנה אכן הוקם ללא היתר כנדרש, על סמך אישור 

מוטעה שנתנה העירייה. בעקבות פניית הנציבות הורתה הוועדה המחוזית 

לתכנון ובנייה לעירייה כיצד לנהוג כדי לקבל היתר בנייה, לרבות פרסום 

ות האפשרות להגיש התנגדות. בהליך זה ניתנה לתושבי השכונה האפשר

לשטוח את טענותיהם לפני הוועדה למתקנים ביטחוניים, והיא דנה בטענות 

בפירוט. בתום ההליך אישרה הוועדה את הקמתה הזמנית של הסככה, אך 

התחשבה בטענות המתלוננים והורתה להרחיב את שטח המדרכה הפתוח 

 למעבר הולכי רגל. 

 

 מדיני שינוי שעות קבלת קהל בלשכת שירות התעסוקה עקב ביקור 

לעיתים מתקבלות בנציבות תלונות של תושבי ירושלים על כך שמשרדי רשויות 

נסגרים או שחל שינוי בשעות פעילותם ללא הודעה מראש, בשל ביקורים בעיר 

 ואירועים המתרחשים בה. 

תושבת ירושלים הלינה על כך שביום הקבוע שבו עליה להתייצב בלשכת 

בודה אחרים כי הלשכה סגורה בשל ביקורו שירות התעסוקה גילו היא ודורשי ע

של נשיא ארצות הברית בירושלים. המתלוננת טענה כי שירות התעסוקה לא 

הודיע מראש שלשכת התעסוקה בירושלים תיסגר, אף לא לתושבים אשר 

הוזמנו ללשכה באותו היום. בירור הנציבות העלה כי שירות התעסוקה שלח 

בלשכה ביום ביקור הנשיא, ועדכן אותם  מסרון כתוב לכל המוזמנים להתייצב

על כי  ואולם, בתלונתה טענה המתלוננת שהלשכה תיסגר ושזכויותיהם יישמרו.

טלפונים ניידים בציבור החרדי מחזיק לשכת התעסוקה לתת דעתה על כך שה

 קבל הודעות קוליות בלבד.לומאפשרים  כתוביםהחסומים לקבלת מסרונים 

וקה לבחון את האפשרות לשלוח בעתיד הודעות הנציבות ביקשה משירות התעס

במעקב שערכה הנציבות הודיע שירות התעסוקה כי  .קוליות לדורשי העבודה

הוא בוחן זאת. שירות התעסוקה הוסיף והבהיר כי זכויות המתלוננת וזכויותיהם 

 של יתר המוזמנים לאותו היום לא ייפגעו מכך שלא התייצבו בלשכה. 
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 רשמיים טקסים

טקס יום בירושלים נערכים טקסים רשמיים ואירועים ממלכתיים רבים, ובכללם 

טקס הדלקת המשואות  ,איבהההזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות 

. ככלל, מרכז ההסברה ושםביד  טקס פתיחת יום השואהו ביום העצמאות

לה. במשרד התרבות והספורט הוא האחראי להפיק ולקיים טקסים ואירועים א

מרכז ההסברה מחלק כרטיסים לציבור כדי שישתתפו במקצת הטקסים, אולם 

הביקוש רב, ואי אפשר לחלק כרטיסים לכל הפונים. בכמה תלונות שהוגשו 

 לנציבות הלינו מתלוננים על אופן החלוקה של הכרטיסים. 

לדוגמה, בנציבות התקבלו כמה תלונות בנוגע לחלוקת כרטיסים לטקס הדלקת 

ביום העצמאות בהר הרצל. לצורך בירור התלונה נפגשו נציגי הנציבות  המשואות

עם גורמים במרכז ההסברה ובחנו את הליכי הטיפול בבקשות לכרטיסים ואת 

אופן חלוקתם. הבירור העלה כי האפשרות להירשם לקבלת כרטיסים נפתחה 

באתר המרשתת של החברה שהפיקה את הטקס ימים אחדים לפני קיומו, ללא 

ערכות מתאימה, והדבר עורר בלבול וגרם חוסר תיאום בחלוקת הכרטיסים. הי

הנציבות העירה למרכז ההסברה על ליקויים אלה. המרכז הסביר כי הליקויים 

נגרמו עקב אילוצי כוח אדם ופירט לפני הנציבות כיצד הוא מתכנן לתקנם. כמו 

קויים כן, מרכז ההסברה שלח מכתבים למתלוננים, ובהם התנצל על הלי

 . 5בחלוקת הכרטיסים

 

 אוכלוסיות ומגזרים 

יש בה מגוון קבוצות ומגזרים: יהודים וערבים;  -בירושלים אוכלוסייה מגוונת 

חילונים, דתיים וחרדים ועוד, ולכל אחד מהם מאפיינים ייחודיים. לעיתים 

 משקפת תלונה המתקבלת בנציבות את הבעיות הייחודיות של מגזר מסוים. 

 

 ערבי בירושליםהציבור ה

מזרח  תושבירובו המכריע מתגורר במזרח העיר.  .ציבור ערבי גדול בירושלים

שמקבלים תושבי זהים לאלה שירותים  השלטון מרשויות קבלזכאים ל ירושלים

השירות שנותנים להם גופים שונים  לעיתיםנמצא כי  בפועלמערב העיר, אולם 

 נופל מהשירות הניתן לתושבי מערב העיר. 

 

 ירושלים במזרח האוכלוסין רשות לשכת

בנציבות מתקבלות תלונות רבות בעניין משך הטיפול בבקשות המוגשות 

ללשכת רשות האוכלוסין במזרח ירושלים. פעמים רבות ניתנות התשובות רק 

 כמה שנים לאחר שהוגשו הבקשות.

 
 -למדינת ישראל  70ראו גם דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה טקס הדלקת המשואות לציון   5

 (, שעסק בהרחבה בסוגיות אלה.2019בחירת מדליקי המשואות, חלוקת ההזמנות והתקשרויות )
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 ש ללשכתיעל עיכוב בטיפול בבקשת התאזרחות שהג לדוגמה, מתלונן הלין

וטען כי על אף פניותיו, במשך שלוש שנים  מזרח ירושליםהאוכלוסין ב רשות

הוא לא עודכן על הליכי הטיפול בבקשתו, למעט הודעה שקיבל ובה נמסר כי 

העניין בטיפול. במענה לפניית הנציבות השיבה רשות האוכלוסין, בין היתר, כי 

בחן נושא העיכובים בטיפול בבקשות שהוגשו ללשכה במזרח ירושלים נ

בהליכים משפטיים. כל עוד העניין תלוי ועומד בבית המשפט, לא נמצא מקום 

להתערבות מצד הנציבות. עם זאת, הואיל ונמצא כי זוהי בעיה כללית, אגף 

הביקורת המתאים במשרד מבקר המדינה ערך ביקורת כוללת על השירות 

 .6ירושלים במזרח האוכלוסיןהניתן בלשכת רשות 

 

 העיר במערב האוכלוסין רשות בלשכות העיר מזרח לתושבי שירות מתן

בהתאם לפרסומי רשות האוכלוסין, אזרח רשאי לגשת לכל לשכה של רשות 

האוכלוסין, ולא רק ללשכה הסמוכה למקום מגוריו, כדי להגיש בקשות 

 להנפקה חוזרת של תעודות שאינן כרוכות בשינוי מעמד. 

התלונן על כך שבמרכז המידע של  אזרח ישראל שהוא תושב מזרח ירושלים

רשות האוכלוסין, שאליו פנה בעקבות הפרסומים האמורים, נאמר לו כי תושבי 

מזרח ירושלים מקבלים שירות אך ורק בלשכה במזרח העיר. בירור הנציבות 

העלה כי המידע שנמסר למתלונן היה מוטעה, וכי הוא רשאי לקבל שירות בכל 

 .ירושלים מערבל, ובכלל זה בלשכה שבלשכות רשות האוכלוסין בישרא

 

 הלאומי לביטוח במוסד ישראל תושב במעמדלהכרה  בקשות

רבים מתושבי מזרח ירושלים אינם אזרחי ישראל, אך זכאים לזכויות כתושבי 

המדינה. לעיתים תושבי מזרח ירושלים שעזבו את ישראל לתקופות ארוכות 

ממעמד זה, נשללו מהם. מגלים כי מעמדם כתושבים, והזכויות הנובעות 

הנציבות מסייעת למתלוננים הפונים אליה בעניין זה לקבל מענה מהרשויות 

 בנוגע להליך חידוש מעמד התושבות שלהם.

תושב מזרח ירושלים הלין כי התקשה לחדש את מעמדו כתושב במוסד לביטוח 

 לאומי, מעמד החיוני לצורך חברות בקופת חולים. המתלונן שהה מחוץ לישראל

שנים רבות, ולאחר שחזר לישראל כדי להשתקע במזרח ירושלים התברר לו כי 

המוסד לביטוח לאומי שלל את מעמדו כתושב. הוא פנה למוסד לביטוח לאומי, 

אולם חלפו כמה חודשים, ומעמדו טרם הוסדר. בעקבות פניית הנציבות הבהיר 

בעת שנשלל המוסד לביטוח לאומי כי מעמדו של המתלונן כתושב נשלל ממנו 

מהוריו, שעימם התגורר. המוסד בדק את הנושא ובחן את המסמכים שהציג 

 המתלונן, ובעקבות זאת חידש את ההכרה במעמדו כתושב.

 

 
המתייחס בהרחבה לעניין השירות שנותנות לשכות רשות האוכלוסין  בדוח זה 9 ראו פרק  6

 לתושבי מזרח ירושלים. 
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 בירור קיימה הנציבות

 בנושא ומקיף יסודי
 בכיתות המחסור

 ביקרו ונציגיה, לימוד
 חינוך במוסדות
 ועד נציגי עם בשכונה
 העירייה נציגי, ההורים

. החינוך משרד ונציגי
 הודיעה לבסוף

 לנציבות העירייה
 הליכים מקדמת שהיא

 עשרות של לבנייה
 בבתי לימוד כיתות
 ובגנים הספר

 ושכמה, בשכונה
 כבר אלה מכיתות

 בפועל נבנות

 

 בכיתות לימוד במזרח העיר  מחסור

בירושלים מחסור חריף בכיתות לימוד עבור האוכלוסייה הערבית. על פי נתוני 

 2,000-היו חסרות במזרח ירושלים בלבד כ 2018עיריית ירושלים, בתחילת שנת 

כפי שעלה מפסיקת בית המשפט העליון, מחסור זה נוצר בשל . 7כיתות לימוד

הזנחה בפיתוח תשתיות מתאימות. מאחר שחסרים מבני חינוך במערכת החינוך 

הרשמית, לעיתים נאלצים הורים במזרח ירושלים לרשום את ילדיהם למוסדות 

ת החינוך הממלכתית, ומקצתם אף תבעו מהמדינה חינוך שאינם חלק ממערכ

 . 8לשאת בעלויות של חינוך זה

הגיש לנציבות תלונה ספר בשכונת ג'בל מוכבר הבתי  לשועד ההורים המרכזי 

יסודי ערכה בירור  על כך שחסרות עשרות כיתות לימוד בשכונה. הנציבות

עם ההורים וועד י במוסדות חינוך בשכונה עם נציג וביקרנציגיה מקיף בנושא, וו

שרד החינוך. לבסוף הודיעה העירייה לנציבות שהיא מקדמת נציגי העירייה ומ

 שכמהו הליכים לבנייה של עשרות כיתות לימוד בבתי הספר ובגנים בשכונה,

  .בפועל נבנותכבר מכיתות אלה 

 

 בירושלים החרדי הציבור

תושבי ירושלים מן המגזר החרדי פונים לנציבות בתלונות במגוון נושאים. מקצת 

תלונותיהם נסובות על תחום החינוך, שלו מאפיינים ייחודיים במגזר זה. על פי 

נתוני העירייה, גם במגזר החרדי בירושלים חסרות כיתות לימוד רבות. כפי 

יתר מכך שרוב הציבור שעלה בבירור תלונות בנציבות, מחסור זה נובע בין ה

החרדי בוחר, משיקולים דתיים ותרבותיים, לשלוח את ילדיו למוסדות חינוך 

שאינם רשמיים, שהבעלות עליהם בדרך כלל פרטית. סיבה שנייה לכך היא 

שינויים דמוגרפיים מהירים בשכונות בעיר. ככלל, האחריות לספק מבנה למוסד 

ות של מוסד החינוך, כחלק חינוך שאינו רשמי מוטלת בעיקרה על הבעל

מתהליך הרישוי של המוסד. אף על פי כן, בעלויות של מוסדות חינוך רשאיות 

ך לוועדת ההקצאות של הרשות בקשות להקצאת מבנים לצורכי חינולהגיש 

המקומית. הוועדה דנה בכלל הבקשות להקצאת מבנים שהובאו לפתחה ובוחנת 

 ים שעבורם הוגשו בקשות. את צורכי מוסד החינוך וצורכי ציבור אחר

 

 חינוך לצורכי מבנים הקצאת

בנציבות התקבלו במשך השנים תלונות שונות על עיריית ירושלים בעניין 

 הקצאת מבנים לצורכי חינוך. 

 
כיתות לימוד חסרות בעיר, על פי תוכנית עיריית ירושלים לצמצום פערי כיתות  4,000-מבין כ  7

 (.2018לימוד בעיר )פברואר 

 אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08ראו לדוגמה פסק דינו של בית המשפט העליון, בג"ץ   8

(6.2.2011 .) 



 595|    התושב של המבט נקודת – בתלונות ירושלים של סיפורה

 

 
 כי הודיעה העירייה

 מתאים מבנה נמצא
 בשכונת הישיבה עבור
 וכי בירושלים וגן בית

 עבודות בו מתבצעות
, והתאמות שיפוץ

 כי עדכנה ובהמשך
 למבנה עברה הישיבה
 רצון לשביעות, החדש

 והוריהם התלמידים

 

במקרה אחד הלינה אם שבנה למד בישיבה התיכונית חכמי לב בירושלים 

חינוך, הישיבה( כי העירייה לא סיפקה מבנה מתאים למוסד ה -)להלן 

משיקולים לא ענייניים, וכי הצפיפות הרבה במבנה שהתלמידים למדו בו פגעה 

בהישגיהם. אף שהישיבה חרדית ותלמידיה הם מהמגזר החרדי, יש לה מעמד 

רשמי, נלמדים בה מקצועות הליבה והתלמידים הלומדים בה נבחנים בבחינות 

ייחסת חשיבות רבה הבגרות. במענה לפניית הנציבות השיבה העירייה כי היא מ

לקיום מוסדות חינוך חרדיים המשלבים לימודי קודש ברמה גבוהה ולימודים 

לתעודת בגרות, ובפרט לישיבה מסוימת זו, שהיא מהמוסדות הראשונים שהוקמו 

. העירייה הודיעה כי היא מודעת מתכונת לימודים כזוכדי לספק לציבור החרדי 

יא מתאמצת למצוא פתרונות לטווח לכך שיש מצוקת מקום במבנה הישיבה ושה

הקצר. אשר לטווח הארוך, העירייה מסרה כי היא פועלת לאתר מבנה מתאים 

עבור הישיבה, וכי אם לא יימצא מבנה כזה היא תבנה עבור הישיבה מבנה חדש 

בהתאם לצרכיה. במהלך המעקב של הנציבות אחר הטיפול בנושא עדכנה 

עבור הישיבה בשכונת בית וגן בירושלים  עיריית ירושלים כי נמצא מבנה מתאים

 הישיבה כי העירייהוכי מתבצעות בו עבודות שיפוץ והתאמות. בהמשך הודיעה 

  .והוריהם התלמידים רצון לשביעות, החדש למבנה עברה

במקרה אחר פנה אל הנציבות מתלונן שבנותיו למדו במוסד חינוך של מרכז 

החינוך העצמאי. הוא הלין על כך שלקראת פתיחת שנת הלימודים הציבה 

העירייה קרוואנים בחצר בית הספר כדי לפתור את מצוקת הכיתות, וכך צמצמה 

ה באופן בלתי סביר את שטח החצר. לטענתו, היו בשכונה מבנים שלא נעש

בהם שימוש מלא, ואפשר היה להשתמש בהם ככיתות לימוד. הנציבות פעלה 

לקדם הידברות בין העירייה לוועד ההורים של בית הספר, וכך הגיעו הצדדים 

ושנת הלימודים החלה  ,הספר בית עבור וקבועה זמנית לבנייהלהבנות בנוגע 

 כסדרה.

 

 מסרונים ללא טלפונים לבעלי שירות

 מטעמים חכם ובטלפון במרשתת משימוש נמנעים החרדית מהאוכלוסייה רבים

 טכנולוגיים באמצעים מהרשויות שירותים לקבל יכולים אינם כך ומשום, דתיים

 .אלה

אינה  האוכלוסין שרשות כךעל  הלינהירושלים מהמגזר החרדי  תושבת

 אישור שתשלח בלימאפשרת להפעיל תעודת זהות ביומטרית שהונפקה לה 

 האוכלוסין רשות כי העלה התלונה בירור. במסרון הנשלח קישור באמצעות

 באמצעות וזאת, חכם בטלפון משתמשות שאינן באוכלוסיות גם לטפל ערוכה

לאשר את הפעלת תעודת הזהות בעת  יכול ההודעה מקבל. קוליות הודעות

מגיב עליה, לאחר שלושה ניסיונות עובר עניינו  הוא ןאי אםקבלת ההודעה. 

את הליך  עימומתקשרים אליו ומשלימים  והםרשות האוכלוסין,  מוקדנילטיפול 

הפעלת תעודת הזהות הביומטרית בתוך כחודש. אולם המתלוננת טענה כי לא 

האוכלוסין היה  ברשותקולית מרשות האוכלוסין, והתברר כי  הקיבלה כל הודע

של  . הנציבות מסרה לרשות את מספר הטלפון הנכוןשגוימספר טלפון  רשום

להשלים את הטיפול בעניינה. בהמשך אישרה  מנההמתלוננת וביקשה מ
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 הופעלה שלה הביומטרית הזהות תעודת וכי הוסדרהמתלוננת כי העניין 

 .רצונה לשביעות

 

 ייחודיים במקרים תושב זכויות

קבוצות מסוימות בציבור החרדי מסרבות להירשם במוסדות המדינה מטעמים 

מוותרות על מימוש זכויות התושב שלהן ועל קבלת של השקפת עולם, ובכך 

שירותים שהמדינה מספקת. ויתור זה עלול להביא למצבים ייחודיים. כך, 

לדוגמה, התקבלה בנציבות תלונה מטעמה של תושבת ירושלים המשתייכת 

לחסידות שאינה מכירה במוסדות המדינה. בעבר ביקשה המתלוננת מהמוסד 

לה קצבת ילדים. בעקבות זאת, מאחר  לביטוח לאומי להפסיק לשלם

חוץ ושהתה רבות מחוץ לישראל, והואיל ואינה -שהמתלוננת נישאה לתושב

מבוטחת בביטוח בריאות, סבר המוסד לביטוח לאומי כי אינה תושבת ישראל. 

השינוי במעמדה הביא לחיוב שגוי בהחזר קצבאות הילדים ששולמו לה בעבר. 

המוסד לביטוח לאומי במתלוננת כתושבת בעקבות התערבות הנציבות הכיר 

ישראל והחזיר לה כספים שגבה ממנה ביתר. כמו כן, הסכימה המתלוננת לקבל 

  מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים נוספים שהיא זכאית להם.

 

 ממשקים בין מגזרים

המגוון האנושי בירושלים מלווה בממשקים בין קהילות שונות, הנבדלות זו מזו 

בתרבותן, בדתן ובאורחות חייהן. כמו כן, כבירת ישראל, ירושלים היא משכנן 

לאומיים. עקב מעמדה -ושל גופים בין -שגרירויות וקונסוליות  -של נציגויות זרות 

בשלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות והאתרים הקדושים המיוחד של העיר 

 מסדרים של וסניפיםדת  דותמוס המצויים בה, בירושלים יש גם נציגות של

לעיתים נוצרים חיכוכים בממשקים בין קהילות שונות בעיר, כאשר מנהג  .דתיים

חשוב או מקודש למגזר אחד מהווה מטרד עבור מגזר אחר, והרשויות נדרשות 

למצוא דרכי התמודדות מיוחדות עם הרגישות המדינית והביטחונית הנלווית 

 לחיכוכים אלה. 

 

 מפגע רעש מקריאות מואזין 

תלונות בנוגע לפעילותם של בתי תפילה, ובעיקר בנוגע בנציבות התקבלו כמה 

למפגעי רעש מקריאות מואזינים בסמוך לשכונות שמרבית תושביהן יהודים. 

לדוגמה, תושב אחת השכונות הסמוכות למחנה הפליטים שועפאט הלין על 

מפגע רעש ממסגדים במחנה. הנציבות בחנה כיצד מתמודדים עיריית ירושלים 

פנים עם הסוגיה. העירייה הביעה עמדתה כי אין להתייחס  והמשרד לביטחון

לטענה בדבר מפגע הרעש מקריאות המואזין כאל סוגיה אקוסטית בלבד אלא 

המשרד  .רגיש טיפול הדורשתדתי, -כאל בעיה מורכבת בעלת אופי פוליטי

לביטחון פנים מסר כי תופעת מטרדי הרעש ממסגדים מוכרת ומטפלים בה כמה 

המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל. עוד נמסר כי לאור  גופים, ובהם
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רגישות הנושא, הופץ במשטרה נוהל מיוחד לטיפול במפגעי רעש מבתי תפילה, 

ובו נקבעו הליכי הטיפול ברעש שמקורו במסגדים. כמו כן, המשטרה מקדמת 

הודיעו ערוצי הידברות עם נציגי המסגדים כדי להגיע לפתרונות מוסכמים. עוד 

יית ירושלים והמשרד לביטחון פנים לנציבות כי הם פועלים לגבש הסדר עיר

. העירייה מסרה רחב יותר של הסוגיה, על כלל היבטיה, בשיתוף גורמים נוספים

כי תיבחן האפשרות להתקין מערכת לבקרה על עוצמת הרעש וכן האפשרות 

עולות לדברי משטרת ישראל, פ .להחליף מגברים ורמקולים ולשנות את כיוונם

הרשויות הנציבות מוסיפה לעקוב אחר הפעולות ש אלה נושאות תוצאות חיוביות.

 נוקטות בנושא במישורים שונים.

 

 מפגעי רעש מאירועים בעיר העתיקה

 לפניותיוהגיבה  לאהמשטרה על כך שהעיר העתיקה בירושלים הלין  תושב

. מאוחרות בשעות העתיקה העיר ברחבי רעש מטרדי שגרמו לאירועים בנוגע

 ברחוב , בני דת אחרת,משתתפים-רבת תהלוכה עברה אחדשבת  בערב ,לדבריו

 לערוך התירה המשטרה הוא הלין כי הכותל לשער שכם. כמו כן מאזורהמוביל 

. תוך פגיעה בתושבי האזור ,ביותר מאוחרות שעות עד ברחוב חתונה מסיבת

וכי  ,ת מהר הביתתהלוכות חתנים יוצאושהמשטרה מסרה בתגובה כי ידוע לה 

תהלוכה כזו היא מתאמת עם המשפחות את היא יודעת שצפויה לצאת כאשר 

 בעקבותלמזער את הפגיעה בתושבי העיר העתיקה.  כדיהתנהלות התהלוכה 

 רעש מפגעי בגין האכיפה את להגביר המשטרה התחייבה הנציבות התערבות

, ולהתייחס בכובד ראש לתלונות מאוחרות בשעות בפרט, העתיקה העיר ברחבי

 בנושא. 

 

 חוץ-בתלונה על תקיפה בידי גורם המשטרהטיפול 

בתלונה שהגיש מדריך טיולים תושב ירושלים הוא טען כי בסיור שהוביל תקף 

. בעקבות האירוע , שאינו אזרח ישראלקשות נציג של אחת הכנסיות בעיראותו 

המשטרה לא פעלה  ,לטענתו ,הגיש המתלונן תלונה במשטרת ישראל, אולם

כנדרש ואפשרה לנציג הכנסייה החשוד לצאת את גבולות ישראל. משטרת 

אך זה נדרש חוקר מיוחד,  מקרהשל ה תדיפלומטירגישות ישראל מסרה כי עקב 

את הארץ. אולם בבירור משום שהחשוד עזב לא היה זמין, והחקירה לא מוצתה 

 וחקירתלוהחשוד יתור שערכה הנציבות נמצאו ליקויים בפעולות המשטרה לא

, הנציבות הפנתה את המתלונן לקבל מהמשטרה כמו כןעוד בהיותו בארץ. 

כנפגע עבודה במוסד לביטוח לאומי  בו מסמכים הדרושים לו לשם הכרה

 בעקבות התקיפה שעבר. 
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  עלמין בתי - שירותי דת

חוסר במקומות קבורה הוא תופעה מוכרת בבתי עלמין בערים הגדולות 

מבקשים  בירושלים, שרבים מיהודי העולםתופעה זו נושאת אופי ייחודי  בישראל.

 .9בה ורשאים להיקבר בה גם מי שאינם תושבי העירלהיקבר 

באחת התלונות הלין המתלונן כי חלקת קבר שרכש עבור עצמו בבית העלמין 

, בסמוך לחלקות קבר של בני משפחתו, הועברה באופן 1993סנהדרייה בשנת 

דם אחר. לדבריו, לאחר שאימו נפטרה הוא נקלע למצוקה נפשית, לא תקין לא

בשלה הסכים להחליף את חלקת הקבר שרכש בבית העלמין סנהדרייה 

תו, המשרד לשירותי דת, שאליו פנה בחלקה בבית העלמין בהר הזיתים. לטענ

 של התערבותה בעקבות בעניין, לא ענה לפניותיו ולא התייחס למצוקתו.

נמצאה  ובסיומה מקיפה בדיקהבמשרד  הקבורה מחלקת מנהל ערך, הנציבות

 למתלונן חלקת קבר מתאימה בבית העלמין סנהדרייה, וכך נפתרה בעייתו.

 

 זכויות חברתיות וכלכליות

  חינוך

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גילם של כמחצית מתושבי 

של תושבי ירושלים  . הנציבות מבררת מגוון תלונות2410-ירושלים אינו יותר מ

 בענייני חינוך

 

 בירושלים חינוך מוסדות אבטחת

המצב הביטחוני בירושלים חייב להקים מערך אבטחה נרחב למוסדות החינוך 

היא הגורם המקצועי הנושא באחריות הכוללת לאבטחת בעיר. משטרת ישראל 

מוסדות החינוך, והיא המגדירה את צורכי האבטחה לרשות המקומית. כמו כן, 

המשטרה מעבירה לרשויות המקומיות מימון חלקי מטעם המדינה לאבטחתם 

של מוסדות החינוך. הרשויות המקומיות אמונות על איוש תקני האבטחה בפועל, 

 . 11ון פנים קובע את שכרם המרבי של המאבטחיםוהמשרד לביטח

תושב ירושלים הלין על כך שבבית הספר של בנו אין נוכחות קבועה וסדירה 

של מאבטח. בירור התלונה העלה כי אכן, בבית הספר נוכח מאבטח באופן 

חלקי בלבד, זאת אף שהמשטרה קבעה תקן למאבטח. עוד נמצא כי לעירייה 

בין היתר  ם וכי היא מתקשה לגייס מאבטחים,חסרים באורח קבע מאבטחי

, ולכן יש מוסדות ממלכתיים הדורשים אבטחה צמודהב משופעת משום שהעיר

צורך במאבטחים רבים, ומשום שהמשרד לביטחון פנים מגביל את שכר 

 
 .1971-( לחוק שירותי הדת היהודיים, התשל"א2א)ג()14ראו סעיף   9

 .4(, עמ' 2017) 159, סטטיסטיקלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   10

לות מימון מלא לשכר המאבטחים בתעריף עיריית ירושלים היא אחת הרשויות היחידות המקב  11

 המרבי שקבע המשרד לביטחון פנים.



 599|    התושב של המבט נקודת – בתלונות ירושלים של סיפורה

 

 
 פניות בעקבות
 התחייבה הנציבות
 להקצות העירייה

 כמה הספר לבית
 ובכך, נוספות כיתות
 לגידול מענה לתת

 התלמידים במספר
 החריף ולמחסור
 למידה במרחבי

 וטיפול

 

המאבטחים. העירייה הקצתה מתקציבה סכומים גבוהים לחיזוק מערך 

 האבטחה, אך הדבר לא פתר את הבעיה. 

הנציבות העירה לעירייה כי אין זה תקין שנוכחותו של המאבטח בבית הספר 

את הצבת המאבטחים אינה קבועה והצביעה לפניה על הצורך להתאים 

במוסדות החינוך לתקנים שקבעה המשטרה. בעקבות בירור התלונה ומעקב של 

הנציבות הוצב מאבטח קבוע בבית הספר מושא התלונה בהתאם לדרישות 

 המשטרה.

 

 ספר מבתי תלמידים הרחקת

בנציבות התקבלה תלונה מאת אימה של תלמידה שהורחקה מסמינר חרדי 

בירושלים למשך כמה חודשים בטענה שנצפתה במפגש הנוגד את תקנון מוסד 

החינוך. התלמידה הורחקה מיד, ללא התראה מוקדמת, בלי שנערך לה ולהוריה 

שימוע ובלי לדווח על כך למשרד החינוך. בעקבות פניית הנציבות, משרד 

חינוך, כגורם המפקח על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, בירר את ה

להוראות הדין והנוהל המקרה, ובפרט בחן אם התלמידה הורחקה בהתאם 

 . משנמצא שהוראות הדין לא קוימו, חזרה התלמידה12בנוגע להרחקה ממוסד חינוך

 להשלמות לימודים בסמינר והתקיים שימוע בעניינה לפני מנהלת המחוז

נמצאה לתלמידה מסגרת לימודים חלופית  התלונה בירור במהלךבמשרד. 

לשביעות רצון הוריה. בעקבות מקרה זה, כמו בעקבות תלונות אחרות על 

הרחקה, העירה הנציבות למשרד החינוך כי עליו להבטיח שתלמידים לא יורחקו 

 תי.ממוסד חינוך בגין חריגה מתקנון המוסד אלא בהתאם לנהלים ובאופן מיד

 

 מוגבלויות עם תלמידים זכויות

אב לבן על הרצף האוטיסטי שלמד בבית  :וטיפול למידה מרחבי הבטחת

מוגבלויות בחינוך הרגיל הלין כי בית  עםספר בירושלים המשלב תלמידים 

בתלמידי הספר סובל ממחסור חמור במרחבי למידה וטיפול וכי הדבר פוגע 

לטענתו, במשך השנים קידמה עיריית  ל בהם.לטפהחינוך המיוחד ובאפשרויות 

ירושלים את בית הספר ועודדה את מיזם השילוב של תלמידי החינוך המיוחד 

בכיתות רגילות, אולם לא קיימה את הבטחותיה להקצות מבנים נוספים לבית 

הספר. בירור התלונה העלה כי בכיתות הרגילות בבית הספר משולבים תלמידי 

בבית הספר  ,נוסף על הכיתות המשלבות. 30%-כ חינוך מיוחד בשיעור של עד

דורשת מרחבי טיפול  פעילותןו, המיוחד החינוך לתלמידי ייחודיות כיתותיש 

חינוך מיוחד בבית הספר מצריך להעסיק אנשי צוות רבים,  נוספים. ריבוי תלמידי

וגם לצורך נוכחותם ומתן שירותיהם נדרשת הקצאה של שטח מתאים. בעקבות 

פניות הנציבות התחייבה העירייה להקצות לבית הספר כמה כיתות נוספות, וכך 

  לתת מענה לגידול בבית הספר ולמחסור החריף במרחבי למידה וטיפול.

 
 )א(.6נוהל הרחקה של תלמיד ממוסד חינוך הקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשע"ב/  12
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 העירה הנציבות
 ולמשרד לעירייה
 להקפיד שיש החינוך
 בבקשות לטפל

 באופן להנגשה
. זאת ולתעד מסודר

 העירה גם הנציבות
 שעליו החינוך למשרד
 להשיב להקפיד
 המקומית לרשות
 בקשות על בכתב

 של ובמקרה, להנגשה
 לנמק - בקשה דחיית

 העירה כן. זאת
 שיש לעירייה הנציבות
 לציין להקפיד
 מוסד סמל בבקשה

 שהיא לפני נכון
 למשרד מועברת
 החינוך

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ב :כיתות של אקוסטית התאמה

, נקבע כי תלמיד זכאי שמוסד החינוך שהוא לומד בו יונגש לו 1998-תשנ"חה

י נוגע , בהתאם לסוג מוגבלותו. משרד החינוך קבע הנחיות ב13באופן פרטנ

מוגבלויות ולהיקפה. בהתאם להנחיות אלה,  תלמידים עם לאופן ההנגשה עבור

משרד החינוך מתקצב את ההתאמה הפרטנית הנדרשת והרשות המקומית 

מבצעת בפועל את עבודות ההתאמה במוסד החינוך. בנציבות מתקבלות מדי 

שנה כמה תלונות מאת תושבי ירושלים בעניין מימוש זכויותיהם של תלמידים 

 ה פרטנית של מוסדות חינוך. מוגבלויות להנגש עם

למשל, אב לתלמידה לקויית שמיעה בבית ספר בשכונת הר חומה בירושלים 

פנה לנציבות כמה חודשים לאחר תחילת שנת הלימודים והלין על כך שכיתה 

א', שבתו למדה בה, טרם הותאמה לצרכיה כנדרש, זאת אף שפנה לעירייה 

עם העירייה ועם משרד החינוך,  בעניין זמן רב מראש. הנציבות ערכה בירור

כיתות הנגשה אקוסטית עבור תלמידים לקויי הנגיש ל והדגישה שחשוב מאוד

הבירור העלה כי  תה א'.יבמיוחד בכובתחילת שנת הלימודים,  עוד שמיעה

החדש של בית  משום שהמבנה ו ההליכים להתאמת הכיתהבתחילה התעכב

לאחר כי וילת שנת הלימודים, כחודש לאחר תחרק מוסד החינוך הספר נמסר ל

לבעלות על  נוגעב ות שנפליוטעובקידום ההליכים בשל מכן חל עיכוב נוסף 

בעקבות זאת העירה הנציבות לעירייה ולמשרד  .החינוך המבנה ובסמל מוסד

 לתעד זאת;ו מסודרלטפל בבקשות להנגשה באופן להקפיד החינוך שיש 

 לרשות המקומית בכתב עלשיב העירה למשרד החינוך שעליו להקפיד לה

; וכן העירה לרשות נמק את תשובתו אם הבקשה נדחתהלבקשות להנגשה ו

לפני שהיא מועברת סמל מוסד נכון הקפיד לציין בבקשה ל המקומית שיש

. בעקבות בירור התלונה הודיעה העירייה לנציבות שהיא החלה למשרד החינוך

  בעבודות להתאמת הכיתה לצורכי בתו של המתלונן.

, ובתקנות שהותקנו 1988-בחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח :סיוע שירותי מתן

על פיו נקבע שתלמידי החינוך המיוחד זכאים לקבל שירותים מיוחדים, ובכללם 

 שעות סיוע וליווי רפואי, וכן נקבעו אמות המידה לזכאות. 

אב לתלמידה הלוקה באוטיזם הלין על כך שאף שהיא זכאית לסיוע, לא 

ה עיריית ירושלים למוסד החינוך שהיא למדה בו תשלום עבור שעות העביר

הסיוע, ומשום כך הסייעות של בתו הודיעו שהן מפסיקות את עבודתן. בבירור 

התלונה עלה כי אף שמשרד החינוך אישר שישתתף בשעות הסיוע התשלום לא 

 הנציבות העירההועבר למוסד החינוך במועד עקב כשל של עיריית ירושלים. 

בהעברת התשלום. לאחר שהתשלום הועבר, בא העניין על  לעירייה על העיכוב

 .ןהמתלונתיקונו לשביעות רצונו של 

כך שהעירייה מסרבת פנתה לנציבות והלינה על  סייעת בגןאם לילד הזקוק ל

. בחופשההסייעת הקבועה שבהם ימים ל למצוא סייעת מחליפה להתחייב

 למצוא ממלאהלי משרד החינוך מחייבים ובעקבות התערבות הנציבות, ואף שנ

ה לבקשת יהיעדרות ארוכה, נענתה העיריכאשר הסייעת נעדרת מקום רק 

 המתלוננת.

 
 .1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל לד)א(19סעיף   13
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 התערבות בעקבות
 הבהיר הנציבות

 לעירייה החינוך משרד
 לדאוג עליה כי

 מלווים להכשרת
 עבור רפואיים

 לכך הזכאים תלמידים
 יהיו שהמלווים ולוודא
 זמינים

 

אם לתלמידה הלוקה בשיתוק מוחין וזקוקה לליווי צמוד מחשש  :בהסעות ליווי

לאירועים מסכני חיים הלינה על כך שחל עיכוב בהסדרת ליווי רפואי לבתה 

כאשר נבצר מהמלווה הקבועה להתייצב הלימודים ועל כך שבהסעות למוסד 

עיריית ירושלים הסבירה כי לא נמצאה מלווה . אין מלווה מחליפה לעבודתה

זמינה להעסקה, וטענה כי היא אחראית רק למימון הליווי ולא להכשרת המלווים 

בעקבות התערבות הנציבות הבהיר משרד החינוך כי על הרפואיים ולזמינותם. 

ולוודא  ר מלווים רפואיים עבור תלמידים הזכאים לכךייה לדאוג להכשירהעי

 תמלווה רפואי למצוא. בהתאם לכך הורה משרד החינוך לעירייה שיהיו זמינים

במצבי  ולוודא שהרופא המטפל ידריך אותה כיצד להתמודד עבור התלמידה

לבתה נמצא כי בשנת הלימודים שלאחר מכן סופקו  ,. כמו כןסיכון אפשריים

  של המתלוננת שירותי ליווי רפואי בהסעה כנדרש.

 

 רווחה

-חברתינתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים משתייכת לאשכול  לפי

אין להתפלא אפוא שכמה מהתלונות של תושבי ירושלים  .2 כלכלי מספר

 נוגעות למצוקות כלכליות וחברתיות.

 

 משפחתונים לזכאות למעונות יום ו

 יום מעונות לסבסוד זכאות קובע החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד

כדי . לעבודהלצאת  הורים לעודד כדי, שונות בדרגות, מוכרים ומשפחתונים

 על המעידים מסמכים ולצרף לה בקשה להגיש ההורים על ,סבסוד קבלל

 הרב הביקוש בשל. במשפחה ההשתכרות כושר מיצוי ועל הכלכלי מצבם

 ניםתבחי הכולל קבלה נוהל המשרד קבע, מוכרים יום מעונותלו למשפחתונים

מדי שנה מתקבלות  .סבסוד עבורםשניתן  המוכרים למוסדות בקבלה לקדימות

בנציבות תלונות של הורים תושבי ירושלים בנוגע לדרגת הזכאות שנקבעה להם 

לסבסוד ובנוגע להליכי הרישום והקבלה למעונות היום ולמשפחתונים המוכרים. 

כרוך בהגשת לעיתים המתלוננים מתקשים להתמודד עם הסרבול הביורוקרטי ה

 הבקשה לסבסוד. כך כתבה לנציבות אחת המתלוננות )בשינויים המחויבים(:

 הרווחה, העבודה משרד של מתישה התנהלות על להלין"ברצוני 

תינוקות כאשר הבכורה בת שנה  3-. אנו הורים להחברתיים והשירותים

חודשים. בכל חודש אנו נדרשים לשלם  9ועשרה חודשים ותאומות בנות 

שעות  30-ש"ח בגין מעונות. אני סטודנטית... הלומדת כ 7,500-כ

 אבל עובדים ביחד נינושבועיות ובמקביל עובדת וגם בעלי סטודנט. ש

... המעון של הזו הכבדה ההוצאה את לכסות כדי הלוואות לוקחים

 לי הודיעו מאוחרת בהחלטה אולם זכאות דרגת וקיבלתי מסמכים הגשתי

 מותשת אני. שלחתי שכבר במסמכים חוסר עקב הדרגה את לי שביטלו

... הגשתי שכבר מסמכים ולהגיש הביורוקרטיות והריצות הטלפונים מכל

 כל ענק גוף מול קטנה שאני מרגישה אני... בנושא עזרתכם את מבקשת

  ".עוברים שאנחנו לקושי מתייחסים לא והם כך
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 העירה הנציבות
, העבודה למשרד
 והשירותים הרווחה

 שהוצאת החברתיים
 המתלוננת של בנה

 השיקומית מהמסגרת
 בלא בה ששהה
 של מקיפה בחינה
 הבריאותי מצבו

 למצוא ובלי והנפשי
 טיפולית מסגרת

 לקליטתו מתאימה
 בעקבות. שגויה הייתה

 הבן הוחזר זאת
 השיקומית למסגרת

 בעבר בה ששהה
 מחודש אבחון לצורך
 מסגרת של ואיתור

 עבורו מתאימה

 

לטענות  הנציבות פנתה לאגף מעונות היום במשרד וביקשה את תגובתו

המתלוננת. בעקבות זאת נבדקו שוב המסמכים שהגישה, ואושרה זכאותה 

 לסבסוד.

במקרה אחר הורים של פעוט, תושבי ירושלים, הגישו בקשה לקבוע את זכאותם 

לסיוע במעונות יום, והלינו על כך שטרם נקבעה להם דרגת הזכאות. הם טענו 

אותם לקריסה כלכלית. לנוכח כי כל עיכוב נוסף בקבלת הסבסוד עלול להביא 

הנסיבות המיוחדות של המקרה פנתה הנציבות לאגף למעונות יום ומשפחתונים 

וביקשה לזרז את הטיפול בבקשת המתלוננים. בעקבות זאת נקבעה דרגת 

 זכאותם לסבסוד כמבוקש.

 

 שירותי מועדוניות טיפוליות

טיפוליות לילדים  עיריית ירושלים משתתפת בהוצאות עבור צהרונים ומועדוניות

 בסיכון.

אב הלין על כך שחויב שלא כדין בתשלום בגין השתתפות בתו במועדונית 

טיפולית עבור תקופה שבה בתו לא שהתה במועדונית. בירור הנציבות העלה כי 

העירייה גבתה מהמתלונן תשלום עבור שהות בתו במועדונית מחודש ינואר, זאת 

למועדונית, ולכן הבת החלה  הזכאות אישור אף שהעירייה התעכבה בהעברת

לבקר במועדונית רק בחודש מאי. בעקבות פניית הנציבות השיבה העירייה 

למתלונן את התשלום שנגבה ממנו עבור החודשים שבהם בתו לא שהתה 

 במועדונית והתנצלה לפניו על הטעות שנפלה.

 

מסגרות שיקומיות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 החברתיים

ם לחולה נפש, שניהם תושבי ירושלים, הלינה על כך שבנה הוצא ממסגרת א

אשפוזית שיקומית ששהה בה. לטענתה, בנה עוד נזקק לטיפול נפשי, -פוסט

וחזרתו לבית המשפחה הביאה לקריסת המשפחה. הנציבות פנתה בעניין 

למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בתחילה הודיע המשרד 

י משרד הבריאות הוא האחראי לטיפול בבנה של המתלוננת וכי על לנציבות כ

הבן לקבל את הטיפול הנפשי המתאים לו בבית חולים, אולם הטיפול שבנה של 

המתלוננת קיבל בבית החולים לא הביא להטבה הדרושה במצבו, והוא שוחרר 

ממנו. הבירור שערכה הנציבות העלה כי מלבד מחלת הנפש, בנה של 

)נתון שלא עלה בתלונה(, ולכן הוא זכאי  תסובל מלקות קוגניטיביהמתלוננת 

להיבחן לאשפוז במסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית של 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הנציבות העירה למשרד 

שהוצאת בנה של המתלוננת מהמסגרת השיקומית ששהה בה בלא בחינה 

ותי והנפשי ובלי למצוא מסגרת טיפולית מתאימה מקיפה של מצבו הבריא

לקליטתו הייתה לקויה. בעקבות זאת הוחזר הבן למסגרת השיקומית ששהה בה 

  בעבר לצורך אבחון מחודש ואיתור של מסגרת מתאימה עבורו.



 603|    התושב של המבט נקודת – בתלונות ירושלים של סיפורה

 

מלגות סיוע של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד 

 החינוך

המועצה להשכלה גבוהה מעודדת אוכלוסיות חלשות לרכוש השכלה, ולשם כך 

מעניקה, באמצעות משרד החינוך, מלגות סיוע לסטודנטים על פי תבחינים של 

יכולת כלכלית. לעיתים מתקבלות בנציבות תלונות מאת סטודנטים שבקשתם 

במלגה  למלגה נדחתה. תלונות אלה נוגעות בעיקר לשקיפות התבחינים המזכים

 הכרה באישורים ובמסמכים שהגיש מבקש המלגה. -ולסיבות לאי

תושבת ירושלים שמשרד החינוך דחה במשך שנתיים רצופות את בקשתה לקבל 

מלגת סיוע לתלמידי תואר ראשון טענה כי התשובה שקיבלה ממשרד החינוך 

-הייתה כללית ביותר ולא התייחסה לנתוניה הספציפיים. לדבריה, היא אם חד

הורית, ללא כל תמיכה משפחתית, עובדת במשרת סטודנט בשכר נמוך 

ומטופלת על ידי רשויות הרווחה. עוד מסרה המתלוננת כי היא באה מרקע חרדי 

ולכן לא הייתה מוכנה ללימודים אקדמיים. המתלוננת ביקשה לקבל פרטים על 

התבחינים לקבלת המלגה ועל בחינת זכאותה למלגה. בתשובה לפניות 

יבות בחן משרד החינוך את עניינה של המתלוננת ופירט את הניקוד שזכתה הנצ

לו בהתאם לתבחינים ואת ניקוד הסף שנקבע לצורך קבלת מלגה. כמו כן 

הסביר המשרד כי לא יכול היה להכיר במעמדה של המתלוננת כמטופלת של 

רשויות הרווחה משום שהיא לא צירפה אישור תקף המעיד על כך. לאחר 

בות העבירה למתלוננת את המידע הבינה המתלוננת מדוע בקשתה שהנצי

 נדחתה והודתה לנציבות על פירוט הנתונים שנמסר לה.

 

 מתן סיוע כלכלי

מתלוננת הלינה על כך שאגף הרווחה בעיריית ירושלים אינו מסייע לה כלכלית 

אף שמצבה הכלכלי קשה. בתשובה לפניית הנציבות הסביר האגף כי סיוע 

ניתן על סמך חוות דעת מקצועית ובהתאם לתקציב של המשרד. כלכלי 

בעקבות בירור התלונה ופניות הנציבות נבחנה בקשתה של המתלוננת בשנית 

 והוחלט לסייע לה בשכר דירה.

 

 פעולות איבה נפגעי זכויות

ירושלים היא מוקד לסכסוך מדיני. במשך השנים אירעו בה פיגועי טרור רבים 

ורבים מתושביה נפגעו בהם. הנציבות ביררה תלונות שונות של נפגעי טרור 

 בעניינים הקשורים למימוש זכויותיהם על פי חוק. 

לנציבות פנתה אם שכולה שבנה נהרג בפיגוע בירושלים, וטיפלה בה מחלקת 

במוסד לביטוח לאומי. האם נמצאה זכאית לקצבה המשולמת נפגעי איבה 

-התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל חוקלמשפחות שכולות בהתאם ל

. היא הלינה על כך שתוספת הקצבה שהייתה זכאית לה בגין ילדיה 1970

נשללה ממנה לפני שילדיה הגיעו לגיל שבו הזכאות חדלה על פי החוק. עוד 

להליכי השיקום המתאימים לה. בירור התלונה העלה כי  טענה כי לא הופנתה
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 זיכה הבירור קבותבע

 לאומי לביטוח המוסד
 המתלוננת את

 על לזכאותה בהתאם
 לה הציע וכן, חוק פי

 לקורסים מימון
 להשתלב שתוכל

 מההליך כחלק בהם
 השיקומי

 

נתוניהם האישיים של בני משפחת המתלוננת לא עודכנו כנדרש, ובשל כך 

נשללו ממנה בטרם עת זכויות ותשלומים שהייתה זכאית להם על פי חוק ועל פי 

כללי המוסד לביטוח לאומי. בעקבות הבירור זיכה המוסד לביטוח לאומי את 

בהתאם לזכאותה על פי חוק, וכן הציע לה מימון לקורסים שתוכל המתלוננת 

להשתלב בהם כחלק מההליך השיקומי. עוד עלה מהבירור כי המוסד לביטוח 

לאומי לא עדכן כנדרש את הנתונים הכלולים בהנחיות שפרסם באתרו בנוגע 

  לזכויות נפגעי פעולות איבה. בעקבות בירור התלונה עודכנו ההנחיות.

במקרה אחר טענה נפגעת פעולת איבה שאירעה בירושלים כי הלשכה לסיוע 

בירור תלונתה משפטי במשרד המשפטים לא טיפלה בעניינה כראוי. בעקבות 

הוחלף הגורם שטיפל בתיקה, ולאחר שגם טיפולו של הגורם המחליף לא הניח 

את דעתה, הובילה הנציבות הליך של גישור בין המתלוננת ללשכה לסיוע 

משפטי. בפגישות שהתקיימו במסגרת הליך הגישור הגיעו הצדדים להסכמות 

 וננת באופן מיטבי.בנוגע לדרכים שבהן יוסיף הסיוע המשפטי לייצג את המתל

 

 זכויות אסירים, עצירים וחשודים

 החזקה בבית המעצר ירושלים התנאי 

בנציבות התקבלה תלונה של אסיר שהוחזק בבית המעצר ירושלים, הנמצא 

במגרש הרוסים, על תנאי ההחזקה בתאי המתנה לזמן קצר לקראת דיונים בבית 

 משפט השלום בעיר. 

. הזכות הנתונה 14מעוגנות בדברי חקיקה רביםזכויותיהם של אסירים ועצירים 

למדינה לשלול את חירותו של אדם בהתאם לדין הפלילי מחייבת זהירות יתרה 

בשמירה על כבודם של אלו שחירותם הוגבלה או נשללה, גם אם לזמן קצר. 

כפי שנאמר בפסיקת בית המשפט העליון, עוד לפני חקיקת חוק יסוד: כבוד 

 :15האדם וחירותו

ות זכויות יסוד שהפגיעה בהן יש בה משום פגיעה בצרכים "מצוי

 זכויותמינימאליים ויסודיים של האדם באשר הוא אדם שנברא בצלם. עם 

יסוד אלה נמנות לא רק עצם זכותו של האסיר לאכילה, שתייה ולינה, 

 מינימאליים של אופן סיפוק צרכים אלה".  תרבותיים שאנואלא גם סדרי 

חקק חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. שנ מאזמשנה תוקף דברים אלה מקבלים 

 בתי שירות' נ גולן, בפסק הדין 4463/94כך קבע בית המשפט העליון בע"א 

 :הסוהר

"נקודת המוצא היא, שאסיר זכאי להגנה על כלל זכויות האדם שלו, 

ופגיעה בזכות האדם של אסיר, מצד הרשות המופקדת על בית הסוהר 

היא כדין רק אם היא עומדת הן במבחן הסמכות והן במבחן האיזון 

הראוי אשר בינה לבין האינטרסים שעליהם מופקדת הרשות... תפיסה זו 

 
, ובחוק סדר הדין הפלילי 1971-התשל"בראו בין היתר בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[,   14

 .1996-מעצרים(, התשנ"ו -)סמכויות אכיפה 

 (.1987) 493 ,477 (3, פ"ד מא)לואיס נ' מדינת ישראל 114/86ראו בבג"ץ   15



 605|    התושב של המבט נקודת – בתלונות ירושלים של סיפורה

 

 
 העלה התלונה בירור

 ההחזקה תנאי כי
 אינם ההמתנה בתאי

 תקופת לא גם הולמים
. קצרה שהייה

 התערבות בעקבות
 שירות תיקן הנציבות

 את הסוהר בתי
 הליקויים

 

ז ומעולם. בזמננו לאחר שזכויות האדם במדינתנו הנחתה את פסיקתנו מא

עוגנו בחוקי יסוד בעלי מעמד חוקתי על חוקי, חלה עלינו חובה מוגברת 

 לדקדק, אף יותר מבעבר, בכיבוד זכויות האדם של אסירים".

בהתאם לכך, הנציבות פועלת להבטיח כי רשויות המדינה ישמרו על כבודם של 

במקרה זה. בבירור התלונה ביקרו נציגי הנציבות עצירים ואסירים, וכך נהגה גם 

בבית המעצר והתרשמו באופן בלתי אמצעי מתנאי החזקת העצירים והאסירים 

במקום. נמצא כי תנאי ההחזקה בתאי ההמתנה אכן אינם הולמים, גם לא 

לתקופת שהייה קצרה: תאי ההמתנה צפופים והתנאים ההיגייניים בהם לקויים; 

ות ישיבה; אין בהם כיור ומים זורמים ואין די חלונות אוורור; אין בתאים די מקומ

המחיצה הנמוכה המפרידה בין שירותי הכריעה שבקצה תא ההמתנה לחלל 

 שתמששמירה מספקת על צנעת הפרט של האסיר המהתא אינה מבטיחה 

לנוכח ממצאי הבירור הודיע  האסירים.יתר חשוף לעיני  , והוא נותרבשירותים

סוהר לנציבות כי יפעל לתיקון הליקויים ולהתאמת תאי ההמתנה שירות בתי ה

כמתבקש מהערות הנציבות. בביקור שני שערכו נציגי הנציבות בבית המעצר, 

, לשם מעקב אחר תיקון הליקויים בתאי ההמתנה, נמצא כי 2019בתחילת שנת 

הליקויים אכן תוקנו. בירור הנציבות העלה עוד כי העצירים מוחזקים בבית 

מעצר בשל מחסור בתאי המתנה בבית משפט השלום בירושלים. לפיכך ה

פנתה הנציבות להנהלת בתי המשפט ודרשה לבחון את האפשרות להקים תאי 

המתנה נוספים בבית משפט זה כדי להקל את הצפיפות בבית המעצר. הנהלת 

 קידום אחרבתי המשפט אכן פועלת להקמת תאי המתנה, והנציבות עוקבת 

  .ושאבנ הטיפול

 תא המתנה: 4תמונה 

 

 צולם על ידי צוות הנציבות 
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 זכות אסירה להשתתף בדיונים בעניינו של בנה

שלא הוזמנה לדיון של ועדת תכנון טיפול באגף הרווחה  אסירה התלוננה על כך

בעיריית ירושלים בנוגע לבנה. במענה לפניית הנציבות הודיע אגף הרווחה כי 

הוא מזמן את המתלוננת לדיונים בעניינו של בנה שהיא זכאית להשתתף בהם, 

זאת באמצעות שירות בתי הסוהר, וכי שלח מכתב בנוגע לדיון מושא התלונה 

דת הסוציאלית של הכלא שהמתלוננת שוהה בו והעתק לקצינת האסירות. לעוב

לדברי אגף הרווחה, העובדת הסוציאלית של הכלא הודיעה כי הנהלת שירות 

בתי הסוהר אינה מאשרת למתלוננת להגיע לדיון בוועדה. גם לאחר שגורמים 

 בכירים באגף הרווחה פנו ישירות להנהלת שירות בתי הסוהר, עמדה זו לא

שונתה. אגף הרווחה הוסיף ומסר כי בדיון שהתקיים בנוגע לבנה של 

המתלוננת, שלא בנוכחותה, לא שונתה כלל תוכנית הטיפול בו, ונקבע מועד 

לדיון נוסף בעניינו בהשתתפות המתלוננת. לאחר שהנהלת שירות בתי הסוהר 

דחתה גם בקשה שהמתלוננת תשתתף בדיון הנוסף, פנה אגף הרווחה לבית 

משפט בבקשה להורות לשירות בתי הסוהר להביא את המתלוננת לדיון ה

 בעניינו של בנה. כיוון שנפתח הליך משפטי, הפסיקה הנציבות לטפל בעניין.

 

 עיכוב בידי שוטר

מקבץ נדבות בירושלים הלין על כך ששוטר מתנכל לו ומונע ממנו לקבץ נדבות. 

זקוהו, וכן שעלבו בו בכינויי הוא טען ששוטרים עצרו אותו ליד רחבת הכותל וא

גנאי. בעקבות פניית הנציבות בדקה משטרת ישראל את המקרה ומצאה שאחד 

השוטרים אזק את המתלונן באופן לקוי. בעקבות זאת החליט הגורם הממונה על 

השוטר לזמנו לשיחת בירור והבהרה. נוסף על כך הונחה אגף המבצעים במחוז 

בנוגע לנוהלי המעצר במקרים מעין זה.  ירושלים להדריך את כלל השוטרים

לנוכח טענות המתלונן בדבר אלימות מצד השוטרים, הועבר המקרה לבדיקת 

 המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים.

 

 זכות חניה לאנשים עם מוגבלות

מוגבלויות. בישראל מגינה חקיקה  עםבירושלים, כבכל עיר, תושבים רבים 

מוגבלויות כדי לסייע להם להשתלב ים עם אנשנרחבת על זכויותיהם של 

 במרחב הציבורי. 

 

 ה חינם במוסדות ציבוריחנ

בבניין העירייה שבכיכר ספרא משרתת עיריית ירושלים תושבים רבים, ובהם 

 מוגבלויות הזכאים על פי חוק להסדרי חניה ונגישות מתאימים.אנשים עם 

 :נקבע(, לנכים היחנ חוק - )להלן 1994-"דהתשנ, לנכים חניה לחוקב 4 בסעיף
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 את החליפה העירייה
 של בחניון השילוט

 וכללה העירייה בניין
 הנחיה החדש בשילוט
 בנוגע יותר ברורה
 שובר קבלת להליך
 החניה

 

מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא "

דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום, תחול על המפעיל או 

המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום האמור, בשל 

 ".האדם עם המוגבלות, ככל שנדרש לאדם כאמור מקום חניה

המוגבלות בגין החניה  איש עםכך קבעה העירייה נוהל להסדרת זיכוי בהתאם ל

בבניין העירייה. בנוהל נקבע כי כדי לקבל שובר חניה, על התושב להציג לפני 

נוסף על כך . יה לנכהכרטיס החניה של החניון ואת תג החנאת  העירייהפקיד 

זכאים  נכהחניה לנקבע בנוהל כי בכניסה לחניון יוצב שלט, ובו יצוין שבעלי תג 

 לחניה חינם. 

ביקר בבניין העירייה והתקשה לממש את נכה, ג חניה לירושלים, בעל ת תושב

זכותו לחניה חינם. לטענתו, בשילוט שהוצב בכניסה לחניון העירייה לא צוין 

באופן ברור דיו שעליו לקחת איתו את תג החניה לנכה כדי לקבל שובר חניה. 

משהגיע למשרדי העירייה ללא התג סירבו לתת לו את השובר, והוא נדרש 

את תג החניה. נוסף על כך טען המתלונן כי כשביקש  לחזור לרכבו כדי להביא

לקבל את שובר החניה הועבר כמה פעמים מפקיד אחד למשנהו עד שקיבל את 

השובר. בעקבות התערבות הנציבות החליפה העירייה את השילוט בחניון של 

בניין העירייה וכללה בשילוט החדש הנחיה ברורה יותר בנוגע להליך קבלת 

ו כן חידדה העירייה לכלל אגפיה את ההנחיה הכלולה בנוהל שובר החניה. כמ

 קיבלובו ש באגףשקבעה, ולפיה בעלי מוגבלויות יוכלו לקבל את שובר החניה 

  .בעירייה אחר לגורם כך לשם לפנות יידרשו ולא, בעירייה שירות

 שלט בעניין מימוש הזכות לחניה חינם :5 תמונה

 

 צולם על ידי צוות הנציבות 
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 פניית בעקבות
 התקינה הנציבות
 מחסום עמודי העירייה
 המדרכה לאורך

 

בתלונה אחרת הלין אותו מתלונן כי התקשה לממש את זכותו לקבל חניה חינם, 

ת החולים כאדם עם מוגבלות, בסניף של קופת חולים מכבי בעיר. אומנם קופ

מוגבלויות בגין תשלום עבור חניה בסניף, אנשים עם הכירה בחובתה לזכות 

בהתאם להוראות חוק חניה לנכים, אולם כדי לקבל את הזיכוי נדרשו החונים 

להגיש בקשה לזיכוי לאחר כל ביקור בסניף. בעקבות התערבות הנציבות הגיעה 

עבור החניה יינתן עוד קודם  קופת החולים להסדר עם בעלי החניון, ולפיו הזיכוי

 .היבאמצעות מדבקה שתודבק על כרטיס החנ לתשלום

 

 ה לנכים בשכונות מגוריםיהבטחת גישה למקומות חנ

סופי שבוע רכבים רבים חונים על בהתלונן כי  בעירשכונת ארמון הנציב  תושב

 חוסמים את המעברבו ו הוא מתגוררשהמדרכה המובילה לחניית הנכים בבניין 

בעקבות פניית הנציבות ולאחר שעיריית ירושלים בחנה את הנושא, היא  .אליה

הגיעה למסקנה כי כדי לפתור את הבעיה אין די בנקיטת צעדי אכיפה אלא יש 

 להתקין עמודי מחסום לאורך המדרכה, והתקינה את העמודים. 

 שהותקנו מחסום עמודי: 6 תמונה

 

 ירושלים עיריית: מקורה
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 התערבות בעקבות
 החליט הנציבות

 התחבורה משרד
 אוטובוס קו להפעיל
 לבית בסמוך שיעבור

 המוגן הדיור

 

 תחבורה ציבורית

כלכלי והמבנה הטופוגרפי של -גודלה של אוכלוסיית ירושלים, הרכבה החברתי

העיר מחייבים מערך של תחבורה ציבורית כדי לקיים שגרת חיים תקינה. 

 בנציבות מתקבלות תלונות על ליקויים מסוגים שונים במערך זה.

תושבת ירושלים הלינה שאיחור של אוטובוסים בקווי אגד חייב אותה להשתמש 

במוניות כדי להגיע ליעדה במועד. בעקבות פניית הנציבות בחנה אגד את טענות 

 פיצתה ואף המתלוננת לפני התנצלההמתלוננת ומצאה כי הן מוצדקות. אגד 

 .כספית אותה

למסוף אגד, הוא הלין על כך בתלונה שהגיש תושב אחר, אשר ביתו סמוך 

שנהגי האוטובוסים אינם מדוממים את המנועים במסוף. לטענתו, הדבר גורם 

מפגע סביבתי חמור לתושבי הבתים הסמוכים. בעקבות פניית הנציבות חודדו 

 ההנחיות לנהגים והובהר להם כי יש לכבות את המנועים בעת שהייה במסוף.

הלין על היעדר תחבורה ציבורית נגישה.  קשיש המתגורר בדיור מוגן בירושלים

לטענתו, תחנת האוטובוס הקרובה נמצאת במרחק כמה מאות מטרים מבית 

הדיור המוגן, וההגעה אליה כרוכה בעלייה. כיוון שהדיירים מתקשים לעלות 

בעלייה, הם נאלצים להשתמש במוניות. בעקבות התערבות הנציבות החליט 

  וס שיעבור בסמוך לבית הדיור המוגן.משרד התחבורה להפעיל קו אוטוב

תחנת הרכבת ל ובילקו האוטובוס המש ירושלים תושב הלין תאחר בתלונה

 במענה בתחנה זו. נוסעים בקליטת עיכוביםעמוס ושחלים הקלה בהר הרצל 

 העומס להפחתת צעדיםנוקט הוא  כיהתחבורה  משרדהודיע  הנציבות לפניית

. נוסף על לפיזור טוב יותר של הנוסעיםו הרצל הרבתחנה ב הנוסעים בקליטת

כך פעל המשרד לשיפור ההתאמה בין לוח הזמנים של הרכבת הקלה ללוח 

הוסיף קו הזמנים של קווי האוטובוס המובילים לתחנה והיוצאים ממנה ואף 

אוטובוס במסלול החופף חלקית לקו האוטובוס המוביל לתחנת הרכבת, זאת 

 .כדי להפחית את העומס בקו זה

 הרצל הרהרכבת הקלה בתחנת : 7 תמונה

 

 צולם על ידי צוות הנציבות



 ביקורת מיוחד דוח|    610

 

 
 לגופים קרא הנציב

 ובהם, המעורבים
 משרד ל"מנכ

 ופיתוח החקלאות
 רשות ל"מנכ, הכפר
 ל"ומנכ והגנים הטבע
 לגבש, הפנים משרד

 ברורה מדיניות
 בבעיית לטיפול

, המשוטטים הכלבים
 פתרון לה למצוא כדי

 מקיף

 

  סביבתיים מפגעים

תושבי ירושלים מלינים לא פעם על מפגעים סביבתיים, לרבות מפגעי רעש, 

מגוריהם או עסקיהם. כיוון שירושלים קרובה לשטחי הרשות הפלסטינית, באזור 

 לעיתים הטיפול במפגעים מחייב תיאומים מיוחדים בין הרשויות.

 

 כלבים משוטטים 

תושבת פסגת זאב הלינה שלהקות של כלבים משוטטים מסתובבות בשכונה 

עיה לא וטענה כי אף שפנתה כמה פעמים לשירות הווטרינרי של העירייה, הב

תלונות בשנה  4,000-טופלה. השירות הווטרינרי הסביר כי הוא מטפל ביותר מ

על כלבים משוטטים; כי בשכונות עוטף ירושלים, הסמוכות לשטחי הרשות 

הפלסטינית, קשה לטפל בבעיה; וכי יש לשתף בטיפול בבעיה גורמים נוספים, 

טבע והגנים. בהם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המינהל האזרחי ורשות ה

הנציבות כינסה את נציגי הגופים השונים לפגישה ודנה עימם בדרכים לטיפול 

בבעיה ובקושי הנובע מהסמיכות לשטחי הרשות הפלסטינית. נציב תלונות 

הציבור קרא לגופים המעורבים, ובהם למנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

ש מדיניות ברורה למנכ"ל רשות הטבע והגנים ולמנכ"ל משרד הפנים, לגב

ארצי, נידונה -לטיפול בסוגיה כדי למצוא לה פתרון מקיף. הסוגיה, בהיבט כלל

גם בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, וזו ביקשה מהגורמים הרלוונטיים 

 לגבש מסמך מדיניות סדור בנושא. 

מתקהלים  שבשכונהעל כך יובל  קריית שכונת תושבתהלינה  אחר במקרה

. כלבים רדפו אחר אימה בעת שטיילה עם כלבם שארבעהומשוטטים  כלבים

התופעה אינה זוכה  ,הווטרינרי בעירייה לשירות ופנתה חזרההיא שאף לדבריה, 

 שמקורןלטיפול הולם. בירור עם השירות הווטרינרי העלה כי להקות של כלבים 

 לתפוס מספיקים אינם והפקחיםלירושלים אכן נכנסות לתחומי העיר,  מחוץ

, זה במקרה, הפקחים הצליחו דבר של בסופו. ממנה יוצאות שהן לפני אותן

 , והבעיה נפתרה.התלונה מושאלתפוס את הכלבים 

 

 מפגעי ביוב ויתושים

תושבת שכונת גאולה הלינה כי ביוב זורם ברחוב מגוריה במשך שבועות, 

חברת הביוב  -והרשויות אינן מטפלות בכך. היא פנתה לחברת הגיחון בע"מ 

ולם כל גוף חברת הגיחון( ולעיריית ירושלים, א -והמים של אזור ירושלים )להלן 

ייחס את האחריות לטיפול במפגע למשנהו. במענה לפניית הנציבות טענה 

חברת הגיחון כי מקור המפגע הוא ברשת הביוב הפרטית, שבאחריות תושבי 

הרחוב, ולכן היא אינה אחראית לטיפול בו. החברה הסבירה כי בשכונות 

כפי שאירע  הוותיקות של העיר תשתית הביוב הפרטית עוברת לעיתים ברחוב,

במקרה מושא התלונה, ועל התושבים לתקן תקלות בתשתית זו. בתגובה לכך 

מסרה העירייה כי קשה להטיל את האחריות לטיפול במפגע על תושבי השכונה 

משום שהטיפול מחייב לסגור קווי ביוב מרכזיים, ולשם כך נחוצה מעורבות של 

יה ולמנכ"ל חברת הגיחון חברת הגיחון. הנציבות הוסיפה ופנתה למנכ"ל העירי
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 התערבות בעקבות
 ביניהן תיאמו הנציבות

 ירושלים עיריית
 את הגיחון וחברת

 במפגע הטיפול דרכי
 את ותיקנו הביוב

 לרווחת, התקלה
 הנציבות. התושבים

 הגופים לשני העירה
 באופן להסדיר יש כי

 מנגנון את יותר טוב
 כדי, ביניהם התיאום
 מהיר טיפול לאפשר

 ביוב בתקלות ויעיל
 ולמנוע עתידיות
 מפגעים של הישנות
 וממושכים חמורים

 

בבקשה שימצאו פתרון מהיר לבעיה. בעקבות זאת תיאמו ביניהן עיריית ירושלים 

וחברת הגיחון את דרכי הטיפול במפגע ותיקנו את התקלה, לרווחת התושבים. 

הנציבות העירה לשני הגופים כי יש להסדיר טוב יותר את מנגנון התיאום ביניהם 

יל בתקלות ביוב עתידיות ולמנוע הישנות של כדי לאפשר טיפול מהיר ויע

  מפגעים חמורים וממושכים.

בתלונה אחרת הלינה תושבת ירושלים שהעירייה אינה מטפלת במכת יתושים 

בשכונתה. בבירור התלונה עלה כי הסיבה המרכזית למכת היתושים היא 

המשרת יישובים רבים, פלסטיניים וישראליים, הנמצא שפכים הזורמים מקו ביוב 

בשטחי הרשות הפלסטינית. סתימות, בלאי וקריסות בקו גרמו לביוב לגלוש 

לשטחים פתוחים. הנציבות פנתה לעירייה כדי לוודא שננקטו הצעדים הדרושים 

למיגור המפגע. לאחר מכן הוסיפה ופנתה למשרד להגנת הסביבה כדי למנוע 

מפגע, ונענתה כי הבעיה מוכרת לו. בדיקת המשרד להגנת הישנות של ה

הסביבה העלתה כי התקלה במקרה זה טופלה כראוי וכי נעשו פעולות 

ההדברה הנדרשות. נוסף על כך ציין המשרד כי יזם תוכנית להחלפת קו הביוב 

 הקיים כדי לפתור את הבעיה פתרון ארוך טווח.

 

 מטרדים מעבודות פיתוח ותשתית 

 לצורך. וחדשות ישנות שכונות ובה, שנים ךבמש, בשלבים נבנתה ירושלים

 ולמרקם באוכלוסייה לגידול, המודרנית החיים למציאות והתאמתה העיר פיתוח

 מטבע. בעיר ותשתיות פיתוח עבודות לבצע נדרשת העירייה, המשתנה החיים

, בסמוך המתגוררים תושביםאת ה דימטר אלה עבודות ביצוע לעיתים, הדברים

 .כך על תלונות בנציבות מתקבלות לפעם ומפעם

מערך דרכי הגישה לירושלים עבר בשנים האחרונות מהפכה של ממש. כביש 

הורחב, ועבודות תשתית בוצעו בכל מרחב הכניסה לעיר לקראת  1מספר 

הקמתה של תחנת הרכבת החדשה ופיתוח רובע הכניסה לעיר. בנציבות 

לעיר יש פסי חיבור חשופים והם  התקבלה תלונה שלפיה על גשר הכניסה

עלולים להזיק למכוניות העוברות עליהם. המתלונן פנה לעיריית ירושלים 

בנושא, אולם לא קיבל כל תגובה. בעקבות פניית הנציבות הודיעה העירייה 

לארץ כיסויי גומי -למתלונן כי היא ערה למפגע ופועלת לתיקונו, כי הזמינה מחוץ

 הגשר וכי כפתרון זמני כיסתה את פסי החיבור בזפת.מיוחדים לכיסוי חיבורי 

עבודות פיתוח שבמשך כשבוע התבצעו תושב שכונת מעלות דפנה הלין 

בשל  ,לטענתו. נרחבות במגרש חניה סמוך לביתו בשעות לילה מאוחרות

שגרת חייהם. נפגעה של בני משפחתו ו הלילה הופרה שנתעבודות אלה 

באמצעות כלים כבדים, שימוש במכונות  הכללו גיזום עצים, חפיר העבודות

כבדות לקרצוף וריבוד כבישים, נסיעת משאיות וקריאות במגפון. העירייה 

מפני שעבודות  את העבודות בשעות הלילהלבצע הסבירה כי המשטרה אישרה 

 כמה. בירור התלונה העלה כי במשך היום היו גורמות הפרעות קשות עוד יותר

, והנציבות העירה שלא בשעות שהותר לבצען מהעבודות המרעישות בוצעו

כמו כן, בירור התלונה העלה כי המשטרה לא שלחה ניידת לעירייה על כך. 

למקום, כנדרש, בעקבות אחת הפניות למוקד המשטרה בגין מפגע הרעש. 
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 התערבות בעקבות
 צעדים ננקטו הנציבות

 כמה נגד משמעתיים
 התפקידים מבעלי

, בעניין המעורבים
 עקרונות וחודדו

, רעש באירועי הטיפול
 באירועים לרבות

 מראש אישור שקיבלו
 המשטרה מן

 

המשטרה הודיעה כי הפיקה לקחים מהמקרה וכי היא מנחה לשלוח ניידת בכל 

 הודיעה הנציבות פניית בעקבותנוסף על כך, פעם שמתקבלת תלונה על רעש. 

 מהמשטרה ביקשההיא החיים  בשגרת הפגיעה את למזער כדי כי העירייה

כל כי ו לכך נענתה המשטרה , כייוםשעות הבשכונות ב עבודות בצעל לאשר

 בקשה לביצוע עבודות תיבחן באופן פרטני.

 

 אחרים מטרדי רעש

תושב ירושלים הלין כי שימוש שקבלני גינון של העירייה עושים במפוח עלים 

גורם מטרד רעש חמור בדירתו. בירור התלונה העלה כי אכן נעשה שימוש 

, האוסרות 1992-במפוח, בניגוד לתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג

ש להקפיד להשתמש במפוח עלים באזור מגורים. הנציבות העירה לעירייה שי

לעבוד בהתאם לתקנות ושעליה לרענן את הכללים החלים בעניין אצל כל 

 הגורמים הנוגעים בדבר, ובהם קבלנים חיצוניים שהיא מעסיקה. 

בתלונה אחרת הלין תושב שכונה הסמוכה לבריכה בעיר כי במקום נערכים 

אירועים וכי הדבר גורם מטרדי רעש חמורים. לדבריו, אף שפנה למשטרת 

ראל בנושא, היא לא טיפלה במפגע כנדרש. בעקבות התערבות הנציבות יש

בדקה המשטרה בשנית את טענות המתלונן ומצאה כי השוטר שנשלח למקום 

אכן לא פעל כראוי להפסקת המטרד. עוד נקבע כי פעולתו של מוקד השירות 

כאשר התקשר המתלונן למוקד נאמר לו  -של המשטרה לא הייתה תקינה 

אושר, ולא נבדקה טענתו שהרעש חריג. בעקבות זאת ננקטו צעדים שהאירוע מ

משמעתיים נגד כמה מבעלי התפקידים המעורבים בעניין וחודדו עקרונות 

 הטיפול באירועי רעש, לרבות אירועים שקיבלו אישור מראש מן המשטרה.

 

 שימוש במגרש ספורט

תושבת שכונת רמות הלינה על כך שתושבים שאינם מתגוררים בשכונה 

משתמשים במגרש הספורט בשעות הערב והלילה. לטענתה, תושבי האזור 

נפגעים מהרעש ומהתאורה החזקה המגיעה לבתיהם. בתגובה על התלונה 

הכירה עיריית ירושלים בצורך להגביל את השעות שבהן מתקיימים אירועים 

. נוסף 1992-לתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"גבמקום בהתאם 

על כך, בעקבות פניית הנציבות שינתה העירייה את כיוון התאורה במגרש 

 .לו בסמוך המתגוררים בתושביםהספורט, וכך צמצמה את הפגיעה 

 

 וגריטתם כלי רכב פינוי

די להגן על עיריית ירושלים מפנה מרחובות העיר כלי רכב ישנים שאינם בשימוש כ

הסביבה ולהבטיח בטיחות וביטחון. העירייה פועלת בעניין זה, בין היתר, בהתאם 

. הואיל ונטילת 1984-להליכים הקבועים בהוראות החוק לשמירת ניקיון, התשמ"ד

 :רכבו של אדם וגריטתו פוגעות בזכות היסוד שלו לקניין, זכות הקבועה בחוק יסוד

להקפיד כי הפגיעה מידתית וכי היא פועלת  כבוד האדם וחירותו, על העירייה
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 החמורה הפגיעה נוכח

 של הקניין בזכות
 הנציב הורה המתלונן
 עוד. לפצותו לעירייה

 לעירייה הנציב הורה
 נהליה את לחדד

 בנוגע הפנימיים
 כדי, רכבים לגריטת

 הקניין זכות על להגן
 ירושלים תושבי של

 שאינה פגיעה ולמנוע
 זו בזכות מוצדקת

 

בהתאם לחוק, ובכלל זה מוסרת הודעת דרישה לפינוי לבעלים או למחזיק ברכב 

 . 16ומדביקה הודעה על הרכב לפני שהיא מפנה אותו לגריטה

בנציבות התקבלו כמה תלונות של תושבים שרכביהם פונו והועברו לגריטה. 

במקרים שנמצא כי העירייה פעלה שלא כדין וכאשר נמצאה הצדקה לכך, ציינה 

 הנציבות לפני העירייה כי עליה לפצות את המתלונן על הנזק שנגרם לו. 

גריטה בלי לדוגמה, תושבת ירושלים טענה כי רכבה, שהיה פעיל ותקין, נלקח ל

שקיבלה כל הודעה מוקדמת על כך. בעקבות התערבות הנציבות הכירה עיריית 

ירושלים באחריותה למקרה. נציגי העירייה נפגשו עם המתלוננת, וסוכם ביניהם 

 סכום הפיצוי שהעירייה תשלם למתלוננת בגין הנזק שנגרם לה.

ה לו הודעה במקרה אחר, קטנוע של תושב ירושלים הועבר לגריטה בלא שניתנ

מקדימה כנדרש. לנוכח הפגיעה החמורה בזכות הקניין של המתלונן, הורה נציב 

תלונות הציבור לעירייה לפצותו. עוד הורה הנציב לעירייה לחדד את נהליה 

הפנימיים בנוגע לגריטת רכבים כדי להגן על זכות הקניין של תושבי ירושלים 

  ולמנוע פגיעה שאינה מוצדקת בזכות זו.

 

 ארנונהבבקשות להנחה 

רשויות מקומיות אחרות, מעניקה לתושבים מסוימים הנחות  עיריית ירושלים, כמו

בארנונה על פי חוק ולפי אמות מידה שונות, ובהן גובה ההכנסה. בעיר 

 מתגוררים תושבים רבים שהכנסתם נמוכה, ולפי נתונים שמסרה העירייה, מדי

מתקבלות עשרות אלפי בקשות להנחה בארנונה מטעמי הכנסה. משום כך  שנה

 .יה מערך הנחות יעילדרוש בעירי

 

 הנחות בארנונה לסטודנטים

בירושלים מתגוררים, לפרק זמן קצוב, סטודנטים רבים. חלקם מבקשים לקבל 

הנחה בארנונה, בהם סטודנטים המתגוררים במעונות לסטודנטים. מטבע 

הדברים, התחלופה בדירות הסטודנטים גבוהה, ולעיתים העירייה מתקשה 

בהנחה. העירייה ביקשה לקדם הליך שלפיו  לטפל בבקשותיהם ולזכותם

מתחמי מעונות מסוימים ידווחו על הסטודנטים המתגוררים בהם ויגישו במרוכז 

 בקשות להנחה בארנונה, אולם ניסיון זה צלח רק בכמה מהמתחמים. 

לנציבות פנתה סטודנטית שעברה להתגורר במעונות "בית אגרון" וביקשה 

כל להגיש בקשה להנחה בארנונה. לטענתה, להירשם כמחזיקה בנכס כדי שתו

היא שלחה לעירייה את ההסכם המעיד שהיא מתגוררת במעונות ואף ביקשה 

נציגי קבלת מ ביותר לקוי שירות קיבלהלשלם את חלקה בארנונה, אולם היא 

הקהל ומהמוקד הטלפוני בעירייה, נאלצה להמתין זמן רב והתבקשה לעבור בין 

 השלח כך, כיוון שהתקשתה להסדיר את מעמדה בנכס,עמדות שונות. נוסף על 

העירייה התראות בדבר כוונה לעקל את חשבון הבנק שלה. במענה  אליה

 
  .1984-)ב( לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד8ראו סעיף   16
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 התערבות בעקבות
 רשמה הנציבות
 את העירייה

 כמחזיקה המתלוננת
 המעונות בדירת

 וזיכתה בה שהתגוררה
 בהנחה אותה

 המבוקשת

 

לפניית הנציבות הסבירה העירייה כי ככלל, אין העירייה נוהגת לרשום שוכרים 

שתקופת השכירות שהתחייבו לה קצרה משנה כמחזיקים בנכס. אף על פי כן, 

מוכיח כי הוא זכאי להנחה, העירייה רושמת אותו כמחזיק  כאשר שוכר כאמור

 בנכס כדי לזכותו בהנחה.

בעקבות התערבות הנציבות רשמה העירייה את המתלוננת כמחזיקה בדירת 

המעונות שהתגוררה בה וזיכתה אותה בהנחה המבוקשת. הנציבות ביקשה 

קיבלה  מהממונה על איכות השירות בעירייה להתייחס לטענות המתלוננת כי

שירות לקוי מנציגי קבלת הקהל והמוקד הטלפוני, ונענתה כי העירייה משתדלת 

למנוע תקלות כאלה ופועלת לשיפור השירות לאזרח. בפרט ציינה העירייה כי 

הכניסה לשימוש מערכת לניהול תורים, וכך קיצרה את זמן ההמתנה הממוצע 

אחדות. עוד נמסר  לקבלת שירות באגף השומה והגבייה מעשרות דקות לדקות

כי העירייה פועלת להרחיב את דרכי השירות באמצעות טפסים מקוונים 

במרשתת. העירייה הוסיפה וציינה כי תפיק לקחים מהמקרה מושא התלונה כדי 

  למנוע הישנות של ליקויים במתן השירות.

סטודנטית אחרת המתגוררת באותם מעונות הגישה בקשה להנחה בארנונה 

לפני שנרשמה כמחזיקה בדירה, ובשל כך התעכב מאוד הטיפול בבקשתה. 

הבקשה נידונה כשהמתלוננת עברה להתגורר במקום אחר, ועקב כך התעורר 

ס שבגינו ביקשה הנחה בתקופה שעבורה בעירייה ספק אם אכן החזיקה בנכ

התבקשה ההנחה. בעקבות התערבות הנציבות התבקשה המתלוננת לשלוח 

 אישור משלים, וכך להוכיח שהתגוררה בנכס באותה תקופה.

 

 שירותי קבלת קהל

יה בעירייה כדי לבקש הנחה יתושבת ירושלים שהגיעה למשרדי אגף השומה והגב

 ארנונה הלינה על הסירוב לתת לה שירות משום שלא הזמינה תור מראש. ב

העירייה מסרה בתגובה כי בעקבות מעבר למערכת קביעת תורים דיגיטלית 

, ככלל, לא ניתן לקבל שירות בעמדות קבלת הקהל ללא תיאום 2018בנובמבר 

יקרו , זאת למעט במקרים דחופים ועל בסיס מקום פנוי. נציגי הנציבות ב17תור

ה כדי להתרשם מהליכי מתן יבמשרדי קבלת הקהל של אגף השומה והגבי

השירות. בביקור עלה כי רבים מוסיפים להגיע לבית העירייה כדי לקבל שירות 

אין זה תקין נציגי העירייה הסכימו כי  בעמדות קבלת הקהל בלי לקבוע תור.

שירות גם לפונים לקבל שירות בלי לקבוע תור, וכי על העירייה לתת  שלא ניתן

שלא קבעו תור. בהתאם לכך הודיעה העירייה כי תפעל לבחינת נוהלי קבלת 

 ה. יהקהל באגף השומה והגבי

בהמשך עדכנה העירייה את הנציבות כי שינתה את נוהל קבלת הקהל במשרדי 

כי ניתנת עדיפות למי  םהאגף, וכי כיום ניתן לקבל בו שירות ללא זימון תור, א

בהן שעוד הודיעה העירייה כי הציבה באגף כמה עמדות מחשב שהזמין תור. 

יכולים הפונים להגיש בקשות במגוון נושאים באמצעות טפסים מקוונים, בלי 

 
 ניתן לקבוע תור באופן מקוון או במוקד טלפוני שיוחד לכך.  17
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 העלה התלונה בירור

 לא תקלה עקב כי
 של חשבונו זוכה

 בגין כנדרש המתלונן
 שנזקף הפיקדון

 שהמתלונן אף, לזכותו
 הפרטים כל את מסר

. ממנו שנדרשו
 פניית בעקבות
 חברת חידדה הנציבות

 כדי, נהליה את הגיחון
 של הישנות למנוע

 זו מעין תקלות

 

שיידרשו להמתין לשירותיו של פקיד קבלת הקהל, וכי נציגי שירות שהוצבו 

 .18הגשתם באופן מקווןבסריקתם ובבמקום מסייעים לתושבים במילוי הטפסים, 

 

 רת הגיחוןחב

. היקף 19חברת הגיחון משמשת, בין היתר, תאגיד המים והביוב של ירושלים

פעילותה של החברה נרחב, ולעיתים מתקבלות בנציבות תלונות עליה במגוון 

נושאים, ובכללן תלונות על מפגעים וניתוק מים עקב עבודות תשתית; תלונות 

על ההליכים לשינוי רישום המחזיקים בנכס; תלונות על החזרת פיקדונות וחיוב 

ונות בנוגע לאחריות על בהפקדת ביטחונות; תלונות על טיפול בנזילות; ותל

 מערכת הביוב. 

באחת התלונות הלין אדם שמכר את דירתו בירושלים כי כשביקש לרשום את 

חשבון המים על שם רוכש הדירה לא הודיעה לו חברת הגיחון שעומד לזכותו 

פיקדון בחשבון. רק לאחר שחברת הגיחון שלחה לו מכתבי התראה בגין חוב 

מעשה, עקב הפיקדון העומד לזכותו, חשבונו נמצא שגוי שיוחס לו, התברר כי ל

ביתרת זכות. בירור התלונה העלה כי עקב תקלה לא זוכה חשבונו של המתלונן 

כנדרש בגין הפיקדון שעמד לזכותו, וזאת אף שהמתלונן מסר את כל הפרטים 

שנדרשו ממנו. בעקבות פניית הנציבות חידדה חברת הגיחון את נהליה כדי 

  של תקלות מעין זו.למנוע הישנות 

בתלונה אחרת, צרכן שביקש לקבל את חשבונות המים שלו בדואר אלקטרוני 

תשלום חוב נשלחות אליו בדואר רגיל -הלין על כך שהודעות דרישה בגין אי

בלבד. בבירור עם חברת הגיחון עלה כי החברה אכן שולחת מכתבי דרישה 

מצאה בדואר, כמתחייב על פי הוראות פקודת המסים )גביה(. ואולם, הנציבות 

ליקוי בכך שהתראות בדבר ניתוק מים נשלחות בדואר בלבד, ואינן נשלחות גם 

כללי תאגידי מים וביוב )אמות באמצעות הדואר האלקטרוני, כנדרש על פי 

. בכללים אלו נקבע כי אם בידי התאגיד יש 2011-תשע"אה ,מידה לשירות(

וק גם לכתובת לשלוח הודעה על הנית כן, עליוכתובת דואר אלקטרוני של הצר

זו. בעקבות זאת הודיעה חברת הגיחון לנציבות כי התראות בדבר ניתוק מים 

 יישלחו להבא גם באמצעות הדואר האלקטרוני, כנדרש על פי הכללים.

אזרחית ארצות הברית הנמצאת בישראל מכוח אשרה לשהיית קבע הלינה על 

ת חשבון מים כך שחברת הגיחון דרשה ממנה להפקיד ביטחונות כתנאי לפתיח

על שמה מפני שאין בידיה תעודת זהות ישראלית אלא דרכון זר. בעקבות 

חון לקבל את אישור המוסד לביטוח התערבות הנציבות הסכימה חברת הגי

לאומי לכך שהמתלוננת הוכרה כתושבת ישראל, כדי שתחזיר לה את הבטוחה 

הפותחים שגבתה ממנה. כמו כן, חידדה חברת הגיחון את נהליה, ולפיהם 

חשבון מים שאין בידיהם תעודת זהות ישראלית אך הם יכולים להוכיח כי הם 

תושבי ישראל, למשל בהצגת מעמדם במוסד לביטוח לאומי, לא יידרשו 

 להפקיד בטוחות.

 
נוסף על כך מסרה העירייה כי היא מנפיקה שוברי תשלום ללא תור בעמדה מהירה שנפתחה   18

 לצורך זה.
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