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 ירושלם -נתונים דמוגרפיים 

 הקדמה נורמטיבית 
 

מעמדה של ירושלים בחקיקה הוא ייחודי. בשל רגישותה ומעמדה המיוחד של העיר ירושלים, 
סוגיות הנוגעות אליה הוסדרו בחקיקה ראשית כבר בשנות השלושים של המאה העשרים. כך 

נחקקה פקודת זיכיון החשמל (ירושלים),כדי להתאים את הסכם הזכיינות  1930למשל, בשנת 
לים לבין זכיין יווני לתנאים הכלכליים החדשים שנוצרו עקב החתימה על שנחתם בין עיריית ירוש

הפרוטוקול בעניין הזיכיונות המצורף לאמנת השלום בין טורקייה ובין הקיסרות הבריטית, צרפת, 
(פקודה  24.7.24-סלובנים, שנחתמה בלוזן ב-קרואטים-איטליה, יפן, יון, רומניה ומדינת הסרבים

 שנים).  66, דהיינו במשך 1996-חקיקתו של חוק משק החשמל, התשנ"וזו הייתה בתוקף עד ל
 

עם כינונה של מדינת ישראל בוצר מעמדה של ירושלים באמצעות שתי פקודות אשר השלימו זו את 
, 1זו. בראשונה ניתן תוקף חוקי לכל ההחלטות של המושל הצבאי שניתנו לפני חקיקת הפקודה

 .2ירייה הראשונה של ירושלים, לרבות שמות חברי המועצהובשנייה עוגן הרכבה של מועצת הע
 

קיבלה כנסת ישראל שלוש החלטות מרכזיות שבהן חזרה  1950-ו 1949נוסף על כך, בשנים 
. החלטות אלה היו הבסיס לעיגון מעמדה של ירושלים 3והצהירה כי ירושלים היא בירת ישראל

 כבירת ישראל בחקיקה ראשית בשנים שלאחר מכן.
 

קיבלה הכנסת  27.6.67וי מרכזי במעמדה של ירושלים חל לאחר מלחמת ששת הימים. ביום שינ
; חוק לתיקון 1967-), התשכ"ז11שלושה חוקים: חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 

 . 1967-, וחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז1967-), התשכ"ז7פקודת העיריות (מס' 
 

ב, אשר הקנה לממשלה את הזכות להחיל 11ודת סדרי השלטון והמשפט הוסף סעיף לפק 11בתיקון 
את המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי בצו על כל שטח בארץ ישראל. מכוח הסמכה זו הוציאה 

, שבו נקבעו גבולותיה של ירושלים 1967-), התשכ"ז1הממשלה את צו סדרי השלטון והמשפט (מס' 
 דין הישראלי.המאוחדת והוחל בשטח זה ה

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

את תחום השיפוט של עירייה אשר לגביה הוצא צו לפי החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון 
והמשפט. שר הפנים דאז מימש סמכות זו, ובמסגרת אכרזת ירושלים (הרחבת תחום העירייה), 

, הרחיב את שטח שיפוטה של עיריית ירושלים למלוא השטח שעליו הוחל הדין 1967-התשכ"ז
 הישראלי לפי הצו. 

 
חוק השמירה על המקומות הקדושים היווה מימוש התחייבותו של ראש הממשלה לוי אשכול מיום 

וכי  לראשי הדתות בירושלים, כי ישראל תמנע כל פגיעה במקומות הקדושים לכל הדתות, 7.6.67
ההסדרים הקשורים למקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות ייקבעו על ידי אנשי הדת הנוגעים 

קוו בנוגע לניהול המקומות הקדושים, -בדבר. ניתן לראות בחוק זה גם המשך להסדר הסטטוס
ובאמנת  1856, המשכו באמנת פריס משנת 1852שראשיתו בצו של הסולטאן העותומאני משנת 

 .23.7.22, והתייחסות אליו קיימת גם בכתב המנדט הבריטי על ארץ ישראל מיום 1878ברלין משנת 
 

                                                           
 .1949-הממשל הצבאי בירושלים (אישור פעולות), התש"טפקודת   1
 .1949-פקודת עירית ירושלים (הקניית תקוף), תש"ט  2
); דברי הכנסת, כרך 13.12.1949( 287, עמ' 3); דברי הכנסת, כרך 5.12.1949( 221, עמ' 3סת, כרך דברי הכנ  3

) (להלן 1999( 49 חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל). להרחבה ראו: רות לפידות 23.1.1950( 615 -ו 603, עמ' 4
 לפידות). -
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ההכרה החוקית בהחלת הדין הישראלי על ירושלים המאוחדת חלחלה אל פסיקת בית המשפט. 
הכיר בית המשפט העליון בהחלת הדין הישראלי בעל הטח האמור, וכך היה בפסקי  4רוידיבפרשת 

 . 5דין נוספים לאחר מכן
 

בסוף שנות השבעים של המאה העשרים שבה ועלתה סוגיית עיגון מעמדה של ירושלים המאוחדת 
לאומיים -כבירתה של מדינת ישראל בחקיקה, בין היתר לאור החלטות שהתקבלו במוסדות בין

ל, יסוד: ירושלים בירת ישרא-חוק 30.7.80. בסופו של דיון נוקב התקבל ביום 6ששללו מעמד זה
ירושלים היא מקום מושבם של נשיא נקבע רושלים המאוחדת היא בירת ישראל; כי יובו נקבע 

המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון; נקבעה התחייבות לשמור על המקומות 
הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת שהקדושים בירושלים; וכן נקבע 

 .לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושליםידי הקצאת משאבים מיוחדים,  תושביה על
 

הוסיף לחוק היסוד את סעיפים שבהם נקבע תחום שיפוטה  20007תיקון מהותי בחוק היסוד משנת 
. תיקון זה השלים את העיגון 8של העיר, נקבע האיסור על העברת סמכויות ונקבע סעיף נוקשות

החלת המשפט, ": רבאחבג"ץ בפרשת החוקתי של מעמדה של ירושלים כעיר מאוחדת. כך גם קבע 
השיפוט והמינהל של מדינת ישראל על ירושלים המזרחית נקבעה בחקיקה ראשית ישראלית ובצו 

 . 9ה זו"ואכרזה שיצאו מכוחה ובחוק יסוד ובתיקון לו שסגרו את מעגל החקיקה בסוגי
 

גע לירושלים החל משנות השמונים של המאה העשרים בחר המחוקק להסדיר סוגיות נוספות בנו
והן הרשות לפיתוח ולקידום  10ופיתוחה, והוקמו על פי חקיקה ראשית הן הרשות לפיתוח ירושלים

, ונקבע 12. כמו כן עוגן בחקיקה ראשית יום ירושלים11התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים
הממשלה שיום זה יהיה יום בחירה לעניין הזכות להיעדר מעבודה, וכן עוגנה סמכותם של ראש 

 ושר החינוך לקבוע את תכניו וסמליו של יום זה. 
 

שנה למלחמת ששת הימים חוקקה הכנסת את חוק המרכז למורשת מלחמת ששת  50במלאת 
. המרכז שהוקם מכוח חוק זה 2017-הימים, שחרור ירושלים ואיחודה בגבעת התחמושת, התשע"ז

ת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים כולל מכון מחקר, מוזיאון וארכיון, ומטרתו הנצחת מורש
 ואיחודה והנחלתה של מורשת זו לציבור. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 ).1970( 419) 2(, פ"ד כדרוידי נ' בית המשפט הצבאי נפת חברון 283/69 ץבג"  4
 465, 418) 3, פ"ד סג(גוירצמן נ' המוסד לביטוח לאומי 10771/07; בג"ץ 33ש , ה"47 עמ' להרחבה: לפידות,  5

- 466 )2010(. 
 .57לפידות, עמוד   6
 .12.007., 28, עמ' 1760, ספר החוקים 2000-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון), התשס"א-חוק  7
 לחוק היסוד.  7עד  5סעיפים   8
 ).2002( 934, 930) 2, פ''ד נו(המשפט לעניינים מקומיים בירושלים-רבאח נ' בית 256/01בג"ץ   9

 .1988-חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח  10
 .2005-חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו  11
 .-ירושלים, התשנ"חחוק יום   12
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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 
. ולא בכדי, 13העיר בהווה ובעתיד ולשימור מעמדה ודימויה בישראל ובעולםלעיצוב דמותה של 

תרבותי, -הדמוגרפיות המאפיינות את ירושלים, ובפרט אלה הנוגעות לאופייה הרב שכן המגמות
סיכויים וסיכונים. מגוון האוכלוסיות ומכלול האיזונים ביניהן יכולים להביא  מגלמות בתוכן

ליצירה, לחדשנות ולשינוי חיובי, או לעודד ולהעמיק מחלוקות ותחרות בין הקבוצות על משאבים 
-. בשיח העכשווי לעיתים נקשר מגוון האוכלוסיות בעיר, ובפרט מצבן הכלכלי14ועל אורחות חיים
יכולתה של המערכת העירונית לחזור לתפקודה הקודם דהיינו,  - 15חוסן עירוני חברתי, גם למושג

ובפיזור  17תלויה בין היתר במידת הפגיעּות של האוכלוסייה 16לאחר התרחשות אירועי קיצון
 . 18הנזקים וההפסדים בה

 

 2016עד  2007 בשנים בירושלים הדמוגרפיות המגמות של שונים היבטים בחן המדינה מבקר משרד
 לתת שיש תופעות מציגה להלן המובאת הסקירה. 19לפי נתוני הלמ"ס ),שנבדקו השנים - להלן(

 של הכספי ולחוסנה העיר של הכלכלי לחוסן זיקה ןלה להיות שעשויהמשום  הדעת את עליהן
 ולהנחות מארנונה שלה ההכנסה למקורות, העירייה בהוצאות לגידול הנוגע בכללמשל, , העירייה

שעומדים בפני העירייה והממשלה  תגריםאת הא להציג נועדה הסקירה. לתת מחויבת שהיא
 רווחת תושביה.  בשיפורפיתוחה ושגשוגה של ירושלים ו בקידום

 

 אוכלוסיית העיר 
 

מספר התושבים בעיר משפיע על היקף השירותים שיש להעניק להם, על הוצאותיה השוטפות של 
 התגוררו 201620נכון לסוף העירייה ועל הוצאותיה בתחום הפיתוח העירוני. על פי אומדני הלמ"ס, 

 438,800 תגוררואביב, העיר השנייה בגודלה, ה בתל ,לשם השוואה. 21תושבים 882,700בירושלים 
 תגוררוה ,בחיפה, העיר השלישית בגודלהכמחצית ממספר התושבים בירושלים;  - םתושבי

 -בחיפה ו 189,000-כ - בתל אביב( 218,000-בית בירושלים היה כהמספר משקי תושבים.  279,600
 ).118,000-כ

 

 שיעור אוכלוסיית ירושלים מכלל האוכלוסייה
 

גבוה במידה  - 10%-כ האוכלוסייה במדינה מכללשיעורה של אוכלוסיית ירושלים היה  2016בשנת 
. )2.5%(ובאר שבע ) 3.4%(, חיפה )5.2%( תל אביב תושביהיחסי באוכלוסייה של  םניכרת משיעור

ערי המטרופולין ת ושיעורן היחסי של אוכלוסי לעומת ,זה נותר יציב בשנים שנבדקו שיעור

                                                           
 1967-2007 בירושלים שנה 40: בתוך ,42 - 15 עמ' שינוי", תהליכי - ירושלים "אוכלוסיית חושן, מאיה  13

 .15, עמ' )2008(
 .שם  14
15  What" Bertumen, Kassie & Gray Annemarie Shamsuddin, Shomon Vale, J. Lawrence

Affordable Housing Should Afford: Housing for Resilient Cities", in: Cityscape: A Journal of 
Policy Development and Research, vol. 16, pp. 21-49 (2014). 

למשל שינויים מהירים בהרכב האוכלוסייה ובאופי הצרכים הציבוריים הנדרשים, שינויי אקלים או שינויים   16
 רתיים אחרים.ואיומים כלכליים, דמוגרפיים או חב

 מקורותמו הבית משקי של מההכנסות, בין היתר, נגזרת האוכלוסייה של )ulnerabilityV( הפגיעות מידת  17
 הקיצון. אירוע קרות ערב שלהם ההכנסה

 .225 עמ' ),2016( לאומי וחוסן קיימות חיים, איכות מדדיממשלת ישראל,   18
 כשהמספרים מעוגלים לספרה אחת לאחר הנקודה.תוצאות החישובים בפרק זה מוצגות   19
 .2016במועד הביקורת היו נתונים עד שנת   20
נתוני האוכלוסייה של הלמ"ס מתבססים על נתוני המפקד ועל הנתונים המופיעים במרשם התושבים של   21

מנה החוצה) משרד הפנים. עם זאת, יש לציין כי מסיבות שונות יש בירושלים תנועה של תושבים (אל העיר ומ
שאינה מקבלת ביטוי במרשם התושבים. למשל, שוהים בלתי חוקיים בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה, או 

 החברתיות. םתושבים שעזבו את העיר אך לא שינו את כתובתם כדי לשמור על זכויותיה
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 0.4%, בתל אביב 0.3%ת של במגמת ירידה מתונה מתמדת (ירידה מצטבר ןהתאפייש האחרות,
  ).בבאר שבע 0.2%-ובחיפה 

 
 הרכב האוכלוסייה בירושלים

 

 ,) יהודים60.8%( 536,680 היו 2016ירושלים בסוף שנת  תושבי 882,700 ביןמלפי נתוני הלמ"ס, 
. לשם השוואה, שיעור 22) נוצרים ובני דתות אחרות%3( ,04926-) מוסלמים ו%36.2( ,053319

איש), שיעור המוסלמים  6,446,100( 74.7%היהודים מכלל האוכלוסייה במדינה בשנה זו עמד על 
 איש).  656,900( 7.6%על  -איש) ושיעור הנוצרים ובני הדתות האחרות  1,524,000( 17.7%עמד על 

 

 הגידול השנתי באוכלוסיית העיר
 קצב הגידול השנתי 

 

. 21%23במצטבר לאוכלוסיית ירושלים בשנים שנבדקו, גידול מצטבר של  וספונאיש  000154,-כ
-, שהוא גם ממוצע שיעור הגידול השנתי הכלל1.9%-בכל שנה גדלה אוכלוסיית העיר בממוצע בכ

בבאר  0.7%-ובחיפה  0.6%, בתל אביב 1%ממוצע נמוך יותר (היה הארצי. ביתר ערי המטרופולין 
 מוצג בתרשים שלהלן.של האוכלוסייה בירושלים העיקריים והגריעה  לוח מקורות הגידופיל .)שבע

 

 (באחוזים) 2016עד  2007 באוכלוסיית ירושלים,: שיעור השינוי השנתי הממוצע 1תרשים 

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהב על פי נתוני הלמ"ס

 

ושיעורו כמעט  ,ירושלים מקורו בריבוי טבעי תבאוכלוסיי הגידול עיקר כי עולה מנתוני הלמ"ס
 :פירוט להלן. מהעיר הגירהשלילי של מאזן  נוספת היאעקבית  מגמה. אינו משתנה

 
 ריבוי טבעי

 

 הממוצע השנתי הגידול שיעור העיר. תריבוי טבעי הוא המקור העיקרי לגידול באוכלוסיי
) היה גבוה משמעותית משיעור זה ביתר ערי 2.4%באוכלוסיית ירושלים עקב ריבוי טבעי (

 ).1.6%בבאר שבע) ובכלל האוכלוסייה ( 1%-בחיפה ו 0.5%בתל אביב,  1.1%המטרופולין (
 

שיעור תמותה נמוך, לשיעור ילודה גבוה  ביןנובע משילוב  הדברמניתוח נתוני הלמ"ס עולה כי 
 והקשישיםגידול בשיעור היחסי של הילדים עשויה להיות ווח הזמן הקצר בט מעותםאשר מש

, ורווחה חינוך שירותי על העירייה הוצאות יגדלו בעתיד כי לשער ניתן לכן .העיר באוכלוסיית
 ועליה להיערך לכך.

                                                           
  האוכלוסין. במרשםלפי הרישום  דת סיווג חסרילרבות   22
חושב על ידי חלוקת הנתון המצטבר באלפים בגודל האוכלוסייה בתחילת שנת הנתון המצטבר באחוזים   23

2007. 
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 מאזן הגירה פנימית
 

אותה  עוזביםכלומר מספר ה ,הגירה פנימיתשלילי של בשנים שנבדקו התאפיינה ירושלים במאזן 
יתר ערי המטרופולין שנבדקו, אולם את גם  נהאפיי מגמה זואליה.  מהגריםהיה גדול ממספר ה

 . להלן 1לים היה גבוה יותר. ראו לוח בירוששיעור הגריעה 
 

 2016עד  2007ים ובערי המטרופולין, גריעה של תושבים בירושלהשיעור  :1לוח 
 שיעור הגריעה המצטבר 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

 .עיבוד משרד מבקר המדינהב על פי נתוני הלמ"ס      
 

, 18,800-כ -תל אביב מתושבים,  72,600-כ בסך הכול נגרעו מירושלים בשנים שנבדקונמצא כי 
עולה כי מאזן ההגירה הפנימית בכלל הלמ"ס  מנתוני. 14,300-כ - באר שבעמו 12,500-כ -חיפה מ

זה (השלילי, מאזן היה ערי המטרופולין בשנים שנבדקו התאפיין בתנודתיות, אך בירושלים 
 היציב ביותר. כאמור) 

 

אליה  מהגריםהיה כמעט כפול ממספר ה 2016-שלים במספר העוזבים את ירועוד נמצא כי 
 מיישובים אחרים. 

 
 ריבויירושלים ביחס לערים אחרות אינו נובע רק מבמאזן ההגירה השלילי  ו הגבוה שלשיעור

דבר המצביע על כוח משיכה נמוך יותר  - יההגירה אלמיעוט המגם כי אם  ,הגירה אל מחוץ לעירה
העלה כי כמחצית העוזבים את העיר  24שיזמה עיריית ירושלים 2015-. מחקר מביחס לערים אחרות

חרדים. יעדי ההגירה העיקריים מהם דתיים וכרבע מהם היו חילונים, כרבע  2013 עד 2008בשנים 
העוזבים  .25מהעוזבים) 31%שלים (מהעוזבים) ומטרופולין ירו 48%אביב ( היו מטרופולין תל

בעלי השכלה מהם  61%( ובהשכלה גבוהה )34עד  20 מהם בני יםכשני שליש( מתאפיינים בגיל צעיר
סיבות  מהעוזבים ציינו כי הסיבה העיקרית לעזיבתם היא מחירי הדיור הגבוהים. 47% .)אקדמית

ות חיים ומתחים בין קבוצות נוספות שצוינו היו רצון להתקרב למשפחה ולחברים, תעסוקה, איכ
 אוכלוסייה.

 

של מאזן  עקביתוהסתמנה מגמה  ,מאוכלוסייתה 10%-נגרעו מירושלים כ 2016 עד 2007 בשנים
  iהגירה שלילי.

 
 השתקעות ראשונה של עולים 

 

כמו שיעור הגידול השנתי באוכלוסיית ירושלים עקב ריבוי טבעי, כך גם שיעור הגידול השנתי עקב 
אשונה של עולים התאפיין ביציבות: השיעור הממוצע היה זהה בשנים שנבדקו בכל השתקעות ר

 ). 0.3%), וגדול במקצת מבירושלים ובכלל הארץ (0.5%שלושת ערי המטרופולין (
 

 
 
 
 

                                                           
. 2015, מכון ירושלים לחקר ישראל, מסכם מסמך - וממנה לירושלים הגירהמיכל קורח ומאיה חושן,   24

היהודית, ושילב ניתוח של נתונים סטטיסטיים ושאלון שנשלח למדגם  ההמחקר נעשה רק על האוכלוסיי
 מייצג.

 בשנים שנבדקו היגרו תושבים מירושלים בעיקר לתל אביב ולבית שמש.  25
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 26תלות יחסי
 27הקשישים של התלות יחס

 

בכל אחת לעומת שאר ערי המטרופולין בירושלים היה הנמוך ביותר הקשישים יחס התלות של 
היה יחס התלות בכלל האוכלוסייה  בגיל העבודה, בממוצע.נפשות  100לכל  17שנבדקו: מהשנים 

 . 100-ל 22 - ובבאר שבע 100-ל 32 - , בחיפה100-ל 22 - , בתל אביב100-ל 18
 

 קשישיםיחס התלות של הבכל ערי המטרופולין ובכלל האוכלוסייה היה עוד עולה מהנתונים כי 
 ,9%של  -אביב  , בתל6%תה עלייה מצטברת של יבשנים שנבדקו. בירושלים הי עלייהבמגמת 

 . 16.5%עלייה מצטברת של הייתה כלל האוכלוסייה ב. 19%של  -ובבאר שבע  16%של  - בחיפה
 

 28הילדים של התלות יחס
 

מזה שאפיין  בכל אחת מהשנים שנבדקובמידה ניכרת היה גבוה בירושלים יחס התלות של הילדים 
 66לעומת בממוצע,  נפשות בגיל העבודה, 100לכל  90 את ערי המטרופולין ואת כלל האוכלוסייה:

 -אביב  בתל היה נמוך בהרבה:ממוצע יחס ה. בשאר ערי המטרופולין הבכלל האוכלוסייה 100-ל
 . 100-ל 49 -ובבאר שבע  100-ל 42 -, בחיפה 100-ל 33

 

בעוד  ,3%-בשיעור מצטבר של כבשנים שנבדקו  עוד עולה מהנתונים כי בירושלים ירד יחס התלות
 ). 2%ובבאר שבע () 7%(, בחיפה )6%( , בתל אביב)1.5%( עלה בכלל האוכלוסייה הואש
 

בירושלים, בערי המטרופולין  התלות של הילדים והקשישים יהשינוי ביחסשיעור  :2תרשים 
 2016 עד 2007, ובכלל האוכלוסייה

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהב על פי נתוני הלמ"ס

 
 29הכולל התלות יחס

 

בכל השנים שנבדקו היה יחס התלות הכולל בירושלים גבוה מזה שבכלל האוכלוסייה ובשאר ערי 
נפשות בגיל העבודה, ולעומת  100לכל  108: בירושלים 2016-ר בהמטרופולין, ובייחוד בלט הפע

ובבאר  100-ל 82 -, בחיפה 100-ל 60 -, בתל אביב (הנמוך ביותר) 100-ל 89 -זאת בכלל האוכלוסייה 

                                                           
נפשות  100ומעלה) ביחס לכל  65) או הקשישים (בני 19עד  0יחס התלות מוגדר כמספר הילדים (בני   26

 ).64עד  20המשתתפות בכוח העבודה (בני 
 נפשות בגיל העבודה. 100היחס בין מספר הקשישים לכל   27
 נפשות בגיל העבודה. 100בין מספר הילדים לכל היחס   28
 יחס התלות הכולל הוא צירוף של יחס התלות של הילדים ויחס התלות של הקשישים.  29
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 ירושלם -נתונים דמוגרפיים 

לעומת עלייה ), 2%בירושלים ירד (בשיעור מצטבר של עם זאת יחס התלות הכולל . 100-ל 77 -שבע 
 ). 7%(ובבאר שבע  )11%( , בחיפה)7%( בתל אביב ),5%מצטבר של  בשיעור( בכלל האוכלוסייה

 

בירושלים היה הנמוך ביותר באופן עקבי בשנים שנבדקו, בשל יחס  הקשישים של התלות שיחס אף
 ביחס עקבי באופן ביותר הגבוה בירושלים הכולל התלות יחס היה בעיר הילדים שלהתלות הגבוה 

 .האוכלוסייה ולכלל המטרופולין ערי ליתר
 

, בשל השלכותיה האפשריות על חיובית מגמה היאהמתונה ביחס התלות הכולל בירושלים  הירידה
במידה  גבוה עודנו בעירזאת יחס התלות  עםצמצום הנטל הכלכלי על האוכלוסייה העובדת. 

שירותים עירוניים לאוכלוסייה נרחבת של ילדים  לספק הנדרשתבפני העירייה,  אתגרים המציבה
 וקשישים. 

 

✰ 
 

 

 ההגירה מאזן נושא כי 2019 מפברואר המדינה מבקר למשרד בתשובתה מסרה ירושלים עיריית
 ,ומחקריה מצביעים על כך שיוקר הדיור הוא הסיבה המרכזית לעזיבת העיר ,עירה לקברניטי חשוב

ציינה כי רבים מהעוזבים הם  העירייהוכי יש ביקוש גבוה למגורים בירושלים אך ההיצע נמוך. 
 היצע את להרחיב יש שלדעתה גם מסרה העירייהמשפחות צעירות, ושליש מהעוזבים הם ילדים. 

  .תעסוקה מקומות לפתח זאת ולצד בעיר הדיור
 

היא מחויבת לתת הנחות גבוהות בארנונה  גבוה התלות יחס שבה כרשות אכן כיעוד ציינה העירייה 
כי כשמצבה הכלכלי של האוכלוסייה אינו טוב יש ו לקשישים ולמשפחות ברוכות ילדים -למגורים 

  קושי למשוך עסקים לעיר ולשפר את הכנסות העירייה מארנונה עסקית.
 

 לבחון העירייה על, הוצאותיה ועל העירייה הכנסות על בירושלים התלות יחס של ההשפעות נוכח
 .העירונית הכלכלה את ולחזק שלה ההכנסה מקורות את להגדיל דרכים

 

 מצבה הכלכלי של אוכלוסיית ירושלים 
 

למגורים, עיר היא צורת התיישבות הכוללת מגוון פעילויות ומבנים המשמשים בין השאר 
כלכלי של משקי בית, פעילות -לשירותים ציבוריים, למסחר, לתעשייה ולמלאכה. מצבם החברתי

כל אלה עשויים להשפיע על פיתוחה הכלכלי של  -בתי העסק בעיר והתכנון של שימושי הקרקע 
 העיר, על חוסנה הכלכלי ועל רווחת תושביה.

 

בה גם על חוסנה הכספי של העירייה. למשל, החוסן הכלכלי של העיר ותושביה עשוי להשפיע לטו
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 

 מארנונה. הכנסות העירייה  להגדיל את -וכפועל יוצא מכך , העסקים בעירלשגשוגם של 
 

משרד מבקר המדינה בדק מדדים שונים שיש להם זיקה לחוסנה הכלכלי של ירושלים, בהשוואה 
כלכלי שמפרסמת הלמ"ס, שיעורי העוני לפי נתוני -למצבן של ערים אחרות. נבדקו המדד החברתי

ת בכוח העבודה, המוסד לביטוח לאומי, ונתונים על שכר השכירים והעצמאים ושיעור ההשתתפו
הסקירה שלהלן, לפני נתוני הלמ"ס. כמו כן נבדקו תמהיל שימושי הקרקע בעיר ומצב העסקים בה. 

בדומה לתיאור המגמות הדמוגרפיות בפרק הקודם, נועדה להציג את האתגרים שעומדים בפני 
  .רווחת תושביהבשיפור פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ו הממשלה והעירייה בקידום
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 כלכלי-דד החברתיהמ
 

הרשויות המקומיות הוא מדד רשמי שמפרסמת הלמ"ס מדי  תכלכלי של אוכלוסיי-המדד החברתי
כלכלי העדכני ביותר של -. המדד החברתי30כמה שנים, והוא משמש את הממשלה בקבלת החלטות

בחשבון מגוון , והביא 2015והוא מבוסס על נתוני שנת  2018-הרשויות המקומיות בישראל פורסם ב
של  34רמת חייםו 33תעסוקה וגמלאות ,32השכלה וחינוך, 31תבחינים בתחומים דמוגרפיה

 האוכלוסייה בכל רשות.
 

 2015עד  1995חברתי של ירושלים, -: הדירוג הכלכלי3תרשים 

 
 .המדינה מבקר משרד עיבודב על פי נתוני הלמ"ס

 

חברתי היחסי של -חלה הידרדרות חמורה במצב הכלכלי 2002מהתרשים עולה כי החל משנת 
 iiתושביה.

 

ובאר שבע  7, חיפה באשכול 8באשכול  2015-תל אביב דורגה ב ,אשר לערי המטרופולין האחרות
טוב משל תושבי ירושלים. מבין ערי פורום  הןכלכלי של תושבי-ומכאן שמצבם החברתי ,5באשכול 

ושש ערים דורגו באשכול  7באשכול  - חמש, 6באשכול  - תיים, ש5, שתי ערים דורגו באשכול 15-ה
מניתוח נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות דורגו באשכול גבוה מזה של ירושלים.  כולן כלומר ,8

 ירושלים.מ גבוהמדורגות  מכלל העיריות 93%כי  עלה

                                                           
כלכלי של -מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות (אשכולות) לפי המצב החברתי הלמ"ס  30

 הוא הגבוה ביותר.  10תושביהן. אשכול 
 יעור המשפחות עם ארבעה ילדים ויותר.ש תלות, יחס גיל, חציון  31
 .54עד  25 בניבקרב  אקדמי תואר בעלי שיעור ,54עד  25 בני של לימוד שנות ממוצע  32
 , שיעורמעבודה הכנסה להן שאין 54עד  25 בנות נשים , שיעורמעלהו 15 בני מעבודה הכנסה בעלי שיעור  33

ששוויה נמוך  מעבודה הכנסה בעלי שיעור ,הממוצע השכרמ שנייםששוויה יותר מפי  מעבודה הכנסה בעלי
 .ושאירים בזקנה הכנסה והשלמת הכנסה הבטחת מקבלי שיעור ם,המינימו שכרמ

 רישיון בעד אגרהסכום  ממוצע (מספר המכוניות לאלף תושבים), מינוע רמת ,לנפש ממוצעת חודשית הכנסה  34
 .ל"בחו שהייה ימי מספר ממוצע ,רכב
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 ירושלים -דוח מיוחד 

 ירושלם -נתונים דמוגרפיים 

 

 ,כלכלי גבוה משל ירושלים-מדורגות באשכול חברתיבישראל מההשוואה עולה כי רוב הערים 
 אביב וחיפה. תלערי המטרופולין ובייחוד בולט הפער בינה לבין 

 

 מדדי איכות חיים
 

 ,איכות חיים, קיימות וחוסן ילאמץ שורה של מדדים בנושא 35קיבלה הממשלה החלטה 2015-ב
והטילה על  ,36מדיניותה לעצב אתחברתית ו-כדי לשפר את יכולתה לגבש אסטרטגיה כלכלית

טחון אישי, יציבור. המדדים שאומצו הם בתחומים כמו איכות התעסוקה, בבהלמ"ס לפרסמם 
על  37פרסמה הלמ"ס נתונים 2018-ב בריאות, דיור ותשתיות, רווחה אישית ורמת חיים חומרית.

 . 38חלק מהמדדים בערים הגדולות
 

הערים הגדולות לפי מדדי איכות  14דירוג ב 13-הירושלים נמצאת במקום  ,על פי נתוני הלמ"ס
במקום נמצאת  היאלעומת זאת  רצון מאזור המגורים.הבמדד שביעות אחרון הבמקום ו ,חייםה

 ציפיות ביחס לעתיד. ההראשון במדד מידת האמון במערכת הבריאות ובמקום השני במדד 
 

מדדים מצבה  22-המדדים הזמינים עבור ירושלים, ב 31 ביןמכי גם צוין בפרסום הלמ"ס בנושא 
 שלבירושלים תחושת האפליה  למשל,מדדים מצבה טוב יותר.  9-מהממוצע הארצי, ובפחות טוב 

ושביעות הרצון מהניקיון ומהשטחים הפתוחים  ,גבוהה מאוד בהשוואה לממוצע הארצי התושבים
כלל התאונות  ביןהתאונות הקטלניות מבעיר נמוכה ביחס לממוצע הארצי. לעומת זאת, מדד 

  נמוך מהממוצע הארצי. בירושלים בדרכים עירוניות
 

 שיעורי העוני
 

מדד נוסף המלמד על חוסנה הכלכלי של אוכלוסיית עיר ומשפיע על חוסנה הכספי של רשות 
בשוויון מקומית הוא ממדי העוני בקרב תושביה. העוני הוא תופעה חברתית בלתי רצויה, הפוגעת 

החברתי ובחוסנה הכספי של הרשות המקומית ומציבה אתגרים בניהולה. שיטת חישוב ממדי 
העוני שפיתח המוסד לביטוח לאומי ושנהוגה בישראל מתייחסת לנתוני ההכנסות של כלל משקי 

 . 40החציונית לנפש תקנית 39מההכנסה הפנויה 50%-הבית. קו העוני מחושב כרמת הכנסה השווה ל
 

שלהלן מובאים נתונים על שיעורי המשפחות שמתחת לקו העוני בירושלים, בתל אביב,  בתרשים
 .41, בהתאם לנתוני המוסד לביטוח לאומי2016עד  2013בחיפה ובכל הארץ בשנים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ). 19.4.15, "מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן" (33-של הממשלה ה 2494החלטה   35
 ).2.12.12, "מדדי איכות חיים" (32-של הממשלה ה 5255החלטה  - 2494ראו את ההחלטה שקדמה להחלטה   36
 .2016 ,מדדי איכות חיים בערים הגדולותהלמ"ס,   37
 ם.תושבי 100,000-ערים שאוכלוסייתן מונה יותר מ  38
 הכנסה בניכוי תשלומי חובה כמו מיסים.  39
מספר הנפשות במשק הבית אינו משפיע באופן אחיד על רמת החיים מהכנסה נתונה, משום שיש יתרון   40

לגודל. נפש תקנית היא יחידת חישוב הממירה את מספר הנפשות במשק בית לבסיס אחיד, המאפשר 
 השוואה בין משקי בית בעלי מספר נפשות שונה.

 נמצאו נתוני השוואה לערים נבחרות. הנתונים לא כללו את באר שבע. 2016עד  2013רק בדוחות לשנים   41
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 ירושלים -דוח מיוחד 

 ירושלם -נתונים דמוגרפיים 

 

 עד 2013ובכל הארץ,  בשלוש הערים הגדולותמתחת לקו העוני שהמשפחות  שיעורי: 4תרשים 
2016 

 
עיבוד , ב2016 - 2013 בשנים לאומי לביטוח המוסד של החברתיים והפערים העוני ממדי דוחות נתוניעל פי 

 .משרד מבקר המדינה
 

התרשים מציג פערים גדולים בין שיעור המשפחות העניות בירושלים לבין שיעורן בתל אביב, 
 2016-), וב35%יותר משליש מהמשפחות בירושלים הוגדרו עניות ( 2013-בחיפה ובכלל הארץ. ב

 .38%-שיעורן אף גדל ל
 

 2016-המוסד לביטוח לאומי מפרסם נתונים גם על שיעורי העוני בקרב ילדים. לפי פרסומיו ב
) עניים. באותה שנה היה שיעור הילדים העניים 55%-הוגדרו יותר ממחצית הילדים בירושלים (כ

 . 31%-כ -ובכלל הארץ  23%-כ -, בחיפה 10%-בתל אביב כ
 

, הן ביחס לכלל הארץ והן ביחס לשתי ד בירושליםומא התחולת עוני גבוה על מלמדים אלו נתונים
התרחבות  .בממדי העוני בירושלים מגמת גידולוכן על , חיפה ותל אביב -ערי מטרופולין אחרות 

העוני בעיר מציבה אתגרים בפני העירייה והממשלה בכל הנוגע לפיתוח הכלכלה העירונית 
 חוסנה הכספי של העירייה.ולחיזוק 

 

כלכליים -שנתית לצמצום פערים חברתיים-כנית רבולאשר ת 42החליטה הממשלה 2018במאי 
: חינוך והשכלה האלהבתחומים  ,2023עד  2018 עבור השנים ,פיתוח כלכלי במזרח ירושליםלו

שיפור איכות החיים  ,גבוהה, כלכלה ומסחר, תעסוקה ורווחה, תחבורה, שיפור השירות לאזרח
כלכלי של חלק -תוכנית שאפשר שיישומה יביא לשיפור המצב החברתי - ותכנון ורישום מקרקעין

 מאוכלוסיית העיר. 
 

העוני המתרחב פוגע ברווחתן של משפחות רבות, ביכולתן להתקיים בכבוד ובאפשרות של ילדים 
עלול להביא לגידול בהוצאות של  לקבל שוויון הזדמנויות. הגידול במצוקת העוני בירושלים גם

 העירייה בתחום הרווחה ולפגוע ביכולתה לגבות את מלוא מיסי הארנונה.
 
 

  

                                                           
, "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים" 34-של הממשלה ה 3790החלטה   42

)13.5.18.( 
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 ירושלים -דוח מיוחד 

 ירושלם -נתונים דמוגרפיים 

 43שיעורי השתתפות בכוח העבודה
 

ההשתתפות בכוח העבודה משפיעה על רמת החיים ועל ממדי העוני. ככל שמספר המועסקים רב 
שים שלהלן מובאים נתונים על יותר, עשויה להצטמצם ההסתמכות על מערכות הרווחה. בתר

 שיעורי השתתפות בכוח העבודה בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובכלל הארץ.
 

 עד 2012, הארץ כללבו בשלוש הערים הגדולותבכוח העבודה  השתתפותה שיעור: 5 תרשים
2016 

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני הלמ"ס ב

 

התרשים מראה את שיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה בקרב תושבי ירושלים, לעומת המצב 
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה  -בתל אביב, בחיפה ובכלל הארץ. ניכרת גם מגמת שיפור מסוים 

, ואולם הפערים בין ירושלים לערים 2016בשנת  54%-לכ 2012בשנת  50%-בירושלים עלה מכ
 עותיים. האחרות עודם משמ

 
 נתונים על שכר

 

פערי שכר מביאים לפערים כלכליים, לפערים בכוח הקנייה ולפערים ברמת החיים. בכלל הערים 
מהמועסקים הם שכירים והשאר מוגדרים עצמאים. נתונים על שכר חודשי  90%-בישראל יותר מ

נבחרות יכולים ללמד על ממוצע, הן של שכירים והן של עצמאים, בירושלים בהשוואה לערים 
הפערים הכלכליים בין תושבי ירושלים לתושבי שאר הערים. להלן נתונים על פערי השכר בשנים 

 בין ירושלים לבין קבוצות ההשוואה שלה. 2016עד  2007
 

ע צ ו מ מ י  ש ד ו ח ם  י ר י כ ש ר  כ  ש
 

 שלהלן מציג נתונים ומגמות של שכר השכירים החודשי הממוצע בירושלים ובערים התרשים
 נוספות.

  

                                                           
 ומעלה. 15-וכלוסיית בני השיעור המועסקים והבלתי מועסקים המחפשים עבודה באופן פעיל, מכלל א  43
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 ירושלים -דוח מיוחד 

 ירושלם -נתונים דמוגרפיים 

 ובכלל 15-ה פורום בעריהמטרופולין,  בערי, בירושליםשכירים חודשי ממוצע  שכר: 6 תרשים
 (בש"ח) 2016 עד 2007, הערים

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות, ב

 

התרשים מלמד כי שכר השכירים החודשי הממוצע בירושלים נמוך לעומת שכר זה בכל אחת 
 מקבוצות ההשוואה, ומלמד כי פערים אלו התרחבו במהלך השנים. 

 

ם ו מ י נ י מ ר  כ ש ד  ע ם  י ר כ ת ש מ ה ם  י ר י כ ש ה ר  ו ע י  44ש
 

הנתונים על שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום מספקים היבט נוסף להבנת הפערים 
כליים בין תושבי ירושלים לתושבים בערים אחרות. מספר רב של מועסקים שאינם חוצים את הכל

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 

שלחי יד שאינם דורשים השכלה גבוהה ומועסקים בענפים עתירי עבודה בלתי מינימום עוסקים במ
; כמו כן, עבודה בענפי החינוך והשירותים מגדילה את הסיכוי להשתכר שכר מינימום. 45מיומנת

 בירושלים רוב העובדים מועסקים בענף החינוך, בשירותי בריאות ורווחה ובמינהל מקומי וציבורי.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 סכום שהוגדר בדין ושלכל עובד ישולם לא פחות ממנו.  44
 . 122 - 121, עמ' 2014 לשנת דוחבנק ישראל,   45
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 ירושלים -דוח מיוחד 

 ירושלם -נתונים דמוגרפיים 

 

 עריבהמטרופולין,  עריבהשכירים המשתכרים עד שכר מינימום בירושלים,  שיעור: 7 תרשים
 2016 עד 2007, העיריות כללבו 15-ה פורום

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות, ב

 

נימום, התרשים לעיל מראה כי כמחצית המועסקים בירושלים אינם משתכרים יותר משכר המי
וכי יש פער ניכר בין ירושלים לשאר הערים בעניין זה. התרשים גם מראה את התרחבות הפערים 

 הכלכליים בין תושבי ירושלים לתושבים בקבוצות ההשוואה שלה. 
 

ת ע צ ו מ מ ת  י ש ד ו ח ם  י א מ צ ע ת  ס נ כ  ה
 

 התרשים שלהלן מציג את ההכנסה החודשית הממוצעת של עצמאים בירושלים ובערים נוספות. 
 

-ה פורום עריבהמטרופולין,  עריבעצמאים בירושלים,  שלחודשית ממוצעת  הכנסה: 8 תרשים
 (בש"ח) 2016 עד 2007, הערים כללבו 15

 
 .המדינה מבקר משרד עיבודעל פי נתוני הלמ"ס ב
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 ירושלים -דוח מיוחד 

 ירושלם -נתונים דמוגרפיים 

 

מהתרשים עולה כי לעצמאים בירושלים הייתה לאורך השנים שנבדקו הכנסה ממוצעת נמוכה מזו 
ובכלל העיריות. בעיקר בולטים ההבדלים בין  15-עצמאים בערי המטרופולין, בערי פורום השל 

. יוצא אפוא שהפערים הכלכליים בין אוכלוסיית 15-ירושלים לערי המטרופולין ולערי פורום ה
ירושלים לאוכלוסייה בקבוצות ההשוואה גדלו גם בהיבט זה, בדומה להתרחבות הפערים בשכר 

 י בשיעורים מתונים יותר.השכירים, אם כ
 

המידע המקובץ לעיל מצביע ברורות על קיומם של פערי שכר והכנסה בכל ההיבטים, בין הממוצע 
בירושלים לבין הממוצע בכל אחת מקבוצות ההשוואה הרלוונטיות, ועל כך שהפערים הללו 

אחד המבחנים למתן הנחות בארנונה, כך שמצבם  ןרמות הכנסה נמוכות ה הולכים ומתרחבים.
הכלכלי של תושבי העיר עלול להביא גם לפגיעה בחוסנה הכספי של העירייה. כושר השתכרות 

עלול להביא לעוני ולהגדלת ההוצאות של נובע לעיתים מסיבות אובייקטיביות ו נמוך של תושבים
טרפים אפוא לממצאים אחרים נתונים אלו מצ העירייה והממשלה בתחום שירותי הרווחה.

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.
 

 תמהיל שימושי קרקע 
 

השימוש בו. בתרשים להלן מובאים נתונים על תמהיל שימושי את שטח העיר ניתן לסווג לפי 
 15-הקרקע למגורים, למסחר ומשרדים ולתעשייה בירושלים, בערי המטרופולין, בערי פורום ה

. תמהיל שימושי הקרקע משקף את אופי הפעילות הכלכלית בעיר 46ובכלל הערים לפי נתוני הלמ"ס
 ומצביע על פוטנציאל ההכנסות מארנונה.

 

המטרופולין,  עריבבירושלים,  תעשייהלו ומשרדים מסחרלשימושי קרקע למגורים, : 9שים תר
 (באחוזים) 2013 ,הערים כללבו 15-ה פורום עריב

 
 

 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני הלמ"ס ב
 

מהתרשים עולה כי בירושלים שיעור השטחים המיועדים למגורים גדול מבערי המטרופולין, בערי 
 ובכלל הערים, ואילו שיעור השטחים המיועדים לפעילות עסקית קטן יותר.  15-ם הפורו

 
 

                                                           
מסך הקטגוריות שלפיהן סיווגה וקיבצה הלמ"ס את שימושי הקרקע נבחרו שימושי קרקע בשטחים   46

 העירייה מארנונה.  עירוניים שיש להם זיקה לפיתוח כלכלי ולהגדלת הכנסות
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משימושי הקרקע בירושלים הם למגורים, ואילו בערי המטרופולין  33%-מהנתונים עולה כי כ
. 21%-כ -ובכלל הערים  27%-כ - 15-, בערי פורום ה24%-שיעור הקרקע המיועדת למגורים הוא כ

י הקרקע בירושלים מיועדים למסחר ולמשרדים, ואילו בערי המטרופולין משימוש 2.7%-רק כ
השיעור של שטחים  בהתאמה; בכלל הערים 5.2%-ו 5.5% -שיעורם כמעט כפול  15-ובערי פורום ה

 . 2.7% -אלו דומה לזה של ירושלים 
 

ערי , ואילו בערי המטרופולין וב1.2%בירושלים שיעור שטחי הקרקע המיועדת לתעשייה הוא 
 בהתאמה.  2.5%-ו 2.3% -שיעורם כפול  15-פורום ה

 

הגלום בייעודי הקרקע הקיימים לפיתוח  הפוטנציאל בירושליםהאמור לעיל עולה כי  מכלל
 שהארנונה מאחר. 15-מקומות תעסוקה ומסחר קטן מזה שבשאר ערי המטרופולין ובערי פורום ה

הקרקע למגורים,  שימושישמניבים  זומ הגבוה ולתעשייה למסחרשמניבים שימושי קרקע 
 גם לחיזוק החוסן הכספי של העירייה. לתרום עשויפיתוחם 

 

 בירושלים מצב העסקים 
 

היו עסקים קטנים  99.5%-, ומהם כ520,000היה מספר העסקים הכולל בישראל  2015בסוף שנת 
ובינוניים, הנחשבים למנוע צמיחה משמעותי למשק. לפי נתוני משרד הכלכלה והתעשייה, עסקים 

מכלל המועסקים  61%-מהתוצר העסקי והם מעסיקים כ 53%-קטנים ובינוניים אחראים ל
 . 47מהמגזר העסקי. עסקים אלו נחשבים כתורמים העיקריים לתוספת משרות במשק

 

מכלל העסקים בישראל.  7%עסקים פעילים ושיעורם היה  38,300-היו בירושלים כ 2015בשנת 
 .48)4%-עסקים (כ 21,200-כ -), ובחיפה 13%-עסקים (כ 70,200-בתל אביב פעלו באותה שנה כ

 

ולה בישראל מבחינת שטחה ואף מבחינת מספר תושביה, הכפול מזה אף שירושלים היא העיר הגד
של תל אביב, שיעור הפעילות העסקית בתל אביב כפול משלה. בחיפה יש שליש ממספר התושבים 
בירושלים, אבל שיעור העסקים בה הוא כמחצית שיעורם בירושלים. נתונים אלו מעידים גם הם 

 ירושלים.על היקף נמוך יחסית של פעילות עסקית ב
 

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי מאפייני האוכלוסייה ומצבן של 
תשתיות התחבורה אל העיר מקשים את פיתוח העסקים בה. עם זאת, מצב העסקים בעיר במגמת 

גידול ממוצע הגבוה יותר  -בשטח הבנוי של עסקים  17%-חל גידול של כ 2016-ל 2006צמיחה ובין 
וצע הארצי. עוד ציינה העירייה כי גיבשה תוכניות אסטרטגיות להרחבתם של העסקים וכי מהממ

 היא פועלת לחיזוק העסקים הקיימים בעיר.
 

✰ 
 

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי יש הבדלים ברמת העוני בין המגזרים 
קשר בין מספר המפרנסים במשפחה  השונים בעיר (יהודים שאינם חרדים, חרדים וערבים), וכי יש

לעוני שלה. העירייה ציינה כי תחולת העוני בקרב ערביי ירושלים גבוהה יותר מתחולת העוני בקרב 
ערביי ישראל. עוד מסרה העירייה כי פיתחה מודל כוללני ששמו "אפיקי הצלחה" לחילוץ 

מניבה תוצאות מרשימות. אוכלוסייה מעוני, וכי בעקבות פיתוח מודל זה היא מיישמת תוכנית ה
 העירייה הוסיפה כי צמצום הפערים הוא אחד מהיעדים המרכזיים של כל גורמי העירייה. 

 

ודה, הרווחה והשירותים החברתיים פירט בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר העב משרד
מים שורה של תוכניות פרטניות שהוא מיישם בשיתוף עיריית ירושלים, כמו תוכנית "נוש 2019

משפחות. עם  200-לרווחה במרכז עוצמה" להתמודדות עם עוני של משפחות, שבמסגרתה טופלו כ

                                                           
 הקטנים העסקים מצב - תקופתי דוחמשרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,   47

  .7, 3, עמ' 2017, בישראל בינונייםהו
 .2016 - 2015ירושלים  ,159 סטטיסטיקלנתוני הלמ"ס,   48
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זאת ציין המשרד כי הוא פועל במסגרת המשאבים שברשותו, במגבלות הקיימות ובהתאם 
למאפייני העיר. עוד פירט המשרד תוכניות שהוא מפעיל לעידוד התעסוקה בקרב האוכלוסייה 

ה הערבית בעיר וכן תוכניות המיועדות לאוכלוסייה הסובלת ממצוקה החרדית והאוכלוסיי
 כלכלית. 

 

בכוח העבודה בין מגזרי  תי יש הבדלים בשיעור ההשתתפוכעיריית ירושלים מסרה בהקשר זה 
האוכלוסייה השונים בעיר. העירייה ציינה כי מדובר באתגר לאומי הרלוונטי גם לערים אחרות 

חרדית, וכי היא פועלת להגדלת ההשתתפות של המגזרים אוכלוסייה שיש בהן אוכלוסייה ערבית ו
 זר השלישי.השונים באמצעות תוכניות המותאמות להם ובשיתוף משרדי ממשלה וארגוני המג

 

יש מגמת גידול בהיקף אשר להיקף השטחים המיועדים לתעסוקה ולמסחר ציינה העירייה כי 
. העירייה הוסיפה כנית להקמת מרכז תעסוקה בכניסה לעירוהיא גיבשה תכי ו ,השטחים העסקיים

 כי היא פועלת לחיזוק העסקים הקיימים בעיר.
 

האמורות תחולת העוני בירושלים הולכת משרד מבקר המדינה מציין כי למרות התוכניות 
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 

א את הדברים לדיון ולבחון דרכים נוספות ומקיפות לטיפול בעוני, ובמידת הצורך אף להבי
לפעול לקידום תוכניות לעידוד התעסוקה בירושלים ולעודד  להמשיךבממשלה. כמו כן, יש 

 פעילות של עסקים כמנוע לצמיחה כלכלית בה.
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i  של מאזן הגירה  עקביתוהסתמנה מגמה  ,מאוכלוסייתה 10%-ירושלים כהעיר נגרעו מ 6201 עד 2007 בשנים
  שלילי.

ii   ירושלים חברתי היחסי של תושבי-חלה הידרדרות חמורה במצב הכלכלי 2002משנת. 
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 החוסן הכספי של עיריית ירושלים וניהולה הפיננסי
 תקציר

 

 רקע כללי
 

יסוד:  בחוקמעמד מיוחד מתוקף היותה בירת ישראל. מעמד זה קיבל ביטוי  ירושליםעיר ל
כי הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של , בין היתר, נקבעבו ש ,ירושלים בירת ישראל

ידי הקצאת משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד  ירושלים ועל רווחת תושביה על
לירושלים  כי נקבע עודלעיריית ירושלים (מענק הבירה) באישור ועדת הכספים של הכנסת. 

יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה 
משרד ירושלים  -נייניה הממשלה אף הקימה משרד ממשלתי העוסק בע ובנושאים אחרים.

החוסן הכספי של עירייה הוא אבן בוחן לניהולה התקין, לעצמאותה וליכולתה לתת  ומורשת.
  שירותים הולמים לתושביה.

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

התמורות שחלו  המופקדים בידה וענייניה הפיננסיים. הציבור כספי בניהולבחיסכון וביעילות 
הגברת התחרותיות, צמצום הריכוזיות,  לרבות - בעשור האחרון בסביבה הפיננסית בישראל

קומיות לבחון את הרשויות המ ותמחייב - ח המיקוח של הצרכןוהגדלת השקיפות וחיזוק כ
 את הסביבה הפיננסית ולמצות את היתרונות הגלומים בה כדי לחסוך כספי ציבור.מחדש 

 

מיליארד  5.6-קרוב ל זהמ ,מיליארד ש"ח 7.4-כעמד תקציבה של עיריית ירושלים על  2017בשנת 
עיקרו מיליארד ש"ח בתקציב הבלתי רגיל. התקציב הרגיל מורכב ב 1.8-כש"ח בתקציב רגיל ו

השתתפות משרדי ממשלה במתן שירותים ממיליארד ש"ח,  3.2-הכנסות עצמיות בהיקף של כמ
מיליון  700-מקבלת מהממשלה (כ עירמענק שהמיליארד ש"ח ומ 1.6-ממלכתיים בהיקף של כ

חברתי של -בדירוג הכלכלי 10מבין  5דורגה ירושלים באשכול  2002עד  1995בשנים  .1ש"ח)
-, ב4 באשכול דורגה 2008עד  2003. בשנים הלמ"ס) -(להלן  לסטטיסטיקהשכה המרכזית הל

חברתי -הכלכליחלה הידרדרות במצב  3200-מ . כלומר22באשכול  - 2015-, וב3באשכול  - 2013
מדדי איכות בהערים הגדולות  14בדירוג  13-ה ירושלים נמצאת במקום היחסי של תושביה.

מצביעים המדדים כמו כן ישנם  רצון מאזור המגורים.ה במדד שביעותאחרון הבמקום ו ,חייםה
 על גידול ניכר בתחולת העוני של אוכלוסיית העיר ועל בעיות מבניות בכלכלה העירונית. 

 

-מעמדה של ירושלים כעיר בירה וכמרכז דתי עולמי, הגיוון של אוכלוסייתה ומצבה החברתי
מציבים בפני העירייה אתגרים רבים בניהולה של  ,כלכלי, לצד פריסתה הגיאוגרפית וגודלה

חברתית נמוכה של האוכלוסייה עלולה להקטין את הכנסותיה של העירייה -העיר. רמה כלכלית
פיתוחה הכלכלי של  אתסי ארנונה, להגדיל את הוצאותיה על שירותי רווחה ולהקשות יממ

 העיר. 
 
 

 ביקורתהפעולות 
 

 שלהכספי  לחוסן הנוגעים נושאים המדינה מבקר משרד בדק 2018נובמבר עד  יוני בחודשים
כדי לנסות לעמוד על מצב העיר והעירייה  הבדיקה נעשתה .הפיננסי הולניהול ירושליםעיריית 

 לתושבים השירותים איכות עלבתחומים שעשויים להשפיע על החוסן העירוני במובנו הרחב, 
 שיפור כלכלת העיר וחיזוק חוסנהנוגע לפני העירייה בלהאתגרים העומדים  ועל רווחתםעל ו
 

                                                           
 .2017העירייה לשנת על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של   1
כלכלי של -מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות (אשכולות) לפי המצב החברתי הלמ"ס  2

 מפרסמת את הדירוג אחת לכמה שנים.הוא הגבוה ביותר. הלמ"ס  10תושביהן. אשכול 
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 לערי, 3רופולין בישראלבין ירושלים לשאר ערי המט השוואההצורך נעשתה  במידת הכספי. 
 נעשו השלמה ובדיקות, ירושלים בעיריית נעשתה הבדיקה. 5ולכלל העיריות 154-ה פורום

 נתוני על בעיקרה מתבססת הבדיקה .יפו-אביב תלבאר שבע, חיפה ו ובעיריות הפנים במשרד
 הלמ"ס. נתוני ועל המקומיות הרשויות של המבוקרים הכספיים הדוחות

 

 

 הליקויים העיקריים
 

 הכספי של עיריית ירושליםסיכון לחוסנה 
 

עיריית ירושלים אינה יכולה להיחשב עירייה איתנה, משום [נוסח חדש] על פי פקודת העיריות 
מנם ותקציבה של העירייה אשהיא מקבלת מהממשלה. הבירה תלוי במענק  תפקודה השוטףש

היה שיעור  2007שנת ב :הייתה נקלעת לגירעונות כבדיםהיא  מאוזן, אולם ללא מענק הבירה
 700-(כ 13%-שיעורו כהיה  2017שנת וב ,מיליון ש"ח) 197-(כ מתקציב העירייה 6%-מענק כה

 התוהדבר חושף א ,גוברתהולכת וממשלה מענקי התלותה של עיריית ירושלים במיליון ש"ח). 
  .סיועהצץ וקים א לסיכונים כלכליים ועלול להביא לפגיעה ביציבותה

 

אמות מידה ולא על יסוד  ,סכום מענק הבירה נקבע מדי שנה במשא ומתן בין העירייה לממשלה
לבין משרד האוצר והביא לחוסר  העירייה. הדבר עורר בשנים האחרונות מחלוקות בין ברורות
דיונים בין ה, אך הליקוי טרם תוקן. 6מבקר המדינה העיר על כך בעבר .בתכנון הכספי ודאות

נקלעו למבוי  כאמוראמות מידה  תעינציגי משרד הפנים, משרד האוצר ועיריית ירושלים לקב
 סתום.

 

 צמצום ניכר בשיעור הגירעון המצטבר ,כמו איזון תקציבי ,לצד תבחינים כספיים חיוביים
 כמו ,נה הכספי של העירייההמסכנים את חוס ישנם גורמים ושיפור בשיעור גביית הארנונה,

 ,בשנה 1.3%-קצב ירידה ממוצע של כ -ירידה עקבית בשיעור ההכנסות העצמיות שלה  של מגמה
רשות המגדיר מתחת לסף  אלכארבע שנים בתוך לרדת ירושלים עיריית אם יימשך עלולה ש

 איתנה.כ מקומית
 

צוות לבחינת  יוקםבע כי וקוהפנים הבין משרדי האוצר  2018על אף הסיכום התקציבי ממרץ 
נכון  -הכספי בות לחוסנה ודרכים להגדלת ההכנסות העצמיות של עיריית ירושלים, החש

 הצוות כנדרש.הוקם טרם  2018לספטמבר 
 

על העברת  הממשלהעיכוב ביישום החלטות חוסנה הכספי של ירושלים מושפע לרעה מה
 למרות זאת; 2018-מ מבקר המדינה של משרד , נושא שנכלל בדוחלעירהיחידות הממשלתיות 

 חדרי אירוח 6,000בניית  לא יישמה הממשלה את ההחלטות בעניין זה. כמו כן מתעכבת
צפוי להגדיל הממשלה היה יישומן המלא של החלטות  ירושלים בהתאם להחלטת הממשלה.ב

לא ירושלים מזרח ב על שטחים רבים, נוסף על כך .ש"חבעשרות מיליוני  עירייהההכנסות את 
 ."חוני שינזק שנאמד במאות מיללקופת העירייה והדבר מסב  ,הסדר מקרקעיןזה שנים חל 

עד  במזרח ירושלים ןקיבלה הממשלה החלטה להסדיר את המקרקעי 2018במאי  ואולם רק
 .2025שנת 

 

                                                           
 מקומיות) ומועצות (עיריות עירוניים יישובים של רב מספר שבו תפקודי אוגרפייג מרחב הואמטרופולין   3

 מקיימים היישובים אחת. תפקודית ישות ויוצרים לזה זה הסמוכים )אזוריות במועצות( כפריים ויישובים
ערי המטרופולין בישראל הן ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר  ותרבותיים. חברתיים כלכליים, קשרים ביניהם

 שבע. 
או מענקי  ןאלו אינן מקבלות מענקי איזו עיריותבישראל.  "ריות העצמאיותהעי"מאגד את  הערים 15רום פו  4

הפורום כולל את  מנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.הן ממשלתיים, ו פיתוח
 ראשוןתקווה,  סבא, נתניה, פתח ה, חדרה, חולון, חיפה, כפריאשדוד, באר שבע, גבעתיים, הרצליהעיריות: 

 .יפו-גן, רעננה ותל אביב לציון, רחובות, רמת
 בנתונים על כלל העיריות כלולה עיריית ירושלים.  5
 . 28), עמ' 2018( ירושלים של מעמדה וחיזוק פיתוחה: מיוחד דוחמבקר המדינה,   6
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 של העירייה ליקויים בניהול הפיננסי
 

בקנה אחד עם  יםעול םשל עיריית ירושלים שאינתפקודה בוליקויים בניהולה הפיננסי  נמצאו
 עקרונות של מינהל תקין, יעילות, חיסכון ושימוש זהיר בכספי הציבור. להלן דוגמאות:

 

י :-א ת י נ ו י ע ר ת  י ב י ר ת  פ י ק עיריית ירושלים עודפי ניהלה  2017נכון לסוף שנת  ז
עודפים ב ש"ח מקורם ןמיליו 469.5-כמהם ש"ח, מיליארד  1.3-מזומנים ממקורות שונים בסך כ

לא זקפה  העירייהבמשך כעשור  קרנות לעבודות פיתוח.בהזמניים בתקציבים הבלתי רגילים ו
והשתמשה בהכנסות המימון שהניבו לתקציבה הרגיל ללא  ,אלועודפים זמניים ל 7ריבית רעיונית

. ולמעשה מהמטרות שלשמן יועד וש"ח נגרע ןמיליו 41.3-כך שכ ,שר הפנים ו הנדרש שלאישור
, אף שהליקוי קיבל ביטוי בדוחות הכספיים זה א אכף את ההוראות בנושאמשרד הפנים ל

 המבוקרים של עיריית ירושלים ושל רשויות אחרות.
 

ך יה י ל ה ב ת  ו פ ו ל ח ת  ק י ד ב ר  ד יע א ר ש א ו  ק ס  ו י מועצת עיריית ירושלים  :ג
אליו ולבנק פנייה לאחר  ,מאחד הבנקים בישראל בשווי מיליארד ש"חלגייס קו אשראי אישרה 

להביא  ותעשוי שהיוהאשראי  קו סלגיוהצעה. העירייה לא בחנה חלופות נוספות  תף לקבלנוס
 .כספי הציבורמ לחיסכון של מיליוני שקלים

 

תיה ו א ו ש ת ר  ח א ב  ק ע מ ר  ד ל ע מ ג ת  ו פ ו לא עקבה עיריית ירושלים אחרי  2009-מ :ק
תקציבית שבחרה ביחס  יהיבפנסהתשואה של שתי קופות הגמל המרכזיות להשתתפות 

את מכלול שיקולי בחירת ולא קיימה אף דיון כדי לבחון  ,לתשואות של שאר קופות הגמל בשוק
 העירייהתשואת אחת הקופות שבה נוהלו כספי הייתה  2015עד  2012בשנים  קופת הגמל.

הקופה בעלת התשואה  .10% ן,בהשוואה לרובבשיאו היה הפער,  ,הנמוכה ביותרהתשואה 
לעיריית ירושלים  היו 2017נכון לסוף שנת  .2015הוחלפה בקופה אחרת בשנת  הנמוכה ביותר

קרי המשמעות הכספית של  ,הקופות שתי בין שווה כמעט בחלוקה שנוהלומיליון ש"ח  80-כ
  ש"ח. 400,000-שמשיאה קופת הגמל הוא כ אחוז אחד בתשואה

 

ב ם  י י ו ק י בל ה  י י ב ת ג ו ע צ מ :א י א ר ש א י  ס י ט ר העירייה לא קבעה מדיניות  כ
 ובתוך כך לא בחנה את האפשרות לחסוך ,מושכלת לשימוש בכרטיסי אשראי כאמצעי גבייה

  .בעמלות הסליקה שהיא משלמת
 

: ר ח ס מ ת  ו ל מ ע ם  ו ל ש עיריית ירושלים לא נקטה פעולות כגון מכרז או הליך תחרותי  ת
 .בפעילות ההשקעה שלה כדי להוזיל את עמלות המסחר

 

 כלכלי ליקויים בהתקשרות לביצוע עבודת ייעוץ
 

, בסכום 2017-בהליך התחרותי שקדם להתקשרות עיריית ירושלים ב חמורים נמצאו ליקויים
מיליון ש"ח, עם חברת ייעוץ לביצוע עבודה בנושא "אתגר התקציב השוטף של עיריית  2.3של 

ירושלים". לשני מציעים ניתן פרק זמן של כיומיים להגיש הצעה, לעומת כשבועיים שהיו למציע 
יימה התק שזכהעם המציע כמו כן,  ;מלהגיש הצעת מחירשזכה, ולכן אחד משני המציעים נמנע 

המציעים ואילו עם  ,עובדיהמ כמהו מנכ"ל העירייה ,בנוכחות ראש העירייהמקדימה פגישה 
ה לשני תהעירייה לא ציינה בפניי ;קש זאתיבאף שאחד מהם  לא התקיימה פגישה, האחרים

בציון שיינתן  ןהזוכה ומה משקל בבחירתשישמשו אותה אמות המידה  ןהמציעים שלא זכו מה
. האמורותאמות המידה לא ניתן לדעת אם ידע על לכן להצעות. הפנייה למציע שזכה לא תועדה, 

הוגנות  שקיפות, כך פגעה העירייה בעקרונות יסוד של הליכים תחרותיים כמו שוויון הזדמנויות,
 .ספי ציבורכלפי כל אחד מהמתמודדים בהליך וחיסכון בכ

 

  

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

 פנים.הלהנחיות משרד 
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 ההמלצות העיקריות
 

דרכים להגדלת ההכנסות העצמיות של לבחון על עיריית ירושלים ועל משרדי הפנים והאוצר 
את תלותה הגוברת ככל הניתן לצמצם לגוון את מקורות ההכנסה שלה מארנונה,  ,העירייה

 . דבר שיתרום לשיפור חוסנה הכספי ,לחזק את כלכלת העירכן ו במענק הבירה
 

מענק הבירה, כדי קביעת גובה מוסכמות ל ברורות מידה אמותעל משרד הפנים לפעול לגיבוש 
 למנוע מחלוקות ולהבטיח ודאות בתכנון הכספי.

 

 ,עיריית ירושליםתקציב הרגיל של ין הבמשאבים בעל משרדי הפנים והאוצר לבחון את הפערים 
ולבחון  ,אחרות שנבדקומקומיות לרשויות  לבין התקציב שיש ,שירותים לתושביםלמתן שנועד 

 דרכים לצמצום הפערים בין הרשויות. 
 

בנוגע להעברת יחידות ממשלתיות לירושלים  על הממשלה לפעול ליישום המלא של החלטותיה
בירת  ירושלים :יסודלממש את מחויבותה בהתאם לחוק בכך ו ,ולתוספת חדרי אירוח בעיר

 .ישראל
 

 רעיונית ריבית ולזקוףמשרד הפנים "ל מנכ חוזר להוראות בהתאם לפעול ירושלים עיריית על
 לנקוט הפנים משרד על .נטו רגילים בלתי בתקציבים זמניים ולעודפים פיתוח לעבודות לקרנות
  .אלה הוראות של מןיישוכדי לאכוף את  פעולות

 

כדי שתוכל  לפעם את קופות הגמל שבחרה ואת תשואותיהןעיריית ירושלים לבחון מפעם על 
 לקבל החלטות מושכלות בנושא.

 

גיוס קו לגבש נהלים שיבטיחו קיום הליכים תחרותיים ובחינה של חלופות לירושלים  עיריית על
 או כל הליך תחרותי אחר ,מכרז לקיים . כמו כן עליההמימון עלויות את להוזיל כדי ,אשראי

כדי להביא  ,בפעילות ההשקעה שלה גובה עמלות המסחרלבנוגע ת הדין, בהתאם להוראו
 .השוויוןולהבטיח את עקרון  לחיסכון בניהול כספי הציבור

 

לשימוש צורך בגיבוש מדיניות ועקרונות מנחים ה לעירושלים לתת את הדעת על עיריית 
 .לחסוך בעלויות כדי ,כאמצעי גבייהבכרטיסי אשראי 

 

, והוגנים שהיא תקיים יהיו שוויוניים התחרותיים ההליכיםלהקפיד על כך ש ירושלים עיריית על
 . מהבחינה הכלכלית ושהם יבטיחו בסופו של דבר התקשרויות מיטביות

 
 

 סיכום
 

ניכר של  וצמצום התקציב של מאוזן ניהול על הקפדה לצד ממכלול הממצאים עולה כי
תלותה בממשלה ו אינה איתנה מהבחינה הכספיתהמצטברים, עיריית ירושלים  תהגירעונו

נמוכים בהרבה מאלו שיש  הלמתן שירותים לתושבי ברשותההולכת וגדלה. המשאבים ש
כלכליים של העיר -בממוצע לערי המטרופולין האחרות. המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים

  יה ולהיחלשותה הכלכלית.עלולים להביא להכבדה נוספת על תקציב העירי
 

בקנה אחד עם עקרון  יםליקויים שאינם עולבחלק מהנושאים שנבדקו בביקורת נמצאו 
דר מדיניות התואמת את הסביבה הפיננסית יעליקויים נובעים מהההחיסכון. חלק מ

קידום התחרות, צמצום הריכוזיות והגדלת המתאפיינת ב ,שהתפתחה בישראל בעשור האחרון
המיקוח של הצרכן. על כן, על עיריית ירושלים לאמץ כלים שיאפשרו לה לשפר את ניהולה ח וכ

 הפיננסי ולמצות את השינויים שחלו בסביבה הפיננסית בישראל.
 

אף ומעמד זה קיבל ביטוי בחוק יסוד  .ירושלים מעמד מיוחד מתוקף היותה בירת ישראלעיר ל
חוסנה הכלכלי משרד ירושלים ומורשת.  - הבענייניהביא להקמתו של משרד ממשלתי העוסק 

של העיר ירושלים הוא נושא בעל חשיבות לאומית המחייב טיפול משולב של העירייה 
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את ו יש לאחד כוחות ומוחות כדי לשפר את מצבה הכלכלי של העירוהשלטון המרכזי כאחד. 
 ושביה.רווחת תל, ולתרום בכך לשגשוגה של העיר והחוסן הכספי של העירייה

 

 
 מבוא

 

בשנים האחרונות הופיעו בשיח של מומחים וקובעי מדיניות בתחום העירוניות מונחים כמו קיימות 
). המונח קיימות עירונית משקף גישה Urban Resilience) וחוסן עירוני (Urban Sustainabilityעירונית (

המבוססת בין היתר על ראייה ארוכת טווח,  ,הוליסטית ואינטגרטיבית לניהול עירוני ולפיתוח העיר
שוויון, חלוקה צודקת של משאבי העיר, הגברת שיתופי הפעולה בין תושבי העיר ובין ה-צמצום אי

. המונח חוסן עירוני מתייחס ליכולתם של תושבי העיר ושל 8מגזרים וארגונים וטיפוח הקהילתיות
כגון משבר כלכלי, אסון  ,או נקודתיים המערכות העירוניות להתמודד עם מצבי משבר מתמשכים

 ולהתגבר עליהם. ,פיגוע טרורוטבע 
 

החוסן העירוני מושפע ממגוון גורמים: מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית העיר, חוזקה של 
 . 9וכן מחוסנה הכספי של הרשות המקומית ומניהולה הפיננסיהכלכלה העירונית, הכנסות התושבים 

 

הממשלה תשקוד על ירושלים) נקבע כי  :חוק יסוד -בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (להלן 
ידי הקצאת משאבים מיוחדים, לרבות מענק  ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה על פיתוחה

 עוד נקבע כישנתי מיוחד לעיריית ירושלים (מענק הבירה) באישור ועדת הכספים של הכנסת. 
לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה 

 ים.ובנושאים אחר
 

כלכלי, -כמרכז דתי עולמי, הגיוון של אוכלוסייתה ומצבה החברתיירושלים כעיר בירה ומעמדה של 
מציבים בפני העירייה אתגרים רבים בניהולה של העיר. רמה  ,לצד פריסתה הגיאוגרפית וגודלה

, סי ארנונהיהקטין את הכנסותיה של העירייה ממל עלולההאוכלוסייה של נמוכה חברתית -כלכלית
  פיתוחה הכלכלי של העיר. אתעל שירותי רווחה ולהקשות להגדיל את הוצאותיה 

 

 פעולות הביקורת
 

עיריית  שלהכספי  לחוסן הנוגעים נושאים המדינה מבקר משרד בדק 2018נובמבר עד  יוני בחודשים
כדי לנסות לעמוד על מצב העיר והעירייה בתחומים  הבדיקה נעשתה .הפיננסי הולניהול ירושלים

 ועל רווחתםעל ו לתושבים השירותים איכות עלשעשויים להשפיע על החוסן העירוני במובנו הרחב, 
הצורך  במידת שיפור כלכלת העיר וחיזוק חוסנה הכספי.נוגע לפני העירייה בלהאתגרים העומדים 

ולכלל  1511-ה פורום לערי, 10פולין בישראלבין ירושלים לשאר ערי המטרו השוואהנעשתה 
 באר ובעיריות הפנים במשרד נעשו השלמה ובדיקות, ירושלים בעיריית נעשתה הבדיקה. 12העיריות

 של המבוקרים הכספיים הדוחות נתוני על בעיקרה מתבססת הבדיקה .יפו-אביב תל, חיפה ושבע
  .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני ועל המקומיות הרשויות

                                                           
 ).2016, מכון ירושלים לחקר ישראל (?אפשר איך - עירונית קיימותראו למשל גבריאלי תמי ואח',   8
Habitat -Cities Resilience Profiling Tool, UNראו למשל מדריך שפרסם ארגון האומות המאוחדות:   9

for a Better Urban Future, 2018 . 
 מקומיות) ומועצות (עיריות עירוניים יישובים של רב מספר שבו תפקודי אוגרפייג מרחב הואמטרופולין   10

 מקיימים היישובים אחת. תפקודית ישות ויוצרים לזה זה הסמוכים )אזוריות במועצות( כפריים ויישובים
ם, תל אביב, חיפה ובאר ערי המטרופולין בישראל הן ירושלי ותרבותיים. חברתיים כלכליים, קשרים ביניהם

 שבע. 
או מענקי  ןאלו אינן מקבלות מענקי איזו עיריותבישראל.  "העיריות העצמאיות"מאגד את  הערים 15רום פו  11

הפורום כולל את  מנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.הן ממשלתיים, ו פיתוח
 תקווה, ראשון סבא, נתניה, פתח ה, חדרה, חולון, חיפה, כפריגבעתיים, הרצליאשדוד, באר שבע, העיריות: 

 .יפו-גן, רעננה ותל אביב לציון, רחובות, רמת
 בנתונים על כלל העיריות כלולה עיריית ירושלים.  12
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חברתיות של ו כלכליות, מגמות דמוגרפיות שלתמונת מצב ער ראשון: ש
 אוכלוסיית ירושלים

 רקע - דמוגרפיות מותמג
 

גודלה וגיוונה של האוכלוסייה בירושלים נתפסים בעיני רבים כגורמים המשמעותיים ביותר לעיצוב 
. ולא בכדי, שכן 13העיר בהווה ובעתיד ולשימור מעמדה ודימויה בישראל ובעולםדמותה של 

תרבותי, מגלמות -הדמוגרפיות המאפיינות את ירושלים, ובפרט אלה הנוגעות לאופייה הרב המגמות
להביא ליצירה,  יםסיכויים וסיכונים. מגוון האוכלוסיות ומכלול האיזונים ביניהן יכול בתוכן

או לעודד ולהעמיק מחלוקות ותחרות בין הקבוצות על משאבים ועל  ,לחדשנות ולשינוי חיובי
-. בשיח העכשווי לעיתים נקשר מגוון האוכלוסיות בעיר, ובפרט מצבן הכלכלי14אורחות חיים

יכולתה של המערכת העירונית לחזור לתפקודה הקודם דהיינו,  - 15עירוני חוסן חברתי, גם למושג
ובפיזור  17בין היתר במידת הפגיעּות של האוכלוסייה תלויה 16לאחר התרחשות אירועי קיצון

 . 18הנזקים וההפסדים בה
 

 2016עד  2007 בשנים בירושלים הדמוגרפיות המגמות של שונים היבטים בחן המדינה מבקר משרד
 לתת שיש תופעות מציגה להלן המובאת הסקירה. 19לפי נתוני הלמ"ס ,)שנבדקו השנים - להלן(

 של הכספי ולחוסנה העיר של הכלכלי לחוסן זיקה ןלה להיות שעשויהמשום  הדעת את עליהן
 ולהנחות מארנונה שלה ההכנסה למקורות, העירייה בהוצאות לגידול הנוגע בכללמשל, , העירייה

שעומדים בפני העירייה והממשלה  תגריםאת הא להציג נועדה הסקירה .לתת מחויבת שהיא
 רווחת תושביה.  בשיפורפיתוחה ושגשוגה של ירושלים ו בקידום

 

 אוכלוסיית העיר 
 

 מספר התושבים בעיר משפיע על היקף השירותים שיש להעניק להם, על הוצאותיה השוטפות של
 התגוררו 201620נכון לסוף  ,מדני הלמ"סועל פי איה בתחום הפיתוח העירוני. העירייה ועל הוצאות

 438,800 תגוררואביב, העיר השנייה בגודלה, ה בתל ,לשם השוואה. 21תושבים 882,700בירושלים 
 279,600 תגוררוה ,בחיפה, העיר השלישית בגודלהכמחצית ממספר התושבים בירושלים;  - תושבים

-כ - בחיפהו 189,000-כ - בתל אביב( 218,000-בית בירושלים היה כהמספר משקי תושבים. 
118,000(. 

 

 שיעור אוכלוסיית ירושלים מכלל האוכלוסייה
 

גבוה במידה  - 10%-כ מכלל האוכלוסייה במדינהשיעורה של אוכלוסיית ירושלים היה  2016בשנת 
. )2.5%(ובאר שבע ) 3.4%(, חיפה )5.2%( תל אביב תושביהיחסי באוכלוסייה של  םניכרת משיעור

 ,ערי המטרופולין האחרותת ושיעורן היחסי של אוכלוסי לעומת ,זה נותר יציב בשנים שנבדקו שיעור

                                                           
 1967-7200 בירושלים שנה 40: בתוך ,42 - 15 עמ' שינוי", תהליכי - ירושלים "אוכלוסיית חושן, מאיה  13

 .15, עמ' )2008(
 .שם  14
15  What" Bertumen, Kassie & Gray Annemarie Shamsuddin, Shomon Vale, J. Lawrence

Affordable Housing Should Afford: Housing for Resilient Cities", in: Cityscape: A Journal of 
Policy Development and Research, vol. 16, pp. 21-49 (2014). 

למשל שינויים מהירים בהרכב האוכלוסייה ובאופי הצרכים הציבוריים הנדרשים, שינויי אקלים או שינויים   16
 ואיומים כלכליים, דמוגרפיים או חברתיים אחרים.

 מקורותמו הבית משקי של מההכנסות, בין היתר, נגזרת האוכלוסייה של )ulnerabilityV( הפגיעות מידת  17
 הקיצון. אירוע קרות ערב שלהם ההכנסה

 .225 עמ' ),2016( לאומי וחוסן קיימות חיים, איכות מדדיממשלת ישראל,   18
 תוצאות החישובים בפרק זה מוצגות כשהמספרים מעוגלים לספרה אחת לאחר הנקודה.  19
 .2016במועד הביקורת היו נתונים עד שנת   20
נתוני המפקד ועל הנתונים המופיעים במרשם התושבים של נתוני האוכלוסייה של הלמ"ס מתבססים על   21

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 חוקיים בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה, או 

 החברתיות. םלא שינו את כתובתם כדי לשמור על זכויותיהתושבים שעזבו את העיר אך 
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 0.2%-ובחיפה  0.4%, בתל אביב 0.3%במגמת ירידה מתונה מתמדת (ירידה מצטברת של  ןהתאפייש
  ).בבאר שבע

 הרכב האוכלוסייה בירושלים
 

 ,) יהודים60.8%( 536,680 היו 2016ירושלים בסוף שנת  תושבי 882,700 ביןמלפי נתוני הלמ"ס, 
. לשם השוואה, שיעור 22רות) נוצרים ובני דתות אח%3( ,04926-) מוסלמים ו%36.2( ,053319

איש), שיעור המוסלמים  6,446,100( 74.7%היהודים מכלל האוכלוסייה במדינה בשנה זו עמד על 
 איש).  656,900( 7.6%על  -איש) ושיעור הנוצרים ובני הדתות האחרות  1,524,000( 17.7%עמד על 

 

 הגידול השנתי באוכלוסיית העיר
 קצב הגידול השנתי 

 

בכל  .21%23במצטבר לאוכלוסיית ירושלים בשנים שנבדקו, גידול מצטבר של  נוספואיש  000154,-כ
ארצי. -, שהוא גם ממוצע שיעור הגידול השנתי הכלל1.9%-שנה גדלה אוכלוסיית העיר בממוצע בכ

 .)בבאר שבע 0.7%-ובחיפה  0.6%, בתל אביב 1%ממוצע נמוך יותר (ההיה ביתר ערי המטרופולין 
 מוצג בתרשים שלהלן.של האוכלוסייה בירושלים העיקריים והגריעה  וח מקורות הגידולפיל

 

 (באחוזים) 2016עד  2007 באוכלוסיית ירושלים,שיעור השינוי השנתי הממוצע  :1תרשים 

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהב על פי נתוני הלמ"ס

 

ושיעורו כמעט  ,ירושלים מקורו בריבוי טבעי תבאוכלוסיי הגידול עיקר כי עולה מנתוני הלמ"ס
 :פירוט להלן. מהעיר הגירהשלילי של מאזן  נוספת היאעקבית  מגמה. אינו משתנה

 
 ריבוי טבעי

 

 הממוצע השנתי הגידול שיעור העיר. תריבוי טבעי הוא המקור העיקרי לגידול באוכלוסיי
) היה גבוה משמעותית משיעור זה ביתר ערי 2.4%באוכלוסיית ירושלים עקב ריבוי טבעי (

 ).1.6%בבאר שבע) ובכלל האוכלוסייה ( 1%-בחיפה ו 0.5%בתל אביב,  1.1%המטרופולין (
 

שיעור תמותה נמוך, לשיעור ילודה גבוה  ביןנובע משילוב  הדברמניתוח נתוני הלמ"ס עולה כי 
 קשישיםוהגידול בשיעור היחסי של הילדים להיות  העשויבטווח הזמן הקצר  םותמעאשר מש

 ,ורווחה חינוך שירותי על העירייה הוצאות יגדלו בעתיד כי לשער ניתן לכן .העיר באוכלוסיית
 .ועליה להיערך לכך

 
  

                                                           
  האוכלוסין. במרשםלפי הרישום  דת סיווג חסרילרבות   22
הנתון המצטבר באחוזים חושב על ידי חלוקת הנתון המצטבר באלפים בגודל האוכלוסייה בתחילת שנת   23

2007. 
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 מאזן הגירה פנימית
 

אותה  עוזביםכלומר מספר ה ,הגירה פנימיתשלילי של בשנים שנבדקו התאפיינה ירושלים במאזן 
יתר ערי המטרופולין שנבדקו, אולם את גם  נהאפיי מגמה זואליה.  מהגריםהיה גדול ממספר ה

 . להלן 1ראו לוח  .יותרגבוה לים היה בירוששיעור הגריעה 
 

 2016עד  2007ים ובערי המטרופולין, גריעה של תושבים בירושלהשיעור  :1לוח 
 מצטברהגריעה השיעור  ממוצע לשנההגריעה השיעור  

 9.7% 0.9% ירושלים
 4.8% 0.5% תל אביב

 4.7% 0.5% חיפה
 7.7% 0.7% באר שבע

 .עיבוד משרד מבקר המדינהב על פי נתוני הלמ"ס
 

, 18,800-כ -תל אביב מתושבים,  72,600-כ בסך הכול נגרעו מירושלים בשנים שנבדקונמצא כי 
עולה כי מאזן ההגירה הפנימית בכלל הלמ"ס  מנתוני. 14,300-כ - באר שבעמו 12,500-כ -חיפה מ

כאמור)  ,(השליליזה מאזן היה התאפיין בתנודתיות, אך בירושלים בשנים שנבדקו ערי המטרופולין 
 היציב ביותר. 

 

אליה  מהגריםהיה כמעט כפול ממספר ה 2016-במספר העוזבים את ירושלים עוד נמצא כי 
 מיישובים אחרים. 

 
 ריבוימירושלים ביחס לערים אחרות אינו נובע רק במאזן ההגירה השלילי  ו הגבוה שלשיעור

דבר המצביע על כוח משיכה נמוך יותר  - יההגירה אלמיעוט המגם כי אם  ,הגירה אל מחוץ לעירה
העלה כי כמחצית העוזבים את העיר  24שיזמה עיריית ירושלים 2015-. מחקר מים אחרותביחס לער

חרדים. יעדי ההגירה העיקריים מהם דתיים וכרבע מהם היו חילונים, כרבע  2013 עד 2008בשנים 
העוזבים  .25מהעוזבים) 31%מהעוזבים) ומטרופולין ירושלים ( 48%אביב ( היו מטרופולין תל

בעלי השכלה מהם  61%( גבוהה הבהשכלו )34עד  20 מהם בני יםכשני שליש( צעירמתאפיינים בגיל 
סיבות  מהעוזבים ציינו כי הסיבה העיקרית לעזיבתם היא מחירי הדיור הגבוהים. 47% .)אקדמית
היו רצון להתקרב למשפחה ולחברים, תעסוקה, איכות חיים ומתחים בין קבוצות  שצוינונוספות 

 אוכלוסייה.
 

של מאזן  עקביתוהסתמנה מגמה  ,מאוכלוסייתה 10%-נגרעו מירושלים כ 2016 עד 2007 בשנים
  iהגירה שלילי.

 
 השתקעות ראשונה של עולים 

 

טבעי, כך גם שיעור הגידול השנתי עקב שיעור הגידול השנתי באוכלוסיית ירושלים עקב ריבוי  כמו
היה זהה בשנים שנבדקו בכל הממוצע שיעור ה :השתקעות ראשונה של עולים התאפיין ביציבות

 ). 0.3%וגדול במקצת מבירושלים ובכלל הארץ ( ,)0.5%שלושת ערי המטרופולין (
 

 
 
 
 

                                                           
. 2015, מכון ירושלים לחקר ישראל, מסכם מסמך - וממנה לירושלים הגירהמיכל קורח ומאיה חושן,   24

היהודית, ושילב ניתוח של נתונים סטטיסטיים ושאלון שנשלח למדגם  ההמחקר נעשה רק על האוכלוסיי
 מייצג.

 בשנים שנבדקו היגרו תושבים מירושלים בעיקר לתל אביב ולבית שמש.  25



 - 9 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 החוסן הכספי של עיריית ירושלים וניהולה הפיננסי
 

 26תלות יחסי
 27הקשישים של התלות יחס

 

בכל אחת לעומת שאר ערי המטרופולין היה הנמוך ביותר בירושלים הקשישים יחס התלות של 
היה יחס התלות בכלל האוכלוסייה  ., בממוצעבגיל העבודהנפשות  100לכל  17 :שנבדקומהשנים 

 . 100-ל 22 - ובבאר שבע 100-ל 32 - , בחיפה100-ל 22 - , בתל אביב100-ל 18
 

 קשישיםיחס התלות של הבכל ערי המטרופולין ובכלל האוכלוסייה היה עוד עולה מהנתונים כי 
 בחיפה ,9%של  -אביב  , בתל6%תה עלייה מצטברת של י. בירושלים היבשנים שנבדקו עלייהבמגמת 

 . 16.5%עלייה מצטברת של תה יהיכלל האוכלוסייה ב. 19%של  -ובבאר שבע  16%של  -
 

 28הילדים של התלות יחס
 

מזה שאפיין  בכל אחת מהשנים שנבדקובמידה ניכרת היה גבוה בירושלים יחס התלות של הילדים 
 66לעומת בממוצע,  נפשות בגיל העבודה, 100לכל  90 :סייהואת ערי המטרופולין ואת כלל האוכל

 33 -אביב  בתל :היה נמוך בהרבהממוצע יחס ה. בשאר ערי המטרופולין הבכלל האוכלוסייה 100-ל
 . 100-ל 49 -ובבאר שבע  100-ל 42 -, בחיפה 100-ל

 

בעוד  ,3%-בשיעור מצטבר של כבשנים שנבדקו  עוד עולה מהנתונים כי בירושלים ירד יחס התלות
 ). 2%ובבאר שבע () 7%(, בחיפה )6%( , בתל אביב)1.5%( עלה בכלל האוכלוסייה הואש
 

בירושלים, בערי המטרופולין  התלות של הילדים והקשישים יהשינוי ביחסשיעור  :2תרשים 
 2016 עד 2007, ובכלל האוכלוסייה

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהב על פי נתוני הלמ"ס

 
 29הכולל התלות יחס

 

בכל השנים שנבדקו היה יחס התלות הכולל בירושלים גבוה מזה שבכלל האוכלוסייה ובשאר ערי 
 ולעומת זאת ,נפשות בגיל העבודה 100לכל  108: בירושלים 2016-בובייחוד בלט הפער  ,המטרופולין

ובבאר שבע  100-ל 82 -בחיפה  ,100-ל 60 - )הנמוך ביותר(, בתל אביב 100-ל 89 -בכלל האוכלוסייה 
בכלל  עלייהלעומת ), 2%בירושלים ירד (בשיעור מצטבר של עם זאת יחס התלות הכולל . 100-ל 77 -

 ). 7%(ובבאר שבע  )11%( , בחיפה)7%( בתל אביב ),5%בשיעור מצטבר של ( כלוסייההאו
 

                                                           
נפשות  100ומעלה) ביחס לכל  65י ) או הקשישים (בנ19עד  0יחס התלות מוגדר כמספר הילדים (בני   26

 ).64עד  20המשתתפות בכוח העבודה (בני 
 נפשות בגיל העבודה. 100היחס בין מספר הקשישים לכל   27
 נפשות בגיל העבודה. 100היחס בין מספר הילדים לכל   28
 יחס התלות הכולל הוא צירוף של יחס התלות של הילדים ויחס התלות של הקשישים.  29



 - 10 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 החוסן הכספי של עיריית ירושלים וניהולה הפיננסי
 

 

בירושלים היה הנמוך ביותר באופן עקבי בשנים שנבדקו, בשל יחס  קשישיםה של התלות שיחס אף
 ביחס עקבי באופן ביותר הגבוה בירושלים הכולל התלות יחס היה בעיר הילדים שלהגבוה  התלות

 .האוכלוסייה ולכלל המטרופולין ערי ליתר
 

בשל השלכותיה האפשריות על  ,חיובית מגמה היאהמתונה ביחס התלות הכולל בירושלים  הירידה
במידה  גבוה עודנו בעירזאת יחס התלות  עםצמצום הנטל הכלכלי על האוכלוסייה העובדת. 

לאוכלוסייה נרחבת של ילדים  שירותים עירוניים לספק הנדרשת ,בפני העירייה אתגרים המציבה
  .וקשישים

 

✰ 
 

 

 ההגירה מאזן נושא כי 2019 מפברואר המדינה מבקר למשרד בתשובתה מסרה ירושלים עיריית
 ,ומחקריה מצביעים על כך שיוקר הדיור הוא הסיבה המרכזית לעזיבת העיר ,עירה לקברניטי חשוב

ציינה כי רבים מהעוזבים הם  העירייהוכי יש ביקוש גבוה למגורים בירושלים אך ההיצע נמוך. 
 היצע את להרחיב יש שלדעתה גם מסרה העירייהמשפחות צעירות, ושליש מהעוזבים הם ילדים. 

  .תעסוקה מקומות לפתח זאת ולצד בעיר הדיור
 

היא מחויבת לתת הנחות גבוהות בארנונה  גבוה התלות יחס שבה כרשות אכן כיעוד ציינה העירייה 
כי כשמצבה הכלכלי של האוכלוסייה אינו טוב יש ו לקשישים ולמשפחות ברוכות ילדים -למגורים 

  קושי למשוך עסקים לעיר ולשפר את הכנסות העירייה מארנונה עסקית.
 

 לבחון העירייה על, הוצאותיה ועל העירייה הכנסות על בירושלים התלות יחס של השפעותה נוכח
 .העירונית הכלכלה את ולחזק שלה ההכנסה מקורות את להגדיל דרכים

 

  ירושליםאוכלוסיית מצבה הכלכלי של 
 

שירותים למגורים, ל המשמשים בין השארעיר היא צורת התיישבות הכוללת מגוון פעילויות ומבנים 
כלכלי של משקי בית, פעילות בתי העסק -מלאכה. מצבם החברתילתעשייה ולמסחר, לציבוריים, 

עשויים להשפיע על פיתוחה הכלכלי של העיר, על חוסנה כל אלה  -בעיר והתכנון של שימושי הקרקע 
 לכלי ועל רווחת תושביה.הכ

 

החוסן הכלכלי של העיר ותושביה עשוי להשפיע לטובה גם על חוסנה הכספי של העירייה. למשל, 
 מעטים יותר ככל שאוכלוסיית העיר איתנה יותר מהבחינה הכלכלית, היא נזקקת לשירותי רווחה

, מה שעשוי לתרום ובכוחה לשלם ארנונה גבוהה יותר. כוח הקנייה של אוכלוסייה כזו רב יותר
 מארנונה. להגדיל את הכנסות העירייה  -וכפועל יוצא מכך  ,העסקים בעירלשגשוגם של 

 

השוואה ב ,משרד מבקר המדינה בדק מדדים שונים שיש להם זיקה לחוסנה הכלכלי של ירושלים
לפי נתוני  , שיעורי העונישמפרסמת הלמ"ס כלכלי-למצבן של ערים אחרות. נבדקו המדד החברתי

, עצמאים ושיעור ההשתתפות בכוח העבודההשכירים והשכר ונתונים על , המוסד לביטוח לאומי
הסקירה שלהלן,  .הומצב העסקים בבעיר תמהיל שימושי הקרקע  ו. כמו כן נבדקלפני נתוני הלמ"ס

בדומה לתיאור המגמות הדמוגרפיות בפרק הקודם, נועדה להציג את האתגרים שעומדים בפני 
  .רווחת תושביהבשיפור פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ו בקידוםוהעירייה הממשלה 

 

 כלכלי-המדד החברתי
 

מדי  הרשויות המקומיות הוא מדד רשמי שמפרסמת הלמ"ס תשל אוכלוסייכלכלי -המדד החברתי
של העדכני ביותר כלכלי -המדד החברתי. 30, והוא משמש את הממשלה בקבלת החלטותכמה שנים

והביא בחשבון מגוון  ,2015שנת מבוסס על נתוני והוא  2018-פורסם בהרשויות המקומיות בישראל 

                                                           
כלכלי של -דרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות (אשכולות) לפי המצב החברתימ הלמ"ס  30

 הוא הגבוה ביותר.  10תושביהן. אשכול 
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של  34רמת חייםו 33תעסוקה וגמלאות ,32השכלה וחינוך, 31דמוגרפיה תבחינים בתחומים
 .האוכלוסייה בכל רשות

 

 2015 עד 1995 ,חברתי של ירושלים-דירוג הכלכליה: 3תרשים 

 
 .המדינה מבקר משרד עיבודב פי נתוני הלמ"סעל 

 

חברתי היחסי של -חלה הידרדרות חמורה במצב הכלכלי 2002מהתרשים עולה כי החל משנת 
 iiתושביה.

 

ובאר שבע  7, חיפה באשכול 8באשכול  2015-בתל אביב דורגה  ,אשר לערי המטרופולין האחרות
וב משל תושבי ירושלים. מבין ערי פורום ט הןכלכלי של תושבי-ומכאן שמצבם החברתי ,5באשכול 

ושש ערים דורגו באשכול  7באשכול  - חמש, 6באשכול  - תייםש, 5, שתי ערים דורגו באשכול 15-ה
מניתוח נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות דורגו באשכול גבוה מזה של ירושלים.  כולן כלומר ,8

 ירושלים.מ גבוהמדורגות  מכלל העיריות 93%כי  עלה
 

 ,כלכלי גבוה משל ירושלים-מדורגות באשכול חברתיבישראל מההשוואה עולה כי רוב הערים 
 אביב וחיפה. תלערי המטרופולין ובייחוד בולט הפער בינה לבין 

 
 
 
 
 

                                                           
 יעור המשפחות עם ארבעה ילדים ויותר.ש תלות, יחס גיל, חציון  31
 .54עד  25 בניבקרב  אקדמי תואר בעלי שיעור ,54עד  25 בני של לימוד שנות ממוצע  32
 בעלי , שיעורמעבודה הכנסה להן שאין 54עד  25 בנות נשים , שיעורמעלהו 15 בני מעבודה הכנסה בעלי שיעור  33

 שכרששוויה נמוך מ מעבודה הכנסה בעלי שיעור ,הממוצע השכרמ ששוויה יותר מפי שניים מעבודה הכנסה
 .ושאירים בזקנה הכנסה והשלמת הכנסה הבטחת מקבלי שיעור ם,המינימו

 רישיון בעד אגרהסכום  ממוצע (מספר המכוניות לאלף תושבים), מינוע רמת ,לנפש ממוצעת חודשית סההכנ  34
 .ל"בחו שהייה ימי מספר ממוצע ,רכב
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 מדדי איכות חיים
 

כדי  ,איכות חיים, קיימות וחוסן ילאמץ שורה של מדדים בנושא 35קיבלה הממשלה החלטה 2015-ב
והטילה על הלמ"ס  ,36מדיניותה לעצב אתחברתית ו-לשפר את יכולתה לגבש אסטרטגיה כלכלית

טחון אישי, בריאות, יציבור. המדדים שאומצו הם בתחומים כמו איכות התעסוקה, בבלפרסמם 
על חלק  37ניםפרסמה הלמ"ס נתו 2018-ב דיור ותשתיות, רווחה אישית ורמת חיים חומרית.

 . 38מהמדדים בערים הגדולות
 

הערים הגדולות לפי מדדי איכות  14בדירוג  13-הירושלים נמצאת במקום  ,על פי נתוני הלמ"ס
במקום נמצאת  היאלעומת זאת  רצון מאזור המגורים.הבמדד שביעות אחרון הבמקום ו ,חייםה

 ציפיות ביחס לעתיד. ההראשון במדד מידת האמון במערכת הבריאות ובמקום השני במדד 
 

מדדים מצבה  22-המדדים הזמינים עבור ירושלים, ב 31 ביןמכי גם צוין בפרסום הלמ"ס בנושא 
 שלבירושלים תחושת האפליה  למשל,מדדים מצבה טוב יותר.  9-מהממוצע הארצי, ובפחות טוב 

מהניקיון ומהשטחים הפתוחים ושביעות הרצון  ,גבוהה מאוד בהשוואה לממוצע הארצי התושבים
כלל התאונות  ביןמהתאונות הקטלניות מדד ביחס לממוצע הארצי. לעומת זאת,  הבעיר נמוכ

  נמוך מהממוצע הארצי. בירושלים בדרכים עירוניות
 

 שיעורי העוני
 

רשות מקומית על חוסנה הכספי של משפיע ועיר אוכלוסיית מדד נוסף המלמד על חוסנה הכלכלי של 
העוני הוא תופעה חברתית בלתי רצויה, הפוגעת בשוויון החברתי מדי העוני בקרב תושביה. הוא מ

תח ישיטת חישוב ממדי העוני שפומציבה אתגרים בניהולה. ובחוסנה הכספי של הרשות המקומית 
לנתוני ההכנסות של כלל משקי הבית. קו העוני  מתייחסתהמוסד לביטוח לאומי ושנהוגה בישראל 

 . 40החציונית לנפש תקנית 39מההכנסה הפנויה 50%-מחושב כרמת הכנסה השווה ל
 

בתרשים שלהלן מובאים נתונים על שיעורי המשפחות שמתחת לקו העוני בירושלים, בתל אביב, 
 .41אומי, בהתאם לנתוני המוסד לביטוח ל2016 עד 2013חיפה ובכל הארץ בשנים ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ). 19.4.15, "מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן" (33-של הממשלה ה 2494החלטה   35
 ).2.12.12, "מדדי איכות חיים" (32-של הממשלה ה 5255החלטה  - 2494ראו את ההחלטה שקדמה להחלטה   36
 .2016 ,מדדי איכות חיים בערים הגדולותהלמ"ס,   37
 תושבים. 100,000-מערים שאוכלוסייתן מונה יותר   38
 הכנסה בניכוי תשלומי חובה כמו מיסים.  39
מספר הנפשות במשק הבית אינו משפיע באופן אחיד על רמת החיים מהכנסה נתונה, משום שיש יתרון לגודל.   40

נפש תקנית היא יחידת חישוב הממירה את מספר הנפשות במשק בית לבסיס אחיד, המאפשר השוואה בין 
 פר נפשות שונה.משקי בית בעלי מס

 נמצאו נתוני השוואה לערים נבחרות. הנתונים לא כללו את באר שבע. 2016עד  2013רק בדוחות לשנים   41
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 עד 2013ובכל הארץ,  בשלוש הערים הגדולותמתחת לקו העוני שהמשפחות  שיעורי: 4תרשים 
2016 

 
עיבוד , ב2016 - 2013 בשנים לאומי לביטוח המוסד של החברתיים והפערים העוני ממדי דוחות נתוניעל פי 

 .משרד מבקר המדינה
 

התרשים מציג פערים גדולים בין שיעור המשפחות העניות בירושלים לבין שיעורן בתל אביב, בחיפה 
שיעורן אף  2016-וב), 35%יותר משליש מהמשפחות בירושלים הוגדרו עניות ( 2013-בובכלל הארץ. 

 .38%-גדל ל
 

הוגדרו  2016-במיו המוסד לביטוח לאומי מפרסם נתונים גם על שיעורי העוני בקרב ילדים. לפי פרסו
 שיעור הילדים העניים בתל אביבהיה עניים. באותה שנה  )55%-יותר ממחצית הילדים בירושלים (כ

 . 31%-כ -כלל הארץ בו 23%-כ -חיפה ב, 10%-כ
 

הן ביחס לכלל הארץ והן ביחס לשתי  ,ד בירושליםומא התחולת עוני גבוה על מלמדים אלו ממצאים
התרחבות  .בירושלים בממדי העוני מגמת גידול כן עלו, אביב חיפה ותל -ערי מטרופולין אחרות 

מציבה אתגרים בפני העירייה והממשלה בכל הנוגע לפיתוח הכלכלה העירונית  עירהעוני ב
 ולחיזוק חוסנה הכספי של העירייה.

 

כלכליים -שנתית לצמצום פערים חברתיים-כנית רבושר תלא 42החליטה הממשלה 2018במאי 
: חינוך והשכלה האלהבתחומים  ,2023עד  2018 עבור השנים ,פיתוח כלכלי במזרח ירושליםלו

שיפור איכות החיים  ,גבוהה, כלכלה ומסחר, תעסוקה ורווחה, תחבורה, שיפור השירות לאזרח
כלכלי של חלק -ביא לשיפור המצב החברתיאפשר שיישומה יש תוכנית - ותכנון ורישום מקרקעין

 מאוכלוסיית העיר. 
 

העוני המתרחב פוגע ברווחתן של משפחות רבות, ביכולתן להתקיים בכבוד ובאפשרות של ילדים 
גם עלול להביא לגידול בהוצאות של בירושלים גידול במצוקת העוני הלקבל שוויון הזדמנויות. 

 בתחום הרווחה ולפגוע ביכולתה לגבות את מלוא מיסי הארנונה. העירייה
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים" 34-של הממשלה ה 3790החלטה   42

)13.5.18.( 
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 43שיעורי השתתפות בכוח העבודה
 

ההשתתפות בכוח העבודה משפיעה על רמת החיים ועל ממדי העוני. ככל שמספר המועסקים רב 
יותר, עשויה להצטמצם ההסתמכות על מערכות הרווחה. בתרשים שלהלן מובאים נתונים על 

 כלל הארץ.בחיפה ובתל אביב, בשיעורי השתתפות בכוח העבודה בירושלים, 
 

 2016 עד 2012 ,הארץ כללבו בשלוש הערים הגדולותה בכוח העבוד השתתפותה שיעור: 5 תרשים

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני הלמ"ס ב

 

התרשים מראה את שיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה בקרב תושבי ירושלים, לעומת המצב 
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה  -מגמת שיפור מסוים גם כלל הארץ. ניכרת בחיפה ובבתל אביב, 

ערים , ואולם הפערים בין ירושלים ל2016בשנת  54%-לכ 2012בשנת  50%-בירושלים עלה מכ
 עותיים. משמ האחרות עודם

 
 נתונים על שכר

 

לפערים ברמת החיים. בכלל הערים לפערים בכוח הקנייה ופערי שכר מביאים לפערים כלכליים, 
מהמועסקים הם שכירים והשאר מוגדרים עצמאים. נתונים על שכר חודשי  90%-בישראל יותר מ

ים ללמד על בירושלים בהשוואה לערים נבחרות יכול ,הן של שכירים והן של עצמאים ,ממוצע
שכר בשנים הפערי  נתונים עלערים. להלן ההפערים הכלכליים בין תושבי ירושלים לתושבי שאר 

 קבוצות ההשוואה שלה.לבין ירושלים ין ב 2016עד  2007
 

ע צ ו מ מ י  ש ד ו ח ם  י ר י כ ש ר  כ  ש
 

רים עממוצע בירושלים ובהחודשי השכירים הל שכר ששלהלן מציג נתונים ומגמות  התרשים
 נוספות.

  

                                                           
 ומעלה. 15-פן פעיל, מכלל אוכלוסיית בני השיעור המועסקים והבלתי מועסקים המחפשים עבודה באו  43
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 ובכלל 15-ה פורום בעריהמטרופולין,  בערי, בירושליםשכירים חודשי ממוצע  שכר: 6 תרשים
 (בש"ח) 2016 עד 2007, הערים

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהב ,על פי נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות

 

בכל אחת  זהלעומת שכר נמוך ממוצע בירושלים החודשי השכירים השכר כי התרשים מלמד 
 פערים אלו התרחבו במהלך השנים.  מלמד כיו ,מקבוצות ההשוואה

 

ר  ו ע י םש ו מ י נ י מ ר  כ ש ד  ע ם  י ר כ ת ש מ ה ם  י ר י כ ש  44ה
הנתונים על שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום מספקים היבט נוסף להבנת הפערים 

חוצים את  ינםמועסקים שארב של הכלכליים בין תושבי ירושלים לתושבים בערים אחרות. מספר 
להיקלע למצוקה כלכלית ומלמד על מבנה שוק יותר שכר המינימום מצביע על סיכוי גבוה סף 

עירונית. לפי דוח בנק ישראל, שיעור גבוה של המשתכרים שכר ההתעסוקה בעיר ועל הכלכלה 
בודה בלתי מינימום עוסקים במשלחי יד שאינם דורשים השכלה גבוהה ומועסקים בענפים עתירי ע

עבודה בענפי החינוך והשירותים מגדילה את הסיכוי להשתכר שכר מינימום.  כמו כן,; 45מיומנת
 בירושלים רוב העובדים מועסקים בענף החינוך, בשירותי בריאות ורווחה ובמינהל מקומי וציבורי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 סכום שהוגדר בדין ושלכל עובד ישולם לא פחות ממנו.  44
 . 122 - 121, עמ' 2014 לשנת דוחבנק ישראל,   45
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 עריבהמטרופולין,  עריבהשכירים המשתכרים עד שכר מינימום בירושלים,  שיעור: 7 תרשים
 2016 עד 2007 ,העיריות כללבו 15-ה פורום

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהב ,על פי נתוני הלמ"ס על הרשויות המקומיות

 

המינימום, וכי התרשים לעיל מראה כי כמחצית המועסקים בירושלים אינם משתכרים יותר משכר 
. התרשים גם מראה את התרחבות הפערים בעניין זה יש פער ניכר בין ירושלים לשאר הערים

  .הכלכליים בין תושבי ירושלים לתושבים בקבוצות ההשוואה שלה
 

ת ע צ ו מ מ ת  י ש ד ו ח ם  י א מ צ ע ת  ס נ כ  ה
 

  התרשים שלהלן מציג את ההכנסה החודשית הממוצעת של עצמאים בירושלים ובערים נוספות.
 

-ה פורום עריבהמטרופולין,  עריבעצמאים בירושלים,  שלחודשית ממוצעת  הכנסה: 8 תרשים
 (בש"ח) 2016 עד 2007 ,הערים כללבו 15

 
 .המדינה מבקר משרד עיבודעל פי נתוני הלמ"ס ב
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מהתרשים עולה כי לעצמאים בירושלים הייתה לאורך השנים שנבדקו הכנסה ממוצעת נמוכה מזו 
ובכלל העיריות. בעיקר בולטים ההבדלים בין  15-עצמאים בערי המטרופולין, בערי פורום השל 

יוצא אפוא שהפערים הכלכליים בין אוכלוסיית  .15-ירושלים לערי המטרופולין ולערי פורום ה
שכר ב, בדומה להתרחבות הפערים גדלו גם בהיבט זה ירושלים לאוכלוסייה בקבוצות ההשוואה

 י בשיעורים מתונים יותר.אם כ ,שכיריםה
 

פערי שכר והכנסה בכל ההיבטים, בין הממוצע  על קיומם שלהמידע המקובץ לעיל מצביע ברורות 
הפערים הללו ש על כךו ,נטיותוובירושלים לבין הממוצע בכל אחת מקבוצות ההשוואה הרל

ך שמצבם אחד המבחנים למתן הנחות בארנונה, כ ןרמות הכנסה נמוכות ה מתרחבים.והולכים 
חוסנה הכספי של העירייה. כושר השתכרות בהכלכלי של תושבי העיר עלול להביא גם לפגיעה 

עלול להביא לעוני ולהגדלת ההוצאות של ו תים מסיבות אובייקטיביותינובע לע נמוך של תושבים
נתונים אלו מצטרפים אפוא לממצאים אחרים  העירייה והממשלה בתחום שירותי הרווחה.

שיש מלמדים על האתגר בשמירה על החוסן הכספי של העירייה, ועל החשיבות ויל שהוצגו לע
בהם כושר שהכלכלה המקומית בענפים של פיתוח ההמשך לגיוון מקורות ההכנסה של העירייה ול

 .ההשתכרות גבוה
 

 תמהיל שימושי קרקע 
 

קרקע האת שטח העיר ניתן לסווג לפי השימוש בו. בתרשים להלן מובאים נתונים על תמהיל שימושי 
כלל בו 15-ערי פורום הבערי המטרופולין, בירושלים, בתעשייה למסחר ומשרדים וללמגורים, 

הכלכלית בעיר ומצביע את אופי הפעילות תמהיל שימושי הקרקע משקף  .46הערים לפי נתוני הלמ"ס
 טנציאל ההכנסות מארנונה.על פו

 

המטרופולין,  עריבבירושלים,  תעשייהלו ומשרדים מסחרלשימושי קרקע למגורים, : 9תרשים 
 (באחוזים) 2013 ,הערים כללבו 15-ה פורום עריב

 
 

 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני הלמ"ס ב
 

ערי בערי המטרופולין, מבכי בירושלים שיעור השטחים המיועדים למגורים גדול  עולהמהתרשים 
 כלל הערים, ואילו שיעור השטחים המיועדים לפעילות עסקית קטן יותר. בו 15-פורום ה

 

בערי המטרופולין שיעור ואילו משימושי הקרקע בירושלים הם למגורים,  33%-מהנתונים עולה כי כ
 . רק 21%-כ -ובכלל הערים  27%-כ - 15-, בערי פורום ה24%-א כוה הקרקע המיועדת למגורים

                                                           
מסך הקטגוריות שלפיהן סיווגה וקיבצה הלמ"ס את שימושי הקרקע נבחרו שימושי קרקע בשטחים עירוניים   46

 שיש להם זיקה לפיתוח כלכלי ולהגדלת הכנסות העירייה מארנונה. 
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משרדים, ואילו בערי המטרופולין ובערי ללמסחר ו יםמשימושי הקרקע בירושלים מיועד 2.7%-כ
השיעור של שטחים אלו  בהתאמה; בכלל הערים 5.2%-ו 5.5% -שיעורם כמעט כפול  15-פורום ה

 . 2.7% -דומה לזה של ירושלים 
 

, ואילו בערי המטרופולין ובערי פורום 1.2% ואבירושלים שיעור שטחי הקרקע המיועדת לתעשייה ה
 בהתאמה.  2.5%-ו 2.3% -שיעורם כפול  15-ה

 

הגלום בייעודי הקרקע הקיימים לפיתוח  הפוטנציאל בירושליםהאמור לעיל עולה כי  מכלל
 הארנונהש מאחר. 15-קומות תעסוקה ומסחר קטן מזה שבשאר ערי המטרופולין ובערי פורום המ

הקרקע למגורים,  שימושישמניבים  זומ הגבוה תעשייהלו למסחרשמניבים שימושי קרקע 
 גם לחיזוק החוסן הכספי של העירייה. לתרום עשויפיתוחם 

 

 מצב העסקים בירושלים 
 

היו עסקים קטנים  99.5%-ם כהמו ,520,000העסקים הכולל בישראל מספר היה  2015 בסוף שנת
הנחשבים למנוע צמיחה משמעותי למשק. לפי נתוני משרד הכלכלה והתעשייה, עסקים  ,ובינוניים

מכלל המועסקים מהמגזר  61%-מהתוצר העסקי והם מעסיקים כ 53%-קטנים ובינוניים אחראים ל
 . 47יקריים לתוספת משרות במשקהעסקי. עסקים אלו נחשבים כתורמים הע

 

מכלל העסקים בישראל. בתל  7%עסקים פעילים ושיעורם היה  38,300-היו בירושלים כ 2015בשנת 
 .48)4%-כ(עסקים  21,200-כ -ובחיפה  ),13%-כ(עסקים  70,200-אביב פעלו באותה שנה כ

 

מזה כפול השביה, מספר תואף מבחינת שירושלים היא העיר הגדולה בישראל מבחינת שטחה ואף 
התושבים מספר . בחיפה יש שליש משלהאביב כפול מ הפעילות העסקית בתלשיעור אביב,  תל של

מעידים גם הם על  בירושלים, אבל שיעור העסקים בה הוא כמחצית שיעורם בירושלים. נתונים אלו
 היקף נמוך יחסית של פעילות עסקית בירושלים.

 

מצבן של רד מבקר המדינה כי מאפייני האוכלוסייה ועיריית ירושלים מסרה בתשובתה למש
. עם זאת, מצב העסקים בעיר במגמת בה עסקיםהפיתוח  את יםתשתיות התחבורה אל העיר מקש

גבוה יותר ה גידול ממוצע -בשטח הבנוי של עסקים  17%-חל גידול של כ 2016-ל 2006ובין צמיחה 
 של העסקים וכי כניות אסטרטגיות להרחבתםוכי גיבשה תמהממוצע הארצי. עוד ציינה העירייה 

 היא פועלת לחיזוק העסקים הקיימים בעיר.
 

 

✰ 
הבדלים ברמת העוני בין המגזרים  כי יש עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה

השונים בעיר (יהודים שאינם חרדים, חרדים וערבים), וכי יש קשר בין מספר המפרנסים במשפחה 
מתחולת העוני בקרב ציינה כי תחולת העוני בקרב ערביי ירושלים גבוהה יותר העירייה לעוני שלה. 

מו "אפיקי הצלחה" לחילוץ אוכלוסייה ששכוללני כי פיתחה מודל  העירייהעוד מסרה  ערביי ישראל.
העירייה מיישמת תוכנית המניבה תוצאות מרשימות.  וכי בעקבות פיתוח מודל זה היאמעוני, 
 פערים הוא אחד מהיעדים המרכזיים של כל גורמי העירייה. הכי צמצום  הוסיפה

 

 2019ודה, הרווחה והשירותים החברתיים פירט בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר העב משרד
עיריית ירושלים, כמו תוכנית "נושמים לרווחה בשיתוף שורה של תוכניות פרטניות שהוא מיישם 

משפחות. עם זאת ציין  200-במרכז עוצמה" להתמודדות עם עוני של משפחות, שבמסגרתה טופלו כ
, במגבלות הקיימות ובהתאם למאפייני העיר. שברשותועל במסגרת המשאבים המשרד כי הוא פו

פירט המשרד תוכניות שהוא מפעיל לעידוד התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית  עוד
 והאוכלוסייה הערבית בעיר וכן תוכניות המיועדות לאוכלוסייה הסובלת ממצוקה כלכלית. 

 

                                                           
 הקטנים העסקים מצב - תקופתי דוחמשרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,   47

  .7, 3, עמ' 2017 ,בישראל בינונייםהו
 .2016 - 2015ירושלים  ,159 סטטיסטיקלנתוני הלמ"ס,   48
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בכוח העבודה בין מגזרי  תים בשיעור ההשתתפוי יש הבדלכעיריית ירושלים מסרה בהקשר זה 
אחרות שיש האוכלוסייה השונים בעיר. העירייה ציינה כי מדובר באתגר לאומי הרלוונטי גם לערים 

חרדית, וכי היא פועלת להגדלת ההשתתפות של המגזרים אוכלוסייה ערבית ובהן אוכלוסייה 
 ממשלה וארגוני המגזר השלישי. השונים באמצעות תוכניות המותאמות להם ובשיתוף משרדי

 

יש מגמת גידול בהיקף כי העירייה ציינה אשר להיקף השטחים המיועדים לתעסוקה ולמסחר 
העירייה הוסיפה  .כנית להקמת מרכז תעסוקה בכניסה לעירוהיא גיבשה תכי ו ,השטחים העסקיים

 פועלת לחיזוק העסקים הקיימים בעיר. היאכי 
 

כי למרות התוכניות האמורות תחולת העוני בירושלים הולכת משרד מבקר המדינה מציין 
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 

מידת הצורך אף להביא את הדברים לדיון בממשלה. כמו דרכים נוספות ומקיפות לטיפול בעוני, וב
פעילות של עסקים ולעודד בירושלים תעסוקה הכניות לעידוד ולפעול לקידום ת להמשיךיש  ,כן

 כמנוע לצמיחה כלכלית בה.
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 וניהולה הפיננסי החוסן הכספי של עיריית ירושלים :שער שני
 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 כעירייה איתנה, או כתבחינים למינוי חשב מלווה או מינוי ועדה 

 מקרה של משבר כספי, כמפורט להלן. קרואה ב
 

מיליארד  5.6-קרוב ל זהמ ,מיליארד ש"ח 7.4-כעמד תקציבה של עיריית ירושלים על  2017שנת ב
קרו מיליארד ש"ח בתקציב הבלתי רגיל. התקציב הרגיל מורכב בעי 1.8-כש"ח בתקציב רגיל ו

משרדי ממשלה במתן שירותים השתתפות ממיליארד ש"ח,  3.2-מהכנסות עצמיות בהיקף של כ
מיליון  700-מקבלת מהממשלה (כ עירמענק שהמיליארד ש"ח ומ 1.6-ממלכתיים בהיקף של כ

  .49ש"ח)
 

פקודת העיריות)  -פקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן וב ,1985-תשמ"ה, היסודות התקציב בחוק
עירייה בתבחינים שהוגדרו העמידת על בסיס ו בסיסם,על שם יחשבונאי-מוגדרים מונחים כלכליים

פקודת העיריות, שר הפנים יכול להכריז על עירייה כאיתנה. הכרזה כזו משפיעה על מידת הפיקוח ב
שר לביצוע עסקאות המקבלת אישור  הפטורעירייה איתנה  -של משרד הפנים על ענייני העירייה 

מונופולין, לנושאים הקשורים בתקציב העירייה (אישור במקרקעין, לעריכת חוזים למתן זיכיון או 
 למחיקת חובות.ו התקציב, העברה בין סעיפים ועוד)

 

במקרה של משבר כספי, על פי נתוני הדוחות מלווה פקודה תבחינים למינוי חשב בכמו כן נקבעו 
הרשות קנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הכספיים ביחס לגירעונות. בת
 ,בתוקף סמכות שר הפניםנקבעו אף כללים לפיזור המועצה  ,2004-המקומית והמועצה), התשס"ד

 ארנונה.השיעור גביית ועל יסוד תבחינים כגון שיעור הגירעונות 
 

כחלק מפעולות  המקומיות הרשויות של הכלכלי לחוסנן מדדים של שורה הוא אף קבע הפנים משרד
לקבוצות: רשויות איתנות, רשויות המקומיות סווגו הרשויות  אלובהתאם למדדים  .האסדרה שלו

 .50כנית הבראהוכנית התייעלות ורשויות בתויציבות, רשויות במצב ביניים, רשויות בת
 

 מדדים לבחינת החוסן הכספי של העירייה
מדדים העל  מתבססים בחלקם , שיפורטו להלן,ת ירושליםהמדדים לבחינת החוסן הכספי של עיריי

עירייה כאיתנה או להתערבות של שנקבעו בפקודת העיריות ומשמשים כתבחינים להכרזתה 
שיש בהם ללמד אחרים מדדים  ,עליהםנוסף  ,השלטון המרכזי בניהולה. משרד מבקר המדינה בחן

 .51על מצבה של העירייה ועל יכולתה להשקיע במתן שירותים מוניציפליים ואחרים לתושביה
 

 של עירייה הכספיטטוטוריים לחוסן ס מדדים
ן ו ז י א ק  נ ע  מ

 

לגשר בין הוצאותיהן להכנסותיהן. כדי לחלק מהרשויות המקומיות הניתן מענק איזון הוא מענק 
אילוצי התקציב. זכאות למענק איזון לנקבע על פי נוסחה ובהתאם לכללים של משרד הפנים ו וגובה

המקומית, חוסר עצמאות כלכלית שלה והיעדר בסיס משמעותה גירעון מובנה בתקציב הרשות 
לפי פקודת העיריות לא ניתן להכריז על רשות מקומית כאיתנה אם היא  כלכלי איתן לפעילותה.

 מקבלת מענק איזון. 
 
 
 

                                                           
 .2017על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנת   49
כלכלת השלטון חגית רומנו, -חלק מהמדדים מפורטים בפרסום מטעם משרד הפנים: סיוון להבי וד"ר גל  50

, משרד הפנים, מקומי לשלטון המינהל ,מקומיות בישראל ניתוח הפערים בין רשויות -המקומי בישראל 
 .2016אוגוסט 

נעשתה השוואה בין ירושלים לקבוצות אחרות. כאשר היו נתונים מתאימים, הממוצעים חושבו כממוצעים   51
 משוקללים.
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 אלאמקבלת מענק איזון לפי הנוסחה המשמשת להענקתו לכלל הרשויות,  ינהאעיריית ירושלים 
נועד מענק הבירה  ."מענק הבירה"מענק מיוחד המכונה  ,שליםירו :חוק יסודמתוקף , מקבלת

 . לתרום לפיתוחה ושגשוגה של ירושלים ולשפר את רווחת תושביה
 

 2017עד  2007 ,ירושלים עיריית מתקציב ושיעורו (במיליוני ש"ח) הבירה מענק: 10 תרשים

 
 .משרד מבקר המדינהעיבוד על פי נתונים מהדוחות הכספיים של עיריית ירושלים, ב

 

מיליון  197-והסתכם ב מסך תקציבה של העירייה 6%-היה שיעורו של מענק הבירה כ 2007בשנת 
תלותה  מיליון ש"ח. 700-והסתכם ב מתקציבה 13%-כ -היה שיעורו כמעט כפול  2017, ובשנת ש"ח

, ואף התעצמה של העירייה במענק כדי לשמור על תקציב מאוזן ועל תפקוד תקין היא אפוא גדולה
במהלך השנים, ואלמלא המענק הייתה העירייה נקלעת לגירעונות כבדים. נוכח קבלת מענק הבירה 

 ותלותה של העירייה במענק לאיזון התקציב, עיריית ירושלים אינה מקיימת תבחין זה לאיתנות.
 

ן, אך משנת מענק איזו 52קיבלו חלק מהעיריות של ערי המטרופולין 2009עד  2007נמצא כי בשנים 
והדבר מעיד על התחזקות חוסנן הכלכלי. עוד נמצא כי בין  ,מהן מקבלת מענק זהאחת לא אף  2010
 . 5053-ל 61-ירד מספרן של העיריות שמקבלות מענק איזון מ 2016-ל 2007

 

והוא  ,גידול בשיעור הממוצע של מענק האיזון 2016עד  2007 בקרב כלל העיריות לא היה בשנים
 מסך תקציבן הרגיל. 4%-עמד בממוצע על כ

 

של הכלכלית לפיה גדלה עצמאותן ומגמה המסתמנת בכל קבוצות ההשוואה, כלומר, בניגוד ל
 ייההעירגוברת. הדבר חושף את הולכת ועיריות רבות, תלותה של עיריית ירושלים בממשלה 

תיאלץ הממשלה לקצץ את תמיכתה  אם .לסיכונים כלכליים ועלול להביא לפגיעה ביציבותה
הגיע למשבר כספי חמור ואף לו לגירעונות כבדים בעיריית ירושלים, העירייה עלולה להיקלע

 iiiחשב מלווה. למצב שבו ימונה לה
 

 םוולצמצ הכספי חוסנה לחיזוק דרכים למצוא והאוצר הפנים משרדי ועל ת ירושליםעיריי על
 .הבירה במענקשל העירייה  הגוברת תלותה

 

כי על מנת לחזק את חוסנה הכלכלי של  2019הפנים השיב למשרד מבקר המדינה בינואר  משרד
פרויקטים אשר יבטיחו פיתוח כלכלי והכנסות עתידיות  לקידוםעיריית ירושלים הוקצה תקציב 

 יחזקו את חוסנה הכלכלי. ה,משאבים נוספים המופנים לעיריי אלה, לצד ;לעירייה
 
 

                                                           
 .2009-ב ואחת 2008עד  2007 בשניםמהן  שתיים  52
 שיא בשנים שנבדקו. - 63איזון על עמד מספר העיריות המקבלות מענק  2008בשנת   53
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ההנחות בארנונה השנתי של היקף הבתה למשרד מבקר המדינה כי ירושלים מסרה בתשו עיריית
עניק ההשלטון המרכזי חובה זו וביטל  לו כיו ,לתת הוא בסדר הגודל של מענק הבירה מחויבתשהיא 

 ההכנסות ושיעור הגבייה שיעור גם וכך משתפרמצבה הכספי  היה, בעירסיוע ישיר לתושבים 
העירייה ציינה כי במשך שנים רבות היה מענק הבירה נמוך מסך ההנחות בארנונה  .שלה העצמיות

ירושלים על הממשלה לשקוד על פיתוחה  :והדבר פגע בחוסנה הפיננסי. עוד ציינה כי על פי חוק יסוד
על הממשלה להתייחס לתחולת העוני במתן המענק ולכן  ,ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה

 ההנחות בארנונה שהעירייה מחויבת להעניק. בעיר ולהיקף
 

ריה ד ם ע י נ י ח ב ת ת ו מ א ה ו ד י ם מ ו כ ס ק ל נ ע ה מ ר י ב  ה
 

 חברתי בירושלים"-"פעולות ממשלתיות לפיתוח כלכלי על המדינה מבקרפורסם דוח  2018במאי 
מענק הבירה סכום דוח זה עסק, בין היתר, בהליך קביעת  .כלכלי)הפיתוח ההדוח על  -(להלן 

בדרך של לא נקבע על יסוד תבחינים ברורים אלא מענק הלעיריית ירושלים. מהדוח עולה כי סכום 
עוררה בשנים האחרונות מחלוקות בין עיריית ירושלים לבין משרד האוצר ש דרך -משא ומתן 

כי סכום מענק הבירה הנוכחי תורם  הירושלים טענחוסר ודאות בתכנון הכספי. עיריית שיוצרת ו
ואילו משרד האוצר טען  ,ואינו תורם לפיתוחה ושגשוגה ,רק למתן שירות בסיסי לתושבי העיר

מענק איזון בהתאם  קיבלההייתה מקבלת לו  העירייהשמענק הבירה גבוה משמעותית מהסכום ש
 .54לנוסחה לקביעתו

 
האופן החריג שבו תוקצבה עיריית ירושלים בשנים " :מבקר המדינהבדוח על הפיתוח הכלכלי העיר 

האחרונות אינו יכול להמשיך עוד. תקצוב העיר וגובה המענק מוכרחים להתבסס על אמות מידה 
ומתוך הבנת מעמדה הייחודי של ירושלים כבירת  -ברורות כפי שנעשה ביתר הרשויות המקומיות 

ס קבוע לקבלת ההחלטות בנושא בשנים הבאות. ככל מדינת ישראל, ואלו צריכות לשמש בסי
הסכמות, על מנכ"ל משרד הפנים להעלותן לפני שר הפנים לשם מציאת פתרון, -שתיוותרנה אי
אף מינה את יש להעלות את הנושא לפני ראש הממשלה, אשר נדרש לנושא בעבר ו -ובמידת הצורך 

 .55"מנכ"ל משרדו לעסוק בו
 

ימו דיונים בין נציגי משרד הפנים, משרד האוצר ועיריית ירושלים התקי 2018במהלך התברר כי 
לקבוע אמות מידה ברורות לקביעת סכום מענק הבירה, ואולם הדיונים נקלעו למבוי סתום  כדי

 למרות זאת, לא הובא הנושא להכרעת ראש הממשלה. והצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה.
 

לעומק את הצורך והאפשרות להגיע יבחן "וא משרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה כי ה
 ."ישקול כינוס של הנוגעים בדבר כדי להגיע להסכמות"ובעניין מענק הבירה  "להסכמות

 

יש לקבוע נוסחה למענק שעיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא סבורה 
 הבירה.

 

התקציב של עיריית כלל מ בשיעורו והגידול הבירה מענקהכספי של  בהיקף הניכרהגידול  נוכח
מנכ"ל משרד על מענק. הסכום חישוב לאופן  יש חשיבות רבה לקביעת אמות מידה ,ירושלים

 ,עם הגורמים הנוגעים בדברהסכמות -אי ואם יהיו האמורות,מידה הלקביעת אמות הפנים לפעול 
 .פני ראש הממשלהל להעלותןפני שר הפנים לשם מציאת פתרון ובמידת הצורך ללהעלותן  יועל

 

ת ו ב ו ת ח ו ש ר ת ה י מ ו ק מ  ה
 

ועלולים להביא למשבר כספי ולפגיעה המקומית מכבידים על התנהלותה הכספית של הרשות  חובות
 להלן הסבר על סוגי החובות בעיריית ירושלים:לתושבים. שהיא נותנת ובשירות ה השוטף בתפקוד

 
 
 
 
 

                                                           
 .25), עמ' 2018( ירושלים של מעמדה וחיזוק פיתוחה על מיוחד דוחמבקר המדינה,   54
 .28שם, עמ'  55
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ףיג ט ו ש ן  ו ע  לפי פקודת העיריות שלוש שנים הואמשך שוטף לעירייה ב גירעון היעדר :56ר
 גירעוןשיעור ו ,יכול להביא למינוי חשב מלווה 10%-מ גבוהה שוטף גירעון שיעור ה;לאיתנות תבחין

-ומ ,עיריית ירושלים עומדת בתבחין זה לאיתנות יכול להביא לפיזור המועצה. 15%-מ שוטף גבוה
מענק הודות להדגיש כי איזונה התקציבי מתאפשר לאין לה גירעונות שוטפים. עם זאת יש  2015

הדבר מצביע על גירעון מבני  שיעורו הולך וגדל. ,שהיא מקבלת מהממשלה, שכאמור לעילהבירה 
 של העירייה שהולך ומחמיר. 

 

ר ב ט צ מ ן  ו ע ר י ת  ג ר ת י יו א ר ש של עירייה לאיתנות  התבחיניםאחד  פקודת העיריות לפי :א
שיעור . לפי הפקודה, אפשר להכריז על עירייה כאיתנה אם שלה מצטברהגירעון ההוא שיעור 

משיעור  50%יתרת האשראי שקיבלה אינה עולה על ו 12.5%אינו עולה על  שלההגירעון המצטבר 
הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר שלה והכנסות שנרשמו למעט (בתקציב השוטף  יההכנסות

ויתרת האשראי  16% אינו עולה על שלהשיעור הגירעון המצטבר או אם  ,)בשל הנחות מארנונה
למעט הכנסות כאמור לכיסוי ( משיעור הכנסותיה 60%בצירוף הגירעון המצטבר אינה עולה על 

 שיעורבנסיבות מסוימות  . עם זאת)חות מארנונההגירעון המצטבר שלה והכנסות שנרשמו בשל הנ
לעירייה מטעם משרד  למינוי חשב מלווה התבחיניםהוא אחד  15%57-מ גבוהה מצטבר גירעון
 . לפיזור המועצה להביא אף יכול 30%-גבוה ממצטבר , ושיעור גירעון הפנים

 

 15-ה פורום עריבהמטרופולין,  עריב, ירושליםבהגירעון המצטבר  שיעור: 11 תרשים
 2016 עד 2007 ,העיריות כללבו

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

 

במידה ירושלים של עיריית המצטבר  גירעוןהשיעור ירד  2016 עד 2007עולה כי בשנים  תרשיםמה
-. ירידות ניכרות (כ2017-נותר ללא שינוי בהוא ו ,5.5%-הוא עמד על כ 2016-ב .)50%-(בכ ניכרת

ערי בערי המטרופולין, שאר המצטבר היו גם ב גירעוןה ם הממוצעים של) בשיעורי70%-כעד  50%
  כלל העיריות.בו 15-פורום ה

 

הגירעון משום ששיעור  ,זה לאיתנות כל השנים שנבדקו עמדה אפוא עיריית ירושלים בתבחיןב
עומס המלוות) לא עלה על  שיעור -שיעור יתרת האשראי שלה (להלן ו ,12.5%שלה לא עלה על 

 :להלן כמפורט 50%
 
 
 
 

                                                           
 בתקציב היהעירי הכנסות לבין השוטף הגירעון שבין היחסשיעור הגירעון השוטף לפי פקודת העיריות הוא   56

 המצטבר הגירעון לכיסוי כאמור הכנסות למעט השוטף, הגירעון הופיע שבו המבוקר בדוח המפורטות השוטף
 .מארנונה הנחות בשל שנרשמו והכנסות

 העיריות. לפקודת ב.142 סעיף ראו - 10%-מ גבוה השוטף הגירעון שיעור אם  57
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ר ו ע י ס ש מ ו ת ע ו ו ל מ מלמד על מבנה ההון של הרשות המקומית  58שיעור עומס המלוות :ה
המביא בחשבון את . בפקודת העיריות לא נקבע רף לשיעור עומס מלוות אלא כחלק מתחשיב השל

משרד  זאת עם. איתנההעיר  אתלהחשיב ועל פי תחשיב זה ניתן  ,לעיל כמוסבר, הגירעון המצטבר
 .59הוא אבן בוחן למצב כלכלי בסיכון 34%-הפנים קבע בעבר כי שיעור עומס מלוות הגבוה מ

 

 כללוב 15-ה פורום עריבהמטרופולין,  עריב, ירושליםבעומס המלוות  שיעור: 12תרשים 
 2016 עד 2007 ,העיריות

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

 

בתבחין זה לאיתנות עמדה עיריית ירושלים  שנבדקושלעיל עולה כי לאורך השנים  תרשיםמה
ניכר עודנו לוות מהעם זאת עומס . 35%-כל 43%-כעומס המלוות שלה ירד מ -ומצבה אף השתפר 

עשוי להכביד על התקציב השוטף ולהביא להידרדרות כלכלית. ההשוואה לערים אחרות מעלה והוא 
 - 15-ערי פורום הב ,35% מטרופוליןהערי בשל עומס המלוות הממוצע שיעור ה היה 2016-בכי 

כלומר עומס המלוות של עיריית ירושלים גבוה מהממוצע בכלל  .27% -כלל העיריות בו 28.8%
 .15-העיריות ובערי פורום ה

 

 של תםמיליון ש"ח למימון הקמ 370-נטלה עיריית ירושלים הלוואה של כ 2017בשנת  יתר על כן,
. 37%-עלה שיעור עומס המלוות שלה לכ 2017סוף שנת מוסדות חינוך, ולפי הדוחות הכספיים ל

-, לנוכח אישורים שקיבלה העירייה ממשרד הפנים לנטילת הלוואות נוספות בסך של כזאת ועוד
 .52%-לכ אישורים,הלגדול, כאשר תממש את עלול ר עומס המלוות שלה אף מיליון ש"ח, שיעו 630

 

טרם משכה את  2019עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי נכון לפברואר 
 מיליון ש"ח. 630בסך  ותההלווא

 

להכביד על תקציבה השוטף ולפגוע באיתנותה  עלול ת ירושליםעומס המלוות של עיריי
  ivהכלכלית.

 

: ת ו ו ל מ ה ן  ו ע ר י פ ר  ו ע י משמשים אף הם מדד למבנה  60הנתונים על שיעור פירעון המלוות ש
ההון של הרשות המקומית ולעומס המיידי על תקציבה השוטף. לפי פקודת העיריות, עירייה 

                                                           
מקובל לחשב את שיעור עומס המלוות כיחס בין עומס המלוות המחושב בדוח הכספי המבוקר להכנסות   58

. ראו משרד הפנים, הכנסות לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונהשות, למעט הר
  .2018, דצמבר המקומית ברשות המלווה לחשב המדריך

, בפרק על היבטים בתפקוד משרד הפנים כמאסדר של )2013( ג63 שנתי ביקורת דוחראו מבקר המדינה,   59
 .1269השלטון המקומי, עמ' 

 חל ןשמועד פירעונויבלה העירייה שיעור פירעון מלוות מוגדר בפקודת העיריות כפירעון של מלוות שק  60
 הכנסותמכלל  האחרון השנתי המבוקר בדוח שהופיעה כפי שעה, הלוואת למעט שנה, על עולה שאינה בתקופה
 והכנסות דוח באותו המפורטות העירייה של המצטבר הגירעון לכיסוי הכנסות למעט הרגיל, בתקציב העירייה
 מארנונה. הנחות בשל שנרשמו
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מקיימת תבחין זה  61משיעור הכנסותיה בתקציב השוטף 10%ששיעור פירעון המלוות שלה הוא עד 
 לאיתנות.

 

 כללוב 15-ה פורום עריבהמטרופולין,  עריב, ירושליםב מלוותהפירעון  שיעור: 13 תרשים
 2016 עד 2007 ,העיריות

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

 

עיריית  של המלוותפירעון  שיעור -שיפור במדד זה  חל שנבדקושלאורך השנים  עולהלעיל  מהתרשים
 עומדת העירייה ולכן ,)2007 משנת 40%-כ של(ירידה  4.84% הוא 2016-ל ונכון ,הצטמצם ירושלים
 עריב, המטרופולין עריב גם 2016-ב היו מלוות פירעון של דומים שיעורים. לאיתנות זה בתבחין

 כי לציין יש זאת עם. 2016 עד 2007 משנת שיפור הראו קבוצותה כל ;העיריות כללבו 15-ה פורום
 שיעור ,בעיר חינוך מבני של תםהקמ מימוןליטול לצורך ננת מתכ ירושלים עירייתש הלוואה לנוכח
מקיים את התבחין לאיתנות, אך הוא עלול עדיין שיעור זה  .6.7%-לכ לגדול עלול המלוות פירעון

 תקציבה השוטף של העירייה.על להכביד 
 

ת י מ ו ק מ ה ת  ו ש ר ה ת  ו ס נ כ  ה
 

בתקציב הרגיל של רשויות מקומיות הם הכנסות עצמיות, השתתפות משרדי  ההכנסהמקורות 
ההכנסות העצמיות של הרשות  .מלוותים ממלכתיים, מענקי ממשלה ומהממשלה במתן שירות

 .שהיא גובה היטליםבאגרות ובארנונה, מיסי במקורן 
 

ועל  תעצמאותה התקציבירשות מקומית מלמדת בין היתר על מידת של  מקורות ההכנסההתפלגות 
היחסי של ההכנסות העצמיות מכלל ההכנסות גבוה יותר, כך  ןככל שמשקל -החוסן המבני שלה 

הבסיס הכלכלי של הרשות איתן יותר, תלותה בשלטון המרכזי פחותה ויכולתה לגייס אשראי 
 בתנאים טובים גדלה. 

 

ר  ו ע י ת הש ו ס נ כ תהה ו י מ צ  62.5%-עצמית הגדול מ לפי פקודת העיריות, שיעור הכנסה :62ע
משרד הפנים, יש מתאם בין מצבן  שההוא תבחין נוסף ההכרחי להכרזה על איתנות. לפי בדיקה שע

ונמצא כי רשויות איתנות  ,הכלכלי של רשויות מקומיות לבין שיעור ההכנסות העצמיות שלהן
 . 70%63-מתאפיינות בשיעור הכנסות עצמיות הגבוה מ

 

                                                           
 בשל שנרשמו והכנסות דוח באותו המפורטות העירייה של המצטבר הגירעון לגיסוי כאמור הכנסות למעט  61

 .מארנונה הנחות
 לכלל העירייה של העצמיות ההכנסות בין היחסלפי פקודת העיריות שיעור ההכנסות העצמיות הוא   62

 המצטבר הגירעון לכיסוי כאמור הכנסות למעט האחרון, המבוקר השנתי בדוח המפורטות הכנסותיה
 .מארנונה הנחות בשל שנרשמו והכנסות

, כלכלת בישראל מקומיות רשויות בין הפערים ניתוח מוניציפלי, כלכלי לפיתוח תשתית מסמךסיון להבי,   63
 .13נים, עמ' השלטון המקומי, מינהל השלטון המקומי, משרד הפ
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 2016 עד 2007 ,ירושליםשל  ההכנסות העצמיות שיעור: 14 תרשים

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

 

ירושלים מקיימת תבחין זה לאיתנות. עם זאת בולטת לעין ירידה  שעיריית עולהמהתרשים לעיל 
-ירד שיעורן בעקביות מכ 2016לשנת  2007משנת  - העירייהשל  העצמיות יהעקבית בשיעור הכנסות

של  הכנסות העצמיותהסיבה לירידה היא שהלשנה).  1.3%(קצב ירידה ממוצע של  71%-לכ 84%
דול של כלל ההכנסות בתקציב שלה, שכאמור כוללות מענקים גדלו בשיעור נמוך ביחס לגיהעירייה 

  vמהממשלה.
 

יצוין כי גם ברשויות מקומיות בקבוצות ההשוואה חלה ירידה בשיעור ההכנסות העצמיות לאורך 
השנים, אם כי בשיעורים מתונים מזה של ירושלים. שיעורי ההכנסות העצמיות של ערי המטרופולין 

 83.5%-מכ - 15-בממוצע בשנה), של ערי פורום ה 0.3%-(ירידה של כ בממוצע 83%-ל 86%-מ ירדו
 71%-לכ 77%-מכ - בממוצע בשנה), ושל כלל העיריות 0.5%-בממוצע (ירידה של כ 78.5%-לכ

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

ת של עיריי משרד מבקר המדינה מעיר כי אם יימשך קצב הירידה בשיעור ההכנסות העצמיות
מתחת לסף הנדרש בתבחין זה לאיתנות אל כארבע שנים בתוך לרדת  העיר, עלולה ירושלים
תלותה הגברת של העירייה ול בחוסנה הכספי יחלשותמן נוסף למגמת ההילמעשה זהו ס .כלכלית

  .בשלטון המרכזי
 

-ליקויים בפעולות הממשלתיות לפיתוח הכלכליהועלו על הפיתוח הכלכלי מבקר המדינה בדוח 
חברתי של ירושלים. אחד הליקויים היה חוסר הסכמה בין עיריית ירושלים למשרד האוצר בשאלה 

לא ראתה בהגדלת  העירייה. העירייההוא הגדלת הכנסות  64כנית היובלואם אחד מיעדי תה
תקציבים במשרד האוצר האגף ומנגד  ,כניתוהכנסותיה העצמיות אחת ממטרותיה הישירות של הת

  והיא חשובה לחיזוק איתנותה הכלכלית של עיריית ירושלים. יהאחת ממטרות זו אכןכי  סבר
 

סיכום תקציבי חתמו הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל משרד הפנים על  2018במרץ 
וצר אמשרדי הפנים וה. במסמך נקבע כי 2018הממשלתי לעיריית ירושלים בשנת  הסיועבו נקבע ש

נציגי משרד ישתתפו . בצוות העירייהצוות לבחינת דרכים להגדלת ההכנסות העצמיות של יקימו 

                                                           
, "תוכנית היובל לפיתוחה 34-של הממשלה ה 1483תוכנית לפיתוח כלכלי של ירושלים שאושרה בהחלטה   64

 ).2.6.16הכלכלי של ירושלים" (
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והוא יעסוק בסיוע לעירייה בקידום  ,תקציבים במשרד האוצר ועיריית ירושליםההפנים, אגף 
 הכנסות.לה ות אשר יניבו פרויקטים של פיתוח ותשתי

 

 חשיבות - על אף החשיבות שבהגדלת שיעור ההכנסות העצמיות לחוסנה הכספי של עיריית ירושלים
כנית ו, כפי שהביע בהתייחסותו לדוח מבקר המדינה על תהשאגף התקציבים במשרד האוצר מכיר ב

הצוות כנדרש בסיכום  והתכנסמונה , טרם 2018, ספטמבר הנוכחית נכון למועד הביקורת - היובל
 התקציבי.

 

את  לאגף התקציבים במשרד האוצר כי עליהם להקיםולמשרד הפנים עיר ממבקר המדינה משרד 
 ,כנדרש בסיכום התקציבי ,ההכנסות העצמיות של עיריית ירושליםלבחינת דרכים להגדלת הצוות 

משום שגם עליה מוטלת  ,על עיריית ירושלים לפעול לקידום עבודת הצוות ולכנסו בהקדם.
 ק חוסנה הכספי על ידי הגדלת הכנסותיה העצמיות.וזיהאחריות לפעול לח

 

למשרד מבקר המדינה כי צוות לקידום  2019תקציבים במשרד האוצר השיב בינואר האגף 
 ,באופן תדיר 2019תכנס במהלך שנת פרויקטים מחוללי הכנסה עצמית לעיריית ירושלים צפוי לה

 ש"ח. ןמיליו 98-להגיע ל עשויוכי לרשות הצוות עומד תקציב אשר 
 

: ה נ ו נ ר א ל  ש ה  י י ב ג ה ר  ו ע י ארנונה היא מס המוטל על כל המחזיקים בנכסים בשטח  ש
כמו בתי עסק, בתי  ,נכסים שאינם משמשים למגוריםוהן מגורים הן נכסים ל - המקומית הרשות

 תעשייה. ההכנסות מארנונה מיועדות למימון פעולותיה של הרשות. ומבני מלון 
 

בכל אחת משלוש  80%-של ארנונה הגבוהים מ 65תבחין נוסף לאיתנות של עירייה הוא שיעורי גבייה
. ככל ששיעורי גביית שנים ןהשנים שקדמו לשנת הכספים ביחס לחיוב השוטף מארנונה באות

יכולתה הכלכלית  ותות העצמיות של הרשות ובהתאם לכך גדלהארנונה גבוהים יותר, גדלות ההכנס
ועצמאותה. נוסף על כך, שיעורי גבייה גבוהים הם ביטוי למינהל תקין ומשקפים חלוקה שוויונית 

 בנטל המס. 
 

 ובכלל 15-ה פורום בעריהמטרופולין,  בערי, בירושליםארנונה הגביית  שיעור: 15 תרשים
 2016 עד 2007, העיריות

 
 

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

                                                           
 התקבולים כל סך שבין היחסהוא  מים אספקת או ארנונה יןילענ" הי"שיעור גבילפי פקודת העיריות,   65

 בעד או ארנונה בעד לה המגיעים הסכומים לבין כספים, בשנת יהיהעיר שגבתה מים מאספקת או מארנונה
. החישוב להלן לחייבים שהמציאה תשלום הודעות סמך על כספים, שנת באותה ין,יהענ לפי מים, אספקת

 מתייחס לחיוב נטו, כלומר לאחר ניכוי הנחות מארנונה. 
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, כך 80%-מ שיעורי הגבייה של ארנונה בירושלים גבוהיםהיו  2010כי משנת  עולהמהתרשים שלעיל 
אין שינוי ניכר בשיעור הגבייה,  2013-ממקיימת תנאי זה לאיתנות. עם זאת העירייה מאז ש

ערי  משלפחות . כמו כן נתוני הגבייה שלה טובים 85%-ייה אינה מצליחה לחצות את רף הוהעיר
היו ממוצעי שיעורי  2016 עד 2008בכל אחת מהשנים  :66וכלל העיריות 15-המטרופולין, ערי פורום ה

, 84%ירושלים בשיעור הגבייה היה  2016של ירושלים. בשנת  אלוגבוהים מ ןבה ת הארנונהגביי
 .90%-ואילו שיעור הגבייה הממוצע של רשויות בקבוצות ההשוואה היה כ

 

. 85.5%עלה מעט שיעור גביית הארנונה, והוא עמד על  2017-לפי הדוח הכספי של עיריית ירושלים ל
 מיליון ש"ח. 23-יצויין כי כל שיפור באחוז אחד בשיעור הגבייה הוא שווה ערך לכ

 

, 85%-לכ 77%-חל גידול ניכר בשיעור הגבייה מ 2007-מ יעיריית ירושלים מסרה בתשובתה כ
ציינה כי יש להבחין בין שיעורי העירייה מאמץ ניכר שהיא השקיעה בתהליכי הגבייה. בעקבות 

הגבייה של ארנונה במערב העיר ובמזרחה; במערב העיר שיעור הגבייה נע בשנים האחרונות בין 
כלל העיריות. במזרח העיר שיעור הגבייה בו 15-ום הבערי פורשיעור הגבייה בדומה ל ,90%-ל 88%

. העירייה מסרה כי בדומה לשיעור הגבייה בערים שיש בהן אוכלוסייה ערבית ,77%-ל 75%נע בין 
 עוד ציינה כי הסכמים אתגרים.דבר הכרוך ב ,בשכונות במזרח העירהיא פועלת להעמקת הגבייה 

שיעור הגבייה שלה  אלמלא מגבלה זוכי ו ,ם ארנונהעם מוסדות דת נוצריים מונעים ממנה לגבות מה
 . 3%-היה גדל בכ

 

✰ 
 

מבוסס על בדיקת התבחינים לאיתנות של עיריות כפי שהוגדרו בפקודת ה - מהניתוח שהובא לעיל
היא אינה יכולה להיחשב  ,עם זאת. עומדת ברוב התבחיניםירושלים עיריית עולה ש -העיריות 

, בעיקר משום שהיא מקבלת את מענק הבירה, ובלעדיו הייתה כהגדרתה בדין עירייה איתנה
נקלעת לגירעונות כבדים. עוד נמצא כי יש מגמת גידול בשיעור עומס המלוות ובשיעור פירעון 

. כמו כן, מסתמנת הכלכלית , ומצבה בהיבטים אלו עלול לסכן את יציבותהשל העירייה המלוות
ר הכנסותיה העצמיות של עיריית ירושלים, ותלותה בממשלה מגמה עקבית של ירידה בשיעו

הולכת וגדלה. יצוין כי חלק מהגורמים למצבה הכספי של העירייה אינם תלויים בה, אלא נעוצים 
המתגוררת  חברתי של האוכלוסייה-מצבה הכלכליבבמאפיינים מבניים של הכלכלה העירונית ו

 .בירושלים
 

 פי של העירייהמדדים נוספים לבחינת חוסנה הכס
 

מדדים בדק משרד מבקר המדינה  ת ירושליםחוסנה הכספי של עירייבכדי לבחון היבטים נוספים 
הוצאות  הושוואלו שנקבעו בפקודת העיריות. כמו כן נוסף על  ,המשפיעים על הכנסותיהאחרים 

העירייה בתחומים שונים להוצאותיהן של רשויות מקומיות אחרות. הדבר עשוי ללמד על 
לצורך מתן שירותים לתושביה ועל יכולתה להפוך ליעד אטרקטיבי  ההמשאבים העומדים לרשות

 למגורים, לפעילות עסקית ותרבותית ולתיירים.
 

ם  י ר ו ג מ ל א  ל ה  נ ו נ ר א ו ם  י ר ו ג מ ל ה  נ ו נ ר א מ ת  ו ס נ כ ה ה ל  י ה מ  ת
 

ה ילפי נתוני משרד הפנים יש קשר בין החוסן הכספי של רשות מקומית לבין תמהיל הכנסות
למגורים רשויות איתנות התאפיינו בשיעור ארנונה שלא  ,לא למגורים. למשלשמארנונה למגורים ו

ואילו ברשויות שמצבן הכלכלי אינו איתן והן נדרשות  ,מסך חיובי הארנונה 58%שעמד על 
מסך חיובי הארנונה. ההסבר לכך  48%רק למגורים להתייעלות כלכלית היה שיעור הארנונה שלא 

שירותים  לענה שמשלמים התושבים אינה מכסה את כל הוצאות הרשות המקומית הוא שארנו
ואילו עסקים ותעשייה משלמים תעריפי ארנונה  ,להם, כגון שירותי חינוך, רווחה וניקיוןהניתנים 
 וההוצאות של העירייה בגינם פחותות. ,צורכים פחות שירותיםוגבוהים 

 
 

                                                           
 נתון זה חושב כממוצע רגיל.  66
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, 70%בערי המטרופולין הוא היה  .56%בירושלים ורים למגהיה שיעור הארנונה שלא  2007בשנת 
 . 55% - ובכלל העיריות 59% - 15-בערי פורום ה

 

. גם בערי 53%-ועמד על כ ,בירושלים מעט נמוך יותרלמגורים היה שיעור הארנונה שלא  2016בשנת 
נותר  15-. בערי פורום ה68%והשיעור האמור עמד בממוצע על  ,תה ירידה קלהיהי ןהמטרופולי

 וכך גם בכלל העיריות. ,מגורים ללא שינוילארנונה שלא השיעור 
 

מגורים בין ירושלים לבין שאר ערי ליוצא אפוא כי יש פער ניכר בשיעור הארנונה שלא 
ושל כלל העיריות;  15-המטרופולין, אך מצבה בהיבט זה דומה למצבן הממוצע של ערי פורום ה

. כלומר, מצוי במגמת ירידההוא ו ,שמאפיין רשויות איתנות שיעורמעט נמוך יותר מהכמו כן הוא 
, כדי להגדיל את מגוריםלהיחס בין ארנונה למגורים וארנונה שלא יש מקום לשיפור בירושלים 

 .ואת חוסנה העירייה הכנסות
 

אולם, כפי שתואר בפרק על החוסן הכלכלי של העיר, שיעור שטח הקרקע המיועד לפעילות עסקית 
קטן מהשיעור הממוצע של שטח הקרקע המיועד לפעילות עסקית בערים שבקבוצות ההשוואה. בה 

 ללא שינויים בתכנון הקרקע, לא צפוי בירושלים שינוי ניכר בתמהיל הארנונה. 
 

תמהיל שימושי הקרקע ולגבש על ון את הנתונים על תמהיל הארנונה ועל עיריית ירושלים לבח
 דרכים לחזק את חוסנה הכספי בהיבטים אלו.

 
ה נ ו נ ר א ב ת  ו ח נ ה ו ם  י ר ו ט  פ

 

אחד המקורות העיקריים להכנסות של הרשויות המקומיות. עם זאת,  יאסי הארנונה היגביית מ
העניק לתושביהן ולגופים הפועלים מחויבות להמקומיות הרשויות  67מתוקף הוראות דינים שונים

למשל, למי שיש לו קשיים כלכליים בהתאם  ,בתחומן פטורים והנחות בארנונה. ההנחות ניתנות
לאזרחים ותיקים. ככל שהאוכלוסייה הזכאית לפטורים ולמבחני הכנסה, לבעלי מוגבלויות 

להשפיע על חוסנה  והדבר עשוי ,ולהנחות גדולה יותר מצטמצמות הכנסותיה של הרשות המקומית
 הכנסות מארנונה מקורו במחיקת חובות. נוסף של בדן והכלכלי. א

 

שניתנו ברשויות  68ארנונהבמשרד מבקר המדינה בדק את שיעור הפטורים, השחרורים וההנחות 
  התרשים שלהלן מציג את הנתונים. .2016עד  2007שונות ובירושלים בשנים 

  

                                                           
תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),  ;1938עיריה ומסי ממשלה (פיטורין), למשל פקודת מסי ה  67

 .1989-; חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן1993-התשנ"ג
השיעור מחושב כיחס בין ההנחות, השחרורים והפטורים לבין חיוב הארנונה בכל שנה. הנתון כולל גם מחיקת   68

 חובות, אם היו כאלה.
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, בערי המטרופולין, בירושלים בארנונה וההנחות השחרורים, הפטורים שיעור: 16 תרשים
 2016עד  2007 ,ובכלל העיריות 15-בערי פורום ה

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

 

עלה שיעור הפטורים, השחרורים וההנחות  2016 עד 2007מנתוני הדוחות הכספיים עולה כי בשנים 
מיליון ש"ח  528-(מכ 27%-ל 24%-שהעניקה עיריית ירושלים מסך החיוב בשנת החשבון מ בארנונה

 1.2-מיליון ש"ח לכ 583-(מכ 20%-ל 13%-בשאר ערי המטרופולין הוא עלה מ .מיליון ש"ח) 778-לכ
מיליארד ש"ח)  5.1-מיליארד ש"ח לכ 1.2-(מכ 16%-ל 12%-מ - 15-, בערי פורום ה69יליארד ש"ח)מ

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

הניתנים בירושלים גבוה משמעותית  וההנחות השחרוריםהפטורים,  שיעור כי עולה מהנתונים
השיעור הגבוה הוא תולדה של . אהבכל אחת מקבוצות ההשוו ממוצעה השיעורמ עקבי ובאופן

למעשה, הסכום שעיריית חברתי של האוכלוסייה בעיר, כפי שתואר לעיל. -מצבה הכלכלי
 מקבלת כמענק בירה. היא ירושלים אינה גובה בשל הפטורים וההנחות דומה לסכום ש

 

 מקורו בהנחות והגידול, חוק פי על מוענקות בארנונה ההנחות כיירושלים מסרה בתשובתה  עיריית
הסיוע לאוכלוסיות בעיר צריך ש סבורהמסרה כי היא  עוד. העירייה את המחייבים חקיקה בתיקוני
הנחות וסיוע הביטול  - ממקורות תקציבי הממשלה, ולא באמצעות הנחות מארנונה להינתן

 עירייה ואת היקפי העוני בעיר.הכספית של ה הבעיהאת  מוממשלתי ישיר לעניים יצמצ
 

 ירושלים עיריית שמעניקה הנחה או פטור של אחוז כל ,2016 שנת של הכספיים הדוחות נתוני לפי
 חשש עולה, והפטורים ההנחות בשיעור הגידול מגמת לנוכח"ח. ש מיליון 29-לכ ערך שווההיה 

בהיקפים  תגדל בממשלה ושתלותה להצטמצם ימשיך העירייה של העצמיות ההכנסות ששיעור
פעול לגיוון מקורות ההכנסה שלה מארנונה המשיך ללכן על העירייה ל. קליםשל עשרות מיליוני ש

, למשל באמצעות פיתוח אזורי תעסוקה והוספת ענפי כלכלה ולשיפור מצבם הכספי של תושביה
 .חדשים בעיר

 
ם י ב ש ו ת ל ם  י ת ו ר י ש ן  ת מ ל ם  י ב א ש  מ

 

ב י צ ק ל  ת י ג בר ש ו ת ההכנסות בתקציב הרגיל של את היחס בין  משרד מבקר המדינה בדק :ל
, חלק מהכנסות העירייה מקורן בכספים המועברים כאמורמספר תושביה. בין העירייה ל

בהתאם למאפייני משתנה מהממשלה, בעיקר בתחום החינוך והרווחה, והיקפן של העברות אלו 
ון של שירותי החינוך ניתן במישרין באמצעות רכי הרווחה. כמו כן חלק מהמימוצלמערכת החינוך ו

                                                           
עיקר העלייה בהיקף הפטורים, ההנחות והשחרורים מארנונה היה בעיריית באר שבע, בשל מבצעים למחיקת   69

 חובות. 
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משקף את המשאבים שהיו לעיריות  לתושב משרדי ממשלה למוסדות החינוך. לכן הנתון של תקציב
 ולא בהכרח את המשאבים שהושקעו בפועל. ,למתן שירות לתושב

 

ובכלל  15-בערי המטרופולין, בערי פורום ה ,בירושלים תושבל רגיל תקציב: 17 תרשים
 (בש"ח) 2016 עד 2007, יריותהע

 

 
 

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

 ,יותר ךנמוהיה  שנבדקו בשנים תושבלעיריית ירושלים  של תקציב הרגילהכי  עולה מהתרשים
ערי פורום ניכרים פערים בהשוואה ל. כמו כן, המטרופולין עריב מהממוצע ,באופן משמעותי ועקבי

ש"ח,  5,202 ירושליםעיריית ב לתושב היה התקציב הרגיל 2016 בשנתכלל העיריות. לואף  15-ה
הוא  15-ערי פורום הב). 57% של פער"ח (ש 8,195 התקציב לתושב היהערי המטרופולין בואילו 
 של פער"ח (ש 6,278ממוצע בהוא היה העיריות  כללבו ,)36%"ח (פער של ש 7,058בממוצע היה 
20%.( 

 

ל ב  י צ ק :ת ם י י מ ו ק מ ם  י ת ו ר י ש ן  ת גם את התקציבים  משרד מבקר המדינה בדק בנפרד מ
היקף התקציבים שמאחר תקציב מוניציפלי לתושב); זאת  -המיועדים לשירותים מקומיים (להלן 

רכי ו, לצברשותבהתאם למאפייני מערכת החינוך  , כאמור,המיועדים לחינוך ולרווחה משתנה
באמצעות הממשלה. נתון  במישריןחלק מהשירותים ממומנים שהרווחה ולמדיניות הרשות, ומאחר 

שירותים מקומיים כמו ניקיון לשנבדקו המקומיות זה מלמד על המשאבים שהקצו הרשויות 
  ותברואה, פיקוח ואכיפה, פיתוח כלכלי ותכנון ובנייה.
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ובכלל  15-בערי המטרופולין, בערי פורום ה ,בירושלים תושבל מוניציפלי תקציב: 18 תרשים
 (בש"ח) 2016, העיריות

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

 

-כ הוא היהש"ח. בכלל העיריות  2,864-לתושב בירושלים כ היה התקציב המוניציפלי 2016בשנת 
) ובערי פורום 91%ש"ח (פער של  5,476-כ -בערי המטרופולין  ),23%ש"ח בממוצע (פער של  3,520

 vii).45%ש"ח (פער של  4,164-כ - 15-ה
 

התקציב לתושב בירושלים לבין  התקציבמהנתונים עולה כי גם בהיבט זה יש פערים ניכרים בין 
אחרות שבקבוצות ההשוואה. בייחוד בולט הפער בין ירושלים לשאר מקומיות ברשויות לתושב 

 ערי המטרופולין.
 

ה ח ו ו ר ו ך  ו נ י ח ל  ע ת  ו א צ ו  ה
 

מסך  12%מיליון ש"ח ( 400-גדלו הוצאות הרווחה של עיריית ירושלים מכ 2016עד  2007בשנים 
 2007ות החינוך גדלו אף יותר: בשנת מתקציבה). הוצא 15%מיליון ש"ח ( 756-תקציב העירייה) לכ

 30%מיליארד ש"ח ( 1.47-הוכפלו והיו כ ןה 2016מהתקציב) ובשנת  22%מיליון ש"ח ( 745היו  ןה
 ,מיליארד ש"ח 2.2-בכ 2016שנת ב . בסך הכול הסתכמו ההוצאות על חינוך ורווחה70מהתקציב)

. הסיבות לעלייה בהוצאות )2007שנתב 34%(לעומת  45%-למסך התקציב של העירייה עלה  ןושיעור
להשקיע  , שבחרהרכי הרווחה וכן מדיניות העירייהוגידול במספר התלמידים ובצ , ובהןאלו מגוונות

 יותר מתקציבה בתחום החינוך.
 

היו  2007וואה. בשנת מגמת עלייה בהוצאות על חינוך ורווחה נמצאה גם בכל אחת מקבוצות ההש
מהתקציב), בערי פורום  26%ש"ח בממוצע (מיליון  568הוצאות החינוך והרווחה בערי המטרופולין 

 35%ש"ח בממוצע (מיליון  141 -מהתקציב) ובכלל העיריות  32%ש"ח בממוצע (מיליון  327 - 15-ה
ש"ח בממוצע מיליון  961הוצאות אלה בערי המטרופולין היו  2016מהתקציב). לעומת זאת, בשנת 

 -מהתקציב) ובכלל העיריות  41%ש"ח בממוצע (מיליון  587 - 15-מהתקציב), בערי פורום ה 33%(
 .71התקציב)מ 44%בממוצע (מיליון ש"ח  254

                                                           
 סכום ההוצאות כולל כספים שהתקבלו ממשרדי ממשלה.  70
בשנת  17%-רוב העלייה הייתה בשיעור הוצאות החינוך מסך תקציב העירייה: בערי המטרופולין עלייה מ  71

 24%-מ -ובכלל העיריות  2016בשנת  29%-ל 2007בשנת  22%-מ - 15-, בערי פורום ה2016 בשנת 22%-ל 2007
 .2016בשנת  31%-ל 2007בשנת 
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 בירושלים התלמידים מספר השנים שעם להניח ניתן, לעיל שתוארו הדמוגרפיות המגמות לנוכח
 העוני שיעורי התרחבות מגמות נוכח ,כן כמו. העירייה של החינוך הוצאות יגדלו ולפיכך ויגדל ילך

 את להגדיל העירייה תשכיל לא אם. הרווחה בתחום העירייה הוצאות גם לגדול עשויות בעיר
 ,מוניציפליים בתחומים בתושב להשקיע ביכולתה לפגוע ותעלול הצפויות המגמות, הכנסותיה

 גידול, כן על יתר. השנים עם להתרחב עלול זה בתחום שלה ההשוואה תוקבוצבין ל נהבי והפער
 .יציבותה את ולסכן בממשלה תלותה את להחריף עלול העירייה בהוצאות ניכר

 

ירושלים מסרה בתשובתה כי מודל התקצוב הממשלתי הדורש השתתפות של העירייה  עיריית
מסרה כי הגידול בהוצאות החינוך  עודואינו משקף את העלויות בפועל של מתן השירותים.  ,מעוות

תלמידים בשנה ומהגדלה יזומה של העירייה במטרה לשפר  5,000-תוספת של כ -נבע מגידול טבעי 
 .כלכלתההגירה מהעיר ולבסס את  למנועגם  וכךאת מערכת החינוך, 

 

✰ 
 

 הכספיים בדוחות המסתמנות המגמות את לבחון האוצר והפנים משרדי ועל ת ירושליםעיריי על
 של הכספי חוסנה לשיפור דרכיםגבש ול ,מהם הנגזריםהפיננסיים  ובמדדים העירייה של

 .בממשלה תלותה לצמצוםשיסייעו  העירייה
 

 השפעת הממשלה על חוסנה הכספי של העירייה
 ביישום החלטות ממשלה עיכוב

 

ירושלים,  :וכנגזרת של חוק יסוד ,בשל החשיבות הרבה שמייחסת ממשלת ישראל לירושלים
 ןחוסהעשויות להשפיע על  חלקןשהחלטות  - החלטות הנוגעות לעירמדי פעם  הממשלהמקבלת 

מידת ההשפעה שבדרך כלל מורכב לאמוד את אף של העירייה. על החוסן הכספי הכלכלי של העיר ו
לשיפור חוסנה הכלכלי של העיר ולשיפור חוסנה הכספי בבירור , יש החלטות שיישומן יביא הןשל

 של העירייה על ידי הגדלת הכנסותיה מארנונה.
 

ת ר ב ע ת ה ו ד י ח ת י ו י ת ל ש מ ם מ י ל ש ו ר י החלטת ממשלה שיש ליישומה השפעה על  :ל
ארציות של משרדי הממשלה חוסנה הכספי של העירייה היא ההחלטה בדבר העברת יחידות 

לירושלים. יישום מלא של החלטה זו צפוי להגדיל את הכנסות העירייה מארנונה בעשרות מיליוני 
העברת יחידות ארציות של  לע, בשל תוספת שטחים לשיכון יחידות אלה. החלטת הממשלה 72ש"ח

היחידות הארציות  יעברו כל 2015כי עד בה ונקבע  ,200773-במשרדיה לירושלים התקבלה לראשונה 
וקבעה כי  2007-מאשר תיקנה את ההחלטה  74התקבלה החלטת ממשלה 2014-בלירושלים. 

 .2019דחה לשנת ית ההעברה
 

ישום החלטות ממשלה בנושא מעבר יחידות פורסם דוח מבקר המדינה בנושא "י 2018במאי 
שוכנות מחוץ משרדי ממשלה  25יחידות ארציות של  140ובו צוין כי  75"ממשלה לירושלים

נתקל בקשיים, מתעכב בנושא זה  2014-ומ 2007-לירושלים. עוד צוין כי יישום החלטות הממשלה מ
 ומתארך. 

 

נוכח העיכובים ביישום החלטות הממשלה בנושא, הביאו שר האוצר ושר ירושלים ומורשת במאי 
יחידה ממשלתית מועד לפיה ייקבע לכל ו 76נוספת לשולחן הממשלה הצעה להחלטת ממשלה 2018

ניתן ללמוד כי המעבר  האמור מעבר מחייב בהתאם למאפייניה. מהצעת ההחלטה ומדוח הביקורת
בסופו  שנים. כמהויידחה בכמתוכנן  2019של יחידות משרדי הממשלה לירושלים לא יתבצע עד שנת 

 2018ר של דבר הצעת החלטה זו לא אושרה בממשלה. משרד ירושלים ומורשת דיווח באוקטוב

                                                           
 לכלכלת לירושלים ממשלתיות יחידות מעבר תרומת ,הון וגיוס השקעות ,ועסקי כלכלי עוץיי 'ושות דהן אורי  72

  ).2012( העיר
 ).13.5.07יחידות הארציות של הממשלה לירושלים" (, "העברת ה31-של הממשלה ה 1661החלטה   73
 ).18.5.14, "העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים" (33-של הממשלה ה 1605החלטה   74
 ואילך. 59), עמ' 2018( ירושלים של מעמדה וחיזוק פיתוחהעל  מיוחד דוחמבקר המדינה,   75
"העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים ותיקון החלטת בנושא  13.5.18-הצעת החלטת ממשלה מ  76

 ממשלה".
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כי ראש הממשלה הנחה את מנכ"ל משרדו  ,במסגרת דיווח על תיקון ליקויים ,למשרד מבקר המדינה
 .אום עם המשרדים הנוגעים בדבריבת ,2018להגיש הצעה חלופית להצעה שלא התקבלה במאי 

 לא קיבלה הממשלה החלטה חלופית בנושא. בסופו של דברנמצא כי 
 

להעביר יחידות ממשלתיות  2007עמים, החל בשנת כמה פשהממשלה החליטה  אף על פי
מעשור, וצפוי להתעכב עוד שנים מספר. הדבר פוגע  יותרביצוע ההחלטות מתמהמה  לירושלים

 בכלכלת העיר ובחוסן הכספי של העירייה.במעמדה של ירושלים כבירת ישראל, 
 

ת פ ס ו י ת ר ד ח ח ו ר י  הכנסות את ליהגדלממשלה נוספת אשר יישומה עשוי  תהחלט :א
בה  ,לפיתוח כלכלי של ירושלים כנית מרוםועל ת 201177החלטה משנת המארנונה היא  העירייה

שנת בכנית וחדרי אירוח בירושלים עד מועד סיום תקופת ביצוע הת 6,000יעד של הוספת  נקבע
2016. 

 

 - 2016 -וב ,9,342בירושלים על  79הבנויים האירוח מספר חדריעמד  2011-ב ,78על פי נתוני הלמ"ס
מספר חדרי האירוח  2018. נכון לספטמבר 2011-מ אירוח חדרי 951 , קרי נוספו בעיר10,293על 

כי היעד של תוספת להסיק . מנתוני הלמ"ס ניתן 2011-מ 1,485תוספת של  - 10,827 הואבירושלים 
 ממימוש.חדרי אירוח עדיין רחוק  6,000

 

 את לקיים הממשלות שלהמוצהרות  ןכוונותיהעל  ותהחלטות הממשלה בעניין ירושלים מצביע
על  .באופן חלקי בלבד מיושמותהן  , אךושגשוגה העירלפיתוח  ולהביא ירושלים :יסוד חוק

 נוכחל בהתאם לחוק היסוד. ההממשלה לפעול ליישום המלא של החלטותיה ולממש את מחויבות
 של חברתי-ובשל מצבה הכלכלי הבירה מענקתלותה ההולכת וגוברת של עיריית ירושלים בכספי 

 viii. הלכלכלת ויתרמו הכספי חוסנה את שיחזקו החלטות של יישומן חשיבות גדלה ,העיר
 

 עדר הסדר מקרקעין בירושליםיה
 

 לרשויות יש ,ממשלההשתתפות משרדי בגביית ארנונה ומקורן בהרשויות המקומיות שהכנסות לצד 
 .בתחומי הרשות במקרקעין פעילותבגין  םחלק ,אגרות והיטלים כמו נוספים הכנסהמקורות 

 והיטלי פיתוח. השבחה היטלי אגרות בנייה, יםכוללאלה מקורות הכנסה 
 

נדרש התשלום  .1965-"ההתשכ, והבניה התכנון בחוקהמעוגן  היטל השבחה הוא תשלום חובה
 כניתותאשר אישרה לתכנון ולבנייה מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית 

המעוגן בחוקי עזר של  תשלום חובה. היטל פיתוח הוא והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו
הנחת בגין  רשות מקומית נדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידיוהוא  הרשות המקומית,

 פיתוח והיטלי השבחה היטלי לגביית הכרחי תנאיתית מוניציפלית או בטרם מתן היתר בנייה. תש
 ,כמו כן, על פי פקודת העיריות .המקומית הרשות בשטחי הקרקע על בעלויות של מוסדר רישום הוא

ת בקבלת תעודה מהעירייה על היעדר חובות, יהעברת בעלות על נכסים במרשם המקרקעין מותנ
 . ארנונה ן רישום מקרקעין נמנע מהעירייה אמצעי אכיפה לגביית חובותוכאשר אי

 

בשטחה המוניציפלי של עיריית ירושלים שטחים רבים שלא חל עליהם הסדר מקרקעין. משרד 
שהוא הגורם הנושא באחריות להסדרת  - למשרד המשפטים מבקר המדינה העיר על כך בעבר

היעדר ההסדרה של המקרקעין בירושלים " :בו צויןו ,2015-בדוח שפרסם ב - המקרקעין ורישומם
ודאות בנושאי קניין חשובים, ולעתים הוא אף מהווה חסם למתן היתרי -יוצר מצב בלתי נסבל של אי

כים בה, על משרד המשפטים לבחון בנייה כחוק. נוכח מורכבות הסוגיה ושיקולי המדיניות הכרו
 .80"מחדש חלופות לפתרונה ולהביא את העניין בהקדם לדיון והכרעה בממשלה

 
 
 

                                                           
 ).29.5.11תכנית מרום" ( -, "פיתוחה הכלכלי של ירושלים 32-של הממשלה ה 3238החלטה   77
 .2018, ספטמבר והארחה לתיירות סטטיסטי רבעוןהלמ"ס,   78
 בהתאם להגדרת הלמ"ס.   79
הוועדה המקומית  -), "עיריית ירושלים 2016( 2016 המקומי ןהשלטו על ביקורת דוחותמבקר המדינה,   80

 . 1163 - 1160לתכנון ולבנייה ירושלים", עמ' 
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 כלכליים נזקים מסב לעירייה ירושלים במזרח מקרקעין הסדר של היעדרו, אלונוסף על בעיות 
 שאינן קרקעות בגין השבחה ובהיטלי פיתוח בהיטלי לחייב משום שאינה יכולה ,הכנסות מאובדן

 במאות נאמד זה נזק .ארנונה וגם נמנע ממנה אמצעי אכיפה לגביית חובות ,ואינן רשומות מוסדרות
 .81בשנה קליםש מיליוני

 

עבודה לתיקון צוות  2017 בפברואר המשפטיםמשרד הקים  האמור מבקר המדינה דוחבעקבות 
במשרד  מקרקעין והסדר רישום אגףהיועץ המשפטי לממשלה,  נציגי בהשתתפותהליקוי, 

להנחות את  82קיבלה ממשלת ישראל החלטה 2018ואולם רק במאי  .המשפטים ועיריית ירושלים
למטרה זו  .2025עד סוף שנת  בלבד במזרח ירושלים משרד המשפטים להסדיר את המקרקעין

 ש"ח.  ןמיליו 50הקצתה הממשלה 
 

העיר  במערבמוסדרים גם  שאינםכי יש מקרקעין עיר למשרד המשפטים משרד מבקר המדינה מ
. על הממשלה לפעול בנחישות שבעניינם ניתן לגבות היטלים הגם, להסדיר נדרש אותם וגם

 לתושבים ולעירייה. רביםנזקים  מסבליישום החלטתה, משום שכאמור היעדר הסדר 

 
 רקע - הניהול הפיננסי של העירייה

 

 למשל -ה פיננסי של הרשות המקומית מאגד בתוכו את מכלול הפעילות הכספית המבוצעת בניהול 
התקשרויות עם בנקים וחברות כרטיסי ונטילת הלוואות, השקעות עודפי המזומנים של הרשות 

פירות נכסי הציבור בשל תקציב הרשות במיסים אשר היא גובה מתושביה,  מקורו אשראי.
משכך חלה ו ,ציבור כספי של נאמן משמשת המקומית הרשותה. השתתפות הממשלבשברשותה ו
 ענייניה הפיננסיים.בניהול סכון וביעילות בניהולם וילפעול בזהירות, בח עליה חובה

 

 כדי ,ובקרה פיקוח ניחובת הזהירות בניהול הפיננסי מחייבת קביעת נהלים והנחיות והפעלת מנגנו
טעויות או מעילות העלולות לגרום לבזבוז כספי ציבור, להפסדים כספיים ולפגיעה  למנוע

הגברת  ובהן ,חלו תמורות בסביבה הפיננסית בישראלהאחרון  בעשורבאינטרסים ציבוריים. 
אלה שינויים ח המיקוח של הצרכן. והתחרותיות, צמצום הריכוזיות, הגדלת השקיפות וחיזוק כ

את הסביבה הפיננסית ולמצות את היתרונות מחדש קומיות לבחון מחייבים את הרשויות המ
 . כדי לחסוך כספי ציבור הגלומים בה

 

  83זקיפת ריבית רעיונית-אי
 

פעמית או -המיועד לפעולה חד יהיתקציב של עירכפקודת העיריות תקציב בלתי רגיל מוגדר ב
פעולה או לאותו תחום פעילות,  הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותהולתחום פעילות מסוים, 

 .וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל
 

עודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים נטו הם הפרש חיובי בין סכום כל העודפים הזמניים 
רגילים לבין סכום כל הגירעונות הזמניים בתקציבים הבלתי רגילים. קרנות בתקציבים הבלתי 

טרם שלעבודות פיתוח מוגדרות ככספים שהרשות המקומית גובה על פי דין לביצוע עבודות פיתוח ו
 .84אליו יועברושנקבע התקציב 

 

נצברים  כספי פיתוח) -(להלן  בעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים נטו ובקרנות לעבודות פיתוח
ללא שימוש במשך תקופה ארוכה, ומשרד הפנים ראה לנכון לאפשר שנותרים לעיתים כספים רבים 

 .ולהשיא תשואה אשר תגדיל את ערכם םלרשויות המקומיות להשקיע
 

                                                           
, מכון ירושלים לחקר 2018-, תשע"חבשנה שקל מיליארד ושני םדמי סכסוכי ,חוקית בלתי בנייהנשר,  מעיין  81

 .57 - 48ישראל, עמ' 
, "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים" 34-של הממשלה ה 3790ה החלט  82

)13.5.18(. 
ריבית שלא התקבלה בפועל אך מחושבת לצורך שמירה על ערכם של כספים, בהתאם  - רעיונית ריבית  83

 להנחיות משרד הפנים. 
 .1988-תשמ"חה חשבונות), (הנהלת המקומיות הרשויות תקנותל 1 תקנה  84
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פיתוח של כספי ההוראות המעגנות את אופן ניהול  מדי פעם בפעםמנכ"ל משרד הפנים מפרסם 
"כללים  2008/4בחוזר  2008ביוני  הן אלו שפרסםהמקומיות. ההוראות העדכניות ביותר  הרשויות
 חוזר המנכ"ל). -(להלן  "אחרים זמניים ועודפים לפיתוח בקרנות שנצברו זמניים עודפים להשקעת

 

הרשות המקומית נזקקת למשיכות יתר או במקרים מסוימים  המנכ"ל נקבע כי בהוראות חוזר
ת מועד שעלותן גבוהה מהתשואה הצפויה מההשקעות של עודפי המזומנים הלוואות קצרול

הרשות רשאית להשתמש באופן זמני בכספים אלה כמקור למימון . מכספי פיתוחהזמניים הנובעים 
 פעולותיה השוטפות, בכפוף לאישור שר הפנים או מי שיוסמך על ידו, בדומה לנטילת אשראי אחר.

בכך שהרשות תחייב את הוצאות התקציב הרגיל בריבית שתיזקף האישור לשימוש הזמני יותנה 
 ריבית - להלן( או לתקציב הבלתי רגיל, בהתאם למקור המימון לעבודות פיתוח כהכנסה לקרן

 . )רעיונית
 

ההוראות בחוברת ההנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות שפרסם האגף 
על  מוסיפות על הוראות חוזר המנכ"ל וקובעות כי 85הפניםלביקורת השלטון המקומי במשרד 

 שיהיה גבוה משיעור התשואה עלרעיונית בית ישיעור רעל להחליט המקומית מועצת הרשות 
 .86משלמת על משיכות יתר או הלוואות שעה שהרשותבית יההשקעות ונמוך משיעור הר

 

י ערכם הריאלי לא נשחק לאורך לוודא כהיא  כספי פיתוחלמטרתה של זקיפת הריבית הרעיונית 
 הזמן. 

 

של קרנות לעבודות פיתוח: קרן היטל השבחה, קרן היטל כבישים, אחדים לעיריית ירושלים סוגים 
קרן ממכירת מקרקעין, קרן תיעול וביוב, קרן ממכירת כלי רכב, קרן עודפי תב"רים סופיים, קרן 

 לדיור ציבורי, קרן מורדות גילה וקרן קאנטרי רמות. 
 

עיריית ירושלים ניהלה עודפי מזומנים ממקורות שונים  2017בביקורת נמצא כי נכון לסוף שנת  .1
מנוהל על ידי יועצי אחר . חלקם הופקד בפיקדונות בבנקים, חלק 87ש"ח מיליארד 1.3-בסך כ

מיליון ש"ח מכספים אלה  381.9-מנוהל בחברות לניהול תיקים. כנוסף השקעות בבנקים וחלק 
 לעבודות קרנות הםש"ח  ןמיליו 87.6-וכ ,נטו רגילים הבלתי בתקציבים הזמניים עודפיםהם ה
 .פיתוח

 

 זקפה לא העירייה כי ,עולה 2017 עד 2007 לשניםהכספיים של עיריית ירושלים  דוחותב מעיון
הוצאותיה בתקציב  במסגרתפיתוח  כספיב שמקורם מזומנים בעודפי שימוש בגין רעיונית ריבית

 "ח. שמיליון  6זקפה ריבית רעיונית של  אז ,2008 בשנתהרגיל, למעט 
 

 בהנחתש"ח.  ןמיליו 430-כ היא 2017עד  2007פיתוח בשנים ה כספיהממוצעת של  היתרה
 ,2008ש"ח שהעירייה זקפה בשנת  ןמיליו 6ובניכוי של  ,על יתרה זו 1%88 של תשואה השאת

והכספים המיועדים , ש"ח ןמיליו 41.3-יוצא כי העירייה לא זקפה ריבית רעיונית בסכום של כ
 ix.בניגוד להוראות בחוזר המנכ"ל ,יתוח נשחקו בסכום זהפל

 

"ל המנכ חוזר להוראות בהתאם לפעול עליה כי ירושלים לעיריית מעיר המדינה מבקר משרד
, נטו רגילים בלתי בתקציבים זמניים ולעודפים פיתוח לעבודות לקרנות רעיונית ריבית ולזקוף

 .לפי ייעודם יעשההשימוש בכספים אלה יש כדיעל מנת להגדיל את ערכם ו
 

כספי בשמקורן בתשואת ההשקעות  השתמשהירושלים  עירייתהביקורת נמצא גם כי  במסגרת .2
בניגוד  ,לא אישור שר הפנים או מי שהוסמך על ידול בפעילותה השוטפת הפיתוח לשימוש

 "ל.המנכחוזר להוראות 
                                                           

 ).2017-(פורסם ב מקומיות ברשויות כספי ווחיוד חשבונות להנהלת ההנחיות בחוברת 4.2.7.6הוראה   85
 הלוואות לטווח קצר.  86
עודפי מזומנים זמניים יכולים להיות גם בתקציב הרגיל, נוסף על העודפים בתקציב הבלתי רגיל ובקרנות   87

 הפיתוח.
כהערכה שמרנית  1%-; לכן ניתן להשתמש ב1%בשנים האמורות עולה על הריבית הממוצעת של בנק ישראל   88

 לתשואה שהשיאו עודפי המזומנים של עיריית ירושלים.
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לפעול  נהל התקין מחייבים אותהיכללי הממשרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי 
, מי שהוסמך על ידושל בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל ולקבל את אישורו של שר הפנים או 

זמניים בתקציבים בלתי רגילים נטו ובקרנות העודפים ה שימוש בתשואת ההשקעות שללפני 
 .לעבודות פיתוח

 

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא תבחן פנייה למשרד הפנים 
 זקיפת הריבית האמורה בשנים הבאות.-קבלת אישורו לאיל

 

כבא כוחה של הממשלה מוסמך לפקח על פעולותיהן של הרשויות המקומיות, דבר שר הפנים  .3
. אגף 1985-חוק יסודות התקציב, התשמ"הופקודת העיריות  כגון המוצא את ביטויו בחוקים

לאתר ליקויים וחריגות מהכללים  נדרש שבמשרד הפנים בכיר לביקורת ברשויות המקומיות
למניעת צעדים הנדרשים ה תלהביא לתיקונם ולנקיט ולהצביע עליהם כדיברשויות  המחייבים
 .89נהליתי. כדי לאתר ליקויים אלו הוא מקיים מערכת של ביקורת חשבונות וביקורת מהישנותם

 

לי המהימן ביותר בחינת מצבה הכספי והכבדוח כספי מבוקר של רשות מקומית הוא אבן יסוד 
על כן הוא אמור לשמש כלי ביקורת ופיקוח מהמעלה  .כיחידה כלכלית הלניתוח התנהלות

 הראשונה בעבודתו של אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים.
 

נמצא שמשרד הפנים לא נקט פעולות אכיפה אשר לליקויים בניהול הפיננסי בעיריית ירושלים 
זמניים בתקציבים בלתי רגילים נטו העודפים בתשואת ההלא מאושר  שימושדהיינו, ה -

 , שהיו בניגוד להוראות חוזר המנכ"ל;רעיוניתהריבית הזקיפת -איו ובקרנות לעבודות פיתוח
 2במשך עשור, בביאורים  העירייההכספיים של  בדוחות ביטוי לידי ובא ות אלהשהפרזאת אף 

זה מצטרף לליקויים  ממצא. אחרות מקומיות תרשויו של כספיים ובדוחות לדוחות 5-ו
מערכתיים שהעלה מבקר המדינה בעבר בנוגע לבקרה הכספית של משרד הפנים על הרשויות 

 . 90המקומיות
 

כי מדובר בבעיה רוחבית  2019משרד הפנים ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
הוא דורש מכל הרשויות המקומיות הקיימת ברשויות מקומיות נוספות בארץ. המשרד מסר כי 

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 
כספי פיתוח תשמש לייעודה.  בגיןהמנכ"ל שקבע, כדי להבטיח שהתשואה מעודפי המזומנים 

לנוכח העובדה  .פיתוח כספי לטובת נזקפו שלא הכספים את להשיב להורות לשקול עליו כן כמו
 12.5-על כ 2016כספי פיתוח בכלל הרשויות המקומיות עמדה בסוף שנת בכי יתרת הכספים 

 .המקומיותמיליארדי ש"ח, יש משנה חשיבות לאכיפת הוראות חוזר המנכ"ל בכלל הרשויות 
 
 
 
 
 

 91אשראיקו גיוס עדר בדיקת חלופות בהליך יה
 

                                                           
 בעבודת מנחים קווים ממסמךעל תפקידיו ומטרותיו של אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות ניתן ללמוד   89

 משרד הפנים. המפורסם באתר המרשתת של מקומיות ברשויות לביקורת האגף
, "העסקת מערך רואי חשבון על ידי משרד הפנים )2015( המקומי בשלטון הביקורת על דוחותמבקר המדינה,   90

 . 105 - 69לביקורת החשבונות ברשויות המקומיות", עמ' 
לפרק הזכות שמעניק בנק, או מוסד מלווה אחר, ללקוח למשוך כספים בחשבונו כמשיכת יתר  -קו אשראי   91

 מסויים. זמן
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לממן פעולות הנדרשות לביצוע בטווח הקרוב,  כדיו ,לרשות המקומית כספיים מקורותהיעדר ב
של עסקה ביכולה להתבצע  זוכספים על ידי נטילת הלוואות.  מדי פעם בפעםת יות הרשוומגייס

 .92הרשות המקומית עם בנק או עם גוף מוסדי התקשרות
 

אשר גרמו לצמצום ריכוזיות שינויים  2000-שוק האשראי העסקי בישראל עבר בתחילת שנות ה
שיעור חלקם של הבנקים מסך היה  2003בסוף שנת  ,לשם המחשה .י העסקי בידי הבנקיםהאשרא

 .201793בסוף שנת  48%, לעומת שיעור של 73%האשראי למגזר העסקי במשק 
 

רפורמות שבוצעו בתחילת שנות השל  ותתולדאחת הקידום התחרות באשראי למגזר העסקי הוא 
 ןמשרדי לעניי-הצוות הבין 2004שפרסם בספטמבר  בעקבות המלצות שבהןהמשמעותית  - 2000-ה

שחייב את הבנקים למכור את חברות ניהול  מנכ"ל משרד האוצר דאז, תבראשו רפורמה בשוק ההון
שונו כללי השקעה שחלו על הגופים  נוסף על כךקופות הגמל וקרנות הנאמנות שבשליטתם. 

 תר מנכסיהם למתן אשראי עסקי.אפשר להם להקצות שיעור גבוה יושהת כךהמוסדיים בישראל 
 

הגופים  שמנהליםהכספים סכומי הגברת התחרות באשראי העסקי, גדלו משמעותית  לענוסף 
 1,567סכון הפנסיוני יסכום נכסי החהיה  2017המוסדיים בישראל בעשור האחרון. נכון לסוף שנת 

 ; חלק מכספים אלו יכולים הגופים המוסדיים להציע כהלוואות. 94מיליארד ש"ח
 

 ,, למשל, ניצלה את היצע האשראי הגדול של הגופים המוסדיים בישראליפו-עיריית תל אביב
ועדת ישיבת ש"ח. על פי פרוטוקול  ןמיליו 650מחברת ביטוח הלוואה של נטלה  2017ובנובמבר 

בחנה את כל החלופות בשוק ש ה נקטה צעד זה לאחרירייעה ,2017אוקטובר ב העירייההכספים של 
 .רבנקאי ובחרה בגוף שהצעת הריבית שלו הייתה הנמוכה ביות-האשראי הבנקאי והחוץ

 

לגייס קו אשראיבשווי מיליארד ש"ח לצורך בינוי  אישרה מועצת עיריית ירושלים 2016 בספטמבר
הבנקים בישראל. מדובר באותו בנק  מאחד ואישרה לגייס 2017ובאוגוסט בעיר, כיתות לימוד 

מנהלי  שמבצעיםשהעירייה משלמת לו גם עמלות מסחר עבור פעילות השקעה בניירות ערך 
 370אישור משרד הפנים לנטילת  2017התיקים. לאחר אישור מועצת העירייה התקבל באוקטובר 

 630אי בגובה אישר משרד הפנים את נטילת יתרת קו האשר 2018-בש"ח מקו האשראי.  ןמיליו
 ש"ח.  ןמיליו

 

הצעה  תלגיוס קו האשראי לאחר שפנתה אליו ולבנק נוסף לקבלעם הבנק  ההתקשרעיריית ירושלים 
 . 95לקו אשראי של מיליארד ש"ח אשר יבוצע בסינדיקציה

 

 3( 0.3%מורכבות מעמלת סינדיקציה למארגן בשיעור של גיוס קו האשראי עלויות האשראי בגין 
ומריבית  ;מקו האשראי שטרם נוצל 0.3%ניצול קו האשראי בשיעור של -עמלת אימ );מיליון ש"ח

האשראי ממשלתית. יש לציין שבהיקף איגרות חוב מעל ריבית ממוצעת של  2.05%בשיעור של 
 א מיליון ש"ח בשנה.יריבית ה 0.1%משמעות כל  ,שעיריית ירושלים נטלה

 

 כינכתב  ת. בחוות הדעעיריית ירושלים חוות דעת מקצועית הקיבלהאשראי קו במסגרת הליך גיוס 
תנאי ההצעות לאשראי קרובים למיטביים ומומלץ לעירייה לפתוח במשא ומתן פרטני עם הבנק 

 ,אית בלבדעל ידי המערכת הבנקאשראי  קו לשיפור תנאי האשראי. חוות הדעת התייחסה לגיוס
 הגופים המוסדיים בישראל.  למשל ,זוולא בחנה את האפשרות לגייס אשראי בחלופות למערכת 

 

חלופות  ת ירושליםעסקי, עמדו לרשות עירייהלאור המדיניות להגברת התחרות בשוק האשראי 
אשראי קו של קבלת  חלופההאפשרות לבחון לדוגמה,  ;נזקקה לונוספות לגיוס אשראי בהיקף ש

, ייתכן שבחינת חלופות יתר על כןאת עמלת הסינדיקציה.  להובכך לחסוך  ,בסינדיקציהצורך  ללא

                                                           
 מבטחים וחברות לניהול קופות גמל וקרנות פנסייה. -גוף מוסדי   92
 .2018 שנת במשק, האשראי יתרות דוח ישראל, בנק  93
 סכוןינתונים כמותיים בתחום הח - 'ג פרק, ההון שוק על הממונה דוח סכון,יוח ביטוח ההון, שוק רשות  94

  .3 עמ' ,2017 שנת ,הפנסיוני
 למתן עצמיים מקורות די אין למלווה כאשר ,גורמים כמה בשיתוף הניתן אשראי - בסינדיקציה אשראי  95

 הבנקאית. האשראי במערכת בעיקר כיום יםקיימ אלה פרמטרים סיכונים. להקטין רוצה שהוא או אשראי
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-שיעור עמלת אישל נוספות לנטילת האשראי הייתה יכולה להניב ריבית נמוכה יותר או הקטנה 
 האשראי.קו ניצול יתרת 

 

האשראי קו יווה את הליך גיוס שכרה שירות של יועץ פיננסי שלעיריית ירושלים מסרה בתשובתה כי 
ובמצבה הכספי עלות גיוסי  ובדק את עלותו. העירייה ציינה כי בהתחשב בתנאי השוק באותה עת

  האשראי הייתה סבירה.
 

קו גיוס לית ירושלים כי היה עליה לבחון חלופות נוספות מבקר המדינה מעיר לעירימשרד 
הכרוכות  הגבוהותלהוזיל את עלויות המימון כדי לנסות  ,ולפנות לספקי אשראי נוספים האשראי

 אחריותה מוטלת העירייה על שעמד על הפרק. , בייחוד לנוכח הסכום הגדולבגיוס קו האשראי
 x. ציבורהבכספי  תיעילובסכון ויבח לנהוג

 

 ה תקציביתילהשתתפות בפנסימרכזיות קופות גמל 
 

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב במסגרת חקיקת 
 ,חוק הבראת המשק) -(להלן  2003-תשס"גה), 2004-ו 2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

 היפנסינמצאים בהסדר של המשכר העובדים ברשויות מקומיות  וינוכ 2003נקבע כי משנת 
נועדו לשמש את הרשויות המנוכים ואילך. הכספים  2005משנת  2%-ו 2004בשנת  1%תקציבית 

נקבע בחוק הבראת המשק כי  עוד המקומיות כדי לשלם להם בבוא היום את הגמלה החודשית.
 הכספים שינוכו מהעובדים יופקדו לחשבון בנק נפרד המיועד לכך בלבד.

 

 מיות יחויבוובו נקבע כי הרשויות המקו ,המשק הבראת לחוק 11' מס תיקון נחקק 2007 בשנת
תקציבית בקופת גמל מרכזית  היפנסילהפקיד את הכספים המנוכים משכר העובדים בהסדר 

לתוקף יועברו עם  התיקון תקציבית. כמו כן נקבע כי הכספים שנוכו עד כניסת היבפנסילהשתתפות 
 תקציבית. היבפנסיתחילתו לקופות גמל מרכזיות להשתתפות 

 

מוצר פיננסי אשר הוקם  אקופת גמל) הי -תקציבית (להלן  יהיבפנסקופת גמל מרכזית להשתתפות 
-תשס"ההחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), ל 2במסגרת תיקון מס'  2007בשנת 

 ןלעובדיה וי שכר שביצעילקלוט כספים מרשויות מקומיות בגין ניכו תרשאיקופת הגמל  .2005
תקציבית. הרשות המקומית רשאית למשוך את כספיה שהופקדו בקופות גמל רק  היפנסישבהסדרי 

שהיא ובלבד שאותם כספים  ,תקציבית יהיפנסבהסדר הנמצא עם פרישה לגמלאות של עובד 
 מבקשת למשוך הופקדו בגין אותו עובד.

 

 להשיא כדיהשוטפת, קופת גמל משקיעה את הכספים המופקדים מהרשות המקומית  בפעילותה
לשלם  כדיהרשות תצטרך להשלים פחות ממקורותיה  ,. ככל שתשואה זו גבוהה יותרםתשואה עבור

תשואה ה לע. נוסף 96התקציבית עבור עובדיה בעת פרישתם לגמלאות היהפנסיאת תשלומי 
. דמי ניהול ת הגמלנגבים מנכסיה של הרשות בקופ ,שמשיאה הקופה עבור הרשות המקומית

והם  ,קבע בהסכמה בין הרשות המקומית לחברה המנהלת את הקופהשיעורם של דמי הניהול נ
 מנוכים מיתרת נכסי הקופה.

 

 בסעיףהמקומית בדוחות הכספיים של הרשות  רישום הכספים המופקדים בקופות גמל מבוצע
תקציבית". נכון לסוף שנת  יהיפנסקרנות בלתי מתוקצבות אחרות בקרן הקרויה "קרן דמי ניהול 

מיליון  78.5-, כ2009-תקציבית, שהוקמה ב היפנסייית ירושלים בקרן דמי ניהול היו לעיר 2017
 ש"ח.

 

קופה א' וקופה  -עובדיה בשתי קופות גמל שכר עיריית ירושלים בחרה לנהל את הכספים שניכתה מ
 ,אחרתהוחלפה קופה ב' בקופה  2015-בבחלוקה כמעט שווה.  2009משנת  הןב'. הכספים הופקדו ב

 העירייה יכלה לבחור בין שש קופות גמל.  2009-שב. יש לציין 2015שהוקמה בדצמבר 
 

                                                           
התשלומים המנוכים מהעובדים ומועברים לקופות הגמל הינם נמוכים מתשלומי הפנסייה התקציבית   96

 שהעירייה תצטרך לשלם לעובדיה בעת פרישתם. 
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. 2015עד  2009בשנים משרד מבקר המדינה בדק את התשואה המצטברת של כל אחת מקופות הגמל 
תשואות בינה לבין ב הפערו ,הגמל קופות מבין ביותר הנמוכה הייתה' ב קופה של התשואה נמצא כי

  .10%-עמד על יותר מ - 2015בסוף שנת  - בשיאו, ו2012הלך וגדל משנת  קופותהשאר 
 

בביקורת נמצא כי לאורך השנים עיריית ירושלים לא עקבה אחרי התשואה של הקופות שבחרה 
ים את מכלול השיקולולא קיימה אף דיון כדי לבחון  ,ביחס לאלו של שאר קופות הגמל בשוק

העירייה . אפיקי ההשקעה של הקופה והסיכון הכרוך בהם כגון ,רת קופת הגמליהנוגעים לעניין בח
השקעות המעיון בפרוטוקולי ישיבות ועדת , אך אחרתמנם החליטה להחליף את קופה ב' בקופה וא

היתרה  דיווח עלב הוועדה הסתפקהקופות הגמל לגבי עולה כי  2017עד  2015בשנים  העירייהשל 
תשואת קופות הגמל והשוואתה  סוגיות כגוןב עסקהולא  ,העדכנית הידועה של הקופה ליום הדיון

על קופות הגמל של העירייה עולה חשש  העדר דיון רחב בוועדיבהלתשואות קופות אחרות בשוק. 
-צבורה של כ יתרה תהיהישלעירייה  מאחרת עבורה. ות הגמל המיטביוכי העירייה לא בחרה בקופ

 שמשיאה בתשואה 1% של הכספית המשמעות, הבבעלותשש"ח בכל אחת מקופות הגמל  ןמיליו 40
 xi"ח.ש ןמיליו 4 - 10% ושל ,"חש 000400,-כ איה הקופה

 

 את קופות הגמל שבחרה פעם לפעםלבחון מה יעלית ירושלים כי מבקר המדינה מעיר לעירימשרד 
לקבל החלטות מושכלות  כדי שתוכלולנוכח חובת הזהירות בניהול כספי ציבור  ,ואת תשואותיהן

  .בנושא
 

עיריית ירושלים השיבה למשרד מבקר המדינה כי ועדת ההשקעות שלה תקפיד לעקוב אחר 
 גמל.ההתשואות של קופות 

 

 עמלות סליקת כרטיסי אשראי

ם י נ ו ש י  א ר ש א י  ס י ט ר כ ב ה  ק י ל ס ת  ו ל מ ע ל  ש ה  נ ו ש ר  ו ע י  ש
 

 מערכת על ישראל בנק מנתוני .ביותר בישראלמאמצעי התשלום הנפוצים  ואכרטיס אשראי ה
מיליון כרטיסי אשראי  8-עולה כי באותה שנה היו כ 2016 לשנת בישראל והסליקה םהתשלומי

 .98מיליארד ש"ח 280-עסקאות בהיקף של כ בהם ובוצעו 97פעילים
 

באמצעות כרטיס אשראי. ההיקף  גובה תשלומים ירושלים, כמו רשויות מקומיות אחרות, עיריית
 ש"ח. ןיליומ 400-כעל  2017 באמצעות כרטיס אשראי עמד בשנת בה הגבייההכספי של 

 

בגין  אשראי.הכרטיסי מותגי  כל באמצעותלעשות זאת  לה לכל המבקשים לשלםמאפשרת  העירייה
ע על גובה אינו משפי העמלהגובה  .קבלת תשלום בכרטיסי אשראי העירייה משלמת עמלת סליקה

 .תושבהחיוב ל
 

בוצע עבור  המכרז .לשירותי סליקת כרטיסי אשראי מכרז פרסמה עיריית ירושלים 2017יוני ב
הפרמטר היחידי לבחירת הזוכה היה עלות עמלת ו ליקת כרטיסי האשראי הנפוצים בלבד,ס

  .בישראל כרטיסי האשראי הנפוצים שלהסליקה. למכרז ניגשו שלוש החברות 
 

ביולי של עיריית ירושלים  המכרזים ועדתבחרה  לשירותי סליקה מכרזבת המחיר ולאחר בחינת הצע
של כרטיסי ברות כרטיסי האשראי של שלוש הח הסכם לסליקתבאחת החברות להתקשר עם  2017

כרטיסי חיוב של עבור  .2019תוקף ההסכם הוא עד סוף שנת  ;במחיר אחידהאשראי הנפוצים 
העלות  .גבוהה יותרהעירייה משלמת עמלה אשר לא נכללו במכרז,  ,של חברות אחרותהאשראי 

 450,000-כעמדה על האחרות ת וחברהלעירייה בגין האפשרות לשלם בכרטיסי האשראי של הנוספת 
 .2017בשנת  ש"ח

 

 אשר גבוה פי שלושה ,לעסקה פערים בעמלת הסליקה יש גם פער בהיקף החיוב הממוצעה לענוסף 
מהחיובים  10%-רק ככמו כן,  .החברות שלא השתתפו במכרזאי הנסלקים על ידי בכרטיסי האשר

                                                           
 .2016, מערכת התשלומים והסליקה בישראל לשנת 6בנק ישראל, לוח   97
 .2016, מערכת התשלומים והסליקה בישראל לשנת 8בנק ישראל, לוח   98
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המבצעת את  היי. נתונים אלו עשויים ללמד שהאוכלוסהן מנפיקותהאשראי ש מבוצעים בכרטיסי
 חברתי גבוה, או שמדובר בגבייה של ארנונה משטחי מסחר גדולים. -העסקאות שייכת למעמד כלכלי

 

 ,מצד אחד עמלות הסליקה הכרוכות בכך - שונים היבטים גבייה באמצעי שימוש על להחלטה
עיריית ירושלים לא גיבשה מדיניות  זאת עםומהצד האחר השירות לתושב והעמקת הגבייה. 

 . זה בתחום לחיסכון אפשרות בדקה ולא השונים הגבייה יעאמצמושכלת לגבי השימוש ב
 

וצאותיה בכל הנוגע נוכח האפשרות לחיסכון בהמשרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי 
ועקרונות צורך בגיבוש מדיניות ה לעלתת את הדעת  יהעל האשראי, לעמלות סליקת כרטיסי

 .ומכלול היבטיזה, על מנחים בנושא 
 

אשראי העיריית ירושלים השיבה למשרד מבקר המדינה כי החליטה לאפשר תשלום בכל כרטיסי 
זאת כדי לאפשר לכל התושבים אמצעי תשלום  ;למרות עמלת הסליקה הגבוהה יותר של חלקם

 לשפר את השירות לתושב.בכך ו ,הצורך להגיע למשרדי העירייהלחסוך מהם את ונוחים 
 

 450,000-כ - הנוספתנוכח העלות  להביא נושא זה לדיון בוועדת הכספים שלה ת ירושליםעל עיריי
 .השפעה על מעטים מהנישומים וונוכח העובדה שלהחלטה ז -ש"ח 

 
י ר-א ז ח ת ה ל מ ה ע ק י ל ן ס י ג ת ב ו א ק ס ת ע ו ל ט ו ב ס מ י ט ר כ י ב א ר ש  א

 

כרטיסי אשראי נגבית אחת לחודש מבית העסק בהתאם לגובה העסקאות בעמלת סליקה 
תים יבין בית העסק לחברת כרטיסי האשראי. לעמראש כם וושיעורה מס ,המבוצעות באותו חודש

הלקוח שביצע את בית העסק מזכה את ו ,עסקאות בכרטיס אשראי מתבטלות באופן חלקי או מלא
ו בוצעה. בסיכום החיובים החודשי שמגישה חברת כרטיסי האשראי שבכרטיס ההעסקה באמצעות 

עמלת ולבית העסק היא גורעת ממצבת החיובים בכרטיסי אשראי עסקאות שבוטלו באותו חודש, 
 לבית העסק. החברהאם הוסכם על כך מראש בין  -יא ן נגרעת גם הנהסליקה בגי

 

מדי פעם ביית הכספים של עיריית ירושלים באמצעות כרטיסי אשראי מתבטלים גם במסגרת ג
 יחיובים. אלו נגרעים ממצבת החיובים בכרטיס אשראי בכל חודש. למעט בחברת כרטיס בפעם

החיובים שנגרעים  העירייהמן התקשרה יאשראי שעהחברות כרטיסי שאר אשראי אחת, בכל 
 .נםטול תשלום עמלת הסליקה בגיגם בי יםגורר םבאותו חודש בשל ביטול

 

במסגרת גיבוש מדיניות ועקרונות מנחים משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי 
בעת ביטול  עמלת סליקה של חיובגם היבט להביא בחשבון  ישלתשלומים בכרטיסי אשראי 

 .עסקה
 

 עמלות מסחר בניירות ערך
 

 304ם המיארד ש"ח, מיל 1.3-כעיריית ירושלים עודפי מזומנים של ניהלה  2017נכון לסוף שנת 
ח בייעוץ יזום על ידי הבנקים והיתרה בפיקדונות בבנקים. ש" ןמיליו 49ש"ח בניהול תיקים,  ןמיליו

שפועלת כמתחייב בחוזר  ,במסגרת פעילות ועדת ההשקעות בעירייהמנוהלים עודפי המזומנים 
כרוך בהשקעת הכספים  על ידי הבנקים ספים בתיקים ובייעוץ יזום. ניהול הכ99מנכ"ל משרד הפנים

עמלות רכישה ומכירה  עם אלה נמנותבניירות ערך סחירים, אשר בגינה משולמות עמלות מסחר. 
הסכום ששילמה  סחירים, עמלת פדיון אג"ח, עמלת קבלת ריבית מאג"ח ועוד. רךעיירות של נ

וזאת לאחר משא ומתן  ,ש"ח 174,000-על כ 2017בשנת עיריית ירושלים בגין עמלות המסחר עמד 
  .ותלהפחת -עם בנקים בלבד  -שניהלה 

 

ממשלת ישראל נקטה בשנים האחרונות צעדים לקידום התחרות על גובה עמלות המסחר שישלם 
על כן, על רשויות מקומיות לנקוט פעולות  הלקוח במסגרת פעילות השקעה בניירות ערך סחירים.

                                                           
 .23.6.08-, פורסם ב2008/4 חוזר  99
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משלמות באמצעות תהליכים תחרותיים שיבטיחו ניהול חסכוני  ןשיוזילו את עמלות המסחר שה
 מם ניתן לבצע פעולות מסחר. יעששל כספי ציבור ושוויון והוגנות כלפי הגופים הפיננסיים 

 

המנהלת את עודפי המזומנים שלה, לא בחנה  ,בביקורת עלה שוועדת ההשקעות של עיריית ירושלים
משלמת בפועל כי ו ,כדי להוזיל את עמלות המסחר מכרז או הליך תחרותי אחראת האפשרות לקיים 

סחר ללא מכרז או הליך עמלות מ ,ברוב המכריע של פעילות ההשקעה שלה בניהול תיקים ,העירייה
 xii.כאמורתחרותי 

 

 מכרז או כל הליך תחרותי אחרלקיים משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה 
 כדי להביא לחיסכון בניהול כספי הציבור ,גובה עמלות המסחרל בנוגע בהתאם להוראות הדין

 .ולפעול בהתאם לעקרון השוויון
 

 100אריאלהלוואה לחברת  מתן
 

שות המקומית לביצוע המשימות המוטלות עליה ומעין תאגיד עירוני, ככלל, נועד לשמש כלי בידי הר
. בה בעת, התאגיד הוא ישות משפטית הנושאת את עצמה, ואין רואים בו מחלקה שלה זרוע ארוכה

ממחלקות הרשות. מרגע התהוותו קונה לעצמו התאגיד העירוני זכויות וסמכויות וכן נושא 
להם עלה של תאגידים עירוניים מסייעות יסוד ובהפיהרשויות המקומיות המעוניינות ב .101בחובות

 .ת כספיםהשקעה בתאגיד, מתן ערבות והלווא -בפעולות מימון  מפעם לפעם
 

 ,לעיריית ירושלים שבעה תאגידים עירוניים בשליטתה, אחד מהם חברת אריאלהיו  2017נכון לסוף 
שירותים של תרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט  הלהעניק לתושביכדי  2001-בהקימה העירייה ש

 ממניות החברה ועל כן שולטת בה. 100%-העירייה מחזיקה ב 2018יות. נכון לאוקטובר וואומנ
 

ש"ח לסיוע במימון פעילותה השוטפת.  500,000עיריית ירושלים לחברת אריאל הלוותה  2003בשנת 
שנה לאחר מתן ההלוואה,  14-, כ2017לשנת  העירייהשל  המבוקרים בדוחות הכספיים 9בביאור 

 מצוין כי "ההלוואה אינה צמודה, אינה נושאת ריבית וטרם נקבע לה מועד פרעון".
 

 כאורהשנים, היא ל 15-ליותר מ ,רעוןיהלוואה שניתנת ללא ריבית והצמדה ובלי שנקבע לה מועד פ
ניכר מערכה. לשם , משום שבתקופה ארוכה כל כך ההלוואה מאבדת חלק 102השקעת בעלים

 2003בין ינואר  3%103הצמדתה של ההלוואה למדד המחירים לצרכן ושערוכה בריבית של  ,המחשה
  ש"ח. 979,000-ש"ח ל 500,000-, מ96%-את ערכה ב יםמגדיל והי 2018לאוקטובר 

 

של ההלוואה לחברת  מאפייניהנהל הכספי בעיריית ירושלים יבפני המ ובמהלך הביקורת הוצג
נהל הכספי השיבו לצוות הביקורת כי לאחר בחינת יהשקעת בעלים כאמור לעיל. נציגי המאריאל כ

אין אפשרות לעשות . עם זאת נמסר כי פכה להשקעת בעליםולהנהל לפעול יההלוואה, הוחלט במ
 .יהןרק לאחראלא  104לבחירות לרשויות המקומיות הסמוכתקופה הב זאת

 

 את להסדיר ירושלים בעיריית הכספי נהליהמ החלטתרואה בחיוב את המדינה  מבקר משרד
להקפיד שהלוואות שהיא מעניקה  העירייה. להבא, על אריאל לחברת העירייה שנתנה הלוואהה

ל ערכה ערעון ומנגנון להבטחת שמירה ימועד הפ ובו ייקבעשלתאגידים עירוניים יעוגנו בהסכם 
 חרי הלוואות שהיא מעניקה. על העירייה לקיים מעקב ובקרה א .הכספי של ההלוואה

 

 בתאגידהעירייה  חזקותהגילוי מטעה ב
 

                                                           
 בע"מ. מנויותווא ספורט רווחה, חינוך, חברה, לתרבות, אריאל חברת  100
 התאגידים אסדרת), "2012, (2012 - 2011 לשנים המקומי בשלטון הביקורת על דוחות המדינה, מבקר  101

 .72", עמ' עליהם והפיקוח המקומי בשלטון העירוניים
 שולטת בחברת אריאל, ולכן כספים שהיא מזרימה לה אמורים להיחשב השקעת בעלים.עיריית ירושלים   102
 15שנים ועד  10-היא הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד לתקופה של יותר מ 3%ריבית של   103

 .11.10.18-שנים, נכון לפרסום בנק ישראל ב
 .2018הבחירות התקיימו באוקטובר   104
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פי על . 105אחד העקרונות במסגרת המושגית לעריכת דוחות כספיים והצגתם הוא עקרון המהימנות
יהיה שימושי, עליו להיות מהימן. מידע הוא מהימן כאשר אין  בדוח הכספי שמידע כדי ,קרון זהיע

הוא שיכולים להסתמך עליו כמצג נאמן של הדבר  ומשתמשיםהוא אינו מוטה ו מהותיות בו שגיאות
 . מתיימר לייצג או שסביר להניח כי הוא מייצג

 

ברשויות מקומיות שפרסם חוברת ההנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי דוח הכספי לדוגמה שבב
לדוחות הכספיים יציג מידע על  11כי ביאור  ,צוין האגף לביקורת השלטון המקומי במשרד הפנים

עירוניים שהרשות המקומית מחזיקה בהם. בביאור נדרש להציג, בין היתר, מידע על ה יםהתאגיד
 חזקה של הרשות המקומית בכל תאגיד עירוני.השיעור ה

 

 יש לפיוששל עיריית ירושלים מופיע נתון  2017לשנת  המבוקרים הכספייםבדוחות  11בביאור 
 .ל אביבבת ירות ערךלמסחר בבורסה לני םרשוה ,גיד א'תאב 2%חזקה של הלכאורה שיעור  הלעיריי

 העירייההדוחות הכספיים של  יפל מיליארד ש"ח, קרי ע 3-כהיה  23.10.18-לנכון  ושווי השוק של
 ש"ח.  ןמיליו 60 הוא א' תאגידבה תחזקה שווי 2017-ל

 

נכון ומהימנותו  אינו בהכרח בתאגיד א'חזקות של עיריית ירושלים הבביקורת נמצא כי רישום ה
 ,בתאגידחזקה שלה השיעור ה עלמידע מהימן  העירייהזמן. כיום אין בידי לא נבחנה לאורך 

לדעת  שאי אפשר ,1960-ו 1952מהשנים  תאגיד א'בתעודות של מניות  ןוהמידע היחידי שיש לה ה
  xiiiן הכספי.ימה שווי -חזקות שהן משקפות וכנגזרת מכך המה שיעור ה

 

 בחינה לקיים אותה יםמחייב שסדרי מינהל תקין ירושלים ירייתלע מעיר המדינה מבקר משרד
חזקות הוכנגזרת מכך להעריך את ההטבות הכלכליות הגלומות ב ,חזקותיה בתאגידיםהשל שיעור 

בתאגידים כנדרש  חזקותיההרישום נכון של שיעור  לבצע בהתאם לכך, עליה .אם ישנן ,אלה
שהמידע בדוחות הכספיים שלה יהיה מהימן ושימושי לקוראי  כדיזאת  ;הנחיות משרד הפניםב

 .ל מצב העירייהש, ויציג מצג נאמן ותהדוח
 

ריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת היא בדקה את עי
תאגיד א' כמו כן היא בודקת עם  .והתברר לה כי הייתה טעות ברישום הרישום בדוחות הכספיים

 .וחזקותיה בהאת שווי 
 

 בפועל תםגבייהתקבולים מאגרות והיטלים ובין פערים בין אומדן 
 

 יפל ע .על כל עירייה להכין תקציב שנתי ולאשרו במועצה ועל ידי שר הפנים ,העיריותעל פי פקודת 
, התקציב שמכינה רשות מקומית 1971-תשל"אהתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), 

את אומדן התקבולים יכלול רק  ;ל תקבוליה והוצאותיה לשנה הקרובהשל אומדנים וכלי
האומדן אמור להיות מהימן  נת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב.ה בשיתקבולים הניתנים לגביה

ככל 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 
הכנסה בגין גביית חובות  שבהןהעיקרית  - סוגי הכנסות של העירייהה כממרכז  והואוהיטלים", 

 חנייה.
 

היו סטיות ניכרות בין האומדן שהכינה עיריית ירושלים  2017עד  2010בביקורת נמצא כי בשנים 
בסעיף "תקבולים מאגרות והיטלים" לבין הביצוע בפועל, שבדרך כלל היה נמוך בהרבה מהאומדן. 

 את הפער בין האומדן לביצוע:ן מציג להלוח שלה
 

 2017עד  2010 ,עיריית ירושליםבאומדן של סעיף אגרות והיטלים לעומת ביצוע בפועל  :2לוח 

                                                           
 - 13' עמ ,)2005( ,והצגתם כספיים דוחות לעריכת מושגית מסגרת בחשבונאות, לתקינה הישראלי המוסד  105

14.  
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 השנה
(אלפי  האומדן

 ש"ח)
בפועל  הביצוע
 "ח)ש(אלפי 

 האומדן בין ההפרש
 "ח)שלביצוע (אלפי 

 בין הסטייה
 לביצוע התחזית

(%) 

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% 

הכול סך  425,920 302,715 -123,205 -29% 
 .ירושלים עיריית של כספיים דוחות: מקורה 

 

 123משקפים אובדן הכנסות לעירייה של  האמורמהנתונים בלוח ניתן לראות כי הפערים בסעיף 
, "מקומיותחשבון ביקורת חשבונות ברשויות ההנחיות מקצועיות לרואה "ש"ח. על פי  ןמיליו

מקומיות במשרד הפנים, בהכנת דוח הביקורת המפורט של השפרסם אגף בכיר לביקורת ברשויות 
אומדן בתקציב הלהתייחס לסטיות בסכומים ובשיעורים ניכרים בין  ההרשות המקומית על גזבר

האומדן מעל כן בדוח הביקורת המפורט של עיריית ירושלים ניתנו הסברים לסטיות  ;לביצוע בפועל
עיון בדוחות הביקורת מ .10%-בה הסטייה הייתה נמוכה מש ,2016, למעט בשנת בתקציב

 סטייהנימקה את ההעירייה עולה כי  2017עד  2010בשנים  המפורטים של עיריית ירושלים
  גבייה חדשה.של מערכת  ההכנסתבקשיים בהליכי גביית חובות חנייה וב מהתחזיות

 

 מאותןונשנו  שחזרו) 2016 שנת(למעט  שנבדקו בשנים לביצוע האומדנים בין ניכריםה פעריםה
מבקר המדינה מעיר לעיריית  משרד .בתקציב זה סעיף בהכנת מתמשך כשל על מצביעים, סיבות

  כי עליה להקפיד על הכנת אומדנים מהימנים ככל הניתן.ירושלים 
 

את הסכומים  במדויק לא ניתן לאמודעיריית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 
ת בשנעוד מסרה כי והאומדן מתבצע לפי מידע הקיים בעת הכנת התקציב.  ,שתצליח העירייה לגבות

  .מיליון ש"ח 31-כוהיא גבתה כמתוכנן  ,לביצוע בפועל ןהאומדלא היה פער בין  2018
 

  כלכליעבודת ייעוץ  ביצוע
 

ה ילקדם את עניינ כדיעלה בעיריית ירושלים הצורך להתקשר עם חברת ייעוץ כלכלי  2017במרץ 
. מטרת ההתקשרות הייתה במסגרת המשא ומתן על גובה מענק הבירה הממשלהמול  העירייהשל 

לקבל מחברת הייעוץ הכלכלי חוות דעת מקצועית על אתגר התקציב השוטף של עיריית ירושלים. 
רת על עבודת המטה של העירייה על אתגר התקציב השוטף שלה עלו ליקויים בהליך במסגרת הביקו

 כמפורט להלן:  ,ההתקשרות עם חברת הייעוץ הכלכלי
 

ת  ר ב ח ת  ר י ח ב ל י  ת ו ר ח ת ה ך  י ל ה ב ם  י י ו ק י ץל ו ע י י  ה
 

כחלק מעבודתה השוטפת של רשות מקומית היא נוהגת לעיתים לשכור שירותים של יועצים 
 מומחיות ייחודית כדי למלא את תפקידיה במגוון התחומים שבסמכותה.מקצועיים בעלי 

 
יה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז יעירת כי וקובע ,1987-תשמ"חהתקנות העיריות (מכרזים), 

ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, "לאם החוזה הוא 
עם זאת בפסיקה של בית  ."מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה כגון: עבודות תכנון, פיקוח,

 הרוטפ ן היאאימשפט העליון נקבע כי בבוא העירייה לבצע הליך תחרותי בשל פטור מחובת מכרז ה



 - 45 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 החוסן הכספי של עיריית ירושלים וניהולה הפיננסי
 

פי ההליך תאחד ממשתמתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל ומ ורמחובת הנאמנות כלפי הציב
 .106התחרותי

 

ע י צ מ ל ה  י י נ פ ה ד  ע ו םמ  י
 

לצורך קבלת הצעת מחיר לחוות הדעת האמורה פנתה עיריית ירושלים לשלוש חברות בתחום 
 חברה ב'ל ,8.3.17-פנתה ב ה א'במועד שונה: לחבר ןלכל אחת מההעירייה פנתה  .הייעוץ הכלכלי

המחיר המועד האחרון להגשת הצעת  .22.3.17-ב -ולחברה ג'  ,21.3.17-פנתה כשבועיים לאחר מכן, ב
עמד לא הצליחה להגיש הצעת מחיר בשל הזמן הקצר ש ה ג'עלה כי חבר בביקורת. 23.3.17היה 

  .נהלהכי לרשותה
 

ם י ע י צ מ ל ה  י י נ פ ה ן  פ ו  א
 

עירייה. לעומת זאת, העובד מ באמצעות הודעת דואר אלקטרוני חברה ג'לחברה ב' ול העירייה פנתה
 8.3.17לאחריה התקיימה ביום ו ,גת החברהנצילמנכ"ל העירייה משיחת טלפון ב פנתהה א' לחבר

נוספים. לפי ממצאי הביקורת,  םמנכ"ל ועובדיהראש העירייה,  תכחוונב החברהפגישה עם נציגי 
אך לא הספיקה בעירייה, ביקשה להיפגש עם גורמים  ב'ה חבר בביקורת עלה כיישיבה זו לא תועדה. 

 הצעת מחיר.לעשות זאת בשל פרק הזמן הקצר שנותר לה להגיש 
 

 גם בהליכים פטורים ממכרז (הליכים תחרותיים) ,כפי שנקבע בפסיקה וכמתחייב מחובת הנאמנות
העומד לרשותם  זמןגבי הל בין היתר - אליהם פונה העירייהשכלפי המציעים  ויוןובשיש לנהוג 

 אופן הצגת ההצעה.גבי וללהגשת הצעה 
 

על היה , פי ההליך התחרותיתכל אחד ממשתסיכוי שווה ויחס זהה והוגן ללהבטיח מתן  כדי
ואת  את אותו פרק זמן להכנת הצעת המחירכל החברות להעמיד לרשות עיריית ירושלים 

משלא עשתה כן היא פגעה בעקרון ולקבל מידע על ההתקשרות.  ןעם נציגיההאפשרות להיפגש 
לא מיצתה את  העירייהמשום ש ,גם חשש לפגיעה בעקרון החיסכוןעולה . במקרה האמור השוויון
 .לאחר שאחת החברות לא הספיקה להגיש הצעה ,כל החלופות לקבלת הצעות מחירבדיקת 

 
ת  ו מ ההא כ ו ז ה ה  ע צ ה ה ת  ר י ח ב ל ה  ד י  מ

 

 היחידהנקבע כי בתהליכים הפטורים ממכרז " "מקוצר בהליך"התקשרות בעניין  107בהוראת תכ"מ
(לרבות הצעת המחיר, ניסיון המציע, טיב המזמינה תקבע אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה 

, וכן את ...הטובין ועוד), ובכלל זה את מרכיביהן ואת משקלן היחסי של כל אחת מאמות המידה 
, אך 108מנם אינה חלה על הרשויות המקומיותו". ההוראה אאופן שקלולן (לרבות שיטת החישוב)

יות בהליך התחרותי. אשר על היא משקפת הליך שיטתי ושקוף המאפשר לצמצם את הסיכון להט
 .מנהלתבנסיבות המתאימות גם בהליכים תחרותיים שהעירייה  את עקרונותיה כן, ראוי להחיל

 

ייעוץ החברת ב לבחורשל העירייה בפטור ממכרז התכנסה הוועדה למסירת עבודות  2017מרץ ב
 2.3שעלותה הייתה  ,'אה של חבר :הצעות שתינגד עיניה עמדו ל. עימהתתקשר שהעירייה כלכלי ה

 .)םהסכומים אינם כוללים מע"(שני  ש"חמיליון  1.9-שעלותה הייתה כ ,ה ב'ושל חבר ,ש"חמיליון 
 

כי הצעתה איכותית יותר  בנימוק ,ה א'וועדה להתקשר עם חברהחליטה הלאחר דיון בשתי ההצעות 
לרכיב האיכות . ואולם בדיון בוועדה לא הייתה התייחסות למשקל שיש חברה ב' מהצעתה של

                                                           
 עיריית 6145/12 עע"מ וכן );2005( 253 ,241 )6נ"ט( פ"ד שבדרון נ' רחובות עיריית 9660/03 עע"מ למשל ראו  106

 ).13.1.13 ממוחשב, במאגר (פורסם הרטמן נ' עלית נצרת
. והתקשרויות רכש כספים, ניהול בענייניהוראות שמפרסם החשב הכללי מפעם לפעם  -הוראות תכ"מ   107

 .הסמך דותיויח הממשלה משרדי את מחייבות ההוראות
פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע  22.11.16-ב  108

. אף שהחוזר לא היה בתוקף 1.6.17-ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז", התקף מ
קביעת אמות  יש לציין כי בדומה להוראות התכ"מ הוא מחייב ',א חברה עםבמועד ההתקשרות של העירייה 

 מידה בהליך תחרותי שמבצעת רשות מקומית.
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לא כללה התייחסות  לחברה ב'בהליך התחרותי. גם הבקשה להגשת הצעת מחיר שהעירייה שלחה 
 .רכיבהיחסי של כל  ומשקללההצעות ו שיהיו אמות המידה לבחירתלרכיבים 

 

וכדי להבטיח בחירה שיטתית  ,מהמציעיםמתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל אחד  להבטיח כדי
 דמשקל יחסי לכל אח קבוע בטרם הפנייה לקבלת הצעותלעל עיריית ירושלים היה  ומנומקת,

לכל אחד  כךולהודיע על  ,ההצעות בהליך התחרותי שישמשו אמות מידה בבחינתמהרכיבים 
 - תבהיעדר קביעת אמות מידה לרכיב האיכות בטרם הפנייה לקבלת הצעו ,ככלל מהמציעים.

 . ההצעה הזולה ביותר היא ההצעה הזוכה
 

בשל  בין היתר איכותית יותר ה א'של חבר קבעה שהצעתה בפטור ממכרז הוועדה למסירת עבודות
 הלא נכלל ,איכותשל  ,זו אמת מידה .ישראלגורמי ממשל ב עםפרויקטים דומים ה בצברהניסיון ש

ל ע ה א'לא ידוע מה היו ידיעותיה של חבר לחברה ב'.העירייה בבקשה להגשת הצעת מחיר ששלחה 
מסמך המתעד פגישה שלא נמצא בשיחת טלפון וב נעשתהמשום שהפנייה אליה  ,מבנה הצעת המחיר

 .אותן
 

פרויקטים שביצעה עבור גורמי כמה הציגה חברה א' מעיון בהצעות המחיר של החברות עולה כי 
 ,מהיציינה רק שמות של גורמי ממשל בישראל אשר התקשרו עחברה ב' ואילו משל בישראל, מ

 אילו פרויקטים עשתה עבורם.  כחלק מתיאור כללי של החברה, ולא ציינה
 

שבבחירת ההצעה הזוכה יש לייחס חשיבות לניסיון החברה בעבודה עיריית ירושלים  אם סברה
 כך;כי עליה להציג בהצעת המחיר מידע על חברה ב' ש את ליידע מראעם גורמי ממשל, היה עליה 

 .פי ההליך התחרותיתסיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל אחד ממשתזאת כדי להבטיח מתן 
 

האמור לבחירת חברת ייעוץ  התחרותי בהליך כי נפלו ליקויים חמוריםעולה מכלל האמור לעיל 
 התאפיין אשר ,עיריית ירושלים אופן הפעולה שלמבקר המדינה רואה בחומרה את . משרד כלכלי

פי כל הוגנות כל שקיפות, ,שוויון הזדמנויותכמו  ,יסוד של הליכים תחרותיים עקרונותעה ביפגב
 xiv.בהליך וחיסכון בכספי ציבור המתמודדיםאחד מ

 

 עבודת במסירת כך מתנהלת ירושלים שעיריית הראשונה הפעם אינה שזו העובדה במיוחד חמורה
על כשלים דומים  2015משרד מבקר המדינה כבר העיר לעירייה בשנת  :ממכרז פטורה ייעוץ

 .109בבחירת יועץ לגיבוש תוכנית צמיחה לירושלים וניתוח תחרותיות אזורית
 

ית ירושלים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא מבצעת אלפי התקשרויות בשנה יעיר
התאם לנהלים העירוניים וכי מדובר בהליך התקשרות הפטור מחובת מכרז. עוד ציינה כי מספר ב

החברות בשוק הישראלי המתמחות בעבודת מחקר וייעוץ כלכלי כפי שביקשה העירייה היה 
שיש לה מוניטין רב,  ,. העירייה בחרה בחברה א'חברות לכל היותר יים עד שלושתש -מצומצם 

שיכולה להעמיד עבודת מחקר המקובלת על ו ,ם המגזר הממשלתי והציבוריניסיון והיכרות ע
 .הגורמים הממשלתיים שאליהם תופנה עבודת הייעוץ

 

תקיים שהיא  םתחרותייההליכים להפיק לקחים ממקרה זה, ולהבטיח כי העל עיריית ירושלים 
 והוגנים וכדאיים מהבחינה הכלכלית.  , שקופיםיהיו שוויונייםבעתיד 

 
י ע-א ו צ י ה ב ר ק ת ב ק פ ס ל מ ת ע ד ו ב ץ ע ו ע י י  ה

 

עוסקת ב"אתגר התקציב השוטף של  2017לעיריית ירושלים במאי א'  העבודת הייעוץ שהגישה חבר
נתוני ההוצאה לתושב הצגת התקציב השוטף של העירייה, של כוללת ניתוח ועיריית ירושלים", 

 ם, סיכום והמלצות.ויחוס שונות, ניתוח פער תקציבי והזדמנויות לצמצלקבוצות י םוהשוואת
 

עבודת הייעוץ, כמתבקש מעבודה העוסקת באתגרים תקציביים, כוללת הרבה נתונים כספיים 
בביקורת נמצאו פגמים לרשויות מקומיות אחרות.  העל עיריית ירושלים המוצגים בהשוואואחרים 

                                                           
), "ניהול התקשרויות לרכישת טובין 2015( ,2015 לשנתדוחות על הביקורת בשלטון המקומי מבקר המדינה,   109

 . 395 - 391, עמ' 2015עיריית ירושלים", פורסם ב -ושירותים 
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בעירייה להעיר  םשמצופה היה מהגורמים המקצועיים הרלוונטיי בעבודת הייעוץ םימתודולוגי
 בעבודת הייעוץ עליהם בטרם פרסומה של העבודה, זאת נוכח המשאבים הרבים שהשקיעה העירייה

 שלה. יוההד הציבור
 

עובדי חינוך בניכוי (תושבים  1,000-עירייה להעבודת הייעוץ כללה השוואה של מספר עובדי  ,למשל
מספר אולם  .תושבים 50,000-יותר מ ןבהשערים ו 15-פורום הערי ביחס לערי המטרופולין,  ,)ורווחה

החלטות  ה, משום שרשויות מקומיות מקבלותמעיד בהכרח על יעילות ואינבעירייה עובדים ה
למשל  -; יש רשויות המבצעות פעולות ליבה במיקור חוץ בהןאדם הכוח ביחס לניהוליות שונות 

 פינוי אשפה באמצעות קבלן חיצוני.
 

חלק מעובדי עיריית למשל, ייתכנו הבדלים נוספים בין רשויות מקומיות במערך כוח האדם. 
שהם אף  העירייה עובדימועסקים על ידי החברה העירונית אריאל. אלו אינם נמנים עם  ירושלים

בחברת מועסקים  2017נכון לשנת . 110בעברהמדינה אף העיר על כך  ומבקר, בהת ומבצעים עבוד
לאור זאת, השימוש בעיריית ירושלים . ירושלים בעיריית עובדים בפועל עובדים אשר 400-אריאל כ

הפחות נדרש לבצע התאמה של מספר העובדים  ולכל ,לקוי הואכמושא להשוואת מספר עובדים 
 ידי אריאל ועובדים בפועל בעירייה. מועסקים על מי שולכלול את  הבעיריי

 

גם השוואה של הוצאות העירייה בתחום החינוך להוצאותיהן של רשויות אחרות אינה מלמדת 
להציג תמונה מלאה של השקעה זו  כדי ;ההשקעה הכספית בחינוך לכל תלמיד ברשות בהכרח על

לה בתלמידי של הממש 111יש לסכום את ההשקעה של הרשות המקומית ואת ההשקעה הישירה
רשמי, (, לסוג מוסד החינוך )יסודי-יסודי ועל(לכל דרג חינוך ות שיטות תקצוב שונ לממשלההרשות. 

 . )רשות מקומית או עמותה (מלכ"ר)(ולסוג הבעלות על המוסד  )מוכר שאינו רשמי ופטור
 

 .הבקרה על עבודות ייעוץ מסוג זהולשפר את על העירייה להפיק לקחים ממקרה זה 
 

 סיכום
 

 תניכר של הגירעונו וצמצום התקציב של מאוזן ניהול על הקפדה לצד ממכלול הממצאים עולה כי
המצטברים, עיריית ירושלים אינה איתנה מהבחינה הכספית ותלותה בממשלה הולכת וגדלה. 
המשאבים שברשותה למתן שירותים לתושביה נמוכים בהרבה מאלו שיש בממוצע לערי 

כלכליים של העיר עלולים להביא -. המאפיינים הדמוגרפיים והחברתייםהמטרופולין האחרות
 להכבדה נוספת על תקציב העירייה ולהיחלשותה הכלכלית.

 

בקנה אחד עם עקרון החיסכון.  יםבביקורת נמצאו בחלק מהנושאים שנבדקו ליקויים שאינם עול
שהתפתחה בישראל  חלק מהליקויים נובעים מהיעדר מדיניות התואמת את הסביבה הפיננסית

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 

 השינויים שחלו בסביבה הפיננסית בישראל.
 

אף ומעמד זה קיבל ביטוי בחוק יסוד  .היותה בירת ישראלירושלים מעמד מיוחד מתוקף עיר ל
חוסנה הכלכלי משרד ירושלים ומורשת.  - ההביא להקמתו של משרד ממשלתי העוסק בענייני

של העיר ירושלים הוא נושא בעל חשיבות לאומית המחייב טיפול משולב של העירייה והשלטון 
את החוסן הכספי ו מצבה הכלכלי של העיריש לאחד כוחות ומוחות כדי לשפר את המרכזי כאחד. 

 רווחת תושביה.לשל העירייה, ולתרום בכך לשגשוגה של העיר ו
  

                                                           
 החברה - ירושלים "עיריית), 2014( ,2014 לשנת המקומי בשלטון הביקורת על דוחות המדינה, מבקר  110

  .426 - 425 'עמ בע"מ", ואמנויות ספורט רווחה, חינוך, חברה, לתרבות, אריאל העירונית
 השקעה ישירה של הממשלה פירושה הכספים שהממשלה משקיעה בחינוך שלא דרך הרשות המקומית.  111
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 החוסן הכספי של עיריית ירושלים וניהולה הפיננסי
 

 
 

i  של מאזן הגירה  עקביתוהסתמנה מגמה  ,מאוכלוסייתה 10%-ירושלים כהעיר נגרעו מ 6201 עד 2007 בשנים
  שלילי.

ii   ירושלים חברתי היחסי של תושבי-חלה הידרדרות חמורה במצב הכלכלי 2002משנת. 
iii   לסיכונים כלכליים  העירייההדבר חושף את ו ,גוברתהולכת ושל עיריית ירושלים בממשלה הכספית תלותה

 .הכלכלית ועלול להביא לפגיעה ביציבותה
iv  להכביד על תקציבה השוטף ולפגוע באיתנותה הכלכלית. עלול ת ירושליםעומס המלוות של עיריי  
v   ירד שיעורן  2016 עד 2007בשנים  -בולטת לעין ירידה עקבית בשיעור הכנסותיה העצמיות של העירייה

 .71%-לכ 84%-בעקביות מכ
vi   מיליון ש"ח  528-שהעניקה עיריית ירושלים מכ עלה סכום הפטורים וההנחות בארנונה 0162 עד 2007בשנים

 מיליון ש"ח.  778-לכ
vii   עריב מהממוצע במידה ניכרתיותר  ךנמוהיה  שנבדקו בשנים תושבלעיריית ירושלים  של המוניציפליהתקציב 

 כלל העיריות.לואף  15-ערי פורום הבהשוואה ל. כמו כן, ניכרים פערים המטרופולין
viii  שיחזקו את חוסנה הכספיממשלה גדלה חשיבות יישומן של החלטות  ירושליםחברתי של -בשל מצבה הכלכלי 

 ויתרמו לכלכלתה. של העיר
ix  לפיתוח נשחקו בסכום מיליון ש"ח, והכספים המיועדים  41.3-העירייה לא זקפה ריבית רעיונית בסכום של כ

 .זה
x  כדי לנסות להוזיל  ,ולפנות לספקי אשראי נוספים לגיוס קו אשראילבחון חלופות נוספות  היה על העירייה

 בגיוס קן האשראי.הגבוהות הכרוכות את עלויות המימון 
xi  חס לאלו של שאר קופות נים עיריית ירושלים לא עקבה אחרי התשואה של הקופות שבחרה בילאורך הש

 .הגמל בשוק
xii   ועדת ההשקעות של עיריית ירושלים, המנהלת את עודפי המזומנים שלה, לא בחנה את האפשרות לקיים

 .מכרז או הליך תחרותי אחר כדי להוזיל את עמלות המסחר
xiii   רישום ההחזקות של עיריית ירושלים בתאגיד א' אינו בהכרח נכון ומהימנותו לא נבחנה בביקורת נמצא כי

 .לאורך זמן
xiv  עקרונות יסוד של הליכים תחרותיים, כמו שוויון הזדמנויות, הליך התחרותי שביצעה עיריית ירושלים נפגעו ב

 שקיפות, הוגנות כלפי כל אחד מהמתמודדים בהליך וחיסכון בכספי ציבור.
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 ניקיון העיר ירושלים
 רשות מטעם המבקרמסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המדינה. פרסומם ללא נטילת  

 [נוסח משולב]. 1958-) לחוק מבקר המדינה, התשי''ח3(א)(28אסור על פי סעיף 

 ניקיון העיר ירושלים וטיפוח חזותה
 תקציר

 

 רקע כללי
 

ניקיון העיר הוא מושג נרחב הכולל היבטים הנוגעים לחזות העיר, לפינוי אשפה ולניקוי המרחב 
הם שמירה על ניקיון העיר וטיפוח חזותה הציבורי, ובכלל זאת הרחובות, הכיכרות והגנים. 

על איכות החיים של תושביה, על איכות הסביבה ועל רמת מרחיקות לכת השלכות  בעלי
יבה נקייה מחזקת את תחושת השייכות והמחויבות לקהילה ולמדינה. התברואה בעיר. סב

ומשקיעים,  מבקרים ,תיירים באזור ומרחיקההנכסים מפחיתה את ערך  שאינה נקייהסביבה 
. יתרה מכך אשר רואים בלכלוך ובהזנחה ביטוי לחוסר תפקוד של כלל המערכת השלטונית

 .1שטח ציבורי מלוכלך ומוזנח מושך אלימות ופשע
 

 לאטיפול  שמעניקה הרשות המקומית. השירותים החשובים ביותרהוא אחד  ניקיון העיר
. לרבות פגיעה בבריאות הציבור ,מוסדר בפסולת עלול ליצור מפגעים סביבתיים חמורים

נתח נכבד מתקציב בדרך כלל  בו הןהעלויות הכרוכות חשיבותו של שירות זה והעובדה ש
מוקדמת והבנה מעמיקה  ערכותיהמיוחדת לנושא, ובכלל זאת  התייחסותות מחייב, הרשות

המיוצרת וברכיבים הנדרשים לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי ועל טיפוח  פסולתבבטיפול 
מבוצעים  העירייה) -(להלן גם  ניקיון העיר ופינוי הפסולת בעיריית ירושלים .חזות העיר

 ם.באמצעות מנהל התפעול על אגפיו השוני
 

הלשכה תושבים בקירוב, והעיר סווגה על ידי  900,000התגוררו בירושלים  2018 שנתב
; אוכלוסיית העיר מגוונת ומורכבת 2כלכלי -באשכול חברתיהמרכזית לסטטיסטיקה (

ממגזרים רבים המאופיינים בדפוסי התנהגות ייחודיים. כמו כן, ירושלים מאופיינת בפריסה 
במידה רבה על אופן איסוף  ותהמשפיעיה צפופה בחלק משכונותיה ובבניטופוגרפית ייחודית 

. מאפיינים אלו מציבים לנקודות ריכוז רכבי איסוף האשפה לשהאשפה ופינויּה ועל הגישה 
 אתגרים רבים לפני עיריית ירושלים בתפעול מערך הטיפול בפסולת ובשמירה על ניקיון העיר.

 

ראש  -כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש העירייה (להלן גם , 2018נובמבר ועד ל 2008מנובמבר 
 נבחר מר משה ליאון לתפקיד זה. 2018העירייה לשעבר). בנובמבר 

 
 פעולות הביקורת

 

עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא ניקיון העיר  2018בחודשים פברואר עד נובמבר 
היקף תקציב ומצבת ; הניקיון בשכונות העירירושלים וטיפוח חזותה. בביקורת נבדק מצב 

כוח האדם באגף התברואה; פעולות העירייה בתחומי הטיאוט; הסרת מפגעי גרפיטי ומודעות 
פירטיות; הסרת מפגעי קופות צדקה; פיקוח ואכיפה; והסברה וחינוך לניקיון העיר. בדיקת 

פה בסיוע יועץ מומחה מצב הניקיון נעשתה בין השאר באמצעות ניטור כמותי של פריטי אש
 ל מינהל התפעול בעיריית ירושליםהסוקר). הביקורת נעשתה באגפים השונים ש -חיצוני (להלן 

, והשיטור, אגף האכיפה אגף שפ"ע) -שיפור פני העיר (להלן וביניהם: אגף התברואה, אגף 
גם , והיא כללה סיורים ברחבי העיר. ביקורת השלמה נעשתה העירוני ואגף חברה המוקד

 במשרד להגנת הסביבה.
 

 

 

                                                           
 ,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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 ניקיון העיר ירושלים
 

 הליקויים העיקריים
 

 מצב הניקיון העגום בעיר 
 

על פי חזונה של העירייה, על ירושלים, בירת ישראל, להיות עיר נקייה ומטופחת. חזון זה 
התבטא גם בדבריהם של מנכ"ל העירייה והגזבר בנוגע לתקציבי העירייה מדי שנה במהלך 

בין רמת למדיניותה המוצהרת של העירייה  קיים פער בין נמצא כי . ואולם,2018-2013השנים 
 פעולותיה. באמצעותהניקיון המושגת 

 

 מידתית ירושלים עולה כי יועירלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסקרי דעת הקהל שערכו ה
גם  ,נמוכה מאודהייתה  2016נכון לשנת שביעות הרצון של תושבי העיר ממצב הניקיון בעיר 

 .לאורך השנים ה. מן הסקרים עולה כי שביעות הרצון הירודה נמשכלממוצע הארצי השוואהב
 

באמנת השירות לטיפול במפגעים העירייה בזמני התקן שנקבעו  שלה תעמידבמנם חל שיפור וא
זמני התקן המופיעים באמנת השירות שחשש  עולהאך אמנת השירות),  -ן גם עירוניים (להל
 רכי התושבים. ולצ מיידי ואמיתימענה  מעניקים אינםארוכים מדי ו

 

 מדידת יעילות רמת השירותים בנושא הניקיון-אי
 

 ומדדים כלים העת כל בוחנת היא כילמשרד מבקר המדינה  העירייה הודיעה 2003 בשנת
 הנוכחית הביקורת עתבם ג לעמידה על יעילותם של שירותי הניקיון ופינוי האשפה. עם זאת,

טרם הצליחה העירייה לאמץ שיטה למדידת יעילותם של  -שנים מאוחר יותר  העשרחמש  -
השירותים שהיא מספקת לניקיון הרחובות, בדומה לנהוג במדינות מפותחות בעולם דוגמת 

טרליה וסקוטלנד. למרות העובדה שהעירייה משקיעה משאבים ארצות הברית, ספרד, אוס
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 כי ניתן להגדיר 
כמותיים לניטור רמת הניקיון במרחב הציבורי. מבדיקות שערך בשטח, על סמך  מדדים

 .אחרות לערים בהשוואה גםהשיטה שפיתח, מצא הסוקר כי העיר ירושלים מלוכלכת, 
 

כי עיריית ירושלים משקל האשפה הנאספת בירושלים נמוך בהשוואה לממוצע הארצי, וניכר 
 מאשפה מבוטל לא חלק; שבים והבאים בשעריההתו שמייצריםהאשפה  כלאינה אוספת את 

 נותר פזור במרחב הציבורי ומותיר אותו מלוכלך. זו
 

 תקציב ומצבת כוח האדם באגף התברואה
 

 370-ועמד על כ 2017-2011בשנים  45%-היקף ההוצאות של אגף התברואה עלה בשיעור של כ
מממוצע הוצאות העירייה באותן  8%-מיליוני ש"ח בממוצע לשנה. היקף הוצאות זה הוא כ

שנים. על אלה יש להוסיף תקציבי מדינה ייעודיים בהיקף נרחב שהושקעו בתחום התברואה 
גידול במצבת כוח האדם של אגף  נרשםאלה  בשנים, . כמו כן2018 - 2017בירושלים בשנים 

ות הוצאות העירייה הגבוהות על תברואה וניקיון, המסתכמ. 53%בשיעור של  התברואה
 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 בעיר ולמלא את 
חובתה על פי דין לנקות את רחובותיה כראוי, על אף כספים רבים שהשקיעה במערך זה 

 שלהיה בניגוד להחלטתה יפעלה העיר 2010ומחויבותה לנהוג בהם ביעילות ובחיסכון. משנת 
בחרה בחלופה כיוון שלא הושגו הסכמות עם ועד העובדים מו, להפריט את שירותי הטיאוט
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 ניקיון העיר ירושלים
 

חלופה שלפי עדותה שלה, יעילותה  -של הגדלת מספר עובדי הטיאוט המועסקים בתקן עירוני 
הגיעו העירייה ּוועד עובדי התברואה בירושלים להסכם להפרטת שירותי  2018ביולי נמוכה. 

ר. במסגרת זו הוחלט להעביר את מזרח העישכונות הערביות באיסוף האשפה והטיאוט ב
ברי כי הפרטת שירותים העובדים ששימשו למתן שירותים אלה במזרח העיר אל מערבה. 

הליך מורכב ורגיש ויש חשיבות רבה בהקפדה על מימוש  אהכרוכים בהעסקת כוח אדם הי
. עם זאת, ההחלטה להותיר את מספר עובדי התברואה זכויותיהם ההסכמיות של העובדים

ן העירוני על כנו, על אף הפרטת השירותים בשכונות הערביות במזרח העיר מותירה חלק בתק
 מהבעיה בעינה.

 

 ומודעות פירטיות מפגעי גרפיטי
 

אף על פי שריסוס סיסמאות וציור כתובות גרפיטי אסורים על פי דין, תופעה זו נפוצה ברחבי 
ואינם מּוסרים על ידי העירייה.  זמן רבהעיר, ומפגעי גרפיטי רבים נותרים על מקומם במשך 

 העירייה איננה יוזמת פעולות בנושא זה ורק מגיבה על פניות העולות מן השטח.
 

צוות הביקורת דיווח למוקד העירוני על מפגעי גרפיטי שונים שמצא בסיורים שערך ברחבי 
הדיווח, אך  העיר. במוקד העירוני תועדו פניותיו כאילו טופלו והוסרו המפגעים בעקבות

 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 
הקבלן כלומר, במסגרת זמן העבודה של הקבלן דרשה ממנו העירייה לבצע גם עבודות אחרות. 

בעוד העבודות שאותן הוא  נשכר הוא לשמןלא ש עבודות ביצועב רצומומזמנו חלק מ משקיע
 אמור לבצע אינן מבוצעות באופן מיטבי.

 

לחוק עזר לירושלים (שילוט), מודעות שהודבקו בניגוד  ברחבי העיר ובעיקר במרכזה נמצאו
ריבוי מודעות פירטיות במרחב הציבורי פוגע  .ןה לא פעלה להסיריוהעירי, 1980-התש"ם

מוזנח, כעור ומלוכלך. מעבר לכך, נמצאו מודעות רבות בחזות העיר ומשווה לה מראה 
המודבקות על עמודי חשמל, מפגע שעלול להוביל להתחשמלות או להתלקחות דליקות ולסכן 

 את בטיחות התושבים. העירייה טרם מיגרה תופעה נרחבת זו ברחבי העיר.
 

עה ועשויה לסייע הצבת לוחות מודעות ציבוריים יכולה לתת מענה לכל מי שמבקש לפרסם מוד
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 לפי דרישת התושבים המועברת באמצעות מנהלי הרבעים.
 

 ת צדקה מטרדי קופו
 

והן  ,גופי סעד למיניהםאו על ידי עמותות במרחב הציבורי על ידי פות צדקה מוצבות קו
צוות לתרומת מצרכי מזון יבשים. או  לעמותות ולגופי הסעד משמשות לתרומת כספים

עשרות קופות צדקה בגדלים שונים ברחבי העיר המהוות מטרד, בהיותן הביקורת מצא 
קשורות בשרשרת ברזל עבה לעמודי חשמל, או תלויות על גבי תחנות אוטובוסים, ואפילו על 

 .מציבהשלטי חוצות שהעירייה עצמה 
 

קובע כי אין להניח מכשול  ,1978-חוק עזר לירושלים (שמירת הסדר והניקיון), התשל"ח
במרחב הציבורי, אלא אם כן ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי 

קופות צדקה גדולות בלבד  224פעמי להתקין -התירה העירייה באופן חד 2011בשנת  ההיתר.
בשכונות חרדיות. ואולם, נכון למועד סיום הביקורת העירייה מעריכה כי במרחב הציבורי 

החרים  2018-2013קופות צדקה. נמצא כי במהלך חמש השנים  2,000-1,500בירושלים פזורות 
 קופות צדקה בלבד. 822אגף האכיפה והשיטור 
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 פעולות אכיפה וגביית קנסות לא מספקות
 

לחוק שמירת הניקיון, האכיפה שתכליתן שמירה על ניקיון המרחב הציבורי וציות  פעולות
מתוך כלל הפעילות בלבד חלק מזערי  הם הרלוונטייםוחוקי העזר העירוניים  ,1984-התשמ"ד

 מבצע אגף האכיפה. ש
 

. הוא אינו מכין מדיניות ומדדים ברורים לאכיפת חוק הניקיוןלאגף האכיפה העירוני אין 
 נית עבודה סדורה לאכיפת החוק על מבצעי העבירות בתחומים אלה.תוכ

 

, כפי שהיא הכספיות העלויות את הציבוריהעירייה אינה מטילה על מבצעי העבירות במרחב 
למחלקה אין רשאית לעשות על פי דין, ומסתפקת במתן קנסות הקבועים בחוק. זאת ועוד, 

 .יה לסילוק המפגעיםתמחור פעולותל םהתפעולית שבאגף האכיפה אומדני
 

 השלכת בעבירות נאשמים של רבים חובות לגבות כדי די העירייה עשתה לא 2017-2016 בשנים
 .שלה ההרתעה יכולת ונפגעה ,מקופתה"ח ש 280,000-נגרעו כ . עקב כךפסולת

 

 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 בבתי הספר ובגני הילדים בעיר. 
ואולם נמצא כי העירייה אינה מפעילה תוכנית חינוכית סדורה וכוללת לשמירה על ניקיון 

כי שיעור זעום במיוחד של תלמידים בירושלים נחשף לתוכניות החינוכיות המרחב הציבורי, ו
 שמפעילה העירייה בנושא הניקיון והקיימות.

 

כניות ומפעילה ת היאבקרב תלמידים בבתי הספר נוסף על הפעילויות החינוכיות של העירייה 
 לגבי תושבים מותמיושה מעטות כניותומדובר בת ואולם .האוכלוסייה כללבקרב  הסברה

 .מעטים בלבד
 

 ההמלצות העיקריות
 

פעולותיה בתחום את שיטתיים כדי לבחון כמותיים ו ומדדיםהעירייה לקבוע אמות מידה  על
 הניקיון.

 

לטיפול במפגעים המתוארים הקבועים  זמני התקןלבחון תיקון כולל ומעמיק בה יעל העירי
כדי שיובילו גם על בסיס התקנים המקובלים בערים אחרות, והמדווחים לה באמנת השירות 

 .בעיר הלטיפול הולם ומהיר במפגעי התברוא
 

 המוצהרת מדיניותה למימוש שיובילומשאביה באופן את לתעל את פעולותיה ו העירייה על
 לשמירה על חזות העיר והניקיון.

 

 את פעילות מערך הטיאוט בעיר כדי להוביל ליצירת מרחב ציבורי נקי. לשפרעל העירייה 
 

מפגע  תיצורעל העירייה לפעול להסרת מפגעי הגרפיטי באופן שפעולת ההסרה עצמה לא 
 חזותי.

 

לכך, אשר להסרת מפגעי המודעות במקומות שאינם מיועדים  יתר שאתעל העירייה לפעול ב
לפגוע באיכות חייהם של התושבים ואף לסכנם,  ותעלולמלבד המפגע האסתטי הכרוך בהן 

 למשל כשנתלות על עמודי חשמל.
 

על העירייה לפעול לגיבוש תוכנית מוסדרת לפריסת לוחות המודעות בעיר ולמיפוי גיאוגרפי 
מתוך שימת דגש, בין השאר, על הביקוש להדבקת מודעות בכל אזור.  של הלוחות הקיימים
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הצבת לוחות כאמור תוכל לצמצם את תופעות הדבקת המודעות הפירטיות ולסייע בשמירה 
 על חזות העיר.

 

ולכל  ,פעולותיה להחרמת קופות צדקה המונחות במרחב הציבוריאת על העירייה להגביר 
ה יהעירי עלבנוסף,  לשרש תופעה זו. במטרהיבה לעצמה הפחות להקפיד לעמוד ביעדים שהצ

הפזורות במרחב קופות הצדקה  לאיתור, שיטתית ומבוקרת מסודרת עבודהתוכנית  להכין
 המגזר בקרב ולפרסםאשר נגרם בעטיין המפגע החזותי  את ולמגרלהסיר  במטרההציבורי 

 .קופות להציב האיסור את החרדי
 

סמכותה שבדין ולאכוף את דיני שמירת הניקיון בתחומה, לרבות הטלת על העירייה לנצל את 
 קנסות וגבייתם.

 

 לשינוי להובילבמטרה  ייהלכלל האוכלוס וקבוערחב נה לקיים מערך הסברה יהעירי על
בנוסף, על העירייה לשקול לחשוף . ומטופחת הינקי סביבה ורוליצהציבור  בקרב התנהגות

לפעילויות חינוכיות בנושא שמירה על עיר נקייה ומטופחת, ואף לשקול תלמידים רבים יותר 
להפוך אותן לחלק בלתי נפרד מתוכני הלימוד המוענקים לכלל ילדי העיר בשלבי החינוך 

 השונים.
 

 סיכום
 

לחזות פניה של ירושלים, בירת ישראל, שעיני רבים נשואות אליה ובשעריה באים המוני 
הזרמים, העדות והדתות, יש חשיבות רבה. ירושלים היא הגדולה בערי ישראל, אנשים מכל 

וכל אדם המתגורר בה זכאי לחיים בסביבה נקייה, דבר הנגזר מזכותו לכבוד. הביקורת 
 לפיהו העלתה כי עיריית ירושלים רחוקה עד מאוד מלמלא את מדיניותה המוצהרת,

 תושביה בעיני הן, מלוכלכים רחובותיה. חתבירת ישראל, תהיה עיר נקייה ומטופ ,ירושלים
  .שמפנה העירייה האשפהמשקל  שלו אשפה פרטי ניטור של משוויםוהן על פי נתונים 

 

שירותי ניקיון  כדי לקייםשעיריית ירושלים משקיעה מאות מיליוני ש"ח  פי עלאף כי  נמצא
 כדיהיא אינה עושה די  שירותים כאלה, לספק לתושביה המחויבתעל פי ותברואה נאותים, 

 :בתחומים שונים שנבדקוואינה פועלת ביעילות ובחיסכון לקדם את מדיניותה המוצהרת 
קופות צדקה, חינוך  , הסרתטיאוט רחובות, הסרת מפגעי גרפיטי, הסרת מודעות פירטיות

 והסברה ופעולות אכיפה וגביית קנסות.
 

הציבורי צריכה להיות חלק מתוכנית כוללת העוסקת בניהול שמירה על ניקיון המרחב 
הפסולת ובייעול המשאבים העירוניים המוקצים לשם כך. ניקיון המרחב הציבורי אינו 
תופעת לוואי חיובית הנובעת מטיפול נכון בפסולת, אלא עליו להיות מוגדר כמטרה ששואפים 

 להשיגה במישרין.
 

יה ומנכ"ל העירייה, לפעול לתיקון הליקויים בכלל על העירייה, ובכלל זה ראש העירי
הנושאים שהועלו בדוח זה ולקבוע תוכנית מפורטת לשיפור חזות פני העיר. על העירייה 
לפעול להגברת החשיפה של ציבור התושבים לתוכניות חינוך והסברה, בד בבד עם אכיפה 

חברתי -שינוי התנהגותי בקרב התושבים ופיקוח הדוקים. מכלול הפעולות הללו עשוי ליצור
, להגביר את אמון הציבור בעירייה ואת תחושת השייכות של התושבים, בנושא הניקיוןחיובי 

  העירייה בנוגע לניקיון העיר. חיסכון בעלויותלשפר את חזות המרחב הציבורי ולהביא ל
 

 - העיר חזות בתחום מדיניות והקובעיםירושלים  בענייניהממשלה העוסקים  משרדי על
 לתת את הדעת -ומשרד הפנים  הסביבה להגנתהמשרד  ,ומורשת ירושלים לענייני המשרד

 .ירושלים העיר ניקיוןבנושא  הדוח מן עולההעגומה ש מציאותלשיפור ה
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 מבוא 

 
ניקיון העיר הוא מושג נרחב הכולל היבטים הנוגעים לחזות העיר, לפינוי אשפה ולניקוי המרחב 

שמירה על ניקיון העיר וטיפוח חזותה  הציבורי, ובכלל זאת לניקוי רחובותיה, כיכרותיה וגניה.
 על איכות החיים של תושביה, על איכות הסביבה ועל רמת התברואה בעיר משפיעים במידה רבה

מחזקת את תחושת השייכות  סביבה נקייהוכן על הרושם של העיר בעיני המבקרים בה. 
 ,בפסולת עלול ליצור מפגעים סביבתיים חמורים לקויוהמחויבות לקהילה ולמדינה. טיפול 

באזור ומרחיקה הנכסים מפחיתה את ערך  שאינה נקייהסביבה . לרבות פגיעה בבריאות הציבור
ל המערכת ומשקיעים, אשר רואים בלכלוך ובהזנחה ביטוי לחוסר תפקוד של כל מבקרים ,תיירים

 .השלטונית
 

בסופו  עלולה לגרורמעיד על התרופפות הסדר החברתי, אשר שטח ציבורי מלוכלך  ,יתרה מכך
אשר  בערים של דבר גם עלייה ברמת הפשיעה והאלימות. תהליך זה מתבסס על ניסיון שנרכש

יין שבו , ולפיה בנ19822משנת  ית "החלונות השבורים"יאימצו מדיניות אכיפה הנשענת על תיאור
חלון שבור אחד בלבד נותר ללא תיקון במשך זמן רב מייצר תחושת הזנחה וחוסר אכפתיות 

 ינופצו אף הם. ןשתוביל לכך שחלונות נוספים בבניי
 

שמעניקה הרשות המקומית, ומוקצה לו בדרך  השירותים החשובים ביותר אחדהוא  ניקיון העיר
תכנון קפדני מראש, בניית תוכנית  תמחייבן עמידה במשימת הניקיו כלל נתח נכבד מתקציבה.

וברכיבים הנדרשים לשמירה על  הטיפול בפסולת הליךבעבודה ומומחיות בביצועה, ובכלל זאת 
 .ניקיון המרחב הציבורי ולטיפוח חזות העיר

 

פקודת העיריות) נקבע כי על העירייה להקפיד על תברואה,  -בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן 
אשפה ועל ניקוי הרחובות, הגנים הציבוריים והמרחב הציבורי. חוק שמירת הניקיון,  על פינוי

חוק שמירת הניקיון) העניק לרשויות מקומיות סמכויות לאכיפת  -(להלן  1984-התשמ"ד
 . 3בנושאחוק עזר העירייה)  -השמירה על הניקיון. נוסף על כך חוקקה עיריית ירושלים (להלן גם 

 

שכה המרכזית תושבים בקירוב, והיא סווגה על ידי הל 900,000-גוררים כבעיר ירושלים מת
. אוכלוסייתה מאופיינת 2כלכלי -באשכול חברתי 2018בשנת הלמ"ס)  -לסטטיסטיקה (להלן גם 

 .4במגוון קהילות הנבדלות זו מזו בדפוסי התנהגותן
 

, 5וכעיר מטרופוליןכעיר בירה המשמשת מקום מושבם של מוסדות השלטון, כעיר תיירות 
מבקרים בירושלים מדי יום אנשים רבים, אשר גם הם מייצרים אשפה בגבולות העיר. על פי נתוני 

 2016תיירים בממוצע מדי יום. כמו כן בשנת  20,500-שהו בעיר כ 2017משרד התיירות בשנת 
. העיר איש שאינם מתגוררים בה אך נמצאים בה על בסיס קבוע 77,000-הועסקו בירושלים כ

ירושלים מאופיינת גם בפריסה טופוגרפית ייחודית ובבנייה צפופה בחלק משכונותיה, המשפיעות 
לנקודות ריכוז  רכבי איסוף האשפה לשבמידה רבה על אופן איסוף האשפה ופינוייה ועל הגישה 

. מאפיינים אלו מציבים אתגרים רבים לפני עיריית ירושלים בתפעול מערך הטיפול הפסולת
 ולת ובשמירה על ניקיון העיר.בפס

 

                                                           
2  38-, 249(3), 29Atlantic monthlyWilson, J. O., & Krllinh, G. L. (1982), Broken Windows.  
 .1978-, התשל"חקיון)ילירושלים (שמירת הסדר והנחוק עזר   3
 536,600תושבים:  882,700התגוררו בירושלים  2016לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת   4

ללא סיווג דת. האוכלוסייה היהודית  10,300-נוצרים שאינם ערבים ו 3,200ערבים,  332,600יהודים, 
 מורכבת משליש חילונים, משליש דתיים ומשליש חרדים. 

סמוך לה שוכנים יישובים עירוניים וכפריים בעלי זיקה אליה בתחומי  עיר מטרופולין היא עיר ֵאם אשר  5
התעסוקה, החינוך, התרבות ועוד. הזיקה לעיר הֵאם מתבטאת, בין השאר, בנסיעות תדירות אליה. העיר 

 ירושלים הוגדרה על ידי הלמ"ס מטרופולין. 
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העירייה עוסקת בניקוי העיר ובפינוי פסולת באמצעות מינהל התפעול, על אגפיו השונים. להלן 
 פירוט הגורמים האחראיים לטיפול בניקיון ובפינוי הפסולת בעיריית ירושלים. 1בתרשים 

 
 יםירושל הגורמים האחראים לניקיון ולפינוי הפסולת בעיריית :1 תרשים

 
 

פסולת הניקיון ופינוי המופקדים על ה גופים חמישה יש ירושלים בעיריית כי עולה מהתרשים
הרובעים ומחלקות גננות  אגף התברואה, אגף האכיפה והשיטור, המוקד העירוני, מינהלת: בעיר

עובדים במשרות תקן; התקציב  1,475ותחזוקה באגף שיפור פני העיר. בגופים אלו מועסקים 
 ליוני ש"ח.ימ 600-להעסקתם הוא כ

 

, ובו עלו ליקויים בניקיון העיר 6פרסם מבקר המדינה דוח בנושא הניקיון בירושלים 2003בשנת 
דוח  -(להלן  7בקר המדינה דוח מעקב בנושא זהפרסם מ 2008ובהטמנת הפסולת שלה. בשנת 

הביקורת הקודם), ובו עלה כי העירייה נקטה אומנם פעולות לשיפור רמת הניקיון בעיר, אך בכל 
זאת נמצאו ליקויים ומפגעים רבים בתחום הטיפול בניקיון, בטיפוח חזות העיר ובפעולות 

 הפיקוח והאכיפה.
 

ראש  -, כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש העירייה (להלן גם 2018נובמבר ועד ל 2008מנובמבר 
 נבחר מר משה ליאון לתפקיד זה. 2018העירייה לשעבר). בנובמבר 

 

 פעולות הביקורת

 

עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא ניקיון העיר  2018בחודשים פברואר עד נובמבר 
היקף תקציב אגף  ;שכונות העירירושלים וטיפוח חזותה. בביקורת נבדק מצב הניקיון ב

התברואה; פעולות העירייה בתחומי הטיאוט; הסרת מפגעי גרפיטי ומודעות פירטיות; הסרת 
מפגעי קופות צדקה; פיקוח ואכיפה; הסברה וחינוך לניקיון העיר. בדיקת מצב הניקיון נעשתה 

הסוקר).  -(להלן  בין השאר באמצעות ניטור כמותי של פריטי אשפה בסיוע יועץ מומחה חיצוני
וביניהם: אגף התברואה, הביקורת נעשתה באגפים השונים של מינהל התפעול בעיריית ירושלים 

                                                           
, )2003(ת להשכלה גבוהה דוחות על הביקורת בשלטון המקומי באיגודים ובמוסדומבקר המדינה,   6

 .319-277ניקיון העיר, סילוק פסולת והטמנתה", עמ' , "עיריית ירושלים
753-ניקיון העיר", עמ'  :, "עיריית ירושלים)2008(דוחות על הביקורת בשלטון המקומי מבקר המדינה,   7

715. 
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, העירוני ואגף חברה המוקד, והשיטור, אגף האכיפה אגף שפ"ע) -שיפור פני העיר (להלן גם אגף 
 והיא כללה סיורים ברחבי העיר. ביקורת השלמה נעשתה גם במשרד להגנת הסביבה. 

 

 מצב הניקיון בעיר 
 

פקודת העיריות קובעת את חובת העירייה לטפל בנושאי ניקיון העיר, אך אינה מגדירה את רמת 
 השירות ואת איכותו. אלו נקבעים הלכה למעשה על פי מדיניות העירייה.

 

על פי החזון של עיריית ירושלים ומי שעמד בראשה, מר ניר ברקת, "על ירושלים בירת ישראל 
עיר נקייה ומטופחת, ומשכך על העירייה להבטיח את קיומן של פעולות שיובילו לשיפור  להיות

דימוי העיר בקרב תושביה והמבקרים בה, יסייעו במשיכת עסקים ותיירים ויתמכו בצמיחה 
כלכלית עירונית". חזון זה התבטא גם בדבריהם של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה בנוגע 

. בשנים שחלפו מאז נעשתה הביקורת הקודמת 2018 - 2013נה מהשנים לתקציבי העירייה בכל ש
 .יהעדיפויות העירונ בסדר שב והצהיר ראש העירייה לשעבר כי נושא ניקיון העיר ממוקם גבוה

 

 סקרי שביעות רצון בנושאי תברואה וניקיון
 

. ומיתהוא כלי ניהולי המספק משוב חיוני להנהלת הרשות המק התושביםסקר שביעות רצון 
השונים  על האופן שבו מטפלים הגורמיםלבצע מעקב ובקרה  הרשות באמצעות הסקר יכולה

  המוענק להם.לשפר את איכות השירות התושבים, והוא מאפשר לה בפניות 
 

שבהן הערים הגדולות בישראל  14-"ס את מדדי איכות החיים בהלמ  פרסמה 2016 בשנת
 באיכות הקשורים נושאים היתר בין כוללים אלו מדדים. 8תושבים 000100,מעל  מתגוררים

) במדד 14(מקום  מוקמה אחרונה. מהפרסום עלה כי ירושלים 9הציבורי המרחב ובניקיון הסביבה
 i .הסקר תוצאותאת  מתאר להלן 2 תרשים. המגוריםשביעות הרצון מהניקיון באזור 

 

 100,000מגוריהם, בערים שבהן  ומעלה מהניקיון באזור 20שביעות רצון של בני : 2 תרשים
 ) 2016תושבים ויותר (

 
 

 
 

                                                           
 ).2018, (מרץ 2016, הגדולות בערים חיים איכות מדדיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   8
שביעות רצון , פסולת מוצקה מוטמנת וממוחזרתנושאים אלה כוללים, בין היתר, שביעות רצון מטיפול ב  9

 .שטחים ירוקים באזור המגוריםמשביעות רצון מפארקים וו מהניקיון באזור המגורים



 - 9 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 

 ניקיון העיר ירושלים
 

 

-בלבד לעומת כ 35%-עמד על כ 2016עולה כי שיעור שביעות הרצון בירושלים בשנת  2מתרשים 
עוד כי שיעור  עלה 2019 מינוארמבקר המדינה  למשרדבממוצע הארצי. מתשובת הלמ"ס  53%

 .42%התושבים היהודים בירושלים המרוצים מניקיון העיר היה 
 

סקר  -שביעות רצון התושבים מחזות העיר (להלן ערכה עיריית ירושלים גם היא סקר  2016שנת ב
). מתוצאות הסקר עלה כי שיעור התושבים שמרוצים באופן כללי מרמת 2016שביעות רצון לשנת 

בלבד, כלומר רוב התושבים אינם שבעי  27%השירות של העירייה בכל הקשור לחזות העיר היה 
ים האלה: ניקיון השטחים הפתוחים חוסר שביעות רצונם של התושבים ניכר בעיקר במדד רצון.

 70%לא מרוצים); ניקיון הרחובות ( 79%לא מרוצים); ניקיון סביב פחי אשפה ( 79%וטיפוחם (
לא מרוצים). בסקרים דומים, שביצעה העירייה  73%לא מרוצים); טיפול עירוני בצואת כלבים (

, ולפיה התושבים אינם , ובהם נבדקו אותם המדדים, עלתה מציאות דומה2012-ו 2009בשנים 
  שבעי רצון מאיכות הניקיון באזור מגוריהם.

 

ית ירושלים עולה כי רמת שביעות הרצון של תושבי העיר י"ס ועירהלמדעת קהל שערכו  מסקרי
מן  .לממוצע הארציגם בהשוואה  ,נמוכה מאודהייתה  2016נכון לשנת ממצב הניקיון בעיר 

 לאורך השנים.ה ה נמשכהסקרים עולה כי שביעות הרצון הירוד
 

ממצב הניקיון בעיר אף על פי שהעירייה מייחסת חשיבות רבה לשביעות רצונם של תושביה 
ואף יוזמת סקרים כדי להעריכה, נראה מן הממצאים שיובאו להלן כי היא אינה מצליחה להביא 

חוסר לשיפור מצב הניקיון בעיר. הממצאים הרבים שיפורטו בהרחבה בדוח זה מתיישבים עם 
שביעות הרצון כשלעצמה, אלא על העירייה -שביעות רצון התושבים, ועל כן לא די בזיהוי אי

 לפעול כדי לשפר את רמת התברואה והניקיון בעיר. 
 

 תושבים למוקד העירוני בנושאי תברואה וניקיון פניות
 

ניקיון  על מפגעי לפניות תושבי העיר בכל הנוגע לדיווחים ראשיתכתובת  משמש המוקד העירוני
 והוא חוליה מקשרת בין הציבור ובין הגופים העירוניים, אשר באחריותם לטפל במפגעים אלה.

ומנתב אותן לגורמים המקצועיים  למערכת המידע שלוהמוקד קולט את הפניות, מזין אותן 
מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושבים  בעיריית ירושלים מותקנת .בעירייההרלוונטיים 

המאפשרת רישום שמבטיח מעקב ובקרה אחר שלבי הטיפול בדיווחי הציבור. בקובצי פניות 
ניקיון המרחב הציבורי או -התושבים למוקד נרשמים פרטים על אודות סוג המפגע (למשל: אי

ה וסגירתה במערכת הימצאות אשפה מסביב לְמָכל); כתובת הימצאות המפגע; מועד קבלת הפניי
 הממוחשבת; וכן זהות הגורם המתלונן.

 
 פילוח הפניות למוקד לפי סוגי מפגעים עיקריים

 

דיווחים על מפגעים שהופנו לטיפולו של מנהל  365,217התקבלו במוקד העירוני  2017בשנת 
); דיווח של פקחים 66%תפעול משלושה מקורות עיקריים: פניות אזרחים למוקד העירוני (

); ופניות אזרחים למחלקת פניות הציבור של העירייה 32%ועסקים באגף הפיקוח העירוני (המ
). מתוך סך הפניות שהתקבלו במוקד העירוני, מספר הפניות בנושא תברואה וניקיון בשנת 2%(

 2017-2011. מספר הפניות שהופנו מהמוקד העירוני לאגף התברואה בשנים 44,456עמד על  2017
 . 3מוצג בתרשים 
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 )2011-2017מספר הפניות שהופנו מהמוקד העירוני לאגף התברואה ( :3 תרשים

 
 

ניתן ללמוד כי בשבע השנים האחרונות חלה עלייה במספר הפניות, בגין בעיות  3מתרשים 
בהשוואה למספר הפניות בשנת  53%-גדול ב 2017-בתברואה ובניקיון העיר. מספר הפניות ב

 ii בלבד. 9.74%בשיעור של באותה התקופה ירושלים גדלה  אוכלוסיית העיר. יצוין כי 2011
 

בנושאי תברואה וניקיון  2017-2016מעיבוד של קובץ פניות התושבים למוקד העירוני בשנים 
קובץ פניות תושבים למוקד בנושא תברואה וניקיון) שערך צוות הביקורת נמצא כי  -(להלן 

-אי: בנושאי תברואה היו 2017בשנת  ושבים למוקד העירוניהעיקריים שבגינם פנו תהמפגעים 
במרחב  פגרי בעלי חייםהימצאות  מכלי אצירה;פינוי אשפה -אי, הציבורימרחב הטיאוט 

מפלח לנושאים את פניות תושבים  4תרשים  פינוי פסולת גזם מהמרחב הציבורי.-איהציבורי; ו
 לאגף התברואה.
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-2017מספר פניות על מפגעים לפי נושאים שכיחים שהופנו לאגף התברואה (: 4 תרשים
2016( 

 
 

 - 2017פניות בנושאים המתוארים בתרשים, ובשנת  33,814התקבלו במוקד העירוני  2016בשנת 
שליש מסך הפניות  2017-2016המרחב הציבורי היו בשנים טיאוט -פניות. פניות בנושא אי 35,315

 בנושאים המתוארים בתרשים.
 

נכתב כי העלייה המתמדת בפניות התושבים במהלך השנים  2019בתשובת העירייה מינואר 
מעידה על אמון הציבור במערכת העירונית, וביכולתה לתת מענה לפניות התושבים ולא בהכרח 

 העירייה במפגעים.מעידה על טיפול לקוי של 
 

, כפי שעולה 2017-2011 בשניםבמספר פניות התושבים  העלייהסבור כי  המדינה מבקר משרד
 ועשויה לזכויותיהם התושבים בקרב מודעותה הגברתל ע יכולה להעיד אכן ,לעיל 3מתרשים 

. עם העירייה מצד למענה זוכים שהם חשים שהם כיוון זה בכלי להשתמש מרבים הם כי ללמד
 פניות בממוצע 122יום  מדיהתקבלו  2017 בשנת( והתברואה הניקיון בנושאי הפניות ריבויזאת, 

 מפריעיםרבים ה מפגעיםבעיר על כך ש להעיד עשוי) 3במוקד העירוני כמתואר בתרשים 
 .העיר לתושבי

 

לוך רבים על מבקר המדינה עמד בדוח הקודם על ניקיון לקוי של הרחובות: כך נמצאו כתמי לכ
המדרכות; ברבים מהרחובות והמעברים נמצאה פסולת פזורה על הקרקע, ובכלל זה צואת בעלי 
חיים; ונמצאו כלי אצירה שעלו על גדותיהם עוד טרם נאספה האשפה. מסקנת הדוח הקודם 

מספקת, ועקב כך נוצרו מפגעים תברואתיים  ההייתה כי רמת הניקיון ברחובות ירושלים לא היית
 וחזותיים.

 

גם בביקורת הנוכחית, בסיורים שערך צוות הביקורת, נמצאו מדרכות שעליהן כתמים רבים. 
בלא מעט רחובות ומעברים נמצאה פסולת פזורה על הקרקע. עוד מצא צוות הביקורת כי כלי 

רבה מתגוללת סביבם: כמה מכלי  אצירה רבים עולים על גדותיהם, ולעיתים קרובות אשפה
יודגש כי צוות  האצירה התמלאו לגמרי, ואילו כלי אצירה סמוכים נותרו ריקים למחצה.

הביקורת סייר בעיר בשעות שונות במשך היום וביקר באותם המקומות פעמים מספר. בחלק לא 
 מבוטל מהמקרים חזרו המפגעים על עצמם. להלן תצלומים המתארים את המצב.
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 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

 

נכונים לעת הסיור. שעליהם דיווח צוות הביקורת הממצאים בתשובת עיריית ירושלים נמסר כי 
. מטבע הדברים, בחלק מהאזורים בעיר, ויומיומימפגעים באופן שוטף אגף התברואה מטפל ב

המצטיירת משתנה מעת  מציאות, לכן הניקיוןאין הקפדה יתרה של אנשי המקום בשמירה על ה
  .לעת

 

בראש  שא זהוצבת נהעל אף ה בדבר חשיבות ניקיון העיר ויאף הצהרות העירי א כי עליוצא איפו
מפגעי התברואה והניקיון עודם מהווים מטרד בעיני התושבים אשר סדר העדיפויות העירוני, 

 .גורם להם לשוב ולפנות לעירייה
 

 עמידה בזמני תקן לטיפול בתלונות
 

תלונות אשר פורסמו באמנת השירות לטיפול במפגעים עיריית ירושלים קבעה זמני תקן לטיפול ב
אמנת השירות). בדוח הביקורת הקודם נמצא כי שיעור ניכר מן התלונות  -עירוניים (להלן גם 

 המדינה מבקרמשרד . עוד הצביע העירייה הרישהגדהמטופלות בנושא פינוי אשפה לא עמד בתקן 
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המוקד, טיפול בתלונות בנושא היעדר מכולות אשפה חרג  נתוני פי על כי הקודם הביקורת בדוח
באופן הבולט ביותר מזמן התקן. לפי נתוני המוקד, יותר משליש מהתלונות על היעדר מכולה לא 

 בה דווחו. 2008טופלו כלל בשנת 
 

מכלל האירועים שבהם טיפל במדדי הזמן  92%-עמד אגף התברואה ב 2017נמצא כי בשנת 
בנושא פינוי  2017רות. להלן לוח המציג את מספר הפניות שהתקבלו בשנת שנקבעו באמנת השי

אשפה ואת שיעור הפניות שלא טופלו על ידי אגף התברואה בזמן התקן שנקבע באמנת השירות 
 לטיפול במפגעים עירוניים.

 
שלא טופלו על ידי העירייה בזמן  פניותבנושא פינוי אשפה ושיעור ה הפניותמספר : 1 לוח

 )2017(התקן 

 
ניקיון -אי 

 המרחב הציבורי
 פינוי-אי

 אשפה
 פינו לא

 גזם פסולת
 מסביב אשפה

 למכולה

חסרה  מכולה
 מכולה(כולל 

 הוחזרה שלא
 )למקומה

 2,210 2,231 4,543 9,051 11,732 פניות מספר
 הזמן מדד

התקני 
לטיפול 
 בפנייה

 ימים 30 ימים 3 ימים 8 ימים 3 ימים 14

הפניות  שיעור
שלא טופלו 
בזמן התקן 

 (אחוזים)

4.9% 17.1% 2.2% 12.5% 11.4% 

 

עולה כי שיעור ניכר מהפניות בנושא פינוי אשפה טופל במסגרת טווח זמן התקן שקבעה  1מלוח 
 העירייה.

 

עובדה הביקורת הקודם,  בדוחלמצב שתואר  השוואהשיפור ב על לכאורה עידיםאלו מ נתונים
ממושכים באמנת השירות יש לציין כי זמני התקן שקבעה העירייה ה. ואולם כשלעצמ תחיובי
 ואינם עולים בקנה אחד עם תדירות הפעילות השוטפת שנקבעה אף היא באמנת השירות. למדי

יום ממועד  14תוך ב, כי טיאוט מרחב ציבורי )לעיל 1כמוצג בלוח ( כך למשל קבעה העירייה
ואולם, על פי אמנת השירות, טיאוט הרחובות בשכונות העיר אמור יה עומד בתקן. יקבלת הפנ

מדי יום ובחלק  -בשבוע, בשטחים ציבוריים הומי אדם פעמים להיעשות פעמיים עד שלוש 
הימים שנקבעו ממועד קבלת  14ביום. כלומר, במהלך פעמים שלוש -מהאתרים אף פעמיים

ע פעמים לפחות. המשמעות היא הפנייה אמורה העירייה ממילא לטאט את הרחובות ארב
שזמני התקן שקבעה העירייה באמנת השירות הם כה ארוכים עד כי עולה חשש שהם נקבעו 

 iiiולא על מנת לקבוע לוח זמנים ריאלי לטיפול בפנייה. להבטיח עמידה בזמני התקןרק כדי 
 

משך זמן  -ם שלושה ימי הואפינוי אשפה -ה על אייעולה עוד כי זמן התקן לטיפול בפני 1מלוח 
 -כ אשפה אמור להתבצע לכאורה שלוש פעמים בשבוע, בכל זאת שפינוי פי על אףלא מבוטל. 

 בזמן. ותמטופל ןאינמהפניות  17%
 

שירות הסקר שביעות רצון מ ירושלים עיריית של השירותפרסמה הרשות לאיכות  2016 בשנת
. הסקר העלה כי אגף התברואה במפגעים המינהלאגפי  של םהמוקד העירוני ומטיפול שמספק

עמד בזמני התקן לטיפול במפגעים, כפי שקבעה העירייה באמנת השירות, אך התושבים אינם 
ממקרי הדיווח על מפגעים  92%-שבעי רצון ממשך זמן הטיפול במפגעים הללו. כך נמצא כי ב

ול, ואולם רמת בנושא ניקיון המרחב הציבורי עמד אגף התברואה בזמן התקן הנדרש לטיפ
בלבד. מחברי הסקר  70%שביעות הרצון של התושבים מטיפול העירייה במפגעים הללו עמדה על 

המליצו לבחון מחדש את משכם של זמני התקן שקבעה העירייה באמנת השירות לטיפול 
 שביעותבמפגעים. כלומר, במקרים שבהם היו שיעורי עמידה גבוהים בזמן התקן, ובד בבד מידת 
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זמן התקן  מדדי משך את לצמצםהמליצו מחברי הסקר לשקול  -התושבים  מצדנמוכה רצון 
  הקבועים באמנת השירות.

 

חשש  ישאך  ,באמנת השירות העמידהחל שיפור בנושא  מנםוא כי מעיר המדינה מבקר משרד
 הדבר. המידה על יתר ממושכות הן במפגעים לטיפול התקן זמן שהגדרות מכךכי הדבר נובע 

 של התושבים ממשך הטיפול במפגעים.  נםשביעות רצו-באי גםמתבטא 
 

את מדדי הזמן בעיקר בתחום  לאחרונה צמצמה היאנכתב כי  2019העירייה מינואר  בתשובת
  .בלבד אחד יום עלכעת  עומד האשפהפינוי -בנושא איזמן התקן  משלל כך, אוטפינוי האשפה והטי

 

ם התייחסה העירייה בתשובתה העלה כי זמני התקן קוצרו עיון בזמני התקן המעודכנים שאליה
בארבעה מדדים בלבד, וכי בחלקם קיצור טווחי הזמן לא היה משמעותי. כך לדוגמה זמן התקן 

ימים לעשרה ימים, אך זמן התקן לטיאוט רחוב נותר  14-לניקיון שביל, מעבר או מדרגות קוצר מ
 שלושה ימים. 

 

אמיתי מיידי ומענה  נותנים אינם מדי ארוכים תקן זמנימשרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי 
שבה העירייה אינה מטפלת כיאות  רצויה לאועלולים להנציח מציאות  התושביםרכי וצל

במפגעים; הדבר אף יוצר מצג שווא ולפיו העירייה עומדת בזמני התקן, אף שהטיפול בפועל 
בעדכון נקודתי של מדדי הזמן כדי לטפל במפגעים המתוארים באמנת  אינו מיידי. אין די

גם על בסיס התקנים במדדי הזמן השירות, אלא על העירייה לבחון תיקון כולל ומעמיק 
 המקובלים בערים אחרות, כדי להביא לטיפול הולם ומהיר במפגעי התברואה בעיר. 

 
 ריבוי פניות למוקד העירוני ברחובות מסוימים 

 
הצוות בדק את  .קובץ פניות תושבים למוקד בנושא תברואה וניקיוןת הביקורת בחן את צוו

 הפניות על פי מפתח של שמות רחובות והתמקד ברחובות שבהם מספר הפניות השנתי עלה על
עלה  2016מנתוני שנת  רחובות שלגבי ניקיונם התקבלו בממוצע שתי פניות בשבוע. כלומר, 100

 לה לפחות הממוקמים בשכונות שונות בעיר.רחובות כא 23כי היו 
 

 100-למעלה מ 2016הרחובות, שלגביהם התקבלו בשנת  23-עלה כי כמחצית מ 2017מנתוני שנת 
, דוגמת רחובות: בית וגן, 2017פניות גם בשנת  100-פניות בגין בעיות תברואה, התקבלו למעלה מ

 . ארץ חפץ, צביה ויצחק, דרך בית לחם ודרך חברון
 

 הייתה יכולה ספציפיים רחובות 23 -בנוגע ל בנושא 2016 בשנת תלונות 100-למעלה מ קבלת
 לגבי ,זאת למרות. הללו ברחובותבניהול מערך התברואה  בעיותלהתריע לפני העירייה על 

 בהםהתברואה מצב  את שיפרהלא  העירייה כילפחות ניתן ללמוד מהתלונות החוזרות  םמחצית
  .2017 בשנת

 

ר ותיהמוקד העירוני לאפעולה עם בשיתוף  עובד אגף התברואהנכתב כי העירייה  בתשובת
להסיר כראוי במטרה , תחום התברואה והניקיוןב נשניםנמצאו מפגעים חוזרים ובהם שרחובות 

 רחובות אלה.ב מפגעיםאת ה
 

התברואה עם המוקד למרות שיתוף הפעולה מצד אגף כי  לעירייהמבקר המדינה מעיר  משרד
ניקיון. על התברואה והמתעוררות שוב ושוב בעיות בנושא שלגביהם רחובות  העירוני יש

ברחבי העיר, למפות את עיקרי התלונות הנוגעות להם  האלהרחובות את כל הלאתר  העירייה
  .ולמצוא פתרון הולם לתלונות שחוזרות על עצמן וכן למפגעים שכיחים הנצפים בהם
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י י ו ק י י ל ע ג פ מ ל  ע ח  ו ו י ד ל ר  ו ש ק ה ל  כ ב י  נ ו ר י ע ה ד  ק ו מ ה ת  ו ל ו ע פ ב ם 
ה א ו ר ב  ת

 

המידע הגלום ברישומי המוקד העירוני מאפשר להנהלת הרשות המקומית לטפל בליקויים 
הנוגעים לכלל הציבור ולא רק לפונה היחיד, תוך כדי מעקב ובקרה בנושא תיקון המפגעים וריכוז 

תלונות ומפגעים חוזרים. על כן נודעת חשיבות  נתונים סטטיסטיים המשמשים בסיס מידע על
רישום מדויק של כתובת המפגע חיוני, שכן רק לפיו ולפי  רבה להקפדה על רישום נתוני הפניות.

 אפיון מדויק של סוג המפגע יכולים עובדי אגף התברואה לתת מענה לפונה.
 

העירוני, אין אחידות  צוות הביקורת מצא שבבסיס הנתונים, המאגד את הפניות שהגיעו למוקד
קובץ פניות תושבים למוקד בנושא במידע הנרשם על הדיווחים המתקבלים. כך למשל מניתוח 

. 10עולה כי לעיתים שם הרחוב המדווח אינו מדויק ונרשם באופנים שונים תברואה וניקיון
במיוחד כאשר לעיתים אף לא מצוינות השכונה או הנפה שאליהן מתייחסת הפנייה. הדבר חמור 

מדובר ברחובות בשכונות הערביות בירושלים שלחלקן לא ניתנו כתובות ובחלקן שמות השכונה 
  זהים לשמות הרחובות.

 

 בדיווחי הטיפול את מקשה העירוני במוקד המידע מערכת של הנתונים בבסיס האחידות-אי
 המפגע מציאתב קושי ימצאשי תכןיי הבודדת היבפני הטיפול של המבט מנקודת: התושבים

 שלא מפגעים על פניות או מפגע לאותו בנוגע חוזרות פניות להופיע יכולות ולכן ,בשטח עצמו
 טטיסטי שיכוללספק מידע ס, בסיס נתונים שאינו אחיד מקשה כוללת מבט מנקודת. טופלו

 ,פני מקבלי ההחלטותלמפגעים חוזרים ולהציג על ללמד על ריבוי מפגעים באזורים מסוימים או 
תמונת החל בראש העירייה וכלה במנהלי האגפים במינהל תפעול וברשות לאיכות השירות, 

 מצב כוללת של הפניות המגיעות למוקד העירוני.
 

על העירייה לטייב את בסיס הנתונים שעומד לרשותה, ועל המוקד העירוני להקפיד על מחשוב 
 מדווח, כדי שהרישום יהיה מדויק ואחיד.כתובת המפגע ה

 

 אמצעים נוספים לבחינת רמת הניקיון במרחב הציבורי
 

 כדי משקפים את רמת הניקיון בעיר. עם זאת,מעקב וניתוח של פניות הציבור וסקרי דעת קהל 
 ולמדוד לזהות נדרשות מקומיותה רשויותהלהתמודד עם האתגר של ניקיון המרחב הציבורי, 

 מדדים יאמצו מקומיותה רשויותה כי ראוי. לשם כך תחום אחריותןב הניקיון מצב את ןבעצמ
שתכליתה הפחתת רמת הלכלוך בשיעור מדיד תוך  ,בסיס לבניית תוכנית אסטרטגית שמשושי

 הצבת יעדי הפחתה כמותיים למעקב אחר התקדמותה. כדי 
 

 בעיר הניקיון מדידת רמתל כליםעדר יה
 

יר לעירייה בשתי הביקורות הקודמות על הצורך בגיבוש כלים מבקר המדינה הע משרד .1
כי הימנעות מפעולה כזו פוגעת הלכה למעשה ביכולתה של וקבע  ,למדידת רמת הניקיון בעיר

 2003 בתגובה לדוח הביקורת משנת העירייה לשפר את איכות השירות לאזרח ולייעל אותו.
מסרה העירייה כי היא בוחנת כל העת כלים ומדדים לעמידה על יעילותם של שירותי הניקיון 

מצא מבקר המדינה כי אף על פי שהעירייה  2008בדוח הביקורת הקודם משנת ופינוי האשפה. 
כי היא בוחנת כל העת מדדים וכלים, בפועל לא היו בידיה כלים שיטתיים  2003מסרה בשנת 

 מסוג זה. 
 

 
                                                           

קוסטה " ",ריקה-קוסטה" ",ריקה-קוסטאכך למשל רחוב קוסטה ריקה ירשם בקבצים במגוון דרכים: "  10
" וכדומה. דוגמה נוספת: דרך ג'בל מוכבר נרשמה קוסטריקה" " אוקוסטהריקה", "קוסטה ריקה", "ריק

גבל " או "גבל אלמוקאבר" ",גבל אלמוכבר" ",גבל אל מוכבר", "גבל א מוקבר", "מוקבר גבלבקבצים גם "
 ".אלמוקבר
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עיריית ירושלים נדרשת למסור מדי שנה ללמ"ס נתונים כמותיים בדבר משקל האשפה  .2
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 

פה. עם זאת, מדד זה אינו יכול לסייע לבחינת רמת הניקיון אף לבחינת יעילות איסוף האש
 ברחובות העיר.

 

נאספת בכלי ההאשפה , שימוש במדד, האומד את 2012בשנת  11לפי דוח שפרסם הבנק העולמי
אינו כולל את כל האשפה , מודדת על ידי שקילה בנקודת הפינוי רשות מקומיתהאצירה אשר 

בכלי  נמצאת. האשפה שאינה של הרשות המקומית התושבים והבאים בשעריה שמייצרים
וחלקה מתפרק בשטח  ,או מפונה באיחור רב כללבמרחב, אינה מפונה  פזורההאצירה נותרת 

 ולפגוע בחזות העיר. הועלול ליצור בעיות תברוא
 

ועסק בשיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל, העלה  2016, שפורסם בשנת 12מחקר
יבורי נקי יש לנטר מעת לעת את כמות הלכלוך ולהעריך את השיפור ואת שכדי להשיג מרחב צ

ההתקדמות לעבר יעדי ניקיון כמותיים שהוגדרו מראש. אחת השיטות שהוצעו היא אמידה 
ותיעוד של כמות הפסולת ביחידת שטח (אזורי מגורים, מסחר, גנים ציבוריים, פארקים 

ים שונים. ניתן אף לבצע מדידה משלימה של וגינות משחק) על ידי ספירת פריטי אשפה מסוג
משקל האשפה שנאספה באותה יחידת שטח. שיטות אלו מספקות תמונה כוללת לגבי רמת 

תמונת שאינה מתקבלת מהסתפקות במדידת כמות האשפה הנאספת מכלי  -הניקיון במרחב 
להעניק  אצירה בלבד. לכל כמות פסולת שנספרה ביחידת שטח נתונה (צפיפות האשפה) ניתן

ציון, ומדרג הציונים יכול לאפשר לרשות המקומית להשוות את רמת הניקיון באזורים שונים 
בתחומה לאורך הזמן. מתודולוגיית ספירת פריטי אשפה מסוגים שונים במרחב הציבורי 

ובניו  14, בלוס אנג'לס13מקובלת בערים ובמדינות בעולם, למשל במיאמי ביץ' (פלורידה)
 17, במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה16ברית, בגרנדה שבספרדשבארצות ה 15יורק

 .18ובסקוטלנד
 

, כדי לנטר את רמת 2005יצוין כי המשרד להגנת הסביבה משתמש במדד מעין זה עוד משנת 
הלכלוך במרחב הציבורי של חופי ישראל. לצורך כך הגדיר המשרד להגנת הסביבה "מדד חוף 

יבית של מידת ניקיון חופי הארץ הלא מוכרזים נקי", אשר משמש להערכה אחידה ואובייקט
בהתבססו על תהליך דיגום של כל פרטי הפלסטיק ובדלי הסיגריות הפזורים ביחידת שטח 

 חוף נתון.
 

במשרד להגנת הסביבה לצוות  סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילהבהבהרה ששלח 
ביעתו של מדד ניקיון בפעילות לקחשיבות  מסר הלה כי נודעת 2018מאוגוסט  הביקורת

שמפעיל המשרד. לדבריו מדד זה הצליח לשפר  מדד חוף נקי, בדומה לתות המקומייוהרשו
פעילות שאינה כיוון ש זהשכראוי לקבוע מדד על פי הבהרתו  מצב החופים. במידה רבה את

 מבוקרת.נמדדת אינה יכולה להיות 
 
 

                                                           
11  A Global Review of Solid Waste  :WasteA  What Tata,-D. Hoornweg and P. Bhada

Management, urban development series knowledge papers, The world Bank (May, 2012)  
 .33-40 ), עמ'2016( )1(17וסביבה  אקולוגיה, "שיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל", נגב 'מ  12
13   presentation.pdf-program-https://www.miamidade.gov/parks/library/cleainliness  
14  stathttp://cleanstreetsla.com/clean  
15  Evaluating Municipal Services: Scorecard Cleanliness Program   
16  4610-2013 May; 33(5):1037 Waste Management.,An Index to Quantify Street Cleanliness: The  

case of Granada (Spain)  
17  index-litter-research/national-http://kab.org.au/litter/  
18  , Department of Environmental Food and Rural Affairs Code of Practice on Litter and Refuse

(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/
http://kab.org.au/litter-research/national-litter-index/
http://kab.org.au/litter-research/national-litter-index/
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הצורך בקביעת מדדים עלה גם ממסמכי העירייה עצמה: אחת ההמלצות שעלו בדוח קיימות 
שהוציאה העירייה הייתה כי עליה לקבוע קריטריונים ברורים לבחינת  2013עירונית משנת 

רמת הניקיון. נוסף על כך, גם מן ההסכם הקיבוצי שעליו חתמו העירייה וארגון העובדים 
עלה כי מודל התגמול לעובדים ייגזר מנוהלי עבודה חדשים שיתבססו ככל האפשר  2018ביולי 

 על מדדים כמותיים.
 

 הניקיון שירותי של יעילותם לבחינת בעולם המקובלים ישימים כלים קיימיםאף על פי ש
 היא כילמשרד מבקר המדינה  העירייה הודיעה 2003 שבשנת ואף על פי ,עיררחובות הב

 - הנוכחית המעקב ביקורת ביצוע במועד, גם העניין לצורך ומדדים כלים העת כל בוחנת
של  יעילותםשיטה למדידת  לאמץהעירייה  טרם הצליחה -שנים מאוחר יותר  העשרחמש 

 iv .לניקיון הרחובות שהיא מספקת םשירותיה
 

מץ על העירייה לא כדי לשפר את ניקיון העיר וכדי לקבל תמונת מצב כוללת על רמת הניקיון
 משקלמדדים כמותיים שיבטאו את כמות האשפה הפזורה בשטח ולא יסתפקו באמידת 

את  לאמוד יאפשר לעירייההאשפה המגיעה לתחנות האיסוף. שימוש במדדים מסוג זה 
 .יה בתחום זהפעולות את ולהעריךרמת הניקיון במרחב הציבורי 

 
י ר ו ב י צ ה ב  ח ר מ ב ת  ל ו ס פ י  ט י ר פ ל  ש י  ת ו מ כ ר  ו ט י  נ

 

עם  2018בעיר ירושלים התקשר משרד מבקר המדינה בנובמבר הניקיון  רמתבחינת  לצורך .1
הסוקר), לניטור מספר פריטי האשפה הפזורים במרחב הציבורי לשם  -יועץ מומחה (להלן 

בחינת רמת הניקיון בירושלים, בדומה לשיטה המיושמת במדינות שונות בעולם והמופעלת 
שראל ב"מדד חוף נקי". לשם השוואה בדק הסוקר גם לצורך הערכת ניקיון החופים בי

 במדדים דומים גם את הערים תל אביב ובחיפה. 
 

 19או תושבים מבקריםהסוקר פסע ברחובות הערים במסלולים המדמים מסלולי הליכה של 
 ובמשך הליכתו מנה את פריטי הפסולת שנקרו בדרכו.

 

. בכל ים ראשון, שלישי וחמישיבימביצע הסוקר שש בדיקות בכל עיר  2018 נובמבר במהלך
יום בחר הסוקר רצף שכונות ורחובות אחר וניטר אותם מסלולים בבוקר ובערב באותה עיר. 

ק"מ בסך הכול, והם כללו סביבות  60-מסלולי ההליכה של הסוקר בכל עיר עמדו על כ
בחירת מגורים, שטחי מסחר ותעסוקה, תיירות, פארקים, גני משחקים ודרכים ראשיות. 

אשר נגזר בין הערים, שכונתי דומה  כלכלי-חברתיהתבססה על תמהיל  שנדגמוהשכונות 
 .20"מצב פני החברה"ממפות שפרסמה הלמ"ס בדוח 

 

מ' בתוואי המסלול  100רמת הניקיון חושבה על פי מספר פריטי הפסולת שנספרו לאורך 
מסלול "נקי מאוד"; מ', הוגדר ה 100-פריטי פסולת ל 10-הנבדק. אם נוטרו בממוצע פחות מ

 49-ל 20מ' הוגדר המסלול "נקי"; אם נוטרו בין  100-פריטי פסולת ל 19-ל 11אם נוטרו בין 
-פריטי פסולת ל 50-מ' הוגדר המסלול "מלוכלך"; אם נוטרו למעלה מ 100-פריטי פסולת ל

 מ' הוגדר המסלול "מלוכלך מאוד". 100
 

שלהלן מתוארת רמת הניקיון העירונית שנמצאה על ידי הסוקר בערים ירושלים,  2בלוח  .2
 חיפה ותל אביב: 

  

                                                           
כלכליים מגוונים. -בתכנון המסלול עשה הסוקר מאמץ לכלול תמהיל שכונות בעלות מאפיינים חברתיים  19

מדרכה להולכי רגל, דרך ראשית, דרך עפר, דרך צרה, מעגלי תנועה,  כגוןהסוקר לא הבדיל בין סוגי דרכים 
פה הפזורה מדרגות וסימטאות צרות. הסוקר לא התחשב בשינויים ברוחב המדרכה, וכן גם לא באש

 באזורים שאינם דרכים, דוגמת שטחים פרטים פתוחים.
 ).2014(אוקטובר,  7' מס בישראל החברה פני דוח, הגדולות הערים על מבטלמ"ס,   20
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מ' ורמת הניקיון העירונית (נובמבר  100מספר פריטי פסולת לאורך מסלול של : 2 לוח
2018( 

 העיר

מספר 
הרחובות 
 שנבדקו

 אורך
 מסלול
 כולל

 מספר
 פרטי

 פסולת

 מספר
 פריטי
 פסולת
 -ממוצע ל

 מ' 100
 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. בעיר ירושלים מנה  2מלוח 

מ', כלומר הסוקר  100-פסולת לפריטי  26.5הסוקר את מספר פריטי הפסולת הרב ביותר: 
 מ'. 4נתקל בהליכתו בפריט פסולת בכל 

 

שבדק הסוקר ומפולחים  -ירושלים, חיפה ותל אביב  -להלן מתוארים שלוש הערים  3בלוח 
 רחובותיהן לפי רמת הניקיון:

 

 )2018פילוח הרחובות לפי רמת הניקיון (נובמבר  :3 לוח

 העיר
 רחובות

 מאוד נקיים
 רחובות
 מלוכלכים רחובות נקיים

 רחובות
 מאוד מלוכלכים

 12.5% 37.5% 25% 25% ירושלים
 3% 45% 22% 30% אביב תל

 6% 47.5% 26.5% 20%  יפה
 

עולה כי חצי מהרחובות בירושלים נמצאו מלוכלכים או מלוכלכים מאוד, בדומה לתל  3מלוח 
המוגדרים מלוכלכים מאוד גבוה ביותר מפי אביב ולחיפה, ואולם מספר הרחובות בירושלים 

 vממספרם בתל אביב. 4ממספרם בחיפה ויותר מפי  2
 

 310רח' לח"י שבו נספרו  הרחובות שהוגדרו "מלוכלכים מאוד" בירושלים נמנים 12עם 
עלמי -מ'; רח' מוסא פאדי אל 100פריטים כל  94מ'; רח' פייר קניג שבו נספרו  100פריטים כל 
 מ'. 100פריטים כל  85שבו נספרו 

 

הסוקר הבדיל בין פסולת הניתנת לספירה "רגילה" ובין פסולת הפזורה במרחב הציבורי  .3
בהיקף נרחב אשר קשה למנות את פרטיה. פיזור פסולת כאמור הוגדר על ידי הסוקר "מפגע 
פסולת", והוא מהווה לדעתו בעיה חמורה בהיבטים החברתי והסביבתי. כך, פסולת פזורה 

 מרוכזתפריטים הובילה למתן "כרטיס צהוב"; פסולת  100-ל 10ה להערכת הסוקר בין שמנת
פריטים כונתה "מזבלה", ובמקרים כאלה נתן הסוקר  100-שמנתה להערכת הסוקר למעלה מ

 "כרטיס אדום".
 

 מתוארים מספר מפגעי הפסולת שמצא הסוקר בערים ירושלים, חיפה ותל אביב.  4בלוח 
 

 מפגעי פסולת בשלוש הערים : 4 לוח
 אדום כרטיס צהוב כרטיס העיר

 4 13 ירושלים
 0 5 אביב תל

 0 12  חיפה
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 13עולה כי מספר מפגעי הפסולת הגדול ביותר נמצא בעיר ירושלים. הסוקר העניק לה  4מלוח 
 -כמו כן, ירושלים הייתה העיר היחידה אשר קיבלה כרטיסים אדומים  כרטיסים צהובים.

 עלמי.-ברחובות: תדהר, שחראי, שמעון הצדיק ומוסא פאדי אל -ארבעה במספר 
 

 בירושלים הניקיון רמת בחינת לשם הציבורי במרחב הפזורים האשפה פריטי מספר ניטור
העלה כי במרחב הציבורי בירושלים נמצאו מפגעי לכלוך. הבחינה העלתה כי המרחב הציבורי 

 מלוכלך גם בהשוואה לערים תל אביב וחיפה.
 

נכתב כי השמירה על הניקיון עומדת בראש סדר  2019 יפו מינואר-עיריית תל אביב בתשובת
ק"מ רחובות ומעברים אשר מתוכם  665-העדיפויות של העירייה. בעיר, על פי התשובה, יש כ

ק"מ. הניקיון מתבצע בחלוקה לשמונה אזורים, ובכל אזור מפעיל אגף  552-מנוקים מדי יום כ
ת בשטח על עבודות הניקיון מבצעת ביקורו עיריית תל אביבהתברואה קבלן ניקיון אחר. 

 באמצעות מפקחי עבודה מטעמה, שאף הם נתונים לביקורת מדגמית באמצעות מנהליהם. 
 

מדידת רמת הניקיון במרחב הציבורי והגדרת יעדים כמותיים להפחתת כמות הפסולת הפזורה 
שהיא  האשפה ופינוישל שירותי הניקיון  יעילותםעשויות לסייע לעיריית ירושלים לבחון את 

 מעת תנטרכי העירייה  רצוימרחב ציבורי נקי,  להשיג במטרהולאתר נקודות כשל.  מספקת
 ניקיון יעדי לעבר דמותההתקאת את השיפור ו להעריך תוכל וכך ,הלכלוך רמת את לעת

 .מראש שתגדיר כמותיים
 

כדי לאמוד את רמת  משתמשת בכלים העומדים לרשותה בתשובת עיריית ירושלים נטען כי היא
גורמים פניות ציבור, סקרי דעת קהל, דיונים עם  הניקיון ואת מידת שביעות רצון התושבים:

עם אתגר  ותלהתמודד, במטרה לקבל תמונת מצב כוללת מינהלים הקהילתיים ומתנדביםב
מדד לניטור רמת הלכלוך  להשתמש במעין הצעת משרד מבקר המדינההניקיון ברחבי העיר. 

גבולות שלה כפי שעושה המשרד להגנת הסביבה, נכונה לרצועת חוף מוגדרת , בחופי ישראל
 אינה מתאימה למרחב הציבורי המורכב והמאתגר בירושלים., וברורים

 

הוכח כלא , אך 2003עוד הוסיפה העירייה כי הרעיון שמציע הסוקר כבר נוסה בעירייה בשנת 
במקומו, על פי התשובה, . ואיכותלו מדדים לרמת הניקיון בעירלקביעת יל הוב לאמוצלח ו
הנפות במנהלי תגבור בשכונות,  ניקיון ובדישכללו הוספת ע על פתרונות אחריםהעירייה החליטה 

הומי קהל אזורים ב , בייחודשיטור עירוניהאכיפה ומטעם אגפי התברואה והעבודה וצוותי סיור 
במרחב  הפתרון הוכח ככלי חשוב המבטיח ניקיון איכותיהעירייה  לטענת. ובאזורי תיירות

  הציבורי.
 

משום  בה עשה שימוש הסוקרמשרד מבקר המדינה מדגיש כי אין בהצגת מתודולוגיית הסקר 
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. 
מדדים כמותיים המותאמים לצרכים ולנסיבות הספציפיות הם כלי עבודה עיקרי לקביעת מדדי 

ניקיון המרחב הציבורי, המקובל במדינות רבות בעולם והמּוכר בספרות המקצועית. ביצוע ל
יצוין כי שיטת המדידה שבה השתמשה העירייה בעבר כוללת מדידה באמצעות תשע נקודות 
תצפית, והיא שונה מהשיטה שבה השתמש הסוקר. הנתונים שהוצגו לעיל בדבר היעדר 

כך שאין די בפתרון שמציעה העירייה לתגבור מערך שביעות רצון התושבים עלולים ללמד על 
עובדי הניקיון. ייתכן ששימוש במדדים כמותיים אובייקטיביים יוכל דווקא לסייע לעירייה 
לייעל את הקצאת המשאבים ולהיות כלי בתהליך קבלת ההחלטות, למשל בנוגע למספר 

 העובדים המועסקים, לפריסתם בשטח ולאופי העבודה הנדרשת מהם. 
 

 פתרונות במאמציה לאתר תמשיך היא הביקורת הערות לאורכי בתשובתה הבהירה  העירייה
 העומדים למשאבים אםבהת ,העיר ברחבי הלכלוך וניטור הניקיון שיפור לשם נוספים מדידה

 .לרשותה
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תשובת המשרד להגנת הסביבה) נכתב  -(להלן  2019בתשובתו של המשרד להגנת הסביבה מינואר 
כמותיים הם עמודי תווך מכריעים בחשיבותם לשיפור הניקיון במרחב הציבורי  כי מדדים

ולעמידה ביעדי ניקיון. משום כך החליט המשרד כי היעד ל"שיפור הניקיון במרחב הציבורי", 
, יכלול בניית תוכנית אסטרטגית שתסקור את המדדים 2019שהוא אחד מיעדי המיקוד לשנת 
בחן את התאמתם לשימוש בישראל, הן ברמה הלאומית תם, והכמותיים הקיימים בארץ ובעול

 והן ברמה המוניציפלית. 
 

עוד הוסיף המשרד להגנת הסביבה בתשובתו כי להבדיל מסמכויות שבידי משרד הפנים, הרי 
שלמשרד להגנת הסביבה לא ניתנה בחקיקה סמכות לפעול לשיפור רמת ניקיון ואיסוף אשפה 

העירוניים. לפיכך המשרד מוגבל ביכולתו להורות לרשויות המקומיות ליישם שיטות במרחבים 
מדידה כמותיות, לשפר את התשתיות לאיסוף הפסולת בשטחן או להכריז על מצב ניקיון ירוד 

 באופן שיחייב רשויות לנקוט מעשים.
 

 להגנת המשרד כיתשובת משרד הפנים)  -(להלן  2019 מינואר משרד הפנים מסר בתשובתו
 רמת למדידת אחידים כמותיים מדדים לבנות במטרה ובמשאבים בכלים, בידע מחזיק הסביבה
 המשרדאם יפנה אליו בנושא  פעולה ישתף הפנים משרד וכי ,המקומיות הרשויות של הניקיון

 .הסביבה להגנת
 

כוללת לניקיון המרחב  מדיניותאסדרת ל במשותף לפעולמשרדי הפנים והגנת הסביבה על 

 .אחידים ובני השוואה מדדים כמותייםעל  שתבוססבכל הרשויות המקומיות הציבורי 
 

 העירייה שאוספתהאשפה  משקל

 

כאמור, מדי שנה מקבלת הלמ"ס מהרשויות המקומיות במדינה נתונים על משקל האשפה 
 לת או למיחזור.שנאספה מתחומיהן וסולקה לתחנות מעבר ולאתרים מרכזיים להטמנת פסו

 

טון  455,670פינתה מתחומיה  2016מסרה העירייה ללמ"ס נתונים, ולפיהם בשנת  2017בשנת 
אשפה. משקל אשפה זה חולק על ידי הלמ"ס במספר ימי השנה ובמספר התושבים בעיר, אשר על 

 .874,187פי נתוני הלמ"ס עמד על 
 

ק"ג אשפה מוצקה לנפש  1.43-כ 2016כי מהעיר ירושלים פונו בשנת  2017כך פורסם בנובמבר 
מדי יום. מפרסום הלמ"ס עולה עוד כי ממוצע פינוי הפסולת לנפש ליום בערים בישראל שבהן 

 ק"ג לאדם ליום. 1.75-תושבים עמד על כ 100,000מתגוררים מעל 
 

בירושלים  2018, אשר בשנת 21י של תושבי הרשותכלכל-ייתכן שיש קשר בין האשכול החברתי
ככל שהאשכול  כך), ובין כמות האשפה שמייצרים התושבים, 10(מתוך  2עמד כאמור על 

כלכלי נמוך יותר, כמות האשפה קטנה יותר. עם זאת הנתון בדבר מספר התושבים -החברתי
שמיים, כפי שהוצגו המתגוררים בשטחה המוניציפלי של ירושלים שנוי במחלוקת: הנתונים הר

מפעלי לעיל, נמוכים בהרבה מאלו שהציגו גורמים אחרים, דוגמת העירייה עצמה וחברת הגיחון, 
. ההבדלים בנתונים נובעים ככל הנראה ממידע חסר הנוגע למספר 22בע"ממים וביוב ירושלים 

שלים התושבים בשכונות הערביות במזרח העיר ובעיקר בשכונות שבשטחה המוניציפלי של ירו
 והתברואהבקובץ דוחות זה "הניקיון  להלן ראו להרחבה[ אשר נמצאות מעבר לגדר ההפרדה

  "].ירושלים במזרח הערביות בשכונות
 

                                                           
 עירונית בפסולת וטיפול ייצור בתהליכי חממה גזי בפליטת שוויון אי - בישראל אקלימי צדקת' נויגרטן,   21

 ). 2013( 2, נייר עמדה מס' מוצקה
כתאגיד עצמאי הפועל על  עיריית ירושלים על ידיהוקמה  חברת הגיחון, מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ  22

פי עקרונות עסקיים, שמטרתו לספק שירותי מים לתושבי ירושלים וסביבותיה ולטפל במערכת המים, 
 הביוב והניקוז.
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כך, היועץ ששכרה העירייה במטרה להעריך מחדש את תחום מסלולי פינוי האשפה, התבסס 
 80,000-כ - 946,133ד על בדוח שהכין על נתון שמסרה לו העירייה, ולפיו מספר תושבי העיר עומ

 איש יותר מנתוני הלמ"ס.
 

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 

תיירים  20,500-שהו בעיר כ 2017בשנת אשפה בגבולות העיר. כאמור, על פי נתוני משרד התיירות 
איש אשר אינם מתגוררים  77,000-כ 2016. כמו כן, בעיר הועסקו בשנת 23בממוצע מדי יום

 בירושלים.
 

אם נביא בחשבון בחישוב משקל האשפה שאוספת העירייה לכל תושב את מספר התושבים הגבוה 
נמצא כי משקל האשפה  -יותר, את מספר התיירים המבקרים בעיר ואת מספר המועסקים בה 

 נמוך עוד יותר בהשוואה לממוצע הארצי.לנפש שמפונה מירושלים 
 

נפש, והן  100,000-יהן עומד על יותר מכך למשל משקל האשפה הנאספת בערים שמספר תושב
, כלומר לכאורה לא מתווספת בהן אשפה על זו 24אינן ערי מטרופולין ואינן ערים מתוירות

משקל גבוה יותר מזה הנאסף  -ק"ג ליום לתושב  1.68המיוצרת על ידי תושביהן, עומד על 
 בירושלים.

 

רשות נאספת בכלי האצירה אשר ההאשפה , שקילת 25כפי שצוין לעיל בעניין מדדים לניקיון
את  תאינה כולל , שעליה נסמכים נתוני הלמ"ס,שקילה בנקודת הפינוי באמצעותמודדת  מקומית

האשפה כך יש חשש ש. של הרשות המקומית התושבים והבאים בשעריה שמייצריםכל האשפה 
ונה באיחור או מפ כללבמרחב, אינה מפונה  פזורהנותרת בירושלים בכלי האצירה  נמצאתשאינה 

 ולפגוע בחזות העיר. הרב וחלקה מתפרק בשטח ועלול ליצור בעיות תברוא
 

הנתונים  בשילוב ,ירושליםשמפנה עיריית יחסית האשפה הנמוך  משקלבדבר אלה  נתונים
 ברחובות האשפה ניטור ותוצאותשביעות הרצון הנמוכה של התושבים בנושא שהוצגו לעיל 

התושבים  שמייצריםהאשפה  כלאת החשש כי עיריית ירושלים אינה אוספת את  מעלים, העיר
 נותר פזור במרחב הציבורי ומותיר אותו מלוכלך. זו מאשפה מבוטל לא וחלק ,והבאים בשעריה

vi 
 

האשפה לנפש אינם תואמים בהכרח את  משקלנכתב כי נתוני הלמ״ס בדבר העירייה  בתשובת
להבדיל [ תושב שמייצר כל האשפה משקלעל פי התשובה,  :כמויות האשפה הנאספות בעיר

 משקלמוסיפים ל מנםואועובדים  תייריםו ,ליום לנפש"ג ק 1.6 היא ]מהאשפה שאוספת העירייה
עוד הוסיפה העירייה . בכמות פחותה הרבה יותר בהשוואה לתושביםהאשפה המיוצרת בעיר אך 

 ,אוספת את כל האשפה ברחבי העיר חשש הביקורת שמא עיריית ירושלים אינהבתשובתה כי 
 בשל כך נותרת פסולת במרחב הציבורי, ייבחן וייבדק.ו

 

מתשובת העירייה נראה כי היא מודעת לפער בין משקל האשפה המיוצרת בעיר ובין משקל 
לפעול בהקדם כי עליה לעירייה  מעירמשרד מבקר המדינה האשפה שאוספת העירייה. 

 .בפועל אוספת שהיא האשפה משקלמצב הניקיון במרחב הציבורי ובין  ביןהקשר  לבחינת
 

✰ 
 

                                                           
) מאלה נשיםא נימיליו 2.67-(שהם כ 74%שעשה משרד התיירות,  2017על פי סקר התיירות הנכנסת לשנת   23

  ., בממוצעבקירובימים  5מהם לנו בה  45%-שביקרו בארץ, הגיעו לבקר בירושלים, ו
כולל פסולת  - סקר פסולת ומחזורלצורך החישוב התבסס צוות הביקורת על הנתונים שפרסמה הלמ"ס ב  24

, תקווה פתח, לציון ראשוןוכלל בו את הערים האלה:  2017 נובמברב פורסםואשר  ביתית, מסחרית וגזם
  .ואשקלון רחובות, ים בת, גן רמת, ברק בני, חולון, נתניה, אשדוד

25  A Global Review of Solid Waste  :WasteA  What Tata,-D. Hoornweg and P. Bhada
Management, urban development series knowledge papers, The world Bank (May, 2012) 



 - 22 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 

 ניקיון העיר ירושלים
 

מעלים מציאות קשה, ולפיה עיריית ירושלים אינה ממלאת את חובתה הנתונים שהוצגו לעיל 
 ,ירושליםלנקות כראוי את רחובות העיר ורחוקה עד מאוד מלמלא את מדיניותה המוצהרת ש

באופן שיוביל לשיפור דימוי העיר  . על העירייה לפעולבירת ישראל, תהיה עיר נקייה ומטופחת
כת עסקים ותיירים ויתמוך בצמיחה כלכלית בקרב תושביה והמבקרים בה, יסייע במשי

  עירונית.
 

 פרטי ניטור של משוויםוהן על פי נתונים  תושביה בעיני הן ,מלוכלכים ירושלים העיר רחובות
 .האשפה שמפנה העירייהמשקל של ו אשפה

 

אף על פי שניקיון העיר מושפע מניהול כלל משאבי הפסולת העירוניים, יש להתייחס אליו כאל 
ומובחן ולמצוא דרכים אובייקטיביות למדידתו. יש להגדיר את ניקיון המרחב  עצמאינושא 

הציבורי כמטרה שעל העירייה לשאוף להשיגה במישרין ולא כפעילות נלווית לטיפול בפסולת 
 העירונית.

 

 יב ומצבת כוח האדם באגף התברואה תקצ
 

 :5מוצג בלוח  2017-2011תקציב אגף התברואה בעיריית ירושלים בשנים  .1
 

  )2017-2011( היבעירי: תקציב אגף תברואה 5 לוח

 שנים

 אגף תקציב
 התברואה

(אלפי 
 )שקלים

 תקציב ביצוע
 אגף

 התברואה
(אלפי 
 )שקלים

 בין פער
 תקציב
 לביצוע

 

 עירוני תקציב
(אלפי  כולל

 )שקלים

 תקציב שיעור
 אגף

 התברואה
 מתוך

 התקציב
 הכולל

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

 

בממוצע מסך  8%-עמד תקציב אגף התברואה על כ 2017-2011בשנים  עולה כי 5 מלוח
מיליוני  291-(מכ 45%-כבשיעור של  2017ועד שנת  2011משנת עלה  התקציב העירוני, וכי הוא

 ולא נוצלבממוצע מהתקציבים השנתיים  6%כי  5מיליוני ש"ח). עוד עולה מלוח  422-ש"ח לכ
 .יקיון העגום בעירם במהלך השנים זאת למרות מצב הנבמלוא

 

 54%-מיליוני ש"ח, שהם כ 230-עמד תקציב השכר באגף התברואה על כ 2017נמצא כי בשנת 
 אגף.המסך התקציב השנתי של 

 

 115-קיבלה הממשלה שתי החלטות בדבר הקצאת תקציב כולל של כ 201827-ו 201726בשנים 
 . 28במזרח ירושליםמיליון ש"ח לשיפור נושאי התברואה והניקיון בשכונות הערביות 

 

                                                           
בנושא "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי",  2684החלטת ממשלה מס'   26

 לטיפול במפגעים בירושלים). 2684החלטת ממשלה  -(להלן  28.5.17
 ).13.5.18במזרח ירושלים" ( , "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי3790החלטת ממשלה מס'   27
 ".ירושלים במזרח הערביות בשכונות ותברואה ניקיון" זה דוחות בקובץבעניין זה ראו  להרחבה  28
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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 התקציבי בין משרדי האוצר והפנים ועיריית ירושלים 

מיליוני שקלים בתקציבי פיתוח לביסוס איתנותה ועצמאותה  87הוקצו  2018בשנת התקציב 
. נוסף על כך ציין משרד הפנים כי יצא בקול קורא לייזום פרויקטים שעשויים 29של העירייה

 קרקעיים.-לשפר במידה רבה את ניקיון העיר, כגון פרויקט התקנת כלי אצירה תת
 

השקיעה העירייה משאבים רבים בטיפול  בתשובת העירייה נכתב כי בשנים האחרונות
כלי אצירה ומתוכננים  1,000-עובדי טיאוט, הוטמנו כ 200-בתחום הניקיון: התווספו כ

 הוסיפה עודמסלולים חדשים לפינוי אשפה.  12.5כלי אצירה והתווספו  2,000להטמין עוד 
בה, הפער בין הקרו כי על אף ההשקעה העירונית הגדולה בשנים האחרונות ובשנה בתשובתה

המשאבים 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 הביקורת הקודם עדיין  בתשובתה הבהירה העירייה
האחזקה והניקיון  אולם חזות העיר, רמת הניקיון.את זות העיר ונדרש להוסיף ולשפר את ח

 ייה.הכלכלית של העיר הליכולת נעשים בהתאם ומערך האכיפה
 

 8%-על כ 2017-2011נמצא אפוא כי היקף ההוצאות של אגף התברואה, אשר עמד בשנים 
מדינה ייעודיים מסך הוצאות העירייה, עלה בהדרגה מדי שנה. על אלה יש להוסיף תקציבי 

. לאור מצב הניקיון 2018-2017בהיקף נרחב שהושקעו בתחום התברואה בירושלים בשנים 
בעיר נראה כי השקעת העירייה בסך מאות מיליוני ש"ח בתברואה ובניקיון לא הביאה 

 vii לתפוקות מספקות ולא שיפרה כמצופה את ניקיון העיר.
 

 אופן שיוביל למימוש מדיניותה המוצהרת.על העירייה לתעל את פעולותיה ואת משאביה ב
 

פרסמה עיריית ירושלים דוח מסכם המתבסס על ניתוח כלכלי וסטטיסטי שערכה  2017במאי  .2
תושבים בירושלים  1,000דוח מקינזי). מהדוח עולה כי על כל  -חברת הייעוץ מקינזי (להלן 

ים הקיימים ברשויות עובדי תברואה. נתון זה על פי הדוח נמוך מן הנתונ 1.03מועסקים 
 1,000-עובדי תברואה ל 1.3, העומד בממוצע על 1530-המקומיות המשתתפות בפורום ה

תושבים בירושלים הוא פחות ממחצית  1,000-תושבים. זאת ועוד, מספר עובדי התברואה ל
עובדים. עורכי הדוח אמדו גם את  2.13ממספר עובדי התברואה בתל אביב, העומד על 

ש"ח לתושב בממוצע ארצי.  671ש"ח לעומת  468-ב 2017בשנת  ה לתושבתברואההוצאות 
מהוצאות התברואה הארציות  30%-כלומר, הוצאות התברואה לתושב בירושלים נמוכות ב

 הממוצעות לתושב.
 

יחס כלומר עובדים.  1,165, העסיק מערך התברואה של העירייה 2018נמצא שנכון ליולי 
תושבים. אם נצרף לנתונים אלה  1,000-עובדי תברואה בממוצע ל 1.28-על כ עמדהמועסקים 

את העובדה כי שירותי הניקיון באגן העיר העתיקה מבוצעים על ידי קבלן פרטי, וכי באוגוסט 
והעובדים  רטת שירותי הניקיון בשכונות הערביות במזרח העירהחל מערך להפ 2018

 ששירותי כך, שהועסקו בשכונות הערביות במזרח העיר עברו לעבוד במערבה של העיר
-, הרי שהיחס של מספר עובדי התברואה בממוצע לבחשבון הובאו לא אלו באזורים הניקיון

-ובל ברשויות החברות בפורום התושבים גבוה הרבה יותר ואינו שונה מהותית מהמק 1,000
 .תושבים 1000 -עובדי תברואה ל 1.3, העומד בממוצע על 15

 

, אשר זוכה לתוספות תקציביות ניכרות ממשרדי ירושלים עיריית כי עולה הדברים מן
 תברואה עובדי מעסיקהו, הניקיון בתחום רבות תשומות משקיעההממשלה השונים, אכן 

עם זאת, לנוכח המצב העגום בשטח נדמה כי השימוש שעושה העירייה במשאבים . רבים
                                                           

 להרחבה בעניין זה ראו פרק "החוסן הכספי של עיריית ירושלים וניהולה הפיננסי" בקובץ דוחות זה.   29
"עיריות עצמאיות" בישראל שלא קיבלו "מענקי איזון" או "מענקי  15, 2018איגד, נכון לשנת  15-פורום ה  30

 ם.פיתוח" ממשלתיים, ונוהלו כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיי
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היקף התקציבים בדבר " יסודי בית בדקעל העירייה לעשות "העומדים לרשותה איננו יעיל. 
שהיא משאבים ה לניצול יעיל של דיחוי ללא ולפעולח האדם המטפלים בנושא הניקיון ווכ

 .בנושאמשקיעה 
 

 2018ב כי עם כניסתו של ראש העירייה, מר משה ליאון, בנובמבר בתשובת העירייה נכת
לתפקיד, וקבלת אחריות אישית שלו כמחזיק תיק התברואה ושפ"ע, מושם דגש בנושא ניקיון 
העיר ותחזוקתה והוא עומד בראש סדרי העדיפות העירונית. ראש העירייה הורה לבנות 

. 2019ציבורי, אשר תיושם במהלך שנת תוכנית עירונית לטיפול בניקיון וטיפוח המרחב ה
העשייה  בתחומיהתוכנית כוללת רפורמות חשובות והקצאת משאבים רבים ומשמעותיים 

העבודה שהוכנה הוגדרה כיעד עירוני שמשמעותו עבודה מטריציונית  תוכניתהפיזיים. 
  .רבים ומשאבים אחת מטרה להעירונית 

 

 בשכונות היהודיותליקויים בפעולות העירייה בתחום הניקיון 
 טיאוט 

 

העירייה פורסת כלי אצירה במרחב הציבורי שאליהם אמור הציבור להשליך פסולת. הטיאוט 
 בעירהרחובות בשכונות  וטאיטהוא פעולה משלימה לאיסוף הפסולת הפזורה במרחב הציבורי. 

, בין בעבודה ידנית של בממוצע בשבוע פעמים שלושעד מתבצע על ידי אגף התברואה פעמיים 
נעשה הטיאוט בכל יום כמו מרכז העיר קהל  י. בשטחים ציבוריים הומטיאוטעובדים ובין ברכב 

 ביום.פעמים שלוש עד התיירות אף פעמיים י ובחלק מאתר
 

העלה כי  2017עיבוד ממוחשב שעשה צוות הביקורת לקובץ נתוני הפניות למוקד העירוני משנת 
מכלל  21.3%טיאוט המרחב הציבורי, שהם -דיווחים על אי 11,732לו במוקד העירוני התקב

 הפניות בנושאי תברואה. 
 

, עולה כי התושבים מייחסים חשיבות רבה לניקיון הרחובות, 2016מסקר שביעות הרצון לשנת 
לניקיון השטחים הפתוחים וטיפוחם ולניקיון סביב פחי האשפה, והם אינם מרוצים מביצועי 

ל בתחומים הללו. יצוין כי העירייה הגדירה לעצמה בסקר רכיבים אלו כראויים מינהל התפעו
 לשיפור.

 

כי יש מקום לשיפור רמת הניקיון ברחובות והצביע  מבקר המדינהבדוח הביקורת הקודם קבע 
 על כך שנמצאה פסולת רבה פזורה ברחובות ובמעברים רבים.

 

להלן תצלומים  ובשוליהם וכן במעברים.גם בביקורת הנוכחית נמצאה פסולת ברחובות רבים 
 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 הדבר נכון לעת כי  כתבנ עיריית ירושלים בתשובת
ביצוע הביקורת ולא נותר רלוונטי זמן מה לאחר עזיבתו של צוות הביקורת את המקום, שכן 

 .עובדי הניקיון היו באזורים אלה שנסרקו ופינו את הפסולת
 

הטענה כי רחובות העיר אינם מטואטים כיאות אינה מתבטאת רק בסיורי 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.
 

בורי שאיננו מטואט כראוי בולטים מאוד לעין. מצב זה מעורר אשפה פזורה בפרהסיה ומרחב צי
השלכת פסולת ולכלוך עודד עלולה למלוכלכת  סביבהבקרב הציבור רושם שהעיר אינה נקייה. 

. על העירייה לפעול ביעילות ליצירת המקום כלפיודחייה ניכור  תחושת ויוצרת ברשות הרבים
ות רצון התושבים ותגביר את תחושת השייכות סביבה נקייה אשר תוביל מאליה להעלאת שביע

 של התושבים למקום שבו הם חיים. 
 

 מערך הטיאוט העירוני
 

מהם)  75%-(כ העובדים מרביתעובדים.  1,165 העירייה של התברואה מערך העסיק 2018 ביולי
רחובות העיר באזורי מגורים, תעסוקה,  לניקיוןעובדי הטיאוט אחראים  -עוסקים בטיאוט 

, על טיאוט הרחובות ועל איסוף האשפה השאר ביןרות, בילוי ופנאי. עובדים אלה אמונים, תיי
 מסייעיםאין גישה לרכבי איסוף אשפה. עובדי טיאוט הרחובות  שבהם ובאזוריםמסביב לפחים 

 . כוח האדם המתועל לפינוי האשפה אינו מספק שבהםלעובדי איסוף האשפה בימים עמוסים  גם
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גיעה ה, הקלה הרכבת פרויקטבמסגרת העיר  במרכז התשתיות החלפת סיום עם ,2010 שנת סוףב
 . עליה לפעול לתיקון המצבכי ו יעילה אינה ידה על טיאוט עובדי העסקת כילידי מסקנה  העירייה

 

עלה כי לשם הגשמת חזונה,  הפרטת הטיאוט הידניבנושא  2011מניירות עמדה עירוניים משנת 
ולפיו תהיה ירושלים עיר נקייה ומטופחת, העירייה "מעוניינת להפריט את תחום הטיאוט הידני 
בכלל חלקי העיר ולקנות שירותי ניקיון באמצעות קבלנים חיצוניים. מהלך של הפרטת הטיאוט 

י העיר השונים בכלל, ובאזורי התיירות הידני יביא לשיפור ניכר ברמת הניקיון בעיר, באזור
 בפרט".

 

 מניירות העמדה האמורים עלה כי עמדה זו של העירייה התגבשה אחרי שהתברר לה כי:
 קיוןיהנתפוקות עונה על הנדרש בטיאוט הידני אינו הקיים ב[מערך ה]העירוני "א כ" •

כה בעלויות בסדר גודל של ירושלים. תוספת תקינה נוספת לאגף, כרו לעיר[הרצויות] 
 ם [של עובדים חדשים].גבוהות ומצריכה בנוסף גם משאבים ניהוליים לקליטת

גורם לירידה מה שאינו מאפשר גמישות בתפעול העובדים  ,מבנה ההעסקה העירוני •
 .ברמת השירות

שכן ישנה , הינה גבוהה יותר ]יוןניק[יעילות ואפקטיביות לאורך זמן בקניית שירות  •
 ."מענה הולם לעובדים במערכת העירונית ]מתן[שחיקה מוגברת ללא 

 

כי העירייה שקלה כמה חלופות לפתרון הבעיות במערך הטיאוט ומצאה  העמדה ותמניירעוד עלה 
כי מבין כל החלופות, שתיים היו רלוונטיות ביותר: הגדלת התקינה של פועלי הטיאוט אשר 

מהלך הכרוך בעלויות גבוהות מצד אחד וביעילות מוגבלת מצד אחר;  -סקו על ידי האגף יוע
הפרטת שירותי הטיאוט של העירייה והעברתם לקבלן חיצוני באופן שאמור לתת מענה להעלאת 
רמת הניקיון. מניירות העמדה עלה כי מהלך של הפרטת הטיאוט הידני טומן בחובו עלויות 

ר בטווח הקצר, אך בטווח הארוך קטנות באופן יחסי העלויות וגדלה כלכליות גבוהות, בעיק
 יעילות הטיאוט וכך גם השמירה על הניקיון.

 

 תשתיתי מהותי ביותר פרויקט" שהוגדרה תוכנית 2011ביוני  העירייה גיבשה בהתאם לעמדה זו
 מערך הפרטת לצורך ובמימונו האוצר משרד עם התוכנית נעשתה בתיאום .[ההדגשה במקור]"

 התוכנית הוחלט פי על. חיצוניים קבלנים באמצעות ניקיון שירותי ורכישת בעיר הידני הטיאוט
שילוב ללמימון פרישתם של חלק מהעובדים ו ש"ח מיליוני 33 לעירייה יעביר האוצר משרד כי

העירייה נשאה ונתנה עם ארגון העובדים בדבר יישום התוכנית אך  הנותרים במערך העירוני.
 המשא ומתן לא נשא פרי. 

 

נמצא כי בשל כישלון המשא ומתן עם ארגון העובדים היציג לא יצא "פרויקט תשתיתי מהותי" 
, הזה אל הפועל. במקום להפריט את מערך הטיאוט, כפי שהמליצו גורמים מקצועיים בעיריי

תקנים למערך  253הוסיפה  2017-2012ה את מצבת עובדי הטיאוט, ובשנים הגדילה העיריי
 viii הטיאוט.

 

כי במהלך השנים ניתנו לעובדי אגף  2014 בשנתגם מבקרת העירייה מצאה בדוח שפרסמה 
התברואה תוספות שכר שונות כדי לתגבר את צוותי העבודה ולהתגבר על איסוף האשפה בעיר, 

יבה מחודשת בשאלה אם ההשקעה הכספית של העירייה בניקיון והגיעה למסקנה כי נדרשת חש
העיר משיגה את יעדי האגף ואם הדרך היעילה והכדאית כלכלית לעירייה היא במתן תגמול כספי 

 ה.עבודהגבוה לתגבור 
 

 השנאותה התושבים ב נם שלשביעות רצו, הייתה 2016הרצון משנת על פי סקר שביעות 
גם היקף הפניות למוקד העירוני בנושא זה, כפי שהוצג מאוד. מטיאוט רחובות העיר נמוכה 

 2012ובהשוואה גם לנתוני הסקר משנת  לעיל, מחזק את ממצאי הסקר. נוכח נתונים אלו
ניכר כי הוספת , המצביעים על העדר שביעות רצון התושבים ממערך הטיאוט בשיעור דומה

 בו התקיים הסקרשהמועד  - 2016 ועד שנת 2012התקנים למערך הטיאוט העירוני מאז שנת 
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שביעות רצון הגדילה את לא ושצפתה העירייה לא הביאה לשינוי הרצוי במצב הניקיון כפי  -
 על העירייה לבחון מחדש מהי הדרך היעילה והכדאית לטיפול בנושא. התושבים.

 

מערך הטיאוט העירוני בעובדים  2018על אף היעילות המוגבלת בהוספת התקנים תוגבר בשנת 
הגיעו העירייה ּוועד עובדי התברואה בירושלים להסכם להפרטת  2018רבים נוספים: ביולי 

במזרח העיר. במסגרת זו הוחלט להעביר את בשכונות הערביות שירותי איסוף האשפה והטיאוט 
מזרח העיר אל מערבה. כלומר, מערך שכונות הערביות בלמתן שירותים אלה בהעובדים ששימשו 

 131-הטיאוט אומנם הופרט בחלקו אך מערך הטיאוט הקיים בשכונות מערב העיר תוגבר ב
העובדים שהועסקו קודם לכן במזרח העיר. העובדים שהועברו לעבודה במערב העיר תומרצו 

 ליוני ש"ח לערך בשנה. מי 2.5-שכר עידוד בעלות של כ יבמנגנונ
 

לממונה על השכר באגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מינואר  בכיר סגןבתשובתו של 
ההחלטה בדבר הפרטה במקום שבו יחסי עבודה מעוגנים בהסכמים קיבוציים  כי נכתב 2019

 תצדדי ודורשת היוועצות עם ארגון העובדים היציג. הסתדרו-אינה יכולה להיעשות באופן חד
אשר היא ארגון העובדים היציג, מתנגדת  ההסתדרות) -העובדים הכללית החדשה (להלן 

 ופינוי הטיאוט מערך הפרטת. נוכח זאת במסגרת מדיניותה הרוחבית לסוגיית מיקור החוץ
 בכך ירושלים עיריית עבור חשובים יםשגיה הם חוץ למיקור והעברתו העיר במזרח האשפה

עוד  סתדרות.ההסכמה ובשיתוף פעולה עם ועד עובדי התברואה והב הבעיהשהצליחה לפתור את 
ממזרח העיר למערבה נבעה  2018מיולי  הקיבוציכי העברת התקנים בהסכם בתשובתו נכתב 

מטענת העירייה כי חסרים לה תקנים של עובדי טיאוט במערב העיר, והשתת תגמול תלוי 
 בעבודה ולהוביל לשיפור בניקיון העיר.ביצועים ותפוקות נועדה להגביר את היעילות 

 

בעיר.  אוטייעול מערך הטילדרכים נוספות לשיפור ו תבחן העירייהנכתב כי  העירייה בתשובת
כי במסגרת ההסכמות שהושגו עם משרד האוצר בנושא  בתשובתה העירייה הוסיפהעוד 

שקלים עבור נושא  מיליוני 52.5כלול תקציב תוספתי בסך  2019רפורמה במערך הטיאוט בשנת ה
 זה.

 

על העירייה לעשות שימוש מושכל במשאבים העירוניים ובגידול במספר המועסקים במערך 
תקנים לניקיון שכונות  131הטיאוט בשכונות מערב העיר, בייחוד לאור התוספת הניכרת של 

 מהמועסקים באגף התברואה. 11%-אלו, שהם כ
 

במשך שנים רבות לא עלה בידי העירייה לשפר את פעילות מערך הטיאוט בעיר ולמלא את 
חובתה על פי דין לנקות את רחובותיה כראוי, על אף כספים רבים שהשקיעה במערך זה. 

במשך כי  מהביקורת עלהמחויבת לנהוג ביעילות ובחיסכון במסגרת מילוי חובתה זו.  העירייה
מכיוון שלא הושגו הסכמות עם ועד ו ,בניגוד להחלטתה שלהשה למעיה יהעירהשנים פעלה 

חלופה  -של הגדלת מספר עובדי הטיאוט המועסקים בתקן עירוני בחרה בחלופה העובדים 
ברי כי הפרטת שירותים הכרוכים בהעסקת כוח אדם היא שלפי עדותה שלה, יעילותה נמוכה. 

ש זכויותיהם ההסכמיות של העובדים. הליך מורכב ורגיש ויש חשיבות רבה בהקפדה על מימו
עם זאת, ההחלטה להותיר את מספר עובדי התברואה בתקן העירוני על כנו, על אף הפרטת 

  ix השירותים בשכונות הערביות במזרח העיר מותירה חלק מהבעיה בעינה.
 

על מורכבותה  - תחום הניקיון וטיפוח המרחב הציבורי בעיר ירושליםבתשובת העירייה נכתב כי 
הן  נרחבתאתגר גדול המחייב השקעה  הוא - הדמוגרפית, הטופוגרפית, התשתיתית והתקציבית

עוד עלה בתשובתה שכדי  היומיומי. והן בתגבור השוטף יות והחברתיותזהפי בתחום התשתיות
 , עתיר משאבים וחוצה גופים וארגונים.רחב היקף מהלךלשנות את נראות המרחב הציבורי דרוש 

לא די  .עשייה עירונית רחבה חוצהבהם נשתחומים,  כמהמושפעת מהמרחב הציבורי נראות 
בהגדלת עובדי הטיאוט, ונדרשת פעולה משולבת ומשותפת המלווה בהקצאת המשאבים 

 הנדרשים לשם כך.
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על העירייה מוטלת האחריות בדין לדאוג לניקיון המרחב הציבורי, לפעול ליזום מהלך רחב  
תיר משאבים וחוצה גופים וארגונים, כעולה מדבריה, במטרה לשפר את נראות המרחב היקף, ע

 הציבורי בירושלים. 
 

 מפגעי גרפיטי
 

ציורים . צוירוללא הסכמת בעלי הרכוש שעליו  שנעשוציורים לכתובות או ל וא שם כוללגרפיטי ה
בערים רבות  בנייניםעל חומות ועל לרוב על קירות בתים,  וכתובות גרפיטי מסורטטים

כתובות נועדו להעביר מסרים חברתיים שונים, פעמים רבות של מחאה הציורים או ה ם.בעול
עד לפני והם מבטאים לעיתים תכנים פוגעניים וכתובות נאצה ושנאה.  לסדר הקיים והתנגדות

, חוק העונשיןב 196 בסעיףו הגרפיטי לעבירה על החוק ונהגו לראות בו ונדליזם מספר נחשבשנים 
רטט או חורת על מקרקעין של זולתו שלא סכותב, מצייר, מאף נקבע כי מי ש, 1977-תשל"זה

 .מאסר שנה אחת -כדין, או מדביק עליהם שלא כדין כתב או שלט, דינו 
 

חשב במקרים נ, וכיום הגרפיטי הגרפיטי כתובות את הציבור תסבתפי שינויים חלו הזמן במשך
כך נמצא כי בתקופת  .קיר יבדומה לציור ,בעולם יםשונמנות מקובלת במקומות וא רבים

הביקורת איפשרה העירייה לאומנים ליצור אומנות גרפיטי בתנאי שקיבלו אישור בכתב מבעל 
הנכס שעליו מתנוססת אומנות הגרפיטי. כדי לוודא שאין ביצירה משום מפגע ויזואלי או כדי 

ירייה מהאומנים לשלוח אליה סרטוט לוודא שהיא אינה פוגעת באוכלוסייה מסוימת ביקשה הע
 22של הציור בטרם צוירה הכתובת על כותלי הנכס. עד מועד סיום הביקורת אישרה העירייה 

 ציורי קיר בלבד.
 

, והסרת מפגעי הגרפיטי "עשפ אגף באחריות ואה מורשות שאינן גרפיטי בכתובות הטיפול
 שני צוותים. לצורך כךאשר מפעיל  מבוצעת באמצעות קבלן חיצוני

 

גרפיטי נפוצה ברחבי  וכתובותשל ריסוס סיסמאות  התופעהצא כי נמ הקודם הביקורת בדוח .1
 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 
העירייה. הווה אומר, העירייה איננה יוזמת פעולות בנושא זה ורק ואינם מּוסרים על ידי 

 x מגיבה בהתאם לפניות העולות מן השטח.
 

 2018מרץ הביקורת מפגע גרפיטי בכיכר דניה שבשכונת בית הכרם בכך לדוגמה צילם צוות 
עוד  .בכיכרהמפגע עודנו מתנוסס  , כחצי שנה לאחר מכן,2018גם בסוף אוקטובר צא כי ומ

, מפגע גרפיטי המתנוסס 2018מצא צוות הביקורת, בסיור אחר שערך במרכז העיר באוגוסט 
 .2018על בניין ברחוב בן יהודה שנותר על מקומו גם בתחילת נובמבר 
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 : מפגעי גרפיטי3 תצלום
  *2018 מרץמימין: כיכר דניה בשכונת בית הכרם, 

  **2018 אוגוסט ,36יהודה רח' בן : משמאל

 .2018*המפגע צולם פעם נוספת באוקטובר 
 .2018בנובמבר  ** המפגע צולם פעם נוספת

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום
 

על סמך  אך ורק נבנית של אגף שפ"ע גרפיטי מפגעי להסרת העבודה תוכניתבביקורת עלה כי  .2
 סיורים תוכנית אין לעירייהטרה, וכי המשפניות שהתקבלו במוקד העירוני ופניות מטעם 

 . גרפיטי מפגעי לאיתור יזומה
 

קיבל צוות הביקורת מהמוקד העירוני את נתוני התלונות בדבר כתובות  2018באוגוסט 
מנתונים אלה עלה כי באותו השבוע התקבלו  .השבועאותו  במהלךגרפיטי שהתקבלו במוקד 

שתי תלונות בנושא. בסיור שערך צוות הביקורת שלושה ימים מאוחר יותר נמצא כי מפגעי 
ונות אכן נמחקו, אך ברחבי מרכז העיר נמצאו סיסמאות הגרפיטי שלגביהם התקבלו התל

ומפגעי גרפיטי רבים אחרים אשר מקנים לעיר מראה מוזנח. לא זו אף זו, סמוך מאוד לכתובת 
קבלן הפועל בשם העירייה הופיעה כתובת אחרת אשר אותה לא טרח הקבלן הגרפיטי שהסיר 

 למחוק. 
 

 או על פניות המשטרה במטרההתושבים אין די בכך שהעירייה נסמכת רק על תלונות 
שכן אינו  ,הוק המבוסס על פניות ציבור בלבד אינו מספק-אד טיפול. גרפיטימפגעי להסיר 

במידת גם ה למוקד העירוני תלויה ימשקף בהכרח את המצב לאשורו בשטח. הפני
עי על העירייה לפעול להסרת מפג של עוברי האורח למפגעי הגרפיטי. םורגישות םמעורבות

 .דיןבהגרפיטי באופן יזום ושיטתי, מתוקף חובתה 
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 שנמצאו במהלך הסיור האמור של צוות הביקורת: גרפיטילכתובות  דוגמאות להלן .3
 

 : מפגעי גרפיטי4 תצלום
 2018 אוגוסטרח' הלל במרכז העיר, 

 
 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

 

, פנה הצוות למוקד העירוני בתלונה 2018בעקבות הסיור שערך צוות הביקורת באוגוסט 
. למרות זאת, בסיור חוזר שנערך 15וברח' הלל  36להסרת מפגעי הגרפיטי ברח' בן יהודה 

נמצא כי המפגעים לא הוסרו. יתרה מזו, פנייה חוזרת למוקד העירוני לאחר  2018בדצמבר 
חת לא תועדה כלל ופנייה שנייה דווחה ככזו שטיפולה הסתיים. גם סיור זה העלתה שפנייה א

 בפנייה החוזרת דווח שמפגעי הגרפיטי טופלו, אך הם נותרו על קירות הבניינים.
 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי דיווח חוזר ונשנה שמפגעי גרפיטי טופלו בשעה 
מינות הנתונים בדבר טיפול שהם ממשיכים להתנוסס ברחובות העיר מטיל צל כבד על א

העירייה במפגעים. בשים לב לכך שהמוקד משמש גורם מרכזי בנוגע לקבלת דיווחים על 
 המפגעים תיעוד אופןמפגעים ולטיפול בהם, על העירייה לתת את דעתה למתואר לעיל לגבי 

 xi.בהם והטיפול המדווחים
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האחזקה האמונה על  במהלך הביקורת מסר הממונה על האחזקה באגף שפ"ע כי מחלקת
 הנושא שוקדת על תוכנית עבודה שתתבצע על פי רבעים לטיפול בכתובות הגרפיטי.

 

היא מקבלת את הערת הביקורת וכי נוסף על ניקיון מפגעי גרפיטי  כי בתשובת העירייה נמסר
 סיירי באמצעות כתובות לאיתור על פי קריאות מהמוקד העירוני היא תקפיד ליזום פעילות

 .בעיר המסיירים והפקחים הרבעים
 

בהסכם עם קבלן חיצוני למטרות ניקוי והסרת כתובות גרפיטי  התקשרהכאמור, העירייה  .4
הקבלן החיצוני גם בניקיון  צוותי מועסקים העירייה דרישת לפי כי בביקורת נמצא .בלבד

 מסירגני המשחקים  ניקויניקיון גני משחקים בפרט. במסגרת בהמרחב הציבורי בכלל ו
 הקבלן מעת לעת מפגעי גרפיטי.

 

נשכר בעוד  הוא לשמן שלא עבודות ביצועב רצומומזמנו חלק מ הקבלן משקיע ,כלומר
  העבודות שאותן הוא אמור לבצע אינן מבוצעות באופן מיטבי.

 

על כך  להקפיד יהיהעיר לברחבי העיר, ענוכח מפגעי הגרפיטי שצוות הביקורת איתר 
שהקבלן יועסק רק במשימות שלשמן הוא נשכר והתקשר עם העירייה, בייחוד כאשר 

 המשימות לשמן הועסק לא מולאו על ידו.
 

 .צבעב כיסויאו  ושטיפה ניקוי, קיטור או חול התזת, הכנה עבודות כוללת גרפיטי מפגעי הסרת .5
 

העירייה להסרת מפגעי הגרפיטי יצרו מפגעים חזותיים  צוות הביקורת התרשם כי פעולות
 תצלומים הממחישיםלהלן בעצמם, ואף נמצאו מקרים שבהם הייתה ההסרה חלקית בלבד. 

 .התופעה חומרתאת 
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 : מחיקת מפגעי גרפיטי באמצעות התזת צבע או שפשוף5 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.
 

✰ 
 

 

. כפי שעולה 31מפגעי הגרפיטי בירושלים פוגעים בחזות העיר ומייצרים מצג של הזנחה
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 גרפיטי שאינן 

ות על ידה ופוגעות בחזות העיר. על ההסרה להתבצע באופן שיחזיר את המצב לקדמותו מאושר
יצור עוד מפגע חזותי. נוסף על כך, על העירייה לשקול לרענן את ההנחיה ולפיה על מי יולא 

 שמשרטט כתובות גרפיטי לקבל לכך אישור מראש ממנה ומבעל הנכס בטרם יעשה זאת.
 

 מפגעי מודעות פירטיות
 

לחוק העונשין  196חוק עזר לשילוט) וסעיף  -(להלן  1980-עזר לירושלים (שילוט), התש"ם חוק
  מסדירים את הכללים בעניין הדבקת מודעות ברחבי העיר וקובעים דרכי פרסום אסורות.

 

מודעות שהודבקו בניגוד  ,בשאר חלקי העירו ,הביקורת הקודם נמצאו במרכז העיר בדוח .1
 .ןיה לא פעלה להסיריוהעיר ,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 

מודעות פרסומת של אנשים פרטיים או של בתי עסק,  פרטיים ותאי טלפון ציבוריים), ובהן
  מודעות אבל 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).

                                                           
31  38-, 249(3), 29Atlantic monthlyWilson, J. O.,and G. L. Krllinh, (1982), Broken Windows. . 
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צוות הביקורת סייר בשכונות העיר בכלל ובשכונות שבהן מתגוררות אוכלוסיות חרדיות 
בפרט, דוגמת שכונות מאה שערים, גאולה, זיכרון משה ובית וגן, ומצא שתופעת הדבקת 

 להלן תמונות:מודעות נפוצה בהן במיוחד. 
 

 : הדבקת מודעות פירטיות6 תצלום
 2018ואר ינ ,שעריםעל גבי עמוד חשמל בשכונת מאה מימין: 

 2018 יוליקריית היובל,  בשכונתיל ווכלי אצירה למיחזור, רח' זנג גבי: על משמאל

 
 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

 

פוגע בחזות העיר  זהריבוי מודעות פירטיות במרחב  המרחב הציבורי הוא נחלת הכלל.
 xii .ומשווה לה מראה מוזנח, כעור ומלוכלך

 

מודבקות על עמודי חשמל, מפגע שעלול להוביל הנמצאו מודעות בסיורי צוות הביקורת 
בטיחות התושבים. כמו כן, נמצאו תחנות  ולסכן אתהתלקחות דליקות התחשמלות או לל

האוטובוסים הקרבים אל  אוטובוסים מכוסות במודעות המקשות על התושבים לזהות את
והמצב  ,התחנה. עקב כך נאלצים העומדים בתחנה לצאת ממנה כל אימת שמתקרב אוטובוס

 עשוי לסכן את חייהם.
 

ועל העירייה לפעול ביתר שאת לאכיפת  ברחבי העיר נרחבת תופעהשמדובר בניכר אפוא 
 .החוק

 

פניות מעטות ביותר על  בדומה לתופעת הגרפיטי, שתוארה לעיל, במוקד העירוני מתקבלות
מודעות פירטיות, בניגוד גמור להיקף התופעה המתגלה בסיור ברחובות העיר. עיבוד שעשה 

, הכולל את דיווחי 2017-2016צוות הביקורת לקובץ נתוני הפניות למוקד העירוני מהשנים 
בשכונה  2017הפקחים של אגף האכיפה בנושא מפגעי מודעות פירטיות, מעלה כי בשנת 

פניות בלבד למוקד העירוני. נתון זה נמוך במיוחד לנוכח  27חרדית מאה שערים התקבלו ה
 העובדה שהשימוש במודעות פירטיות (פשקווילים) והצגתן במרחב הציבורי שכיח בשכונה.

 

בתשובת העירייה נכתב כי היא אוכפת באופן נרחב את חוקי הניקיון והשילוט, ובכלל זאת 
ם כגון מתן ברירות קנס או משפט והגשת כתבי אישום וכן פועלת נוקטת אמצעי ענישה רבי

להסרת המפגעים ולתפיסת הכלים המשמשים לתליית המודעות הפירטיות. עוד עולה 
מהתשובה כי מאמצי אכיפה אלה מתחילים לתת את אותותיהם, אך מדובר בתופעה נרחבת 

 המשך אכיפה נחושה. בשכונות שונות בעיר, ובייחוד בשכונות החרדיות, אשר מחייבת
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אומנם בשנה האחרונה החלה העירייה להשקיע מאמצים מיוחדים באכיפת החוק האוסר 
על הדבקת מודעות במקומות שאינם מיועדים לכך, אך המצב רחוק מלהניח את הדעת. על 
העירייה להוסיף ולפעול ביתר שאת להסרת מפגעי המודעות במקומות שאינם מיועדים 

המפגע האסתטי הכרוך בהן גם עלולות לפגוע באיכות חייהם של התושבים לכך, אשר מלבד 
ואף לסכנם. פעולה יזומה של העירייה היא הכרחית לנוכח השימוש הנרחב שנעשה 

 במודעות פירטיות ברחבי העיר.
 

עשויה מענה לכל מי שמבקש לפרסם מודעה ו יכולה לתתלוחות מודעות ציבוריים הצבת  .2
 לשמור על ניקיון העיר. עסייל

 

העירייה מציבה באמצעות מחלקת אחזקה באגף שפ"ע לוחות מודעות ברחבי העיר לשירות 
לוחות מודעות לרווחת  537הציבה העירייה ברחבי העיר  2018הציבור הרחב. עד סוף שנת 

לוחות נוספים  80בכוונת העירייה להציב  2019בשנת הציבור, ומתשובת אגף שפ"ע עולה כי 
 במרחב הציבורי בתיאום עם מנהלי הרבעים.

 

אין  לעירייהלפיזור לוחות המודעות ברחבי העיר. עדכני נמצא כי לאגף שפ"ע אין מיפוי 
לפי דרישת , והצבתם מבוצעת יש להתקין במרחב הציבורישהלוחות  מספרמדיניות לגבי 

  נהלי הרבעים.באמצעות ממועברת התושבים ה
 

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 ללא תוכנית מוגדרת מראש עלולה בעצמה לפגוע בחזות 

עיר. יצוין כי תוכנית למיפוי גיאוגרפי של לוחות המודעות קיימת ברשויות מקומיות אחרות, ה
 למשל בעיר תל אביב.

 

על העירייה לפעול לגיבוש תוכנית מוסדרת לפריסת לוחות המודעות בעיר ולמיפוי גיאוגרפי 
של הלוחות הקיימים מתוך הדגשת הביקוש להדבקת מודעות בכל אזור ולבחון אם די 

. הצבת לוחות מוסדרת לרווחת התושבים תוכל לצמצם 2019במספר הלוחות המתוכנן לשנת 
את תופעות הדבקת המודעות הפירטיות, תאפשר פרסום מספק של מידע בשכונות העיר, 

 ובפרט בשכונות החרדיות, ותסייע בשמירה על חזות העיר.
 

 מטרדי קופות צדקה
 

חוק עזר  -(להלן  1978-ת הסדר והניקיון), התשל"ח) לחוק עזר לירושלים (שמיר1(א)(39סעיף 
שמירת הסדר והניקיון), קובע כי אין להניח מכשול במרחב הציבורי, אלא אם כן ניתן לכך היתר 

 בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.
 

גופי סעד למיניהם. חלקן על ידי עמותות או במרחב הציבורי על ידי פות צדקה מוצבות קו
 מציביוחלקן לתרומת מצרכי מזון יבשים.  לעמותות ולגופי הסעד ות לתרומת כספיםמשמש

כן יש  כמוחשמל, למעקות ולגדרות. קופות הצדקה קושרים אותן בשרשרות ברזל עבות לעמודי 
בברגים או  תחנות אוטובוסקופות צדקה קטנות יותר המחוברות לקירות או לעמודי המציבים 

והן בפרטי  בתצלומים של רבנים ובדברי מוסרהן באמצעים אחרים. רבות מהקופות מעוטרות 
 .התקשרות עם העמותות שהציבו אותן

 

קופות צדקה גדולות בלבד  224התירה להתקין היא  2011בהבהרה של העירייה נמסר כי בשנת 
פעמי ולא נמצאו -זה היה חדבשכונות חרדיות, קופות השייכות לחמש עמותות. אולם היתר 

 היתרים נוספים במהלך השנים להצבת קופות צדקה במרחב הציבורי.
 

נוהל עירוני שטרם נכנס מחלקת תפעול ולוגיסטיקה בעירייה על פי פועלת  2018החל בשנת 
נוהל  -לתוקפו בדבר החרמה, פתיחה ושחרור של קופות צדקה המונחות במרחב הציבורי (להלן 
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מפגע  הסרת נוהל זה,מכוח חוות דעת משפטית פנימית של העירייה. לפי  צדקה) טיפול בקופות
פקחי אגף האכיפה יאתרו קופות צדקה  :פעולות כמהב כהקופות צדקה מהמרחב הציבורי כרו

 שללאתר את הבעלים אגף האכיפה ינסה ; עם איתור מקומן במרחב הציבורי ויתעדו את מקומן
מחלקת תפעול ולוגיסטיקה תסיר , מלהסירן עוננמ הבעלים אם ;להסירן מהם וידרושהקופות 

 - הזמן ובחלוף ,שנה חצי במשך יאוחסנו הקופות. העירוני במגרש לאחסון ותעבירןקופות את ה
מחלקת הרווחה ל יועבר בתוכן שיימצא והכסף ייפתחו, - לקבלן בבקשה אדם שום פנה לא אם

 .יהיעירב
 

מדובר בתופעה פסולה שבה מניחים קופות צדקה בצורה נוהל טיפול בקופות צדקה קובע כי 
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 

 xiii הרחב ולפיו המרחב הציבורי הוא שטח הפקר.
 

סיורים שערך צוות הביקורת בשכונות קריית היובל, בית וגן וקריית משה נמצאו עשרות קופות ב
צדקה בגדלים שונים. כשהן קשורות בשרשרות ברזל עבות לעמודי חשמל, או תלויות על גבי 
תחנות אוטובוסים, ואפילו תלויות על שלטי חוצות שהעירייה עצמה מציבה. להלן תמונות 

 עה:הממחישות את התופ
 

 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

 

בירושלים לפי הערכת מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה בזמן הביקורת היו במרחב הציבורי 
 ל ידיעבאופן תדיר לא קבוע ומשתנה בשטח  מספריש להדגיש שה ,עם זאת .קופות 2,000-1,500

קופות  22בשכונת בית וגן נמצאו  2018. בסיור שערך צוות הביקורת בתחילת נובמבר העמותות
 .32ק"מ 4במסלול באורך 

 

 ת תפעול ולוגיסטיקהמחלקקבע האגף כי  2018-2017בתוכנית העבודה של אגף האכיפה לשנים 
 יחידות בכל שנה. 500-באגף תפחית את מספר קופות הצדקה במרחב הציבורי ב

 

 . 2018-2013נתונים על מספר קופות הצדקה שהחרים אגף האכיפה בשנים  6להלן בלוח 
  

                                                           
 מסלול מעגלי שכלל את רחובות זאב חקלאי, עוזיאל וחכמי.  32
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 )2018-2013( בעירייהאגף האכיפה  שהחריםקופות הצדקה  מספרי :6לוח 
קופות הצדקה  מספר שנה

 שהחרימה העירייה
2013 49 
2014 208 
2015 123 
2016 150 
2017 209 
2018 83 

 822 הכול סך
 

קופות צדקה בלבד.  822מהנתונים בלוח עולה כי במהלך שש שנות פעילות החרים אגף האכיפה 
והמרכז העירוני מרבית הקופות שהוחרמו נתלו בשכונות חרדיות דוגמת בית וגן, מאה שערים 

 החרדי.
 

: בשנים 2018-2017כמו כן עולה מן הלוח כי העירייה לא עמדה ביעדים שקבעה לעצמה בשנים 
  בלבד מהיעד שנקבע בתוכנית העבודה. 30%-קופות צדקה, כ 292אלו הוחרמו 

 

קופת לא זו אף זו, זמן התקן שקבעה לעצמה העירייה לטיפול בתלונה במוקד העירוני על הצבת 
זמן תקן ממושך ביותר כדי לטפל בהסרת מפגע  -צדקה במרחב הציבורי הוא שלושה חודשים 

מסוג קופה. ואולם, נמצא שאף בזמן תקן זה העירייה אינה עומדת. כך, למשל, פניית צוות 
בתלונה למוקד העירוני על הצבת קופות צדקה ברח' חכמי בשכונת בית  2018הביקורת באוגוסט 

 .2018פלה נכון לדצמבר וגן, טרם טו
 

למיפוין ולהסרתן של  ן,לאיתור, שיטתית ומבוקרת מסודרת עבודהתוכנית  להכיןה יהעירי על
הגברת  .מטרד תאשר על פי הנוהל העירוני מהוו הפזורות במרחב הציבוריקופות הצדקה 

פעולות העירייה להחרמת קופות צדקה המונחות במרחב הציבורי ללא היתר ולכל הפחות 
על העירייה לבחון  ביעדים שהציבה לעצמה, חיונית כדי לשרש תופעה זו. עמידה הקפדה על

 את הדרכים החוקיות לחילוט כספי הצדקה ולהעברתם למחלקת הרווחה.
 

פי חוק עזר שמירת הסדר והניקיון יכולה להרתיע  עלאגף האכיפה  פעילות נמרצת יותר של
הן באמצעות דרישה ממציבי הקופות להסירן או באמצעות הסרה על  -מהצבת קופות כאמור 

בד בבד על העירייה לפעול למציאת פתרון הולם שיסייע במימוש צורכי  ידי העירייה עצמה.
סם בקרב הציבור החרדי את קופות ולפר הציבור דוגמת הקצאת אזור מוגדר ומתּוחם להצבת

יש להניח כי אכיפה מאומצת של האיסור להציב קופות אלה, גם האיסור להציב קופות. 
באמצעות הטלת קנסות, תפחית את מספר הקופות המוצבות במרחב הציבורי ותאלץ את 
העמותות האמורות להגיש בקשה לקבלת היתר להציב קופות או לפעול בדרכים שאינן מהוות 

  רחב הציבורי כדי לגייס כספים מהציבור.מטרד במ
 

בתשובת העירייה נמסר כי אגף האכיפה והשיטור אכן לא עמד ביעדים שהציב לעצמו, אך הוא 
מייחס חשיבות רבה לגיבוש מדיניות חדשה ועדכנית יחד עם מינהל התפעול והתביעה העירונית, 

שהציבו את קופות הצדקה  קופות צדקה. בעלי העמותות להסרת מפגעישתגובה בנוהל מסודר 
 קופות של בדיקה שתכלול מיפוי ורישוםבמרחב הציבורי יעודכנו בנהלים החדשים ותיערך 

לעמותה כזו או אחרת ן . קופות שלא יזוהו ושלא יהיה ניתן לשייכהפזורות ברחבי העירצדקה ה
 מיידית.יוסרו 
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 ספקות לא מ אכיפה וגביית קנסותפעולות 
 

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 

ן עזר לשילוט. נוסף על דברי חקיקה אלה, לעירייה יש סמכות לאכוף היבטים של שמירת הניקיו
ומתוקף תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), , 1968-גם מתוקף חוק 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 ההליכים 
הטלת קנסות, חיוב בהוצאות ניקיון, הפסקת פעולות אר בין הש כוללתהמינהליים והמשפטיים 

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 מפירי החוק.  נשיםעומטרת מערכות אכיפה היא להרתיע מפני ביצוע עבירות על ידי הטלת 
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 

ם. הרתעה מפני עבירות שיבוצעו בעתיד. לכן, חשוב מאוד לאתר בוודאות את העבריינים ולהעניש
 .33פעולות אלה תלויות בהיקף המשאבים המוקצים לפעולות הפיקוח והאכיפה וביעילותם

 

ברירת קנס  דוחות 6,801הוגשו  2007בדוח הביקורת הקודם ציין משרד מבקר המדינה כי בשנת 
התראות בנושאים אלה. עם זאת, נתוני  42,000-מתוקף חוק עזר לשמירת הסדר והניקיון ויותר מ

העירייה דאז הצביעו על כך שיש סעיפים בחוק עזר לשמירה על הסדר והניקיון שאכיפתם עדיין 
הוגש דוח אחד בלבד בגין זריקת אשפה או לכלוך, ולא הוגש  2007מצומצמת. כך למשל, בשנת 

 שום דוח על הנחת אשפה מחוץ למכל האשפה.
 

 פעילות אגף הפיקוח והשיטור
 

הוא זרוע האכיפה העיקרית של העירייה בנושא הניקיון. בעירייה  רהאכיפה והשיטו אגף .1
 יחידה באגףהאגף עוסק באכיפת חוקי העזר העירוניים בכל שטח השיפוט של העירייה. 

מחלקת תפעול עוסקת בטיפול בתוצרי פסולת בניין בעיר ויחידה אחרת, ה נוספת
אגף  של תפקידוב הציבורי, על כלל היבטיו. אמונה על הסרת מפגעים במרחה, ולוגיסטיקה

שמירה על חוק וסדר  אגבמרחב עירוני ציבורי מזמין, נקי ובטוח  להבטיח הואהאכיפה 
 2014החל בשנת באזורי מגורים ועסקים בד בבד עם מיצוי יעיל של המשאבים העירוניים. 

שאמור ירוני אחוד גוף אכיפה ע משמשהתכליתי -פיקוח עירוני רב מופעל בעיריית ירושלים
 מענה בין שילובכדי  תוךהמרחב הציבורי  ו שלובטיחות וטפל ברכיבים המשפיעים על חזותל

 .יזומה עבודהלבין  ואירועים לפניות
 

לאכיפת חוקי המדינה וחוקי העזר  2017שלהלן מתוארות פעולות העירייה בשנת  5בתרשים 
 ניקיון בפרט.העירוניים בנוגע למפגעים בכלל ולמפגעי 

  

                                                           
 לחקר ירושלים , מכוןהאכיפה וייעול הציות עידוד סביבתית מדיניות של אפקטיבי יישוםא' קרסין, "  33

 .131), עמ' 2009( סביבתית מדיניותל המרכז ישראל
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, מפגעיםל בנוגע העירוניים העזר וחוקי המדינה חוקי לאכיפת העירייה פעולות: 5תרשים 
2017 

 
 

מהנתונים עולה כי אמנם חל שיפור ניכר בהיקף הפעילות של אגף האכיפה מאז הביקורת 
בנושא מפגעי הקודמת. ואולם, העובדה כי פעולות האכיפה עודן מעטות עולה מן הנתון הזה: 

מודעות פירטיות, אשר תואר בהרחבה לעיל, עולה כי בשכונה החרדית מאה שערים, שבה 
ברירות קנס על תושבים שהפרו את חוק עזר שילוט,  23רק  2017נפוצה הבעיה, הוטלו בשנת 

בגין עבירות הקשורות קנסות  הטלת קנסות מכוח אותו חוק עזר. 33הוטלו  2016ובשנת 
הפעילות שמבצע האגף, וזאת בלי  מכלל 0.25%רק  היאמרחב הציבורי להשלכת אשפה ב

 להביא בחשבון את הקנסות המוטלים בגין עבירות חנייה.
 

לחוק עולה כי פעולות האכיפה שתכליתן שמירה על ניקיון המרחב הציבורי וציות  מהנתונים
מתוך כלל  בלבדחלק מזערי  הן הרלוונטייםחוקי העזר העירוניים לשמירת הניקיון ו

ליום  בלבד לושה קנסותבממוצע ניתנים ש הנתונים מלמדים כי האגף. שמבצעהפעילות 
למספר התושבים בעיר ולנוכח מצב הניקיון  השוואהזה נמוך מאוד ב נתון - בתחום הניקיון

 .העגום במרחב הציבורי
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אגפי האכיפה העירוניים נוקטים בשנים האחרונות מדיניות  כיבתשובת העירייה נכתב 
בפרט; במסגרת הפעולות  תליית מודעות פירטיות בכלל וכלפי מחמירה כלפי עבירות ניקיון

 עשרות אלפי שקלים. בשוויקנסות  ומוטליםכלים המשמשים לעבירות  מוחרמים אף
 

העובדה אך  ,שיפור חל דוח הביקורת הקודם מאז מנםואמבקר המדינה מציין כי  משרד
 פעילות כי המעיד הציבורי המרחב ניקיון על שמירה-אי בגיןמעטים בלבד  דוחותשהוגשו 
 .טעונה שיפורעדיין  זה בנושא העירייה של והאכיפה הפיקוח

 

להקים צוות אכיפה  החליטההיא חשיבה מחודשת  העירייה הוסיפה בתשובתה כי בעקבות
 חוקיםה של שוטפת לאכיפה הקשורות הפעולות כל את ירכז . הצוותשכונה בכל ממוקד

הסרת רוכלות,  מניעת, שמירת הסדר והניקיון דוגמת ,העיר חזות על בשמירה העוסקים
השלכת אשפה במקום ציבורי או והרתעה מפני ושלטים, מניעת מפגעים  פירטיותמודעות 

בשיתוף  ,תפעול נהליבמגף אכיפה ושיטור אן כיה ,כן כמו. חראי הצוותא עליוש בשטחפרטי 
לאכיפה נרחבת של עבירות ניקיון.  תוכנית ,היועץ המשפטי לעירייה והתביעה העירונית

המינהלים עם התושבים ו עם בתיאום ובשיתוף מתבצעת ,2018, שהחלה בשנת התוכנית
התוכנית . מתשובת העירייה עולה כי ניתן יהיה להבחין בתפוקות ראשונות של הקהילתיים
 , לאחר מועד סיום הביקורת. 2019כבר בשנת 

 

 נמצא כי הפיקוח העירוני אמור לפעול על פי מדדים 2014העבודה של האגף לשנת  בתוכנית .2
 במטרה לשפר ולייעל את עבודת הפקח ולבחון את תוצאות פעולותיו. מוגדרים

 

, וכי מדיניות ומדדים ברורים לאכיפת חוק הניקיוןצוות הביקורת מצא כי לאגף האכיפה אין 
 xiv הוא אינו מכין תוכנית עבודה סדורה לאכיפת החוק על מבצעי העבירות בתחומים אלה.

 

כלי ניהולי  אהי ,להצלחה םוכמותייטומנת בחובה מדדים ברורים ה ,עבודה מוגדרת תוכנית
שמירה הפעולות האגף לפיקוח ולאכיפה בנושא  בהכוונה ובתיאום שלחשוב שאמור לסייע 

משרד מבקר המדינה מעיר כי . ממנו הנגזרים העירוניים העזר חוקיועל  הניקיוןעל חוק 
ייתכן כי  .ולבקר אותן פעולותיו על לפקח האגף יכולת גם נפגעת עבודה תוכנית עדריבה

שכן כושר  בעיר העגום הניקיון למצבהעיקריות  הסיבות אחתמספק הוא  הפיקוח הבלתי
 .ההרתעה של העירייה נפגם

 

-לצוות הביקורת נמסר כי אי 2018בהבהרה של עוזר מנהל אגף האכיפה והשיטור מספטמבר 
אפשר לצפות מתי והיכן יתבצעו עבירות על חוק הניקיון, ולכן קשה לדעתו לתכנן מראש 

נושא זה. עוד ציין כי רוב מבצעי העבירות נתפסים בעקבות פעולות מעקב פעולות אכיפה ב
 והעירייה מטילה עליהם ברירות משפט.

 

משימת איתור מבצעי העבירות בנושא  מנםואמבקר המדינה מעיר לעירייה כי  משרד
 מועדיםה אזורים יש. ביצוע בתשמירה על חוקי הניקיון היא קשה ומאתגרת אך היא 

 מפגעים יש, ועוד זאת. לחוק בניגוד אשפה בהם משליכים קבע שדרך ורחובות לפורענות
אתר ת בהם: כך לדוגמה ניתן להעבירו מבצעי את לאתר בנקל ניתןו ,העיר בחזות הפוגעים

את המציבים קופות צדקה במרחב הציבורי על פי פרטי העמותות, הארגונים או הגורמים 
אינה  העירייה כן פי על אףבעניינם.  החוק את ולאכוףשהתקינו אותם המצוינים עליהן 

  .עושה די בנושא
 

נקבעו מראש שמדדים  ישהאכיפה והשיטור העירוני נכתב כי לאגף עיריית ירושלים  בתשובת
 העירוני למוקד . כך למשל, על הפקחים העירוניים מוטלת החובה לדווחבוקרמ שלפיהם הוא

 .לפחות שטרם דווח עליהם םחמישה מפגעיאירועים לפחות ועל  חמישהעל  מדי יום
 

 יזומהתוכנית עבודה לאכיפה  יתיבבנ קושיכי למרות הלעירייה מבקר המדינה מעיר  משרד
כזאת, ובמסגרת זו לשקול להיעזר ניקיון, עליה לפעול לבניית תוכנית בנושא שמירה על ה

להסתפק  הבגורמים מקצועיים ולבחון את שנעשה ברשויות אחרות בתחום זה. אל לעיריי
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 ניקיון העיר ירושלים
 

באכיפת החוקים רק במקרים שתהליך איתור המפגע אינו מורכב ונטל ההוכחה המוטל 
 וד ליצור הרתעה. עליה הוא נמוך, מפני שבהיעדר אכיפה יעילה קשה מא

 

מרחב מהאחראית לסילוק מפגעים  באגף האכיפה והשיטור מחלקת תפעול ולוגיסטיקה .3
כגון: הסרת קופות צדקה, הריסת  ,פעולות בחודש 400 עד 350מבצעת  מחלקההציבורי. ה

 המרחב וירכב נטושים, ניקכלי בעזרת מנוף), פינוי גרוטאות ו לעיתיםמבנים ארעיים (
 משחזת.  באמצעותהסרת עמודים ו הציבורי

 

מפגע מהמרחב קה העירייה סיל אםלחוק עזר שמירת הסדר והניקיון קובע כי  44 סעיף
 את ההוצאות הכרוכות בכך.בסילוק המפגע  החייב מהאדם לגבות רשאית היאהציבורי 

 

סילוק המפגע על ידי מחלקת תפעול ולוגיסטיקה כרוך לעיתים בעלויות לא מבוטלות. 
 העלויות את הציבורירת נמצא כי העירייה אינה מטילה על מבצעי העבירות במרחב בביקו

, כפי שהיא רשאית לעשות על פי דין ומסתפקת במתן קנסות הקבועים בחוק. זאת הכספיות
יה לסילוק תמחור פעולותל םלמחלקה התפעולית שבאגף האכיפה אומדניאין ועוד, 

  .המפגעים
 

 על המפגעים בסילוק הכרוכות העלויות השתת ייה כימבקר המדינה מעיר לעיר משרד
, כפי שמחייב החוק, לאחר מיצוי פעולות האכיפה הכרוכות במתן דוחות העבירות מבצעי

. אין זה ומטופח נקי ציבורי מרחב על בשמירה סייעתו מרתיע גורםתשמש  ובגביית קנסות
שזהותו ידועה או שניתן ראוי שהקופה הציבורית תישא בנטל הסרת מפגע שיצר גורם 

  .לאתרו בנקל
 

בניקיון  הפוגעותתופעות  ובכלל זאת מן השורש ולהביא למיגורן,שליליות תופעות  לעקורכדי 
לקדם את כדי  ות.אפקטיביולנקוט גם פעולות יזומות  רצוי של ירושלים, הסביבה ובחזותה

ד, להעלות את הנושא נורמות ראויות לעתי גדירלה העירייה על וליצור הרתעה קאכיפת החו
 .למודעות הציבורית ולהודיע על הכוונה לאכוף את הוראות הדין ולהטיל קנסות

 

 פעולות גבייה
 

בקרב  הרתעה לייצר אחרמצד אחד להענישו ומצד  נועדעבר על החוק ר שאדוח המוגש נגד אדם 
ייה העירונית. מצב שבו העירייה . גביית קנסות מוטלת על מערכת הגבעבריינים פוטנציאליים

 פוגע ביכולת ההרתעה של מערכתחוק מקפידה על גבייתם כאמור במטילה קנסות אך אינה 
 .האכיפה

 

שניתנו בגין כלל העבירות  34מדוחות ברירת קנס 5%-בדוח הביקורת הקודם נמצא כי רק ב .1
 לפני התייצבות בבית המשפט. -בתחום הניקיון שולם הקנס 

 

 משרד מבקר המדינה בחן את מספר הדוחות מסוג ברירת קנס ומשפט שחולקו בשנים 
וכן את מספר ברירות הקנס ומשפט ששולמו ואת מספר ברירות הקנס ומשפט  2017-2016

נתונים שהעבירה  7שהועברו לבית המשפט בנושא ניקיון המרחב הציבורי. להלן בלוח 
 העירייה לצוות הביקורת. 2018בדצמבר 

  

                                                           
נידון הנושא בבית  עליו לערערבחר הקנס  אם מקבלאולם  ,נקבע מועד לתשלום הקנס ברירת קנסבהליך   34

 2018תיקון חקיקה משנת . בעיניינוכל עוד לא הסתיים הדיון  יעודכןמשפט וערכו הנקוב של הקנס לא 
 ברירת קנס ובמקומו נקבע הליך ברירת משפט.ביטל את האפשרות לעשות שימוש בהליך 
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 )2017-2016נתוני גביית קנסות (: 7 לוח

 שנים

 מספר
 הקנסות
 שהוטלו

 הכספי השווי
 של הכולל

 שהוטלו הקנסות
 "חבש

 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 ובהיקף הקנסות  7הנתונים בלוח 
 2017כי בשנת  10. עוד עולה מלוח 2017לשנת  2016שנת  ביןשהוטלו בתחום הניקיון בפרט, 

 37%-הדוחות (לא כולל דוחות חנייה), אולם רק כמכלל  68%-כ היו הדוחות בנושא הניקיון
 מדוחות בנושא הניקיון שולמו.

 

מן האמור לעיל עולה כי חלה עלייה ניכרת בשיעור גביית הדוחות על ידי העירייה בתחום 
 . 2017בשנת  37%-בדוח הביקורת הקודם ל 5%-הניקיון מ

 
להלן מתוארים נתוני גביית הקנסות על ידי העירייה בנושא השלכת פסולת (להבדיל  8בלוח 

את שווָים הכספי של דוחות ששולמו, ; הלוח כולל את שיעורם ו35מתחום הניקיון בכללותו)
דוחות שהוטלו על מפירי חוק ולא עברו לבית משפט ושל דוחות שלא עברו לבית משפט ולא 

 שולמו:
 

 )2017-2016נתוני גביית קנסות בנושא השלכת פסולת ( :8 לוח

 שנים

 מספר
 הקנסות
 שהוטלו

 שווָים
 הכספי
 הכולל
של 

 הקנסות
 בש"ח

 שיעור
 הקנסות
שהוטלו 
 וששולמו
לחשבון 
 העירייה

 שיעור
 הקנסות
שהוטלו 
 ושהטיפול
בגבייתם 

 לבית הועבר
 משפט

 שיעור
 הקנסות
שהוטלו 
 ושהטיפול
בגבייתם 

 הועבר לא
 לבית

 ולא משפט
 שולמו

 הכספי שווָים
 הקנסותשל 

שהוטלו 
 והטיפול
 לאבגבייתם 

 לבית הועבר
 ולא משפט

 בש"ח שולמו
2016 827 504,555  31% 65% 4% 62,750 
2017 1,193 709,575  42% 29% 29% 217,435 

 

 
 

 מהם 43%-כרק  אךקנסות בנושא השלכת פסולת,  1,193הוטלו  2017עולה כי בשנת  8מלוח 
 הליך משפטי. בנקיטת צורך ללא העירייה לחשבון ישירותשולמו 

 

 2017בשנת  פסולת השלכתשהטילה העירייה בנושא  הדוחות במספר העלייה אף עלועוד,  זאת
משיעור הקנסות שהוטלו לא שולמו אך לא  29%-כ 2017, הרי שבשנת 2016בהשוואה לשנת 

 הועברו לבית משפט.
 

 2017-2016משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי הנתונים מלמדים כי בשנים 
 -נאשמים בעבירות השלכת פסולת וכי כ לא עשתה העירייה די כדי לגבות חובות רבים של

                                                           
(ד) בחוק עזר לירושלים שמירת הסדר והניקיון ולפי סעיפים 18(א), 16), 1(ד)(7(ב), 7(א), 7לפי סעיפים   35

 א)א בחוק שמירת הניקיון.1(ג)(13), 1(ב)(13
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 ניקיון העיר ירושלים
 

. נוסף על כך נפגעה יכולת ההרתעה שלה, התערער 36ש"ח נגרעו עקב כך מקופתה 280,000
 xv אמון הציבור ביכולתה של העירייה לנצל את סמכויותיה ונגרעה הקופה הציבורית.

 

בתי המשפט,  נמצא כי העירייה אינה פועלת, בין באופן עצמאי ובין בשיתוף פעולה עם הנהלת .2
לריכוז נתונים בדבר החלטות בית המשפט לעניינים מקומיים בעבירות בנושא ניקיון המרחב 

 הציבורי.
 

נמסר כי פסקי הדין  2019של הנהלת בתי המשפט מינואר  המבקרת הפנימיתבתשובתה של 
שנותן בית המשפט נמסרים לכל הצדדים בתיק, לרבות גורמי התביעה מטעם עיריית 

 כך שגם מידע זה נמצא בידיהם. ירושלים,
 

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.
 

שרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול ביתר שאת כדי לאגם מידע מ
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. 
 

 חינוך והסברה פעולות
 

. תושבי 37חינוך והסברה לשמירה על מרחב ציבורי נקי הם נדבך מרכזי להשגת מטרה חשובה זו
שהכין בשנת העיר ולניקיונה. ברוח זו הומלץ בדוח  חזות על לשמירההם שותפים מלאים  העיר
פינוי להגביר את פעולות ההסברה לתושבים בכל הנוגע ליה על כיהיועץ שהעסיקה העירייה  2018

בעיר. במסגרת תוכנית העבודה של  שכונות החרדיות והערביותאגב הדגשת ההאשפה והמיחזור, 
הגברת ההסברה, המודעות והחינוך לשמירה על , קבע האגף כיעד את 2015אגף התברואה לשנת 

 .הניקיון ברשות הרבים
 

בשכונות  סביבתיים במפגעים לטיפול 38פרסם המשרד להגנת הסביבה תוכנית 2017מאי ב
התוכנית או התוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות  -בירושלים (להלן  הערביות

כללה גם בניית מערך לחינוך ולמודעות  תוכנית זו. 39הערביות), שאותה גיבש בסיוע העירייה
סביבתית לתושבים. לצורך בניית תוכנית הסברה "מדלת לדלת" במסגרת הטיפול בפסולת ביתית 

 מיליוני ש"ח. 8.8-במטרה להביא להעלאת מודעות התושבים לשמירת הניקיון הוקצו כ
 

 מקומית סביבתית מנהיגות גיבוש לצורךמיליוני ש"ח  10.5-במסגרת התוכנית הוקצו כ עוד
שתוביל ותייצר פעילות רחבת היקף בנושא קיימות במזרח 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. 

                                                           
 מהסכום לא נגרעה עלותם של הליכי הגבייה.  36
 ).2014(יוני,  פרויקט סיכום - בישראל הציבורי במרחב הניקיון רמת שיפורנגב מ. עשת ו .א  37
בנושא "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים  2684התוכנית אושרה בהחלטת ממשלה מס'   38

 .28.5.17ופיתוח כלכלי", 
 ".ירושליםניקיון ותברואה בשכונות הערביות במזרח העיר להרחבה בעניין זה ראו בקובץ דוחות זה "  39
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של היום  הילדיםארוך הן מחנכות את  תוכניות אלו הן בעלות ערך מוסף בכך שבראייה לטווח
להיות אזרחים אחראיים ומעורבים בסביבתם בעתיד ובטווח הקצר, מייצרות השפעה חיובית 
של הילדים על משפחותיהם בהיותם שגרירים העושים נפשות לרעיונות המקדמים שינוי בתפיסת 

 הסביבה.
 

ון במערכת החינוך בירושלים בבתי עיריית ירושלים מקיימת פעילות חינוכית בנושא ניקיבנוסף, 
הפעילות מתמקדת בחשיפה לנושא  2002ספר ובגני ילדים בקרב כל אוכלוסיות העיר. מאז שנת 

קהילתית. מטרתן העיקרית של -הפסולת בעיר ברמות האישית, הבית ספרית והשכונתית
ות המורים התוכניות, על פי העירייה, היא פיתוח מודעות ואחריות אישית של התלמידים וצו

להתנהגות 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 

 כלל קהילת בית הספר.על המשפחה הקרובים להם ו
 

 תלמידים. מהביקורת עלה כי 260,500 ים תשע"זבתחומי העיר ירושלים התחנכו בשנת הלימוד
באוכלוסיית היעד של התוכניות  נכללו) 9.8%-ל 0.08%בין (של התלמידים  מיעוטם רק

מקרב  ואף בעירמקרב כלל התלמידים  תלמידים של זעום שיעוררק  ,מכך חמורהחינוכיות. 
שהפעילה העירייה  החינוכיות בתוכניות בפועל השתתףאוכלוסיות היעד המצומצמות ממילא, 

ה" י"שומרים על ירושלים נקי סיורבנושא ניקיון וקיימות: כך לדוגמה  ז"תשעבשנת הלימודים 
 0.25%-ב הופעלה סביבתי פרלמנט תוכנית, היעד שבאוכלוסיית הספר מבתי 9.8%-מופעל ב

 0.1%-ספר הכולל באוכלוסיית היעד, ותוכנית "אפס פסולת" הופעלה בפחות מממספר בתי ה
 מבתי הספר באוכלוסיית היעד.

 

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 

יטתית וכוללת. רובם המוחלט של תלמידי ירושלים כלל אינו נחשף לפעילות החינוכית ש
 xvi שמקיימת העירייה.

 

  בשניםזאת ועוד, תקציב הפעולות האמורות, אשר מוקצה מתקציב אגף התברואה, עמד 
 מסך תקציב האגף. 0.05%-ש"ח בלבד מדי שנה, והיה כ 203,500-על כ 2017-2015

 

משקיעה מאמצים בבניית תוכניות מגוונות לתלמידים מכל המגזרים, להנחלת ניכר כי העירייה 
 התלמידים שלמזערי  חלק רקערכי קיימות וסביבה נקייה ולחינוך לשמירה על הניקיון, אולם 

פעול בשיתוף עם נחשף אליהן. לאור הנתונים בדבר מצב הניקיון בעיר, על העירייה לשקול ל
רבים יותר לפעילויות חינוכיות בנושא שמירה על עיר נקייה תלמידים  משרד החינוך לחשיפת

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
 

 על זה ובכלל ,וסביבה קיימות נושאי קידוםעל בין השאר אגף חברה בעיריית ירושלים אחראי 
תוכניות ייעודיות  2017. האגף מימן מתקציבו בשנת העיר ניקיון על בשמירה הקשורים נושאים

ש"ח, שהתחלקו שווה בשווה בין ארבעה  120,000לאוכלוסייה החרדית בעלות כוללת של 
 המינהלים הקהילתיים בעיר. בשנים 31בחלק מהשכונות החרדיות, מתוך  מינהלים קהילתיים

הפעיל אגף חברה את התוכנית "שגרירות קיימות" בתמיכת המשרד להגנת הסביבה.  2016-2015
 ,זיקה לנושאי שמירה על הסביבה בעלות חרדיות עיר תושבות 40-30"שגרירות קיימות" הכשירה 

נושאים הקשורים באורח חיים מקיים בקהילה המקומית  בקידום פעילות להיות המעוניינות
 "ח.ש 70,000 , בעלות שלתוכנית יושמה בשתי שכונות חרדיותה. חיות הןשבה 

 

ולא רק בקרב אוכלוסיית  האוכלוסייה כללבקרב גם  הסברהתוכניות אפוא מפעילה  העירייה
בפרט מהמגזר  תושביםספר מוגבל של ממעטות המיועדות ל תוכניותבאך מדובר  ,התלמידים

 בתחום הציבור התנהגות לשינוי להביא חשוב יהיונק מטופחת סביבה ליצור כדי. החרדי
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, לנושא המודעות הגברת באמצעות ורק אך להתרחש יכול כזה שינויו הציבורי במרחב הניקיון
רת שינוי התנהגותי בנושא הניקיון הציבור. ליצי מול ךמתמש תקשורתי וניהול תמריצים מתן

  .חיסכון בעלויות ניקוי רחובות ושטחים פתוחים ושיפור חזות המרחב :כגון ,השלכות רבות
 

 לשינוי להוביל שמטרתו ייהלכלל האוכלוס וקבוערחב ניה לקיים מערך הסברה יהעיר על
 .ומטופחת יהינק סביבה וליצירתהתנהגות הציבור 

 

 סיכום

 

לחזות פניה של ירושלים, בירת ישראל, שעיני רבים נשואות אליה ובשעריה באים המוני 
וכל  ,הגדולה בערי ישראל אהי ירושליםאנשים מכל הזרמים, העדות והדתות, חשיבות רבה. 

הביקורת העלתה כי לכבוד.  ונגזר מזכותדבר ה ,אדם המתגורר בה זכאי לחיים בסביבה נקייה
, בירת ירושלים, ולפיה המוצהרת מדיניותה את מלמלא מאוד עד הרחוק ירושלים עיריית

והן על פי נתונים  תושביה בעיני הן, מלוכלכים רחובותיה. ישראל, תהיה עיר נקייה ומטופחת
 .שמפנה העירייה האשפהמשקל  שלו אשפה פרטי ניטור של משווים

 

שירותי ניקיון  כדי לקייםשעיריית ירושלים משקיעה מאות מיליוני ש"ח  פי עלאף כי  נמצא
 כדיהיא אינה עושה די  שירותים כאלה, לספק לתושביה המחויבתעל פי ותברואה נאותים, 

 :בתחומים שונים שנבדקוואינה פועלת ביעילות ובחיסכון לקדם את מדיניותה המוצהרת 
קופות צדקה, חינוך  , הסרתמודעות פירטיות טיאוט רחובות, הסרת מפגעי גרפיטי, הסרת

 והסברה ופעולות אכיפה וגביית קנסות. 
 

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 

מטרה ששואפים להשיגה כול נכון בפסולת, אלא עליו להיות מוגדר חיובית הנובעת מטיפ
 במישרין.

 

על העירייה, ובכלל זה ראש העירייה ומנכ"ל העירייה, לפעול לתיקון הליקויים בכלל הנושאים 
מפורטת לשיפור חזות פני העיר. על העירייה לפעול להגברת  שהועלו בדוח זה ולקבוע תוכנית

החשיפה של ציבור התושבים לתוכניות חינוך והסברה, בד בבד עם אכיפה ופיקוח הדוקים. 
בנושא חברתי חיובי -שינוי התנהגותי מכלול הפעולות הללו עשוי ליצור בקרב התושבים

השייכות של התושבים, לשפר את חזות  , להגביר את אמון הציבור בעירייה ואת תחושתהניקיון
  העירייה בנוגע לניקיון העיר. חיסכון בעלויותהמרחב הציבורי ולהביא ל

 

 - העיר חזות בתחום מדיניות והקובעיםירושלים  בענייניהממשלה העוסקים  משרדי על
 לתת את הדעת -ומשרד הפנים  הסביבה להגנתהמשרד  ,ומורשת ירושלים לענייני המשרד

 לים.ירוש העיר ניקיוןבנושא  הדוח מן עולההעגומה ש מציאותר הלשיפו
 
 
 

i אחרונהירושלים מוקמה הערים הגדולות בישראל  14-בנוגע למדד איכות החיים ב 2016הלמ"ס בשנת פרסום ב 
 המגוריםשביעות הרצון מהניקיון באזור ל בנוגע) 14-המקום ב(
ii באותה 1201מספר הפניות בשנת מ 53%-גדול ב 2017שנת מספר הפניות בגין בעיות בתברואה ובניקיון העיר ב .

 בלבד 9.74%-ירושלים באוכלוסיית גדלה התקופה 
iii  ,אולם טיאוט הרחובות אמור ויה. ייום ממועד קבלת הפנ 14תוך במתבצע מרחב הטיאוט על פי אמנת השירות

 ולפיכך אין משמעות לזמן התקן שקבעה העירייה ,להיעשות פעמיים עד שלוש פעמים בשבועממילא 
iv ליעילותם של שירותי הניקיון  ומדדים כלים העת כל בוחנת היא כי העירייה הודיעה 3200 שבשנת אף על פי

 ת מדידהשיט לאמץהעירייה  טרם הצליחה הנוכחית ביקורתה ביצוע במועד, ברחובות העיר
v  ארבעהממספרם בחיפה ויותר מפי  שנייםמספר הרחובות בירושלים המוגדרים מלוכלכים מאוד גבוה יותר מפי 

 ל אביבממספרם בת
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vi האשפה כלאינה אוספת את  העירייהאת החשש כי  המעל ירושליםשמפנה עיריית יחסית האשפה הנמוך  משקל, 

 פזור במרחב הציבורי ומותיר אותו מלוכלך נותר ממנה מבוטל לא וחלק
vii  ניקיון השקעת העירייה בסך מאות מיליוני ש"ח בתברואה ובניקיון לא הביאה לתפוקות מספקות ולא שיפרה את

 העיר
viii הגדילה העירייה את מצבת עובדי הבמקום להפריט את מערך הטיאוט, כפי שהמליצו גורמים מקצועיים בעיריי ,

 עובדים 253 מערך הטיאוטתקן הוסיפה ל 2017 - 2012הטיאוט ובשנים 
ix פי דין לנקות  במשך שנים רבות לא עלה בידי העירייה לשפר את פעילות מערך הטיאוט בעיר ולמלא את חובתה על

 את רחובותיה כראוי, על אף כספים רבים שהשקיעה במערך זה
x על ידי העירייה בלי שיוסרוכאלה הנותרים על מקומם זמן רב  ובהם ,נמצאו מפגעי גרפיטי רבים 

xi להתנוסס ברחובות העיר  ותממשיכ כתובות הגרפיטישמפגעי גרפיטי טופלו בשעה ש יםונשנ יםחוזר יםדיווח
 צל כבד על אמינות הנתונים בדבר טיפול העירייה במפגעים יםמטיל

xii  פוגע בחזות העיר ומשווה לה מראה מוזנח, כעור ומלוכלך הציבוריריבוי מודעות פירטיות במרחב 
xiii  פעה פסולהתוהעירוני נוהל היא על פי הקופות צדקה בצורה פרועה אגב הפרעה לציבור העוברים ושבים הנחת ,

 המרחב הציבורי הוא שטח הפקר המעבירה מסר שלילי ולפיו
xiv  והוא אינו מכין תוכנית עבודה סדורה לאכיפת מדיניות ומדדים ברורים לאכיפת חוק הניקיוןלאגף האכיפה אין ,

 החוק על מבצעי העבירות בתחומים אלה
xv  וכ ,של נאשמים בעבירות השלכת פסולת לא עשתה העירייה די כדי לגבות חובות רבים 7201 - 6201בשנים-

 ש"ח נגרעו עקב כך מקופתה 280,000
xvi רובם המוחלט של תלמידי ירושלים אינו נחשף כלל לפעילות החינוכית בנושא ניקיון שמקיימת העירייה 



 ירושלים -דוח מיוחד 

 בירושליםתיירות 

 
 
 

 מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המדינה. פרסומם ללא נטילת רשות מטעם המבקר

 [נוסח משולב]. 1958-) לחוק מבקר המדינה, התשי''ח3(א)(28אסור על פי סעיף 

 ניהול אזורי תיירות בירושלים ותחזוקתם
 דוח מעקב מורחב

 

 תקציר
 רקע כללי

 

 איסטיותילשלוש הדתות המונות ירושלים היא בירת ישראל ומרכז דתי בעל חשיבות עולמית
אתרי מורשת ומשאבי טבע ונוף , רביםבתחומה אתרים היסטוריים  .עולם נשואות אליההועיני 
 מכאן הפוטנציאל הגדול לפיתוח תיירותי מוסדות תרבות.ומבני ממשל, מרכזים אקדמיים לצד 

הצורך לספק לתיירים הבאים בשעריה שירותים ברמה נאותה, שיסייעו מכאן אף , ושל העיר
  ביקור בה.הלהעצים את חוויית 

 

-(כ ניםליוימ 2.7-כ, מהם ביקרו בירושלים 1תיירים ניליוימ 3.6-נכנסו לישראל כ 2017בשנת 
, שביקרו בארץ מהתיירים היהודים 70%-כביקרו  בירושליםפילוח הנתונים מראה כי . )%742
תיירים בודהיסטים,  וכן ,מהתיירים המוסלמים 73%-וכ מהתיירים הנוצרים 82%-כ

, לפיכך קיימת ירושלים כעיר תיירותנתון זה מלמד על מרכזיותה של . 3הינדואיסטים ואחרים
תיירות היא משאב חשוב לשיפור ה חשיבות לניהול אזורי התיירות בה ולתחזוקתם הנאותה.

אזורי תיירות מטופחים,  לאומי.-ןולחיזוק מעמדה הבי רווחת תושביהו הכלכלי של העירה מצב
והם עשויים לתרום  ,ית של התיירותזמהתשתית הפיבלתי נפרד מתוחזקים ומשולטים הם חלק 

תיירות גם מפתח ביקור תיירים בירושלים  לפיתוח התיירות ולרווחת כלל תושבי ירושלים.
 מקומות הקדושים בסביבתה ועשוי לתרום לפיתוח הכלכלה האזורית.ב

 
 

 ביקורתהפעולות 
 

בנושא אתרי תיירות  ממצאי הביקורת המפרט את פרסם מבקר המדינה דוח 2010בשנת 
בחודשים . 4הביקורת הקודמת) -ובהן ירושלים (להלן  ,בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות

היבטים שונים הקשורים בניהול אזורי בדק משרד מבקר המדינה שב ו 2018 נובמבר עדינואר 
התיירות בירושלים ותחזוקתם, כדי לעקוב אחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת 

. הנושאים שנבדקו הם ניהול התיירות, המידע בהולבדוק היבטים נוספים של הנושא שלא נבדקו 
ות ושל בתי שימוש תם של אזורי תיירהניתן לתיירים, שילוט אזורי התיירות ומצב תחזוק

 נערכה. הבדיקה בש"צים) הנמצאים באזורים אלהשירותים ציבוריים או  -ציבוריים (להלן 
 ובמשרד התיירות.  רל"י)ה -ברשות לפיתוח ירושלים (להלן  בעיריית ירושלים,

 
 

 הליקויים העיקריים
 

 תיירות בירושליםהניהול היעדר גוף מתכלל ל
 

חוק הרשות לפיתוח ולקידום יישם משרד ראש הממשלה את עד מועד סיום הביקורת לא 
והרשות לא  חוק הרשות) -(להלן  2005-ס"ושהתיירות וקשרי החוץ של ירושלים, הת ,התרבות

מבוזר בין גופים  ניהולהוגוף מתכלל לניהול התיירות בעיר, אין עדיין בירושלים לפיכך . קמה

                                                           
 ). 9.8.18( הודעה לתקשורתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   1
 ).2018(מרץ  2.2.17, לוח 7201סקר תיירות נכנסת דו"ח שנתי משרד התיירות,   2
 .3.2.16שם, לוח   3
 .290 - 221), עמ' 2010(פורסם בשנת  )2009( דוח על הביקורת בשלטון המקומימבקר המדינה,   4
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 תיירות בירושלים

יצוין כי מדובר בליקוי מתמשך שהועלה גם בביקורת  .5ומחוצה להרבים בתוך העירייה 
 הקודמת.

 

 יםמידע לתיירליקויים בהנגשת 
 

ששמו  ,הרשמי לתיירות בירושלים שהקימה הרל"י(האינטרנט)  באתר המרשתת
iTravelJerusalem  מידע לא מעודכן וערבוב של שפות שונות באותו הדף ונמצא ,האתר) -(להלן. 

 

רותי המחולק לתייר ועל איכות הצגתו. יעל עדכניות המידע התי הצורך הרל"י אינה מקפידה די
בין השאר מידע לא מעודכן, טעויות בכתובות של אתרים  ובחוברות שמחולקות לתיירים נמצא

 ברת בשפה האנגלית.ד לעין, בעיקר בחווואף טעויות כתיב בולטות מא
 

נמצאו בעיר העתיקה גם בביקורת הנוכחית בדומה לליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת, 
עיצובם מנוגד לעקרונות כאלה שמאולתרים וולשוניים, בלתי אחידים, מוזנחים -שלטים חד

ומותיר רושם של  ובנוף בחזות העיר פוגע ,הדבר יוצר לעיתים עומס בעצמה.שקבעה העירייה 
בין כל הגורמים הנוגעים בדבר. זאת ועוד, בחלק ניכר מרחובות  וחוסר תיאוםהיעדר יד מכוונת 

נמצאו דהויים,  שישנםהמציין את שם הרחוב, וחלק מהשלטים  שלטשוק מחנה יהודה אין 
 ק.לא נמצאו שלטים המציינים את מספרי הבניינים בשוכמו כן ולא אחידים בעיצובם.  עקומים

 ,בהם השילוט שהוצב היה פגום, עקוםשגם באזורי התיירות הנוספים בעיר נמצאו מקרים רבים 
 .ומוכתם שבור

 

 אתרי תיירותתחזוקה בלתי נאותה של 
 

: ן ו י צ ר  ה ו ה  ק י ת ע ה ר  י ע העיר העתיקה בירושלים מוכרת כאתר מורשת עולמית של  ה
עד  2014בשנים אונסק"ו ויש לה ערכים היסטוריים, דתיים, תרבותיים ואדריכליים מגוונים. 

 .בעיר העתיקה ובסביבותיה מיליון ש"ח 128-הרל"י פרויקטים בעלות כוללת של כביצעה  2017
ל חלקים רבים באזור, לרבות כאלה אולם כפי שיפורט להלן, מצב הניקיון והתחזוקה ש

 שהושקעו בהם כספים רבים כאמור, בכי רע.
 

ים ויש בהם מפגעים חזותיים כה מוזנחים ומלוכלעיר העתיקמהממצאים עלה כי אזורים רבים ב
כגון רחוב  ,התיירות המרכזיים . באזוריעל חוויית הביקור בעיר העתיקה מעיבים, הבולטים

טאות הסמוכות לו, סביבות שער שכם ושער האריות והר ציון נמצאו הנוצרים, רחוב הגיא והסמ
עולים על גדותיהם התלויות על הגדרות, פחי אשפה אשפה ערימות אשפה ופסולת, שקיות 
אצירת אשפה כלי  גם גדל דוד ובהר ציון נמצאורקות. ליד מזואשפה צפה בתוך בריכות של מ

 לוכלכת.ים שסביבתם גם היא מוזנחת ומכפתוחים ומלוכל
 

מחברות בין המפלסים שעליהם בנויה העיר העתיקה נמצאו שחוקות, שקועות ההמדרגות 
רות בין רחוב בית הבד לרחוב בחיוחד במדרגות של ויה דולורוזה המהדבר בולט במ -ומחליקות 

ליקויים אלו עלולים לפגוע בבטיחותם של הולכי  .הגיא. ברחוב בית הבד עצמו חסרו אבני ריצוף
 .הרגל בעיר העתיקה, בשל סכנת החלקה או מעידה

 

ועם נמצאו במצב תחזוקה ירוד  ,שבהם משופעת העיר העתיקה ,מהמעברים המקומריםרבים 
ותשתיות חשמל, תאורה רטיבות. בחלק מהקמרונות מתקלפות שכבות הצבע והטיח  סימני

 -אלה הנמצאו המפגעים ים שבהם יבין האזורים העיקר. מאולתרמותקנות באופן ומיזוג אוויר 
ויה דולורוזה ורחוב שער השלשלת. בוויה דולורוזה רחוב הגיא, הר ציון, שוק מוכרי הכותנה, 

 ביקורת הקודמת.ב. ליקויים דומים פורטו ובטיחותו הציבור לשלום חששאף מתעורר 

                                                           
 למשל החברה לפיתוח מזרח ירושלים, הרל"י וחברת הבת שלה "עדן" ועוד.   5
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 תיירות בירושלים

 

שתייה בדומה לליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת כך גם בביקורת הנוכחית נמצאו מתקני 
זאת ועוד, בחלקים נרחבים בעיר  ירוד, ובחלק מהמקרים ללא מים זורמים. הבמצב תחזוק

חוטי חשמל או צנרת במעברים וברחובות, ממש מעל ראשיהם של עוברי תלויים בגלוי העתיקה 
 .ומהווה סכנה של ממשפוגע בחזות הרחוב ההאורח, וכן על חזיתות המבנים, באופן 

 

ת  ו ל י י תט י פ צ ת י  ר ו ז א בדומה לממצאי הביקורת הקודמת, בטיילת ארמון הנציב  :ו
אשפה  נמצאהוכן  ,מפגעים של כתמי שתן וצחנה, בעיקר בגומחות המקורות שלאורכהנמצאו 

 טיילת עמק צורים שמתחתיה.בפזורה בטיילת הר הצופים ו
 

האשפה שהוצבו אשפה גלשה מהם. פחי ו ,בטיילת הר הצופים הוצבו רק כלי אצירה גדולים
 .יעיצובתיאום ביניהם ירוד ולא היה  הלאורך טיילת ארמון הנציב היו בחלקם במצב תחזוק

 

מפגעי ריצוף. מפגעי נמצאו ארמון הנציב והר הצופים ובעלייה לתצפית הר הזיתים בטיילות 
ריצוף רבים וחמורים במיוחד נמצאו לאורכה של טיילת הר הצופים. בחלקים מהטיילת 

לגמרי, ערוגות עצים נמצאו ריקות, אבנים משתלבות נעקרו ממקומן ונפערו התפורר האספלט 
 בורות המסכנים את המבקרים.

 

 בביקורת הנוכחית מצאו עובדי משרד מבקר המדינה מפגעים בקירוי והן הקודמת בביקורת הן
בינואר  ,של פרגולות בטיילת ארמון הנציב. בביקורים של עובדי משרד מבקר המדינה בטיילת

קורת הפרגולה ששקעה מעומס נתמכה על ידי עמוד עץ מאולתר. בביקור  , נמצא כי2018ובמאי 
עמוד התמך, אולם הקורות עודן שקועות ומתעורר מנם ללא ונמצאה הפרגולה א 2018ביולי 

פרגולה נוספת נמצאה הרוסה כמעט  חשש ליציבות הפרגולה ולבטיחותם של המבקרים בטיילת.
 .לגמרי

 

כמה קופסאות חשמל ובתי נמצאו (שהיא חלק מטיילת ארמון הנציב) שרובר  טיילת אזורב
בייחוד לכלל המבקרים באתר,  סכנת התחשמלות מהווהמנורה פתוחים או שבורים. הדבר 

שבילים בכמה  -אותר כשל בבטיחות  והוא גם מפגע חזותי. גם בטיילת הר הצופים ,לילדים
  עלול לגרום לעוברי האורח למעוד או להתחשמל.הכבלי חשמל משתלשלים באופן נמצאו 

 

שטח במ"ר  400-כהקמת פרגולה ששטחה  ,ללא נימוק, בטיילת ארמון הנציב יזמה העירייה
בסמוך לאולם אירועים שמפעיל יזם פרטי. ועדת  ,ציבורי פתוח, מתחת לנקודת תצפית אל הנוף

ולא השתמשה , אישרה את הקמתה ללא דיוןהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המשנה של 
מו כן נמצאו כ. את השפעתה על הנוףו בסביבהשל הפרגולה את השתלבותה  בסמכותה לבחון

גגון הונחו מבנים וחפצים, נבנה  : בשטחבשטח הציבורי הפתוח לצד אולם האירועים מפגעים
 .לחנותונחו עליו כיסאות ושודשא מלאכותי והיריעות וחלק מהשטח כוסה ב ללא היתר בנייה

יתר על כן, שירותים שנועדו  .העירייה לא פעלה להסרתם למרות תלונות מהציבור בנושא
כניסת הציבור נמנעת בחלק ניכר מהזמן ולשימוש הציבור משמשים בפועל את אולם האירועים 

  .בהסכמת העירייה הרחב אליהם
 

: ם י ל ש ו ר י ב ם  י פ ס ו נ ת  ו ר י י ת י  ר ו ז בביקורת נבדקו מצב התחזוקה והניקיון של  א
יפו ובאזורים מרכזיים במזרח העיר  רחובאזורי תיירות נוספים בירושלים, כגון במרכז העיר, ב

שכונת עין כרם. בדומה לממצאי הביקורת ב(לאורך דרך שכם ובאזור התחנה המרכזית) ו
הקודמת, במקומות רבים נמצאו כתמים על המדרכות; פסולת במרחב הציבורי; כלי אצירה 

  יבתם.בם שרופים, חלודים ומוזנחים, וכן מפגעי ריח בסשעלו על גדותיהם, חלק
 

עד כדי סכנה להולכי הרגל ומניעת המעבר  כמו כן, נמצאו מדרכות רבות משובשות ומוזנחות
 ניידות ומהמתקשים בהליכה באופן כללי.ב ותמוגבלהאנשים עם מ

 

זכרה של קורבן פיגוע מתקן שתייה המנציח את עוד נמצא ריהוט רחוב מטונף, מוזנח ושחוק ו
  .ד, ללא מים זורמיםוטרור מוזנח מא
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 תיירות בירושלים

 

בביקורת נמצאו מקרים של מפגעים חזותיים ובטיחותיים בשל ביצוע עבודות בנייה באזורי 
הולכי הרגל ללכת על הכביש משום שגידור נאלצו תיירות. למשל, ברחוב שמאי במרכז העיר 

ומדים זה שנים שני אתרי בנייה כאבן שאין אתר הבנייה חסם את המדרכה. בשכונת עין כרם ע
. גם ביציאה משער האריות לכיוון דרך יריחו, למרגלות חומות ופוגעים בחזות המרחב לה הופכין

העיר העתיקה, אזור בעל חשיבות תיירותית גבוהה, נמצא אתר בנייה שגידורו פוגע בחזות 
 .שקי פסולת וחומרי בנייה הונחוובסמוך לגדר  הסביבה

 

 בתי שימוש ציבורייםשל  לקויה תחזוקה
 

שירותי ניקיון ותחזוקה של שירותים המספק בניגוד לחוזה שחתמה העירייה עם קבלן 
שנבדקו לא היה מידע על שעות הפתיחה והיה חסר מספר  בש"ציםהמבני ברבים מציבוריים, 

חלק מהשלטים שהותקנו המספר נמחק או נשרט.  נים אחריםבובמהטלפון לפניות ובירורים, 
  .םמבניהרבים לא נמצאו שלטי הכוונה כלשהם אל על הבש"צים היו בלויים. במקומות 

 

בעיר העתיקה  בעיקר, בש"ציםרמת הניקיון בבש"צים הייתה לרוב סבירה, אם כי היו לא מעט 
 טריים מלוכלכים וכן מפגעי ריח.יבהם נמצאו מפגעי ניקיון כמו רצפות וכלים סנש ובהר ציון,

 

נדרש לפי חוזה ה היה חסר ציוד רבים טעונה שיפור. במבנים רביםבש"צים רמת התחזוקה של 
שעליו חתמה העירייה עם הקבלן המתחזק (כגון ווי תלייה, נייר טואלט, סבון ומתקן לייבוש 

שבורות,  או נמצאו ידיות ידיות בהם חסרומקרים שהיו כמו כן, או שהציוד נמצא פגום.  ,ידיים)
ברזים וכלים סניטריים שבורים או סדוקים, סבוניות עקורות, מראות שרוטות או וכן נמצאו 

בנייר טואלט היה  קשה במיוחד מחסור גרפיטי על דלתות התאים ומבנים מוזנחים. חלודות,
 בבש"צים ברחבי העיר העתיקה.

 

עיריית ירושלים מבצעת מעקב ופיקוח אחר טיפול הקבלן בבש"צים, והיא אף רשאית להנחות 
מקום  לא יוחדטופס דוח הפיקוח ב. נמצא כי למתן שירותיובכל הנוגע  כיצד לפעול את הקבלן

ניקיון, לעצם פתיחתם של השירותים ולנוכחות עובד מידת הליקויים פיזיים, אלא רק ל לציון
. בדוחות שנבדקו לא דווח על כמו כן, תדירות הפיקוח בעיר העתיקה נמוכההניקיון במקום. 

ממצאים שמצא צוות הביקורת של משרד מבקר המדינה, הן בתחום התחזוקה והן בתחום 
 הניקיון.

 
 

 ההמלצות העיקריות
 

לנוכח הצורך שהעלו מומחים בתחום התיירות, ראוי שהעירייה תשקול את הקמתו של גוף 
ותבטיח את שילובו בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לאזורי  לניהול כולל של התיירות בעיר
 התיירות, פיתוחם ותחזוקתם. 

 

 המוגשהמודפס ו המידע הדיגיטלילהקפיד על העדכניות של  הרל"יעל עיריית ירושלים ועל 
 לתייר ועל בהירותו.

 

להבטיח  בו, הסדרלשמירת ומרחב העירוני של הלעיצובו הנושאת באחריות  ,על עיריית ירושלים
ששלטים יוצבו באופן מושכל ומתוכנן ויתוחזקו כראוי. עליה לפעול בהתאם לעקרונות 

באה לידי ביטוי במדריכים לעיצוב שפרסם ה ,שהיא עצמה גיבשה בנושאמדיניות לוהמקצועיים 
 .6כנית האב לשילוטואדריכל העיר ובת

                                                           
עיריית ירושלים,  );2013( בירושלים העתיקה העיר רחובות לתכנון המדריך. ךהדר בזכותעיריית ירושלים,   6

  ).2012( ירושלים העירמרכז  לשילוט אב כניתות



 - 5 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 

 תיירות בירושלים

 

לפעול לתיקון ליקויי התחזוקה הרבים באזורי התיירות שהועלו לעיל. עליה לדאוג  העירייה על
 אצירה כלי לחידוש, ריח ומפגעי חזותיים מפגעים להסרתלניקיונם של אזורי התיירות, 

הגינון, לסלילתן ולתיקונן של מדרכות, לתיקון השלטים  שטחי לתיקון, הנאות ולעיצובם
 הפרגולות לשיקום, העתיקה בעיר המקורים מעבריםה לשיפוץומתקני המים הפגומים, 

 .הציבורי מהמרחב והגרפיטי המדבקות ולסילוק ההרוסות
 

על העירייה להפיק לקחים מהליכי הרישוי של הפרגולה בטיילת ארמון הנציב, לפעול להסרת 
 המפגעים ולנקוט הליכי אכיפה. 

 

מרחובות  חוטי החשמל והצנרתכדי להסיר את  על פי חוקלפעול במסגרת חובותיה  העירייהעל 
 העיר העתיקה ומחזיתות המבנים.

 

ושבסביבת  ,הולכי הרגלבטיחותם של על העירייה להקפיד שהגידור באתרי בנייה לא יפגע ב
לבחון את האפשרות לטפל באתרי בנייה עזובים  עוד עליהפסולת בנייה.  ךתושלהאתרים לא 

 ם.סביבת ולדאוג לטיפוח
 

את רמת לשפר . כמו כן, עליה בבש"צים ים הפיזייםהליקוי להבטיח את תיקון העירייהעל 
באזורי תיירות של פיקוח זה את תדירותו להגביר  ,על ניקיון השירותים ותחזוקתם הפיקוח

 . יתוקנו הליקויים שיימצאו כיולוודא  מרכזיים
 

 

 סיכום
 

איסטיות ילשלוש הדתות המונות עולמית חשיבות בעל דתי ומרכז ישראל בירת היא ירושלים
אתרי מורשת ומשאבי טבע , רביםבתחומה אתרים היסטוריים  .עולם נשואות אליההועיני 

 מוסדות תרבות.ומבני ממשל, מרכזים אקדמיים לצד ונוף 
 

נמצא כי בדוח זה הוצגו ליקויים רבים בניהולם ובתחזוקתם של אזורי התיירות בירושלים. 
הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת לא תוקנו. לא מן הנמנע שאחת הסיבות לליקויים רבים מ

הנושא באחריות לניהול הכולל של התיירות גוף אין נעוצה בכך שהרבים שנמצאו בביקורת זו 
 בעירייה.החלטות הבתהליכי קבלת יבט התיירותי ולייצוג הה בעיר

 

לפגוע בענף  יםהניהול הכולל שלהם עלול והיעדרהתיירות  אזורישל  הלקויה תחזוקתם
של  מעמדה את הולמים אינםהם ו כולה, ושל המדינהבתדמיתה של ירושלים כן והתיירות 
יורדים לטמיון הכספים הרבים  ניהול ותחזוקה בהיעדר .לאומית-ןבי כעיר ירושלים

 הזנחה משקףאזורי התיירות  של הירוד מצבםהמושקעים בפיתוחם של אזורי התיירות. 
 ובכוחבמעמדה , העיר תושבי ברווחת גם פוגעה דבר, בירושלים הציבורי המרחב של כוללת

 .לתושבים ולבתי עסק שלה המשיכה
 

ירושלים ועל משרד התיירות לפעול נמרצות לשיפור הניהול של אזורי ראש עיריית  על
יש לציין כי התיירות בירושלים, פיתוחם, ניקיונם ותחזוקתם לרווחת התיירים והתושבים. 

הדבר  .ניהול נכון ונכונות לפעול אינו מחייב השקעה כספית ניכרת, אלא חלק מהליקוייםתיקון 
 לאומי של העיר והמדינה. -ןיר ולתרום לחיזוק מעמדן הביעשוי לשפר את מצבה הכלכלי של הע
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 תיירות בירושלים

 
 מבוא

 

איסטיות ועיני ילשלוש הדתות המונות היא בירת ישראל ומרכז דתי בעל חשיבות עולמיתירושלים 
אתרי מורשת ומשאבי טבע ונוף לצד , רביםבתחומה אתרים היסטוריים  .עולם נשואות אליהה

של  מוסדות תרבות. מכאן הפוטנציאל הגדול לפיתוח תיירותיומבני ממשל, מרכזים אקדמיים 
יעו להעצים שירותים ברמה נאותה, שיסי ההצורך לספק לתיירים הבאים בשערימכאן אף , והעיר

 ביקור בה.האת חוויית 
 

 .)74%8-כ(מיליונים  2.7-כ, מהם ביקרו בירושלים 7תיירים ניליוימ 3.6-נכנסו לישראל כ 2017בשנת 
 82%-, כשביקרו בארץ מהתיירים היהודים 70%-כביקרו בירושלים פילוח הנתונים מראה כי 

בודהיסטים, הינדואיסטים תיירים , וכן מהתיירים המוסלמים 73%-מהתיירים הנוצרים וכ
חשיבות לניהול  , לפיכך קיימתעיר תיירותנתון זה מלמד על מרכזיותה של ירושלים כ. 9ואחרים

הכלכלי של מצבה משאב חשוב לשיפור היא תיירות האזורי התיירות בה ולתחזוקתם הנאותה. 
אזורי תיירות מטופחים, מתוחזקים  לאומי.-ןולחיזוק מעמדה הבי התושביהעיר, לרווחת 

והם עשויים לתרום לפיתוח  ,ית של התיירותזמהתשתית הפיבלתי נפרד ומשולטים הם חלק 
מקומות בתיירות גם מפתח ביקור תיירים בירושלים  תושבי ירושלים.כלל התיירות ולרווחת 

 הקדושים בסביבתה ועשוי לתרום לפיתוח הכלכלה האזורית.
 

 פעולות הביקורת 
 

פרסם מבקר המדינה דוח בנושא אתרי תיירות בתחומי השיפוט של הרשויות  2010בשנת 
בדק שב ו 8201 נובמבר עדינואר בחודשים . 10הביקורת הקודמת) -המקומיות ובהן ירושלים (להלן 

היבטים שונים הקשורים בניהול אזורי התיירות בירושלים ותחזוקתם, כדי משרד מבקר המדינה 
של הנושא שלא  תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת ולבדוק היבטים נוספיםלעקוב אחר 

הנושאים שנבדקו הם ניהול התיירות, המידע הניתן לתיירים, שילוט אזורי התיירות  .בהנבדקו 
הנמצאים באזורים  בש"צים) -(להלן  תם של אזורי תיירות ושל בתי שימוש ציבורייםומצב תחזוק

ובמשרד  רל"י)ה -ברשות לפיתוח ירושלים (להלן  בעיריית ירושלים, רכהנע. הבדיקה אלה
 התיירות. 

 

 נורמטיבי מסד
 

לתחזוקת אתרי תיירות ביישוב אינן מוסדרות במפורש, חובותיה וסמכויותיה של רשות מקומית 
פקודת  -פקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן על פי  חובותיה וסמכויותיהכלל אולם הן מהוות חלק מ

למנוע מפגעים ומטרדים במרחב הציבורי, לנקותו, לפנות ממנו אשפה ולפתח גנים  עיריות)ה
מוטלת על  לפי הפקודה ,. כמו כן"שמירת המראה של חזיתות הבתים"וכן להורות על  ותשתיות
במקומות אלה  םשמות הרחובות במקומות בולטים "ולסימון הבנייני לקביעת האחריות העירייה

 1984-. חוק שמירת הניקיון, התשמ"דלפקח על הצגת מודעות ושלטיםכן האחריות ו ,במספרים"
את חובותיהן של רשויות מקומיות בתחום זה ומעניק אף הוא קובע  ,חוק שמירת הניקיון) -(להלן 

 . הרשותהשיפוט של במרחב הציבורי בתחומי  שמירת הניקיוןלהן, בין השאר, סמכויות לאכיפת 
  

                                                           
 ). 9.8.18( הודעה לתקשורתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   7
 .2.2.17), לוח 2018(מרץ  7201סקר תיירות נכנסת דו"ח שנתי משרד התיירות,   8
 .3.2.16), לוח 2018(מרץ  7201סקר תיירות נכנסת דו"ח שנתי משרד התיירות,   9

 .290 - 221עמ'  ,)2010בשנת (פורסם ) 2009( דוח על הביקורת בשלטון המקומימבקר המדינה,   10
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 תיירות בירושלים

 

 כמה חוקקה ירושלים עיריית .שונים עזר חוקי לחוקק העירייה סמכות מעוגנת העיריות בפקודת
עזר לירושלים (שמירת החוק חוקי עזר לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי וחזותו. כך למשל, 

מעניק לעירייה סמכויות אכיפה  ,)העזר לניקיוןחוק  -(להלן  1978-הסדר והנקיון), התשל"ח
לירושלים וחוק העזר  ;למניעת מפגעים במרחב הציבורי ולשמירת ניקיונו וחזותו של המרחב

חוק העזר  -(להלן  ותחזוקתם , קובע הוראות בדבר הצבת מודעות ושלטים1980-התש"ם), שילוט(
 .לשילוט)

 

 בירושלים התיירות ניהול
 

תיירות. כך, למשל, אזורי בסוגיות של ניהול העוסקים מפרסם מדריכים  11ארגון התיירות העולמי
ממליץ ). מדריך הניהול מדריך הניהול -(להלן  12יעדי התיירות ניהולמדריך ל פרסם הארגון

ביצירת סביבה שתאפשר לתיירים להפיק הנאה יעדי התיירות להשקיע מאמצים  לע לממונים
קיימא. השגת מטרה זו -תוך הבטחת רווחים לקהילה המקומית ופיתוח בר ,םיהמרבית מביקור

, וגם מדריך הניהולעל פי ממועד הגעת התיירים ליעד ועד עזיבתם.  בביקור,דורשת טיפול מתוכלל 
ארגון הניהול) שיתאם בין  -(להלן להקים ארגון לניהול היעד  מומלץ ,13מומחים בתחוםעל פי 

אסטרטגיה ב וינהיג אותםיעד ב הנוגעים לתיירות םמרכיביההגורמים האחראים לטיפול בכל 
 .אחידהעקבית למען מטרה 

 

שמדריך הניהול ממליץ לרכז תחת קורת גג אחת של ארגון הניהול: שירותי מידע  מרכיביםבין ה
אטרקציות, מיתוג של התיירות, טיפול בתשתיות בסיסיות, פיתוח וניהול  ייעד של לתייר, ניהול

 ד, פיתוח אסטרטגיה ומחקר ופיתוח.היעשל ושיווק 
 

הרשות המקומית עצמה והן בשיתוף הן על ידי מופעל פי מדריך הניהול, הארגון יכול להיות  על
מדריך הניהול מדגיש במיוחד כי יצירת סביבה חברתית, כלכלית  המגזר הפרטי.פעולה שלה עם 

ואף קודמת לשיווקו.  שלב הכרחי וחשוב ביותרופיזית המתאימה לביקור התיירים ביעד היא 
ח משאבי אנוש ופיתוח יצירת הסביבה המתאימה כוללת, בין השאר, תכנון וטיפול בתשתיות, פיתו

 מוצר תיירותי.
 

ת מ ק ת ה ו ש : ר ת י ת ל ש מ חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות,  נחקק 2005בשנת  מ
, שלפיו מוקמת רשות חוק הרשות) -(להלן  2005-, התשס"והתיירות וקשרי החוץ של ירושלים

ץ של כניות ופעילויות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוותייזום  שתפקידיה:
תיאום בין משרדי ממשלה, רשויות וגופים  ;עידוד היזמות בתחומים האמורים ;ירושלים

מועצת לפי החוק, מינוי  .לכךבכל הקשור  , סיוע וייעוץאספקת מידע ;העוסקים בתחומים אלה
 חוק זה. יןילענאותו  הסמיכההשר שהממשלה על הממשלה או  ראש על מוטל הרשות

 

והרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות בביקורת הקודמת נמצא כי חוק הרשות לא יושם 
 סיום הביקורת,עד מועד רת הנוכחית נמצא כי וקיגם בב וקשרי החוץ של ירושלים לא הוקמה.

 והרשות לא הוקמה. , חוק הרשות לא יושם2018 נובמבר
  

                                                           
מדינות, הוא פורום עולמי לנושאי מדיניות תיירותית ומקור לידע  161ארגון התיירות העולמי, שבו חברות   11

 מדינת ישראל חברה אף היא בארגון זה. מעשי בתחום.
12  (2007)  A Practical Guide to Tourism Destination Management UNWTO,. 
" ,Youcheng", in Destination Management: Challenges and OpportunitiesAlan Fyal למשל,  13

Wang and Abraham Pizam (Eds.), Destination Marketing And Management, CABI (2011). 



 - 8 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 

 תיירות בירושלים

הרשות כדי להביא לניהול איכותי של התיירות על משרד ראש הממשלה להבטיח את יישום חוק 
 בירושלים.

 

ל ו ה י צ נ י נ ו יימ ל ל פ י ש ר ת ת א ו ר י י לבחינת טיב השירות  בדוח הוועדה הציבורית :ת
נקבע כי בירושלים אין  14דוח הוועדה הציבורית) -(להלן  2008מאפריל  והמוצר התיירותי בישראל

צוין כי אחת מנקודות ו ,לחשיבות הענייןואין מודעות  אסטרטגיה מגובשת לניהול אתרי תיירות
ניקיון, תאורה, ( למכלול השירותים לתייר האחראיתהיא היעדר רשות עירונית  בענייןרפה והת

 . ועוד) שילוט, תחבורה, תנועה וחניה
 

 סמכויות לניהול התיירותהחלק מהועברו אל הרל"י  הביקורת הקודמתמאז נמצא כי  בביקורת
נותר טיפול בתיירות והגוף מתכלל לניהול התיירות בעיר, אין עדיין בירושלים  ,. עם זאתבירושלים

רכז תחתיו סמכויות מהלמשל, חסר גורם  מבוזר בין גופים רבים בתוך העירייה ומחוצה לה.
שיקולים הנוגעים לאיכות המרחב התיירותי, תחזוקתו ופיתוחו יובאו בחשבון כי  שיבטיחו
עיצוב המרחב ל בנוגע ,תכנון ובנייה בענייניכגון החלטות בעירייה, התהליכי קבלת  במסגרת
עניינים אחרים הנוגעים בו פיסול במרחב העירוניתאורה, שילוט, ריהוט רחוב,  היבטיב(העירוני 

 . iפיתוח המרחב העירוני ותחזוקתוובנוגע ל )לחזות המרחב
 

 מומחים בתחום התיירותהמלצות ומ ארגון התיירות העולמיהניהול של מדריך  תהמלצנוכח 
ותבטיח  לניהול כולל של התיירות בעיר, ראוי שהעירייה תשקול את הקמתו של גוף לאורך השנים

החלטות הנוגעות לאזורי התיירות, פיתוחם ותחזוקתם. פעילותו של האת שילובו בתהליכי קבלת 
למצב תחזוקתם  בנוגען ניכר מהליקויים שיוצגו להל חלק אשמאפשרת למנוע מר יתהיהגוף כזה 

  .בירושליםשל אתרי התיירות 
 

 אתהודיעה העירייה כי בעקבות הביקורת הבינה  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
כי האזורים הללו מטופלים צורך לסנכרן בין הגורמים המטפלים באזורי התיירות ולוודא ה

עמו שמשימתו לרכז את כלל "הפעילות . על כן, מינהל התפעול בעירייה מינה מנהל מטבהתמדה
 הפיזית במתחמי התיירות" ולדאוג לניקיון ותחזוקה שוטפים.

 

 ולא ,בעיר תיירותה מכלול הנושאים הנוגעים לניהולאת  תחת גוף אחד לרכז לשקולעל העירייה 
 והתחזוקה. הניקיון פעולות את רק

 

 מידע לתיירים
 לשכות מידע

 

מתן  ותמאפשר ןשה, משום (האינטרנט)המרשתת נדרשות גם בעידן הפיזי במרחב  מידע לשכות
מנם, בערי תיירות ו. ואבלתי אמצעי מגורם מקומי מוסמךיחס אישי לתייר וקבלת מידע באופן 

 .יש כמה מרכזי מידע ,איירס, מילאנו ופראג-מרכזיות בעולם, למשל ברצלונה, ברלין, בואנוס
ממוקמים במגוון אתרים שבהם מתרכזים התיירים וסמוך למסופי התחבורה  מרכזים אלה

 המרכזיים ולאתרים החשובים בכל עיר. 
 

בשער יפו,  ,15כי בירושלים הייתה לשכת מידע ממשלתית אחת בלבדנמצא בביקורת הקודמת 
ירות למתן מידע באזורי תי הצרכיםשמומנה והופעלה על ידי משרד התיירות, והיא לא סיפקה את 

לה לשכת מידע עירונית נוספו . במהלך הביקורת הנוכחית מרכזיים המרוחקים מהעיר העתיקה

                                                           
על ידי שר התיירות דאז, מר יצחק הרצוג. מינויה של הוועדה חודש במאי  2006מונתה בנובמבר הוועדה   14

בכתב המינוי של הוועדה הציבורית צוין כי טרם נעשתה  על ידי שר התיירות דאז, מר יצחק אהרונוביץ'. 2007
התבקשה לבחון אם יש מקום  והיא ,בישראלהתיירותי בארץ עבודה מקיפה לבחינת הנדרש בתחום השירות 

ולה בין הממשלה מעורבות ממשלתית כלשהיא או שיתוף פע יםלהכתבת הכללים ע"י השוק או שמא נדרש
 וגורמים שונים בענף התיירות.

לשוני על שלל האטרקציות בירושלים. כמו כן, נציגי השירות בה נותנים -הלשכה מספקת מידע מודפס רב  15
 לפונים מידע והסברים בעל פה.
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 תיירות בירושלים

 המוצבות 16"משאיות מידע"שלוש ו 2018ספטמבר בבתחנת הרכבת על שם יצחק נבון שנחנכה 
 .לשוק מחנה יהודה, כיכר צה"ל ומוזיאון ישראלבסמוך 

 

ג ו ר ד ה ש נ ב ת מ כ ש ת ל ו ר י י ת ניהלו הרל"י  2017עד  2016בביקורת נמצא כי בשנים  :ה
לנוכח צורך  . זאתומשרד התיירות מגעים לשדרוג מבנה לשכת התיירות הממשלתית בשער יפו

להרחבה ניכרת של לשכת התיירות, הוספת ספרייה, שינוי אמצעי התצוגה ושיפוץ  שהעלתה הרל"י
בשטח שאו פרי ולא חל שינוי של ממש . אולם המגעים לא נכולל של החזית ומבנה השירותים

 .המבנה, בתפקודו, בתצוגת המידע ובחזותו החיצונית
 

 היא רואה חשיבות עליונה בנושא "י כיהרלמסרה  2018למשרד מבקר המדינה מדצמבר  בתשובתה
התקדמות פרויקט שדרוג הלשכה בשער יפו היא -איאספקת מידע לתייר. היא ציינה כי בעקבות 

 שבהן") מידע("משאיות  ניידות מידע תחנות שלושהצבת  - אלטרנטיבית כניתופעלה לקידום ת
ולקבל מידע  Jerusalem City Pass", לקנות כרטיס WIFI"-ה לרשת חינם להתחבר, השאר בין, ניתן

"י מספקת פרסומים בנושאי התיירות בירושלים למרכז מידע הרלעל אירועים בעיר. במקביל, 
 את האפשרות ישראל בתחנת הרכבת החדשה על שם יצחק נבון והיא אף בוחנתשמפעילה רכבת 

  להציב דיילי מידע בתחנת הרכבת בנמל התעופה.
 

 - על משרד התיירות ועל הרל"י לקדם את המגעים שניהלו בעבר בעניין הצורך בשדרוג הלשכה
 רכי התיירים.ווהתאמתה לצ הרחבתה

 

ב ע  ד י מ ה ת  כ ש ל ל  ע ע  ד י במ ר  ת א ה ת  ו ע צ מ :מא ת ת ש  באתר במרשתתנמצא כי  ר
יש קישורית המיועדת לקבלת מידע על לשכת המידע אך ורק באתר  שהקימה הרל"י (ראו להלן)

לא ניתן למצוא כלל מידע על לשכת המידע בגרסת האתר בשפה הגרמנית  ;17בגרסה העברית
אם באנגלית, ברוסית, באיטלקית ובצרפתית המידע מופיע רק ואילו בגרסאות האתר  בירושלים

 .החיפוש ניתבחלו רושמים את שם הלשכה באופן יזום
 

, שהיא הלשכה העיקרית למתן מידע לתיירים בשער יפו הלשכהעל הרל"י להבטיח שהמידע על 
 בשפות השונות.יהיה נגיש באתר במרשתת בגרסאותיו  בירושלים,

 
 ירות בירושליםהרשמי לתיהמרשתת אתר 

 

חשוב ומרכזי  כלי משמשתהמרשתת , הציבור הרחבלם שבו השימוש במרשתת הפך לנחלת ובע
. האתר במרשתת ושירותי תיירות יעדי תיירות בנושאד בידי גופים האחראים על הפצת מידע ומא

לפני בואם ליעד ובמהלך שהותם בו.  עדכני למידעד של קהלים שונים ומאפשר חשיפה רחבה מא
ת חוויועם חבריהם ברחבי העולם חלוק לתיירים שימוש ברשתות חברתיות מאפשר לכמו כן, 

המלצות של גוף רשמי כזה או מבאתר. המלצות מחבר לא אחת זוכות לאמון רב יותר  םרביקומ
 אחר.

 

והיא  האתר) -(להלן  iTravelJerusalem ששמו במרשתתהרשמי לתיירות הקימה את האתר  הרל"י
. האתר מספק מידע רב במגוון שפות על שירותי הסעדה ותיירות, קניות, אתרי ביקור, מפעילה אותו

אזורים שונים בעיר  של תצלומים ומפותמכיל ו מקושר לרשתות חברתיותהאתר אירועים ועוד. 
 .בהם יעדים נבחרים עם

 

ע ד י א מ ן ל כ ד ו ע תעריפי הנסיעות  אפשר למצוא אתבין פרטי המידע שהאתר מספק  :מ
תעריפים לא מעודכנים נמצא כי  2018בגלישה באתר באוגוסט תדירות הרכבות. את ברכבת הקלה ו

, ברוסיתגרמנית, בגרסאות ב -ותדירויות לא מעודכנות , איטלקיתוברוסית גרסאותיו בבמצוינים 
מסעדה והוזכרו מסעדה שנסגרה  -דיוקים נוספים -איכמו כן, נמצאו  .בצרפתית ובאיטלקית

 ועוד.  השתנה סגורה לרגל שיפוצים, לא עודכנו כתובות של מסעדות שמיקומןה

                                                           
ם מדובר במעין כלי רכב ניידים שבהם נותני השירות מספקים מידע תיירותי מודפס לכל דורש, וכן עוני  16

 לשאלות הפונים בנושא.
 מדובר במידע על שעות פעילות הלשכה, כתובתה וסוג השירותים שהיא מספקת לתייר.  17
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 תיירות בירושלים

ב ו ב ר ת ע ו פ פעמים לא מעטות נמצא כי חל ערבוב בין השפות באותו הדף. כך, למשל, באתר  :ש
. בדומה לכך, באתר בשפה האנגליתבשפה ובית רוטשילד תיאור מגרש הרוסים מופיע ברוסית 

 הצרפתית תואר שער יפו בשפה הרוסית, וכן החומה הדרומית והר הזיתים תוארו בשפה האנגלית.
בית תיאוריהם של כך למשל  :השתרבבות האנגלית לתוך האתר באיטלקית שכיחה במיוחד

קדוש, וכן כתובות פסל הסבלנות, בית רוטשילד וכנסיית אנדרו ה -טיילת גולדמן  ,המשפט העליון
באתר בגרמנית לא תורגמו כתובות האתרים  .כולם מופיעים בשפה האנגלית - רבים אתריםשל 

 .לגרמנית
 

שירות לקהל המבקרים בעיר,  למתןבשפות הזרות חיוני  מהימןעדכון שוטף של האתר ומתן מידע 
 המידע השגוי באתראת לתקן על הרל"י  לאומית.-ןבייעד חשוב לתיירות  משמשתהכראוי לעיר 

ולקבוע הנחיות לעדכונו השוטף. כמו כן, עליה לבדוק את הגרסאות של האתר בשפות השונות 
  .להתאים את המידע לשפה הנדרשתו

 

החליטה  היא מסרה הרל"י כי בעקבות הביקורת 2018בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
תגלו ותמשיך לקיים הפעלה לתיקון הליקויים ש, "להפעיל נוהל בקרת איכות באופן תדיר יותר"

 .ומהימן מדגמית מעת לעת ולהקפיד על הנגשת מידע מעודכן בקרה
 

 מידע תיירותי מודפס
 

מידע לא , שכן על גוף ממלכתי המפרסם ומפיץ מידע כלשהו לציבור לדאוג לנכונותו ולעדכניותו
 .ורימהימן עלול להטעות את הציבור ולפגוע בתדמית השירות הציב

 

 iTravel Jerusalemשלחוברות מאותו סוג כמה בשניים מסיוריהם אספו עובדי משרד מבקר המדינה 
כי קיימים מדריכים באנגלית, עברית, רוסית, צוין ובפורטוגזית. באתר  בגרמנית, באיטלקית

קיום המדריך בשפה הפורטוגזית לא צוין באתר. עוד אך  ,ספרדית, איטלקית, גרמנית וצרפתית
אמור להיות מעודכן האתר, כל המידע  לפיולכן,  ,כי המדריכים מתעדכנים כל שלושה חודשיםצוין 

 .לשלושת החודשים האחרונים
 

 . מעודכן לא ומידע ליקויים יש בחוברותלהלן עולה כי שיוצגו  םמהממצאי
 

פורטוגזית) באיטלקית וב(בגרמנית, נבדקו ו 2018חולקו באוגוסט המהדורות שיצוין כי ראשית, 
 .ןמעודכנות במועד חלוקתהיו  הןלדעת אם ולכן לא ניתן  ,תאריך הוצאה לאור ולא נשא

 

יש מפה משלו, לצד  אזורלכל  .מחולק, בין היתר, לפי אזורים שונים בירושליםהחוברות תוכן 
רגמו לשפת ובחוברות אלה לא תשנכללו כל המפות  .שנמצאים בו תיאור מילולי של אתרים שונים

 יתד על מי שאינו דובר אנגלועלול להקשות מאהדבר באנגלית, נותרו עם כיתובים החוברת אלא 
 להתמצא במפה.

 

ואילו  ,בשפת החוברת צויניםבחלק התיאורי מ האתרים שמות מהמקרים בחלק כי נמצא ,כן כמו
וסר התאמה ח נמצאועוד,  זאת .לטיניות באותיות הרשוםהעברי  םמבש מצוינים הםעל גבי המפה 

במפה  צוינו האתרים -בין הסימון במפה עצמה ואופן שבו צוינו שמות האתרים במקרא למפה ין הב
 דבר, )בגרמנית חוברתב למעט( תאלה הופיע בשפת החובר למפות המקרא ואילו, אנגליתה שפהב
 חלקבגרמנית  במדריךלתרגם את שמות האתרים במקרא לשפה האנגלית.  שתמשהמ את מחייבה
 המידע עדכניות-אילא פחות שהאזהרות על  תמוה .תאנגליב צוינו האתרים בחלק התיאורי שמותמ

 .באנגלית הופיעו בגרמנית בחוברת
 

מיקום האתרים המתוארים בכל לפניות ממוקדות אין ה בחלק התיאורי במדריכים, נוסף על כך
 .18המצורפת מפהב קטע

 
 

                                                           
 כגון על ידי מתן מספרים על המפה או ציון ריבוע במפה שבו יש לחפש אתר כזה או אחר.  18
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 תיירות בירושלים

 שהוצמדו לאתרים עוד נמצא כי לא אחת המספרים לסימון האתרים על המפות או הסמלילים
בכמה כמו כן,  .קריאת המפהומקשים על  )רחוב או אתרשל שם (הכיתוב במפה מ חלקמכסים 

רחוק מדי מהאתר  תר המופיע במקרא נמצאותהמציינות את מיקום האמקרים ספרות האתרים 
 .ומקשות על איתורו עצמו במפה

 

, וכן נמצא כי צוין על גבי ותכתובות של חלק מהאתרים בחלק התיאורי נמצאו שגויכן, ה יתר על
יתרה מזו, המדריך  המפות מיקום שגוי של חלק מהאתרים, בהם בית ראש הממשלה ברחוב בלפור.

עלול לגרום עוגמת נפש לתייר הדבר  - שונה ןאו ששמ עוד ותקיימ ןשאינ מסעדותבפורטוגזית מכיל 
בחלק הופיע בכל המדריכים  תת את רגליו אל המסעדות האמורות ומגלה כי אלו נסגרו.כמה

 מועדון מסוים, אך על המפה הופיע במקומו שם של תיאטרון שנסגר והמועדון החליפו. התיאורי
 

למשל, במדריכים  ד לעין.ובמדריכים גם לא מעט טעויות כתיב הבולטות מאזאת ועוד, נמצאו 

"; Christian Quarter" במקום "Cristian Quarterבגרמנית, באיטלקית ובפורטוגזית רשום "
 מסוימת בשגיאות כתיב.אכסנייה פורטוגזית רשום שמה של בבמדריכים בגרמנית, באיטלקית ו

 

רותי המחולק יעל עדכניות המידע התי מספיק אינה מקפידה כי הרל"י מכלל האמור לעיל עולה
 .iiאיכות הצגתולתייר ועל 

 

של החומר  העדכניותעל  הקפדתה-איכי  רל"יהמשרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים ול
. להתמצא במרחב עלולה להטעות את התייר ולהקשות עליו בהירותוהמחולק לתייר ועל 

 .תדמיתה של ירושליםוהיא עלולה לפגוע ב מכבדתאינה התנהלות זו 
 

כי בעקבות הביקורת תציין  הרל"ימסרה  2018מדצמבר למשרד מבקר המדינה בתשובתה 
בפרסומים בכל השפות את מועד הוצאתם ותוסיף משפט המדגיש כי המידע שבפרסום נכון לעת 

היא דואגת הרל"י כי  מסרהעוד הוצאתו, ולכן כדי לוודא את נכונותו יש לעיין באתר שבמרשתת. 
ירותי בכלל, יש לקחת בחשבון שבתחום הקולינריה בפרט והתחום התי" אך ,המידע לעדכניות

". כמו כן, שמרגע הורדת המוצר לדפוס, יש קושי בעדכון המידע בחוברתכך ישנם שינויים תכופים 
 הם עתההוכנו בפורמט חדש ו 2019כי המדריכים בעברית, באנגלית וברוסית לשנת  הודיעההרל"י 

 חברתיות.גם לרשתות את הקורא מפנים חווייתיים יותר, כוללים כתבות עומק בנושאים שונים ו
 

 שילוט מידע ורחובות
  םועיצובהשלטים  תהצב

 

 הם חלק מהמרחב העירוני ויש חשיבות לאופן הצבתם, לעיצובם ולתחזוקתם הכוונה שלטי
על הצבת שלטים  הפיקוחבדבר  עירייה של וחובותיהנקבעו סמכויותיה  העיריות בפקודת הנאותה.

לשילוט נקבעו הוראות בדבר הצבת מודעות ושלטים  העזר בחוקמטרדים ומפגעים.  ומניעת
קיבלה מדיניות זו  .יצוב המרחב העירוניעלבנוגע בשה מדיניות יעיריית ירושלים ג ותחזוקתם.

המדריך לתכנון רחובות השיקה העירייה את  2010. בשנת העירייה מהביטוי בכמה מדריכים שפרס
פורסם על יסוד מדריך  2013-ירות ופשטות. בעיצוב כגון עקביות, בהללים שקבע עקרונות בירוש

, תוך מדריך רחובות העיר העתיקה) -(להלן  זה מדריך מיוחד לתכנון רחובות העיר העתיקה
מדריך רחובות העיר ב הכתוב על פי. של העיר העתיקה התאמה ופירוט בשל מאפייניה הייחודים

לפשט את מכלול רכיבי המרחב הפתוח בעיר העתיקה, לגבש אותם לשפת " היא והעתיקה, מטרת
היה נוכח ירחוב אחידה ומובחנת המותאמת לימינו ולהבטיח שהמרקם הייחודי של העיר העתיקה 

 במלוא הדרו".
 

ההתמצאות בירושלים מורכבת, כל הכוונה  צוין כי 2012-בשה העירייה ביכנית האב לשילוט שגובת
המצב הקיים  חוש שפות וקיים קושי ליצור היררכיה מסודרת של יעדים. ניתוחייבת להיות בשל

ריבוי של שלטים העונים על צורך דומה, אין יש כנית העלה כי וצוות התכנון של התבידי בעיר 
תיאום בין הגופים השונים המציבים שלטים, לחלק מהשלטים אין גורם מתחזק לאחר הצבתם 

 .השלטים למיניהםת בין ולא קיימת שפה עיצובית המאחד
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 תיירות בירושלים

לק מאזורי התיירות רט צוות התכנון עדיין נפוצים בחימהליקויים שפבביקורת נמצא כי חלק ניכר 
 :להלן פירוט .המרכזיים בעיר

 
ר י ע ה  ה ק י ת ע הה י ת ו ב י ב ס  ו

 

הם הכוונה ה חלק משלטיבעיר העתיקה נמצא כי לצד שלטים מושקעים ומעוצבים בהקפדה רבה, 
הדבר יוצר . ומאולתרים , שחוקיםאחידים-בלתי - אנגליתבעברית או בכתובים  -ים לשוני-חד
רושם של היעדר יד מכוונת הקובעת אחידות בשילוט תים עומס ופגיעה בחזות העיר ומותיר ילע

ממצאים דומים הוצגו  .ומתאמת בין כל הגורמים הנוגעים בדבר בעיר העתיקה המרחב הציבורי
 .iiiגם בביקורת הקודמת

 

בכניסה לרחבת כנסיית הקבר, אחד האתרים הקדושים ביותר לעולם הנוצרי, יש גיבוב כך למשל, 
 שונות וחלקם שחוקים ומוזנחים. שנועדו לתכליות צורות שונות ב רב של שלטים

 

 בכניסה לרחבת כנסיית הקבר מסוגים שונים לטיםשגיבוב של : 1תמונה 

 
במהלך הביקורת, בחודשים ינואר, פברואר, למו על ידי צוות הביקורת ובדוח זה צכל התמונות 

 מעט התמונות שמתחתיהן צוין אחרת., ל2018אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 
 

שלטים  , בין השאר,נמצאוסמוך לרחבת הכותל המערבי ובדרך לכותל הקטן ברובע המוסלמי 
לתכנון  , מאולתרים ומנוגדים לעקרונות שנקבעו במדריךחלקם נראים זמנייםו, בעברית בלבד

 כיכר מוריסטן. אזורגת שמנים וב אזורגם בנמצאו . שלטים דומים רחובות ירושלים
 

 מאולתר ומוזנחשילוט : 2תמונה 

  
 בעיר העתיקה. -אזור גת שמנים למרגלות הר הזיתים; משמאל  -מימין 
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 תיירות בירושלים

 קבר דוד המלך, חדר הסעודה האחרונה, כנסיית דורמיציון ועוד -גם בהר ציון, אזור רווי אתרים 
 .בלתי אחידים, מאולתרים ומוזנחים בשפות שונותשלטים נמצאו  -

 

שם נמצא שילוט רב, מגובב  - דל דוד ובדרך אל טיילת החומותליקויים דומים נמצאו גם סמוך למג
 ומאולתר.

 

 מאולתר ליד מגדל דודמוצב באופן ששילוט מגובב : 3תמונה 

 
 

ט לאתר "מרתף השואה" בהר ציון. בכניסה לאתר מוצגים שלושה וליבולטת נוספת היא הש הדוגמ
 אחד השלטים אף תלוי על עץ ומשחית את הנוף. .ד בעיצובם שתכליתם אחתושלטים שונים מא

 

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי העומס בשילוט וחוסר אחידותו פוגעים בחזות 
לאומי -ןמרכז דתי ביכהמרחב הציבורי ואינם מכבדים את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל ו

 העירוניבמרחב  באחריות לשמירת הסדרהנושאת  ,הקדוש לשלוש הדתות. על עיריית ירושלים
באופן מושכל ומתוכנן. עליה לפעול בהתאם לעקרונות להבטיח ששלטים יוצבו  ,ולעיצובו

 באה לידי ביטוי במדריכים לעיצוב שפרסםה ,בשה בנושאימדיניות שהיא עצמה גלהמקצועיים ו
 .כנית האב לשילוטוובת אדריכל העיר

 

"י למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת בשיתוף עם עיריית הודיעה הרל 2018בתשובתה מדצמבר 
בעיצוב כדי לאפשר יותר גמישות  זאת ההנחיות המקצועיות לאחידות בשילוט,ירושלים להרחבת 

לא היא וני לש-החדעם הכיתוב השלטים את כמו כן, לפי הרל"י  שילוט תוך שמירה על אחידותו.ה
 .ושוב שובנתלים מחדש  םה םתפעולות להסרשנעשו  אף על פיו הציבו, העירייה ולא

 

הצבתו  ולמניעת הסרתומבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול ביתר שאת ל משרד
 . שהיא קבעה בכללים עומד שאינושל שילוט 

 
ר  ד ע י בה ת  ו ב ו ח ר ה ת  ו מ הש ד ו ה י ה  נ ח מ ק  ו  ש

 

שמות הרחובות במקומות  לקביעת מוטלת האחריותפקודת העיריות קובעת כי על העירייה 
 במקומות אלה במספרים". םבולטים "ולסימון הבנייני

 

 ,שני רחובות ראשיים, בין רחוב יפו לרחוב אגריפסשל שוק מחנה יהודה בנוי בעיקרו כמערך 
ורחובות קטנים המקשרים ביניהם. זה כמה שנים שהשוק משמש לא רק את הבאים לרכוש בו 

הרואים בו אטרקציה תיירותית ופוקדים, בין  ,גם את התיירים הרביםבעיקר מוצרי מזון אלא 
 היתר, את בתי הקפה והמסעדות שנפתחו בו.
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 תיירות בירושלים

כך, למשל, בכניסה  .בביקורת נמצא כי בחלק ניכר מרחובות השוק אין שלט המציין את שם הרחוב
נמצאו מספרים  מרחוב יפו לרחוב עץ החיים, וכן ברחובות התפוח, האפרסק והשקד. זאת ועוד, לא

 ין. כל אלו מקשים על ההתמצאות בשוק.יהמציינים את מספרו של כל בנ
 

בהתאם להוראות משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול לשילוט הרחובות 
כמו כן, עליה  במרחב העירוני. העיר התמצאות התיירים ותושביאת להקל על מנת , הפקודה

 נה במתחם השוק.לשפר את שילוט ההכוו
  ת השלטיםליקויי תחזוק

 
ה ק י ת ע ה ר  י ע  ה

 

שלטים וחוסר אחידותם, בביקורת נמצאו הבדבר ריבוי שנזכרו לעיל נוסף על כל הממצאים 
הירוד של השלטים. שלטים רבים נמצאו מלוכלכים או  הממצאים רבים הנוגעים למצב התחזוק

מדבקות או  שעליהם ושלטים לא מתוחזקים. כמו כן נמצאו שלטים דהויים, שלטים שרוטים
 .ivמדבקותוסרו מהם כתמים שנותרו לאחר שה

 

  ליקויי תחזוקה בשלטים ברחבי העיר העתיקה: 4תמונה 

 
 

כמו כן נמצאו תמרורים פגומים ומלוכלכים בסביבת שער ציון ושער יפו, עמודים נטויים, שלטים 
 מכוסים במדבקות.ושלטים מעוקמים 

 

ירוד, חלקם  הבביקורת הקודמת נמצאו שלטים רבים המציינים את שמות הרחובות במצב תחזוק
מהליקויים תוקנו והשילוט  מנם ניכר כי לא מעטוהגדול הרוס כמעט לגמרי. בביקורת הנוכחית א

 , אולם עדיין בחלק מהרחובות נמצאו שלטים דהויים או שבורים.ברובו ברחבי העיר העתיקה תקין

 
 שלטים פגומים המציינים את שמות הרחובות בעיר העתיקה: 5תמונה 

 
 

הודיעה הרל"י כי היא פועלת בשיתוף עם עיריית  2018בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ושלים לתקצוב פעולות תחזוקת השלטים בעיר העתיקה ברמה שלא רק תאפשר את תחזוקת יר

 לעיתים קרובות יותר". ]של השלטים[נקיונם  ]את[השבר, אלא גם את "תחזוקת המנע ואף 
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 תיירות בירושלים

נערך  2019ינואר במהלך חודש כי  2019עיריית ירושלים השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר 
 השילוט ינוקה אחת לחודש.  מעתה ואילךמבצע ניקיון של כל השילוט בעיר העתיקה, וכן נקבע כי 

 
ת י פ צ ת י  ר ו ז א ו ת  ו ל י י  ט

 

רב על הנוף  לספק למבקר מידעאשר אמורים בטיילות הוצבו שלטי הסבר, מפות ואמצעי שמע 
שלט המציין את חניית וכן שלטים המציינים מתקן מי שתייה  כמו כן ישהנשקף מנקודות התצפית. 

 .הנכים. בטיילת הר הצופים הוצבו לוחות שיש המנציחים תורמים
 

ממצא שהוצג גם בביקורת הקודמת. כמו כן, נמצאו  -בטיילת ארמון הנציב נמצאה מפה פגומה 
ע הרוס, שלטי עירייה חלודים ללא כל כיתוב עליהם ותמרור חניית נכים מפגעים כגון: מתקן שמ

והגרפיטי שצויר על לוח  ,עקום. בטיילת הר הצופים חסר שלט ההסבר ונותר רק מתקן התמיכה בו
של  םהנצחת התורמים נמחק באופן שהותיר כתמים לבנים על הלוח. מפגעים אלו פוגעים בחזות

 של הזנחה וזלזול במבקרים., ויוצרים תחושה הללוהאתרים 
 

 הנציב ארמון בטיילתשמע הרוס  ומתקן פגומה מפה: 6 תמונה

 
 

 הר בטיילת חסר ושלט גרפיטי מחיקת לאחר ההנצחה לוח על שנותרו כתמים: 7 תמונה
 הצופים

 
 

י ר ו ז א ר  א ר ש י ע  ה
 

חלקו ייעודי לתייר וחלקו שילוט המיועד להסדרת תנועת  -שילוט רב  קייםגם ברחובות העיר  
רבים  במקומותבעיר. כמו כן יש שלטים לציון אירועים היסטוריים ולהנצחה. והחניה הרכב 

דם. כמו כן יהשילוט נמצא פגום, עקום או שבור, והעמודים שעליהם הוא הוצב נמצאו נוטים על צ
 לו נמצאו בצירים מרכזיים, בגנים ובכיכרות. נמצאו שלטים מוכתמים. מפגעים א
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 תיירות בירושלים

  מיםפגו יםותמרור שילוט: 8 תמונה

 
 .ליד משכן הכנסת -משמאל ; במרכז העיר -באמצע ; בגן הפעמון -מימין 

 

שלטים בלויים או כמה בשוק מחנה יהודה, נוסף על היעדר שלטי רחוב שתואר לעיל, נמצאו 
 ,המוצבת באחת מהכניסות אליו ,אחת משתי המפות של השוק ,מותקנים בצורה רשלנית. כמו כן

 הושחתה.
 

 יהודה במחנה רחובותהמציינים שמות  שלטים: 9 תמונה

 
 

כדי  פי סמכויותיה בפקודת העיריות ובחוק העזר לשילוטנקוט פעולות על ל ירושליםעיריית  על
תחזוקתם הראויה של  להבטיח אתורות יבאזורי תי במרחב הציבורי טולהסדיר את נושא השיל

 .ואת חזותם של אזורי התיירות ברחבי ירושלים השלטים

 
  תיירות אתרי תחזוקת

 העיר העתיקה והר ציון
 

ערכים  מגוון להיש העיר העתיקה בירושלים מוכרת כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. 
כנסיית  כמו בתחומה אתרים מרכזיים וקדושיםהיסטוריים, דתיים, תרבותיים ואדריכליים. 

 76%משרד התיירות, שערך  2016על פי סקר התיירות הנכנסת לשנת הקבר, הר הבית והכותל. 
ביקרו בכותל המערבי  םרוב .לבקר בירושלים) מאלה שביקרו בארץ, הגיעו אישמיליוני  2.3-(שהם כ

הזיתים  הרבו דולורוזה ויהוב), 52%כנסיית הקבר (ב ),62%היהודי (ברובע מכלל המבקרים),  67%(
  .בכל אחד מהם) 43%(

 

לצד יהודי, מוסלמי, נוצרי וארמני. ברובעים אלה יש  -העיר העתיקה מחולקת לארבעה רובעים 
 שווקים, בתי קפה, מסעדות וחנויות. -מבני מגורים פעילות מסחרית 
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 תיירות בירושלים

על  קברו של דוד המלך -שלושה אתרים חשובים כאמור נמצאים  , הסמוך לעיר העתיקה,בהר ציון
 וכנסיית דורמיציון הגרמנית.  19, חדר הסעודה האחרונהפי המסורות

 
ר י ע ה ב  ח ר מ ה ח  ו ת י פ ל ם  י ט ק י ו ר פ ב ת  ו ע ק ש יוה ת ע ה ר  י ע ב י  הנ  ק

 

מיליון ש"ח.  128-הרל"י בעיר העתיקה פרויקטים בעלות כוללת של כסיימה  2017עד  2014בשנים 
 הפרויקטים הבולטים בהיקפם ובעלותם:לוח המפרט את להלן 

 
 : השקעות של הרל"י בפרויקטים נבחרים בעיר העתיקה1לוח 

 הפרויקטשם 

 ועלות
ליוני י(במ

 מהותו סיומו מועד ש"ח)

המרחב הציבורי שיקום 
 2015מאי  40 בשער יפו

 כולל ,פיתוח ושימור של המרחב הציבורי בשער יפו
שיפור שדרוג הריצוף, טיפול בארכיאולוגיה, 

חזיתות התנועה, שדרוג והנגישות התאורה, ה
 ועוד.

 2016יוני  27 פיתוח מתחם הר ציון

 ,המרחב של קבר דוד וחניון שולחן דוד שדרוג
דרכי הגישה לקבר שיפור ה, טיפול בארכיאולוגי

החניון  הסדרתדוד ולחדר הסעודה האחרונה, 
, שיפור הריצוף והתאורה, התקנת המוביל לקבר

 ועוד.מרחב בעבודות שימור ביצוע  מצלמות,
שלב א' של שיקום 
המרחב הציבורי ברחוב 

 2017אוקטובר  19 הגיא

שדרוג החזיתות, הריצוף והתאורה, חידוש 
אנשים עם וביוב והנגשת המרחב לתשתיות מים 

 ניידות.ב ותמוגבל

 2016נובמבר  9 שדרוג המונומנטים

והארת  (מתקני מים עתיקים) הטיםהְר השמשת 
המונומנטים ואתרים שונים ברחבי העיר העתיקה 

 של הרל"י. שנתית-בהתאם לתוכנית רב

 של השלמה ושיקום
 2015יוני  5 השילוט

תיקה לתיירים התמצאות בעיר העלמערכת  תרייצ
 םקבלת מידע על אתרילו מהארץ ומחו"ל

חיזוק תחושת הביטחון של לצורך  ושירותים,
 התייר.

שיקום  -טיילת הר ציון 
 2018מרץ  3 המרחב הציבורי

 ,טיילת צמודה לכביש מעלה השלום הקמת
ממצפור החלונות לצומת חניון הסינמטק ובריכת 

, פינות הנגשה, ףכולל מאחזי יד, ריצו ,הסולטן
 ישיבה ועוד.

  .הרל"ימקור: נתוני ה
 

 עשרות מיליוני שקליםבעשור האחרון העיר העתיקה הושקעו  אזורעולה כי במכלל האמור לעיל 
קשה ליהנות מפירות ההשקעה , אולם הציבורייםשדרוג המרחבים לצורך ו ושימורלצורך פיתוח 

מצב הניקיון והתחזוקה של חלקים  ,כפי שיפורט להלןלא הבטחת ניקיון ותחזוקה הולמים. ב
 .v, בכי רערבים כאמור , לרבות כאלה שהושקעו בהם כספיםאזוררבים ב

 

שפותחו על (כולל באזורים מספר  עובדי משרד מבקר המדינה ביקרו ברחבי העיר העתיקה פעמים
ויש בהם  ,מוזנחים ומלוכלכים. מהממצאים עלה כי אזורים רבים בה ידי הרל"י בשנים האחרונות)

 להלן הממצאים: .ניכרים מפגעים חזותיים
 
 
 

  

                                                           
תפסו אותו החיילים חדר שבו לפי האמונה הנוצרית סעד ישוע עם תלמידיו את סעודתו האחרונה בטרם   19

 הרומיים בגת שמנים.
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 תיירות בירושלים

ן ו י ק י ה נ ר י צ א י  ל כ  ו
 

תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום ציבורי או פרטי במידה לפי פקודת העיריות, העירייה 
 פחי קןותקיים במצב טוב ומלו תקין. לשם כך על העירייה להלבריאות הציבורה סכנה והמהו
 שלא באופן וחזקותשי גודאלו אשפה בהם ומאספים שמניחים קיבול כלי ושאר ציבוריים אשפה

 ת הציבור.לבריאו מפגע או מטרד יהוו
 

כי חלק מהמתחמים גם בביקורת הנוכחית נמצא  ,20בביקורות קודמותממצאים שנמצאו בדומה ל
ויש לפעול  דורשים תשומת לב מיוחדת של העירייהמוקדים כמה  .בעיר העתיקה אינם נקיים

 .21בהם ור רמת הניקיוןפלשי
 

ליד כלי אצירה בכל מיני אזורים בעיר היא הצטברות ערימות אשפה שנמצאו אחת התופעות 
  .viחזותי אלא גם תברואתיק שאינו ר. מדובר במפגע ובשעות שונות

 

 סביבתו בברחוב הגיא וערימות אשפה ופסולת : 10תמונה 

 
 

 ,וביל בין השאר אל הר הבית ואל מסלול הצליינים בגן הקברהמ ,ומרשיםשער שכם הינו שער גדול 
ממנה ש -מערת צדקיהו סמוכה אליו נות הכנסייה האנגליקנית קבור ישוע הנוצרי. ושבו לפי אמ

 לפי האמונה היהודית כרה המלך שלמה את האבן לבניית בית המקדש הראשון. 
 

. סמוך בתחומהוהן  העיר הן מחוץ לחומות -ד ונמצא מוזנח מאהוא השער  אזורבביקורים שונים ב
צפה מחוץ לחומות הסמוכה לשער במזרקה  נמצאה פסולת. ,לשער, בגן ריצ'רד ודורותי רובין

 .פיח ואשפהנמצאו מול השער ובחלק מהגומחות אשפה, 
  

                                                           
ניקיון  -, בפרק "עיריית ירושלים )2008( המקומי בשלטון הביקורתעל  דוחותראו למשל מבקר המדינה,   20

 .752 - 715העיר", עמ' 
 .ראו פירוט נוסף בפרק על פעולות עיריית ירושלים לשיפור ניקיון העיר  21
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 תיירות בירושלים

 

 כתמי פיח, לכלוך, אשפה והרס סביב הגומחות - מפגעי ניקיון ברחבת שער שכם: 11תמונה 

 
 

 ,אשפה גדוליםבמעלה מדרגות מוויה דולורוזה אל המתחם הקופטי נצפו ריכוזי ברובע הנוצרי, 
. באחד הסיורים אף נמצאו שקי אשפה תלויים (ראו להלן) בכלי אצירהבשל מחסור ככל הנראה 

  .על הגדר
 

 ברובע הנוצרי עולים על גדותיהםשקיות זבל ופחים : 12תמונה 

 
 

משער שכם ועד לכניסה העיר העתיקה הרובע המוסלמי של רחוב הגיא הוא רחוב החוצה את 
משעולים המובילים כמה יה דולורוזה ועם ווהלאורכו הוא נפגש עם  הכותל המערבי.לרחבת 

אשר  ,משופע במעברים מקומריםומדובר ברחוב צר ברובו  .לכותל הקטןולכניסה להר הבית 
 סיורימסגרת במשמש תיירים רבים הממשיכים מוויה דולורוזה אל רחבת הכותל המערבי. 

העולים המדינה ברחוב נמצאו לאורכו ערימות אשפה ופחים  משרד מבקר ביצעו נציגיש ביקורת
 על גדותיהם.

 

 ך רחוב הגיארעולים על גדותיהם לאוהערימות אשפה ופחים : 13תמונה 

 
ליד אחת  -ויה דולורוזה; משמאל והגיא  ותרחובהליד האכסנייה האוסטרית בפינת  -מימין 

 .הקשתות ברחוב הגיא
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 תיירות בירושלים

 
עתיקה. הוא מחבר בין תחילת ויה האחד משמונת שערי הכניסה אל העיר  הואשער האריות 

וממנה אל גת שמנים ובית הקברות היהודי העתיק של  ,למעבר אל דרך יריחו העתיקהדולורוזה 
 .וריםסיבכל ה אשפה ופסולת מפגעיהיו ירידה מהשער אל דרך יריחו בהר הזיתים. 

 

 ך יריחוירידה משער האריות לכיוון דרה: 14תמונה 

 
 

בין שער האשפות לשער ציון, מחוץ לחומות, יש שרידים ארכיאולוגיים מרשימים, מערות ושבילי 
ניכר חוסר הליכה לא סלולים המאפשרים תצפיות נוף יפות והליכה בצמוד לחומות. במסלול זה 

 נמצאה רמת ניקיון ירודה.טיפוח ו
 

פירטיות וגם מפגעי ריח  במתחם הר ציון נמצאו בכמה מקומות ערימות אשפה ופסולת, מודעות
 .viiושתן

 

 בהר ציון ומודעות פירטיות פסולת ,אשפה: 15תמונה 

 
 

 מחברת בין מתחם הר ציון לגשר הסינמטקהטיילת הסתיימה הקמת  2018בשנת לפי הרל"י, 
והיא מתחילה  וגיא בן הינום נוף אגן העיר העתיקההטיילת צופה אל . מיליוני ש"ח 3-בעלות של כ

 ,נמצא כי בחלק מהטיילת היו ערימות אשפהבסיורים ן. יתה קיימת קודם לכיהש צפיתבנקודת ת
 אל גיא בן הינום. בייחוד בנקודת התצפית
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 תיירות בירושלים

 

 סינמטקהאשפה ופסולת בטיילת המחברת בין הר ציון לגשר : 16תמונה 

 
 

תרים בעלי חשיבות או א שכיות חמדה אדריכליות בחזיתשבהם בביקורת נמצאו מקרים 
כך למשל ליד היציאה  שסביבתם מלוכלכת ומוזנחת.מוצבים כלי אצירה פתוחים  היסטורית

 ממוזיאון מגדל דוד, בדרך אל טיילת החומות ובחניון ליד הר ציון.
 

 בחניון הר ציוןאצירת אשפה מתקן : 17תמונה 

  
 

 הרביםוהתברואתיים  החזותיים הניקיון מפגעי כי ירושלים לעיריית מעיר המדינה מבקר משרד
שהם  ,הקדושים ובאתרים ההיסטוריים במקומות מיםפוג סביבותיהבו העתיקה בעיר שנמצאו

חוויית הביקור בעיר ומעיבים על  ,את הארץפוקדים ה יםתיירמוקד המשיכה העיקרי לרוב ה
 גם נפגעים, העתיקה העיר את פוקדיםהלציין כי לצד הפגיעה בתיירים הרבים  יש. העתיקה

עיריית  על כמו כן, כלי האצירה ללא מכסה עלולים להוות גם מטרד תברואתי. .המקום תושבי
 האצירה כלי את למקםו העתיקה העיר רחבי בכלירושלים לפעול ללא דיחוי לשיפור רמת הניקיון 

  .שלו והתרבותיים האדריכליים הערכים את ומכבד העירוני המרחב בחזות פוגע שאינו באופן
 

בשנים האחרונות השיבה עיריית ירושלים כי  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
ברובע חיפויים לכלי אצירה והוקמו עשרה חדרי אשפה חדשים ברובע המוסלמי ו 70-הותקנו כ

חלקם להחלפת כלי אצירה  ,כלי אצירה 140 לשימוש הוכנסו 2018במהלך דצמבר וכי  ,הנוצרי
עוד ציינה העירייה כי היא מפנה את האשפה מרחובות העיר  .לפי הצורך ,בלויים וחלקם כתוספת
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 תיירות בירושלים

רחבת השערים נשטפת בין  כיו ,משערי העיר שלוש פעמים ביוםוהעתיקה בין פעמיים לשלוש ביום 
 מפקחי ניקיון.פועלים . זאת ועוד, בעיר העתיקה פעם לפעמיים בשבועיים

 

לשיפור משמעותי של מצב  להמשיך לפעולהעירייה  עלנוכח הממצאים שהועלו בביקורת, 
על העירייה גם לבחון  בישראל. יםאתר הביקור העיקרי של התייר , שהיאהניקיון בעיר העתיקה

 ת רמת ניקיון הולמת.והשטיפה מספקתדירות והאם תדירות הפינוי 
 

ף ו צ י ר י  ע ג פ  מ
 

חלק מהריצוף באבנים עתיקות מהתקופה הרומית.  קןהעיר העתיקה מרוצפת ברובה אבנים, חל
סכנת החלקה בימים  ישאבנים אלה c היא כי. אחת הבעיות הבולטות כמוצג להלן נמצאו מפגעים

גורמות נמצאו בעיות ניקוז ה. כמו כן, שכן הרטבתן הופכת אותן לחלקות במיוחד ומיםגש
 .viiiלשלוליות

 

השלשלת המוביל אל שער באחד הימים הגשומים שבהם ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה ברחוב 
 .באו לידי ביטוי בעיות הניקוזהר הבית וממנו, 

 

 השלשלת שער במורדות רחוב ניקוז בעיות: 18 תמונה

 
 

נמצאו זה במדרגות. בלא מעט מקומות לעתיקה בנויה על מפלסים שונים המחוברים זה ההעיר 
כמו כן נמצאו מדרגות  .מחליקות (כנראה כתוצאה מדריכת הולכי רגל רבים)והמדרגות שחוקות 

 ויה דולורוזה.ובבמיוחד  ,שקועות
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 תיירות בירושלים

 

 ויה דולורוזהושקועות במדרגות אבן : 19תמונה 

 
 

ומוכתמות וסימון שחוקות  רחבותנמצאו שתוארו לעיל, אשפה הנוסף על ריכוזי  ,שער שכם אזורב
 רבות. ריצוףאבני  תהסמוך לשער שכם, חסרו אזורברחוב בית הבד, ב מעבר חצייה. מחוק של

 

 שער שכם אזורחסרות ברחוב בית הבד, ב ריצוףאבני : 20תמונה 

 
 

 נמצא סדוק ומלא טלאים.הכביש המוביל לשער ציון בתוך העיר העתיקה כמו כן, 
 

היא פועלת לשדרוג המרחב  2016כי מאז שנת  2019עיריית ירושלים מסרה בתשובתה מינואר 
כנית שהכינה. השדרוג כולל החלפת ריצוף ורחובות בעיר העתיקה, בהתאם לת כמההציבורי ב

 והנגשת הדרכים.
 

חלק להמשיך לפעול לשדרוג רחובות העיר העתיקה ולתת את הדעת לכך שרושלים על עיריית י
  הליכה.במהליקויים עלולים לסכן את הולכי הרגל ולהוות מכשול פיזי בפני המתקשים 

 
י ו ר י ק ב ם  י ע ג פ  מ

 

, הבתים חזיתות של המראה שמירת בדבר הורותסמכותה של העירייה לבלפי פקודת העיריות, 
 .ושיפוצן סיודן לרבות
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 תיירות בירושלים

 

מגורים או מוסדות. בסיורים שערכו  מבניהעיר העתיקה משופעת במעברים מקומרים שמעליהם 
בחלק  .רטיבות ועם סימני עובדי משרד מבקר המדינה נמצאו מעברים רבים במצב תחזוקה ירוד

מותקנות באופן  ת חשמל, תאורה ומיזוג אווירותשתיומתקלפות  מהקמרונות שכבות הצבע והטיח
מקרים אף מה בחלק. הם)יחזות המבנים והמעברים בינפגיעה ב(ראו פירוט נוסף בפרק אולתר מ

ליקויים . ויה דולורוזה)והקמרונות ב תצלוםלהלן מתעורר חשש לשלום הציבור ובטיחותו (ראו 
 .ixדומים פורטו בביקורת הקודמת

 

בדרך קמרונות הרחוב הגיא, מתחם הר ציון, הם המקומות שבהם ההזנחה בלטה לעין במיוחד 
 שער שכם. מעבר שלהו ויה דולורוזה, וכן שוק מוכרי הכותנהורחובות שער השלשלת וציון, שער ל

 

 קמרונות הר ציון, בסמוך לקברו של דוד המלך: 21תמונה 

 
 

 פגומיםקמרונות : 22תמונה 

 
 .ברח' שער השלשלת -במרכז ומשמאל ; בוויה דולורוזה -מימין 

 

 ברחבי הקמרונותמבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים על הזנחה מתמשכת של תחזוקת  משרד
, הזנחה שעליה הצביע מבקר המדינה גם בביקורת הקודמת. הדבר חמור במיוחד העתיקה העיר

 המבקרים.את ו גם משום שחלק מהליקויים עלולים לסכן את תושבי המקום
 

הימצאות הקמרונות  למרות"י כי הרלהודיעה  2018למשרד מבקר המדינה מדצמבר  בתשובתה
 הםקשיים שהוהתנגדות בעלי הנכסים  לאורבמרחב הציבורי, רובם בבעלות פרטית. על כן, 

הבעיה  את לפתור ולא ,כגון צביעה ,פעולות תחזוקה בסיסיות רקלבצע  באפשרותה ההיהערימו, 
באמצעות הרל"י  שדרגהכי היא  2019ירושלים מסרה בתשובתה מינואר  עירייתמהשורש. 
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 לשדרוג כניתווכי הכינה ת ,המוסלמי ברובעו נוצריה ברובע, ארמנירחובות ברובע ה כמהב קמרונות
 .נוספים רחובות

 

לעיריית ירושלים כי עליה להמשיך לפעול לשיפור נראות המרחב  המדינה מעירמבקר  משרד
 .פי דיןבמסגרת הסמכויות המוקנות לה על ובטיחותו הציבורי 

 
ה י י ת ש י  נ ק ת   מ

 

על העירייה למנוע מפגעים ומטרדים במרחב הציבורי, לנקותו, כאמור, על פי פקודת העיריות, 
 ולפנות ממנו אשפה.

 

חלקם מתקנים שהותקנו בה עוד בתקופה  -בעיר העתיקה פזורים מתקני שתייה באזורים שונים 
 .ומתקני מים קריםהממלוכית וחלקם מתקנים מודרניים, כגון ברזיות 

 

גם בביקורת הנוכחית נמצאו אותם המתקנים במצב  ,בדומה לליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת
 ., כמפורט להלןים זורמיםירוד, ובחלק מהמקרים ללא מ התחזוק

 

הכותנה, נמצא במצב של  מוכרי ברחוב הגיא, ליד שוק המוצבמהתקופה הממלוכית (שוקת) רהט 
הקודמת, לצד מהביקורת הרהט האמור תצלום של  . להלןחלק מאבניו שבורותוהתפוררות 
וסודרה בו זרימת מים,  האבנים נוקומנם בניגוד למצבו בעבר ואביקורת הנוכחית. תצלומו מה

הברז ספק אם כמו כן,  .נמצא לכלוך ובסביבתוממנו נזילה יש , עדיין מלוכלךחלקו התחתון אולם 
  xבנייתו של הרהט.סגנון  שהותקן בו תואם את

 

 הרהט ברחוב הגיא, ליד שוק מוכרי הכותנה: 23תמונה 

 
; 2018ינואר בהתמונה שצולמה  - באמצע; במהלך הביקורת הקודמת מהשצול תמונהה -מימין 

 ברז מים שאינו תואם את סגנון הבנייה. - האמצעיתהגדלה של התמונה  -משמאל 
 

על אף השקעת קה. יבשלושה רהטים עתיקים נוספים הפזורים ברחבי העיר העתגם נמצאו ליקויים 
 .מוזנחים ומלוכלכים הרהטים הכספים הגדולה נמצאו

 

 הסעודה חדר מול אבן ברזייתו הציבוריים השימוש בתיליד  קרים מים מתקנישני  ישציון  בהר
 עקור היהברז אחד  המים נימתקמ באחד .הר ציון וןבחני שהותקןנוסף  מים מתקן, וכן האחרונה

כפי , ללא ברזים כלל נמצאה האבן ברזייתזרם מים.  היה לאובמתקן המים בחניון  אחרה מתקןוב
 .שכבר תואר בביקורת הקודמת
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 ציון בהר מים מתקני: 24 תמונה

 
 

הברזיות הבנויות בקיר ברחוב תפארת ישראל היו ביקורת הקודמת, כיורי ממצאי הלבדומה 
 .יםאשפה והברזים לא פעלו או שהיו עקורבמלאים 

 

 ה ברחוב תפארת ישראליברזי: 25תמונה 

 
 

שמשתם של כל מתקני השתייה הפגומים ברחבי העיר נם ולהבדחיפות לתיקולפעול  העירייה על
הדבר מקבל משנה תוקף לנוכח העלייה  .ם כבר בביקורת הקודמתמיפגו ו, שחלקם נמצאהעתיקה

ירושלים , ובהם ילדים ובני נוער, הפוקדים את הישראלים והזרים הניכרת במספר התיירים
 .במזג אוויר חם ויבש במיוחד נתתאפייהמ בתקופת חופשת הקיץ

 
ם ה י נ י ב ם  י ר ב ע מ ה ו ם  י נ ב מ ה ת  ו ז ח ב ה  ע י ג  פ

 

בדבר שמירת המראה  הוראות הורותלהיא אחת מסמכויות העירייה  ,פקודת העיריותהתאם לב
חזית הבית  של התקין הלשמור על מצבמחייב את בעל הנכס  חוק העזר לניקיון. זיתות הבתיםשל ח

החיוב בהודעת החזית ולקבוע  שיפוץ של. ראש העירייה אף רשאי לחייב ההמראה הנאה שלעל ו
, שפרסמה העירייה העיר העתיקהרחובות מדריך באת הדרכים ואת התנאים לביצוע השיפוץ. 

כי יש להעביר את כל התשתיות האפשריות אל מתחת לקרקע או  ההיא קבע ,201322כאמור בשנת 
ולהימנע מכך שייראו  התשתיותמרבית  תלהסתר למקמן בנישה בקיר. בכל מקרה יש לדאוג

 .חזיתות המבניםב
 

נרת במעברים וצחוטי חשמל התלויים בגלוי העתיקה של העיר בביקורת נמצא כי בחלקים נרחבים 
 .xiוכן על חזיתות המבנים ,ממש מעל ראשיהם של עוברי האורח ,וברחובות

                                                           
 .86), עמ' 2013( בירושלים העתיקה העיר רחובות לתכנון המדריך. הדרך בזכותעיריית ירושלים,   22
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 בעיר העתיקה תשתיות גלויות: 26תמונה 

 
ליד הכניסה למתחם  -למטה מימין ; ברחוב הגיא -למעלה משמאל ; בהר ציון -מימין למעלה 

 .דולורוזה בין השוק לרחוב הגיא בירידה של ויה -למטה משמאל ; כנסיית הקבר
 

כי במסגרת שדרוג המרחב הציבורי בעיר העתיקה  2019עיריית ירושלים מסרה בתשובתה מינואר 
 לויות על פני החזיתות והקמרונות.בתשתיות הגהיא מטפלת גם בחזיתות המבנים ו

 

 פקודתלפי משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול במסגרת חובותיה 
ניקיון העזר לולאכוף את חוק במדריך שפרסמה, כאמור ובהתאם לעקרונות שקבעה העיריות 
פוגעים בחזות שלא רק , ומחזיתות המבניםרחובות העיר העתיקה המפגעים מ תלהסר ירושלים

 .עלולים לסכן את שלום הציבורהמרחב הציבורי אלא אף 
 תצפית ואזורי טיילות

 

ל חלקי ש מרהיב ףנו מהן נשקףשהיא משופעת בנקודות תצפית הררי, ולכן  אזורשוכנת בירושלים 
הן טיילת ארמון הנציב,  בעיר טיילות העיקריותל העיר העתיקה ואגנה. השבעיקר ו השוניםהעיר 

נשקף . מטיילת ארמון הנציב הר הזיתים תצפיתצורים שמתחתיה ו מקע תטיילת הר הצופים וטייל
היא מאגדת אגן העיר העתיקה, הר הזיתים, מדבר יהודה, ואף חלקים ממערב העיר.  נוף של דרום

 טיילות אלו .ר, טיילת האז וטיילת גולדמןטיילת שרוב -זו לבתוכה שלוש טיילות המחוברות זו 
נלה בוונציה ובר אף נבחרה לייצג את ישראל בביאוטיילת שר ,ידי אדריכלים ידועי שםבתוכננו 
  .1991בשנת 

 

הר הבית ומזרחה של  של נוףהנשקף  ,לאוניברסיטה העברית הסמוכה ,הר הצופים מטיילת
נמצא גן  בסמיכות אליהכמו כן,  .מערות קבורה כמה ישנןתצפית נקודת הירושלים. בסמוך ל

 .מרשים לנוף גם הוא משקיףה ,טבצ'ניק
 

ן ו י ק י  נ
 

הקודמת ביקורת בדומה לממצאי האולם  ,מנם נקייםונמצאו א טיילת ארמון הנציברוב שטחי 
שלאורכה (ראו פירוט המקורות בגומחות  חנה, בעיקרוצ נמצאו בטיילת מפגעים של כתמי שתן

מתקן שתיית  כמו כן נמצא .)מפגעים בשטח ציבורי בטיילת ארמון הנציבמניעת -אי נוסף בפרק
 אשפה בקיץ.ועם מוצף בחורף ללא ברז, מים 

  



 - 28 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 

 תיירות בירושלים

 

 הנציב ארמוןבטיילת  בגומחותשתן  כתמי: 27 תמונה

 
 

 הנציב ארמון בטיילת הרוס מים שתיית מתקן: 28 תמונה

 
 

טיילת עין בכך גם . הסיורים לושתבשואף פסולת בנייה אשפה פזורה  הייתהפים והר הצ טיילתב
 xii ברחבת התצפית של טיילת הר הצופים היו כתמי לכלוך. .צורים שמתחתיה

 

 הצופיםלאורך טיילת הר  אשפהובנייה  פסולת: 29 תמונה

 
 

נציגי ערכו בה שהסיורים בכל  הנקיי הנמצאהר הזיתים  תצפיתן לחיוב שילעומת זאת, יש לצי
 משרד מבקר המדינה.

 

ה פ ש א י  ח  פ
 

טיילת הר הצופים נצפו רק כלי  אזורלאורך טיילת ארמון הנציב הוצבו פחי אשפה רבים, ואילו ב
לרמת גורם . ייתכן שהיעדר פחי אשפה קטנים לעיל) תמונה(ראו  אשפה אצירה גדולים שגלשה מהם

 ירודה שתוארה לעיל.הניקיון ה
 

ירוד. כמו כן,  הפחי האשפה שהוצבו לאורך טיילת ארמון הנציב נמצאו בחלקם במצב תחזוק
 עיצובי כלשהו ביניהם. תיאוםללא נמצאו פחים מסוגים שונים 
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 הנציב ארמון בטיילת אשפה פחי: 30 תמונה

 
 

צפמ י ר י  ע ףג   ו
 

יתים. מפגעי ריצוף זמפגעי ריצוף נמצאו בטיילות ארמון הנציב והר הצופים ובעלייה לטיילת הר ה
בחלקים מהטיילת האספלט נעלם  רבים וחמורים במיוחד נמצאו לאורכה של טיילת הר הצופים.

ונפערו בורות המסכנים את  ןאבנים משתלבות נעקרו ממקומעצים נמצאו ריקות, ערוגות לגמרי, 
 .העוברים ושבים

 

 הצופיםהר  בטיילת מפגעים: 31 תמונה

 
 

 בטיילת הר הצופיםוערוגת עצים ריקה היעדר אבנים משתלבות שבילים סדוקים, : 32תמונה 
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י ע ג פ ת םמ ו ל ו ג ר פ י  ו ר י ק  ב
 

תכנון חלק מה ןשה פרגולות יש כמהשרובר)  בחלק הנקרא טיילתבטיילת ארמון הנציב (בעיקר 
מצאו עובדי  וגם בביקורת הנוכחית הקודמת. בביקורת עיצוב האדריכלי המקורי של הטיילתוה

 .מפגעים בקירוימשרד מבקר המדינה 
 

קורת  - 2018בינואר ובמאי  -ראשונים של עובדי משרד מבקר המדינה בטיילת הסיורים הבשני 
כי  נמצא אותה השנה ביוליבסיור נתמכה על ידי עמוד עץ מאולתר.  - ששקעה מעומס - הפרגולה

ם של חשש ליציבות הפרגולה ולבטיחות הועלהשקועות והיו ן ייהקורות עד, אולם העמוד הוסר
 xiii.המבקרים בטיילת

 

ולפיכך היא אינה ממלאת (כל קירוי ההצללה נהרס)  לגמריכמעט נוספת נמצאה הרוסה  פרגולה
  יוצרת מפגע חזותי.אף ו(הצללה) את ייעודה המקורי 

 

 שרובר בטיילת הרוסה פרגולה: 33 תמונה

 
 

לפמ מ ש ח י  ע  ג
 

מלבד המפגע  כמה קופסאות חשמל ובתי מנורה פתוחים או שבורים.נמצאו שרובר  טיילת אזורב
 ., ובמיוחד לילדיםהמבקרים באתרהדבר עלול להוות סכנת התחשמלות לכלל  החזותי,

 

 שרובר בטיילת מנורה ובתי חשמל קופסאות: 34 תמונה

 
 

כבלי חשמל נמצאו שבילים בכמה עובדי משרד מבקר המדינה בטיילת הר הצופים של בסיור 
 xivלעוברי האורח למעוד או להתחשמל. לגרום משתלשלים באופן שעלולה
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 הצופים הר טיילת שבילי לאורך משתלשלים חשופים חשמל כבלי: 35 תמונה

 
 

ת ו פ ס ו נ ה  ק ו ז ח ת ת  ו י ע  ב
 

בעיות ניקוז  יש במקום בחורף ניכר כיעובדי משרד מבקר המדינה בטיילת ארמון הנציב של סיור ב
בחלק  גם .והמבקרים מתרכזים מרבית התייריםבעיקר בחלק שבו  ,השביליםשגרמו להצפה של 

 .גדולותמים שלוליות משטחי הגינון נמצאו 
 

 ירוקים ומטופחיםבטיילת ארמון הנציב שטחי הגינון נמצאו בחודשי האביב והקיץ בסיורים 
 ,מהסיוריםאחד כל ב מהזנחה ועזובה וטיילת הר הצופים סבלשטחי הגינון ב לעומת זאת .יחסית

 .ין לעילצובהם פסולת בנייה ואשפה, כפי שנמצאו  ףוא
 

 הצופים הר בטיילת מוזנחים גינון שטחי: 36 תמונה
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בכל האמצעים לתיקונם ללא דיחוי לפעול לעיריית ירושלים כי עליה  מעיר משרד מבקר המדינה
אף אלא  יםחזותי יםמהווים מפגעשלא רק  ,של המפגעים, הליקויים והכשלים שהובאו לעיל

לעיל  תחזוקה לקויה של האתרים המתוארים .לציבור המבקריםשל ממש עלולים להוות סכנה 
רבים שהושקעו בהקמתם הכספים ה אתהתיירים ומורידה לטמיון הציבור הכללי ופוגעת ברווחת 

 של אתרים אלה.
 

לשדרג את טיילת הודיעה העירייה כי היא מתכננת  2019בתשובה למשרד מבקר המדינה מינואר 
. במסגרת פרויקט השדרוג יוסדרו, בין היתר, הפרגולות, התאורה 2019ארמון הנציב באפריל 

הפרגולות המתוארות לעיל נבדקו על ידי העירייה ונמצאו תקינות היא ציינה כי והריצוף. 
עקבות וב ,בתשובתה כי היא שייכת לגוף פרטיהעירייה בעניין טיילת הר הצופים מסרה  בטיחותית.

 שיח עם בעלי השטח.-העירייה תקיים דו ,הביקורת ועקב המצב בשטח
 

 במסגרת הצופים הר טיילת של והניקיון התחזוקהשל  ניכרלשיפור  לפעול העירייה על
 .גורם פרטישטח השייך לשמדובר באף על פי , בדין סמכויותיה

 
י ם -א י ע ג פ מ ת  ע י נ ן מ ו מ ר א ת  ל י י ט ב י  ר ו ב י צ ח  ט ש בב י צ נ  ה

 

נמצא  2018לאוגוסט  2018בסיורים של עובדי משרד מבקר המדינה בטיילת ארמון הנציב בין ינואר 
 23מ"ר מתחת לפרגולה 400-נבנה מבנה מחומרים קלים בשטח של כ הטיילתכי בקצה המזרחי של 

כסגירה המבנה הגדול). המבנה הוקם  -שיזמה עיריית ירושלים, על שטח ציבורי פתוח (להלן 
אולם  -בצמוד למסעדה שקיימת במקום ומשמשת בפועל אולם אירועים (להלן עונתית בחורף, 

וכי  ,האירועים). עוד נמצא כי בסמוך לאולם האירועים, על השטח הציבורי, נבנו מבנים נוספים
כן כמו  .סאות ושולחנותיפרטי בשטחים ציבוריים לתפעולו של האולם ולהצבת כ נעשה שימוש

מלאכותי. את אולם האירועים מפעיל יזם פרטי ששכר את המבנה דשא ביריעות הוחלף הדשא 
 , לאחר שהמבנה עמד נטוש.)הפרטי היזם -מהקרן לירושלים (להלן  2008בשנת 

 

  2017-יר מותצלום או: 37תמונה 

 
הפרגולה  - תמונהבמרכז ההחץ  ;על שטח ציבורי פתוחהקמת קירוי ומבנים  -ימין  מצדהחץ 

 העירונית) GIS-ה מערכת (עיבוד של תצלום מתוך .לאולם האירועים המבנה הגדולשמתחתיה 
  

                                                           
, משטח הצללה מישורי היא מבנה בלא קירות, שתקרתוהיא מצללה (פרגולה)" "על פי דיני התכנון והבנייה,   23

ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה  ,משופע או נטוי, הנסמך על עמודיםלא 
 .ממנו 40%לפחות  הםוה ומחולקים באופן שו
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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

במהלך  ,כפי שיפורט בהמשךהמבנים פוגעת בחזותו של אתר תיירות זה ובנוף הנשקף ממנו. 
 יםמינהלואחד ה אתרי מורשת בישראלהביקורת התברר כי גופים שונים, כמו המועצה לשימור 

על המפגעים בהתאמה  2014יוני בו 2013בדצמבר בפני העירייה  התלוננו ,ים בעירקהילתיה
, אך העירייה לא טיפלה בתלונות אלו, כפי וש הפרטי שנעשה בשטח הציבורישימהחזותיים ועל ה
 .שיפורט בהמשך

 
י הוה מ ת  ז מ ק ה ההל ל ו ג ר ה פ ל ש י  ו ש י ר ה י  כ י ל ה  ו

 

, ככלל, עבודות בנייה טעונות היתר ועל היתרי הבנייה 1965-על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
 המקרקעין.כניות המתאר החלות על ולהתאים לת

 

כניות ובעת קבלת החלטה על היתר בנייה יש לבחון את התאמת הבנייה המבוקשת להוראות הת
 כמו חומרי הבנייה לביצוע העבודה, מראהו של  ,נטייםווולהביא בחשבון את מכלול השיקולים הרל
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ון לתכנ זאת מתוקף סמכותה של הוועדה המקומית .הבניין המוצע והתאמתו לבניינים בסביבתו
 .197024-המעוגנת בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), התש"ל ולבנייה

 

ייעוד שטח  כנית נקבעו. בת1986א שקיבלה תוקף בשנת 2823 כניתוחלה ת האזעל שטח טיילת 
ישמש לגינון ולנטיעות, לשביל הולכי רגל ששטח ציבורי פתוח כנית, המצוי בבעלות העירייה, כוהת

 באלה. וכיוצא  ולמצפור
 

הגישה מחלקת הגננות בעיריית ירושלים בקשה להיתר בנייה להקמת פרגולה  2012אוקטובר ב
הסברים לצוות הביקורת . עיריית ירושלים לא סיפקה זהאבטיילת מ"ר  424-ששטחה כממתכת 

אולם האירועים,  ממדים זו על שטח ציבורי לשימושו של פרגולה רחבתלמניעים שלה להקמת 
 ידי יזם פרטי. המופעל כאמור ב

 

בודקי הבקשה מהאגף לרישוי ופיקוח על הבנייה בעירייה ציינו בתיאור הבקשה בפני הוועדה 
הוגשה בקשה לבניית פרגולה הוועדה המקומית) כי " -(להלן  של ירושלים המקומית לתכנון ולבנייה

 ". יתוח שטח ציבורי בטיילת ארמון הנציב עבור מסעדה קיימתממתכת ופ
 

החליטה ועדת המשנה של הוועדה המקומית לאשר את הבקשה להיתר בכפוף  2012בנובמבר 
לא נמצא כי  הונפק היתר הבנייה. 2013במרץ לחוות דעת משפטית בעניינה ולמילוי תנאים. 

 כם בין היזם הפרטי לבין עיריית ירושלים.השימוש בשטחים ציבוריים למטרות פרטיות עוגן בהס
 

שנועדה  רחבת ממדים פרגולה על שטח ציבורי להקיםבביקורת נמצא כי ועדת המשנה אישרה 
בלי שהשתמשה נחיצותה של הפרגולה וללא שום דיון, בלי שבחנה את לשמש עסק פרטי, 

 xvבסמכויות הנתונות לה לבחון את התאמתה של הבנייה המבוקשת לסביבה.
 

כי נוכח שטחה הגדול של הפרגולה ונוכח מאפייניו מעיר לוועדת המשנה משרד מבקר המדינה 
הייחודים של האתר שבו התבקשה בנייתה, כמו אפשרות התצפית עליו, ערכי הנוף בסביבתו 

המשמשת אחד מאזורי התיירות בעיר, היה עליה לבחון את השתלבותה  נוףוהיותו חלק מטיילת 
מלבד זאת היה עליה  .הנוף על האפשרות לצפות אלולעמוד על השפעתה  של הפרגולה בסביבה

על ועדת המשנה כמו הצורך בפרגולה ותרומתה לשטח הציבורי הפתוח.  ,שיקולים נוספים לבחון
להבטיח כי בעת קבלת החלטות על בנייה באזורי תיירות יובאו בחשבון מכלול השיקולים הנוגעים 

 לעניין.
 

 את להנחותלקחים לעתיד. עליה  ממנו ולהפיק המקרה פרטי את לבחוןהוועדה המקומית  על
 האינטרסים ןבי ולאזן בנייה היתרי מתן בעת השיקולים מכלול את לשקול המשנה ועדת

 .השונים הציבוריים
 

ה ל ו ג ר פ ל ת  ח ת מ ח  ט ש ה ת  ר י ג ל - ס ו ד ג ה ה  נ ב מ  ה
 

י כ י ל י ה ו ש י ר למתן  םותנאיקובעת הוראות  2004שאושרה בינואר  8593כנית מתאר ות :ה
כנית ניתן לתת היתר והיתרי בנייה להקמת מבנים לסגירה עונתית בחורף בירושלים. על פי הת

(להלן לניקיון  סאות ושולחנות על פי חוק העזריבנייה רק אם לבית העסק יש היתר תקף להצבת כ
 סאות).יהיתר להצבת כ -

 

תים "סגירת ילסגירה עונתית (המכונה לעהגיש היזם בקשה להיתר בנייה  2014בתחילת ינואר 
אישרה רשות הרישוי המקומית את הבקשה ובתחילת  2014חורף") מתחת לפרגולה. באוקטובר 

הונפק ההיתר לכך. הסגירה הותרה בעונה שבין תחילת נובמבר לסוף אפריל בכל שנה, זאת  2015

                                                           
ד לחוק התכנון והבנייה 145בוטלה התקנה האמורה, ותחת זאת נקבע בסעיף  2016. יצוין כי בשנת 16תקנה   24

חזותו ומראהו החיצוני של בעניין ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה כי 
וכי היא  ,ביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספיםבניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות הבניין בס

רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים של מגרשים מסוימים או של 
סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם, ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות 

  .פרטניות
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. החלטת רשות הרישוי )2018לשלוש שנים או לשלוש עונות חורף (כלומר תוקפו פג באפריל 
אדריכל העיר לסגירה העונתית, אך בביקורת לא נמצאה חוות דעת  ממחלקתהסתמכה על אישור 

 . השיקולים לכךהמפרטת את 
 

שקלה את ההשפעות החזותיות שדיוניה של רשות הרישוי לא תועדו ולכן אין ראיה לכך 
אסמכתה  הלא נמצא ,כמו כן והתפקודיות שיש לסגירה על הטיילת ועל תפקודה כאתר תיירות.

 .8593כנית וסאות, כנדרש בהוראות תילכך שלבית העסק היה היתר להצבת כ
 

היה עליה לוודא כי לבית העסק יש היתר להצבת  משרד מבקר המדינה מעיר לרשות הרישוי כי
לא היה בסמכותה לאשר שימוש עדר היתר, כאמור, יכנית. בהוסאות כנדרש בהוראות התיכ

 . 8593כנית ותתואם את הוראות  נובקרקע שאי
 

ש ו ד י ר ח ת י ה ה ה ר י ג ס ת ל י ת נ ו משפג תוקף ההיתר לסגירה עונתית, פנה היזם ביוני  :ע
לקבלת היתר חדש. בינתיים חלו בדין שינויים לגבי הליך קבלת ההיתרים למבנים מסוג זה,  2018

 כמפורט להלן.
 

-ות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"דה (עבודיתקנות התכנון והבני ףקונכנסו לת 2014באוגוסט 
, המאפשרות בנייה של מבנים מסוימים גם ללא היתר בנייה, בסייגים שנקבעו בתקנות (להלן 2014

מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים בבית  נקבע כי "הקמת 26תקנות הפטור). בתקנה  -
סגירה עונתית, בתחום המגרש או ברחוב  -אוכל מפני השפעת מזג האוויר בחלק מחודשי השנה 

פטורה מהיתר, ובלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתקן כאמור לפי 
 ".חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון עסק

 

יבוצעו בידי בעל זכות ובהם התנאי שהעבודות  ,בתקנות הפטור נקבעו גם תנאים לקבלת הפטור
מתאימות יהיו לפיו העבודות שהתנאי כן ו ,במקרקעין או בעל זכות המאפשרת ביצוע עבודות

 .כניות ולהנחיות המרחביות החלות במקוםולת
 

 2004-עונתיות, אך כאמור לעיל, ב לא אישרה הנחיות מרחביות בעניין סגירותהוועדה המקומית 
כנית קבעה כי תקופת החורף, והקובעת כללים בנושא. למשל, הת 8593כנית מתאר ואושרה ת

באפריל. כמו כן נדרש  30-היא התקופה שבין אחד בנובמבר ל ,מתן היתר לסגירה עונתית ענייןל
 עוד מחלקות.כמו מחלקת תברואה, מחלקת הנכסים ו ,אישורם של כמה גורמים בעירייה

 

היתר לסגירה עונתית לאולם העניקה עיריית ירושלים  2018ביולי  ,הפטור על אף האמור בתקנות
ניתן למי שאין לו זכויות  ההיתרכמו כן,  .859325 כניתוהמוגדר בתשחרגה מהאירועים לתקופה 

 כנית. ולא נמצא כי התקבלו אישורי המחלקות השונות בעירייה כנדרש בתובמקרקעין כנדרש 
 

, שקבעה שנתנה המחלקה המשפטית של העירייה בנושא ההיתר ניתן על סמך חוות דעת משפטית
לא ניתן לקבל פטור (עבודות במבנים המיועדים לשימור)  שבהםחלה רק על מקרים  8593כנית וכי ת

 .8593כנית ווכי מתעורר ספק לגבי תוקפה המשפטי של ת
 

כי חוות הדעת אינה עולה של עיריית ירושלים  טיתמעיר למחלקה המשפמשרד מבקר המדינה 
ת החלות וכניוכי פטור מהיתר מותנה בכך שהעבודות יתאימו לת הקובעותתקנות בקנה אחד עם ה

בתוקף, הרי שלפי התקנות הוראותיה מחייבות. על  8593כנית וכל עוד ת ,במקום. אשר על כן
כנית ובהתאם להוראות התא שלהיתרים לסגירות עונתיות  הקפיד שלא לתתהעירייה ל

 והתקנות.
 

 
  

                                                           
בנובמבר  1-ביוני, ואילו בתוכנית התקופה הוגבלה, כאמור, ל 1-באוקטובר ל 21פה שבין ההיתר ניתן לתקו  25

 באפריל. 30-עד ל
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ה פ י כ א ה ו ח  ו ק י פ ה י  כ י ל  ה
 

 אף על פי שבהיתר הבנייה לפרגולה צוין כי הפרגולה לא תקורה בחומר כלשהו, בביקורת נמצא כי
הוגשו לעיריית ירושלים תלונות על קירוי הפרגולה ועל סגירת השטח שאותו היא  2013בדצמבר 

ועים. מהתיעוד בתיק הפיקוח על הבנייה עולה כי מפקח מקרה למבנה המשמש את אולם האיר
ביקש לחקור את המעורבים, אולם אף חשד לעבירות בנייה, ו 2013הבנייה אכן איתר בסוף דצמבר 

לפברואר  תה לדחות את החקירהיהילמפקח הנחיית התובע העירוני תיק הפיקוח ברישום העל פי 
סייר מפקח בנייה באתר שוב וראה כי רק החלק  2014אפריל לא התקיימה. בהיא לבסוף ו, 2014

 החלק העליון נותר בנוי.אילו התחתון של הסגירה פורק ו
 

בקשה להיתר בנייה לסגירה עונתית הגיש היזם  2014במקביל לכך, כפי שצוין לעיל, בתחילת ינואר 
סיור בשטח, , לאחר 2014מתחת לפרגולה. רשות הרישוי המקומית דנה בבקשה כמה פעמים. במאי 

משום שנוכחה לדעת כי הסגירה נבנתה  הבקשה את לדחותרשות הרישוי  החליטהשל חבריה, 
באותה  שבוצעה הבנייהבפועל לא לפי הבקשה שהוגשה לה, והורתה למחלקת הפיקוח לבחון את 

  .היתר ללאעת 
 

והוועדה  רשות הרישוי שקיימהסיור העל אף הנחיית רשות הרישוי, לא הוכן דוח פיקוח לאחר 
החליט  2014המקומית לא נקטה פעולות אכיפה בעניין. לפי המתועד בתיק הפיקוח, בתחילת יוני 

אגף היועץ המשפטי בעירייה לסגור את התיק מ"חוסר עניין לציבור", אך ציין כי אם תתקבלנה 
 תלונות תישקל עמדה זו. 

 

על הנעשה בשטח זה עירייה ל, הגיש המינהל הקהילתי באזור תלונה 2014באותו חודש, יוני 
גסה בנוף וכי  פגיעהבטיילת. בתלונתו ציין המינהל הקהילתי כי המבנה של סגירת החורף פוגע 

 המבנה הקיים אינו זמני אלא תיירים נאלצים לעמוד על המעקה כדי לצלם את הנוף. עוד נטען כי
ח ציבורי פתוח. לתלונה כניות להיות שטווכי השטח שעליו הוא הוצב מיועד על פי הת ,מבנה קבע

צורפו תצלומים. על תלונה זו השיבה ראש צוות תביעה באגף היועץ המשפטי של העירייה ביולי 
הפרגולה נבנתה לפי היתר בנייה, לא נמצאה עילה להתערבות או לנקיטת הליכים שכי מאחר  2014

 גולה.משפטיים. ראש צוות התביעה לא התייחסה לחוקיות של סגירת המבנה מתחת לפר
 

נגנז תיק הפיקוח לאחר שהושלמה בנייתה של סגירת החורף, זאת על אף שבמועד  2014בנובמבר 
 .26זה לא היה לעבודה זו היתר בנייה

 

סגירת נמצא כי  2018בטיילת במאי במסגרת הביקורת בסיורים של עובדי משרד מבקר המדינה 
עמדה על תילה גם לאחר שפג תוקף ההיתר שלה, וכי אין תיעוד לדוח פיקוח על הבנייה החורף 
 בנושא. 

 

על אף שרשות הרישוי הצביעה על  משרד מבקר המדינה מעיר למחלקה המשפטית בעירייה כי
חשד לעבירת בנייה ועל אף תלונות התושבים בעניין סגירת החורף, גישתה של המחלקה 

 והיא לא נקטה כל צעדים לאכיפת הדין. החשדותכלפי  שטחית ולא מעמיקהתה יהמשפטית הי
 

י ת -א ע י נ במ ם  י ע ג פ במ י  ר ו ב י צ ח  ט ת ש ל י י הבט י י ר י ע ה י  ד  י
 

כי מפגע הוא "שימוש בנכס בניגוד למטרה שלשמה נועד". כמו כן נקבעו נקבע  לניקיוןבחוק העזר 
סאות ושולחנות. יסייגים שונים לשימוש במרחב הציבורי, להנחת מכשולים ברחובות ולהצבת כ

לתת היתר, להתנותו, לשנותו, להתלותו או לבטלו, להעמיד כך למשל נקבע כי ראש העירייה רשאי "
נקבעו סמכויות לניקיון ". בחוק העזר רכי מסעדה או בית קפהסאות או שולחנות לציברחוב כ

 העירייה לפעול כנגד מפגעים.
 

של עובדי משרד מבקר  השטח ואילך ומתצלומי 2015מתצלומי האוויר של עיריית ירושלים משנת 
ניתן לראות כי בשטח הפתוח מצד מזרח הונחו  2018המדינה שביקרו בטיילת בין ינואר לאוגוסט 

                                                           
 לשלוש שנים או לשלוש עונות. 2015היתר הבנייה הונפק לבסוף בינואר   26



 - 37 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 

 תיירות בירושלים

א, החלה על השטח 2823כנית וללא היתר בנייה ובניגוד להוראות תגגון חפצים ונבנה מבנים ו
דשא יריעות השטח הסמוך לפרגולה כוסה ב ,וקובעת שייעודו הוא שטח ציבורי פתוח. כמו כן

 . )38 תמונהסאות ושולחנות (ראו ימלאכותי ומוצבים עליו כ
 

סאות ושולחנות בשטח הציבורי ילהצבת כ ייהבביקורת לא נמצא כי יש אישור של ראש העיר
 הסמוך לאולם האירועים.

 

למרות המבנים שהוצבו שלא כדין והמפגעים האחרים לא נקטה עיריית ירושלים במהלך השנים 
 בחוק התכנון והבנייה או בחוק העזר. יהמתוקף סמכויות בעניינםפעולות פיקוח ואכיפה כלשהן 

 

העירוני בעניין זה מסר התובע כי בעקבות תלונות שהגיעו  לאחר פנייה של צוות הביקורת לתובע
 .לכאורה עבירותביחס ללעירייה (ללא קשר לביקורת) הוא החל בהליך בירור ושימוע 

 

הדין במשך שנים, שהביאה ליצירת  אכיפת-איעל  בחומרה משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה
ים בה הורו לבדוק את החשדות לחריגות ; זאת אף שהוגשו תלונות לעירייה וגורממפגעים בטיילת

 ת המפגעים.א ריהדין ולהס וף אתלאכ בהתאם לתכניות, לפעולקפיד הל. על העירייה בנייה
 

ת  ר י ג םס י ת ו ר י ש ם ה י י ר ו ב י צ  ה
 

היא הבסיס לתכנון הטיילת בארמון הנציב ולפיתוח השטחים  1985מינואר  2598כנית מתאר ות
בניית מבנה למסעדה מתחת לתצפית בטיילת. בהוראות כנית כללה הוראות בדבר ובסביבתה. הת

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 הוועדה המקומית הערה 35חלקה  30152נסח מרשם המקרקעין (גוש בפועל, על פי 
 כנית כדי להבטיח את זכות הציבור להשתמש בשירותים.וכנדרש על פי הת

 

נועדה להסדיר את מבנה המסעדה כפי שנבנה בפועל  2011 שאושרה בינואר 13693כנית מתאר ות
כנית זו נקבע וכניות קודמות ברישום ייעודי הקרקע. גם בתובטיילת ולתקן טעויות שהיו בת

כנית) יהיו פתוחים לציבור ובמפורש כי השירותים הציבוריים (שכבר היו בנויים בעת אישור הת
עיריית ירושלים. הוראה דומה נקבעה גם בתנאים במשך כל שעות היום, בתיאום עם אגף תברואה ב

 להיתר הבנייה למבנה.
 

של העירייה  המרשתתבביקורת נמצא כי השירותים משמשים בפועל את אולם האירועים. באתר 
אין מידע עליהם, בטיילת אין שלטי הכוונה אליהם ואין שילוט עם פרטים על שעות הפתיחה 

במהלך שעות היום רד מבקר המדינה בטיילת נמצא כי שלהם. כמו כן, בסיורים של עובדי מש
יתר על כן  השירותים סגורים, או שעובדי אולם האירועים אינם מאפשרים לעשות בהם שימוש.

רועים כי השירותים יהיו יסיכמה העירייה עם היזם שמפעיל את אולם הא 2017נמצא כי בנובמבר 
כגון  ,רועים מיוחדיםיקיומם של ארועים ובעת יפתוחים לקהל בעת שמתקיימים באולם א

פסטיבלים ועצרות המאורגנים על ידי גורמים ציבוריים. כלומר מהסיכום עולה כי בחלק ניכר 
 מהזמן השירותים לא ישמשו את הציבור הרחב.

 

נמנע מהציבור להשתמש בהם שימוש ש מכךו הציבוריים לשירותיםכתוצאה מכך שאין הכוונה 
בשטח  יש בטיילת לא מעט מפגעים בשל עשיית צרכים - בהסכמת העירייהוזאת  - חופשי

 xvi.הציבורי
 

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לפעול לאלתר לכך שהשירותים שנבנו 
יומי, בדומה לפעילות של שאר בתי השימוש הציבוריים -עבור הציבור אכן ישמשו אותו באופן יום

 השירותיםכפי שהיא נוהגת לגבי שאר  המרשתתהם מידע באתר בעיר. עליה לפרסם עלי
 , וכן לשלט אותם בטיילת.הציבוריים
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✰ 
 

 שהיא מאתרי ,בטיילת במפגעים העירייה טיפלה לא שנים במשך כי עולה לעיל האמור מכלל
 העירייה. העתיקה העיר של הקדוש האגן נוףאל  המשקיףאתר  -התיירות החשובים בירושלים 

בעניין חשדות לחריגות לא נקטה פעולות אכיפה למניעת השתלטות על שטחי ציבור ולא פעלה 
של ה יוזמתיוצא אפוא כי בפועל . ותואדריכל ף, נוהסביב ובסופו של דבר נפגעו ערכי ,באתר בנייה

 בשירותיםוהסכמתה להגבלת השימוש  ההיעדר האכיפה מצד העירייה להקמת הפרגולה,
לפעול  ,על העירייה לבחון את הליקויים שתוארו לעילאינטרס הציבורי הרחב. פגעו ב ציבורייםה

 למנוע את הישנות הבעיות.להסרתם של המפגעים בטיילת ולהפיק לקחים כדי 
 

 בירושליםנוספים אזורי תיירות 
 

ורים ים שתוארו לעיל, ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה במועדים שונים באזאזורנוסף על ה
אזור העיר המוביל מהתחנה המרכזית לגם ציר תיירותי  שהמשמ ,: רחוב יפומגוונים של ירושלים

שבה  ,שכונת נחלת שבעה וכיכר ספראמרכז העיר, שוק מחנה יהודה,  ומחבר את אזור העתיקה
מהרחובות המרכזיים במזרח ירושלים המתחיל משער  ; רחוב דרך שכם,עיריית ירושליםשוכנת 

אתרים נוצריים ציר זה סמוך ל - שכם ומגיע עד לקונסוליה האמריקאית והמלון אמריקן קולוני
שכונות נחלאות ונחלת  ;רבים, בהם גן הקבר שבו לפי האמונה הנוצרית האנגליקנית קבור ישוע

סת והגן שמחבר בין מוזיאון ישראל הכנסביבת גן הפעמון; מערב ירושלים; -במרכזשבעה 
 . אבן שואבת לצליינים ולמבקרים רבים נוספים משמשתה ; ושכונת עין כרםלמוזיאון המדע

 
ן ו י ק י  נ

 

בדומה לממצאי הביקורת הקודמת, רמת ניקיון ירודה במיוחד נמצאה ברחוב סולטן סלימאן מול 
שכם ובאזור התחנה המרכזית חומות העיר העתיקה, בין שער שכם לשער הפרחים, לאורך דרך 

במזרח ירושלים. באתרים אלו נמצאו כתמים על המדרכות, פסולת במרחב הציבורי וכלי אצירה 
 -שעלו על גדותיהם. לאורך דרך שכם, לצד בתי מלון ואתרי תיירות הוצבו כלי אצירה גדולים 

עים הבולטים והם נמצאו מלאים מעל גדותיהם באשפה. אחד המפג -חלקם חלודים או שרופים 
כתמי לכלוך הוא הימצאות ברחובות המסחריים של ירושלים, ובייחוד ברחוב יפו ובמרכז העיר, 

יש גם מפגעי ריח ממכלי אצירה גדולים  מקרים בכמהכהים לאורך המדרכות ובסמוך לפחים. 
 xviiהמוצבים ברחוב.
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 מסילת ישרים וברחובהמדרכות ברחוב יפו  על לכלוך כתמי: 40 תמונה
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 ירושלים במזרח מרכזיים תיירות באזוריופסולת  אשפה: 41 תמונה

 
בדרך  -; למטה לאורך רחוב סולטן סלימאן ובאזור התחנה המרכזית של מזרח ירושלים -למעלה 

 שכם.
 

ף ו צ י ר י  ע ג פ  מ
 

טלאי ריצוף בולטים, למשל בחלק מהן רבות משובשות ומוזנחות ו מדרכותבמרכז העיר נמצאו 
 אתמקשים  אלה ליקוייםבשכונות נחלאות ונחלת שבעה, ואף בסמוך למשכן הכנסת ובדרך שכם. 

 ישראל מוזיאון בין המחבר בגן השבילים גם. הרגל הולכי את מסכנים ואף ברחוב ההליכה
עבור  .מעידה סכנת ואף קיימת בהם, בלשון המעטה להליכה נוחים אינםו הרוסים המדע למוזיאון

המעבר בשבילים אלה הוא בלתי  כללב בהליכה המתקשיםאנשים ו ניידותב ותמוגבלהאנשים עם 
 xviii .אפשרי
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  יםמשובש מדרכותו שבילים: 42 תמונה

 
 גן - למטהרחוב קפלן, בסמוך למשכן הכנסת;  -משמאל  ; למעלהשכונת נחלאות -מימין  למעלה

 .הכנסת משכן מול, המדע למוזיאון ישראל מוזיאון בין המחבר
 
 

ן ו נ י  ג
 

ליד התחנה המרכזית השטח שבין מוזיאון ישראל למוזיאון המדע ו יםהמחברשטחים ה כי נמצא
עבור התחנה המרכזית הוא שער הכניסה הראשי לירושלים  אזור. יצוין כי מטופחים אינם בעיר

 הרבים המגיעים אליה בתחבורה הציבורית.התיירים 
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 לא מטופחים גינון שטחי: 43 תמונה

 
 למעלה; הכנסת משכן מול, המדע למוזיאון ישראל מוזיאון בין המחבר גן - מימין למעלה

 .המרכזית התחנה אזור - ולמטה משמאל
 

ת ו ק ב ד מ ו י  ט י פ ר  ג
 

כתובות גרפיטי רבות נמצאו בצירי התיירות ובמרכז העיר. קיר ארוך הנמצא בסמוך לקונסוליה 
האמריקאית על דרך שכם כוסה כולו בכתובות גרפיטי 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 

 ות, כמו רחוב יפו.המסחר והתייר
 

 גרפיטי כתובות: 44 תמונה

 
 ברחוב - משמאל; הקדוש'ורג' ג ולקתדרלת האמריקאית לקונסוליה סמוך, שכם בדרך - מימין

 .יפו
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 ועל חלונות ברחוב יפו בין התחנה המרכזית לכיכר ספרא תשתיתעל עמודי  מדבקות: 45 תמונה

 
 

כי היא מנקה כתובות גרפיטי על פי תלונות למוקד  2019עיריית ירושלים מסרה בתשובתה מינואר 
בות גרפיטי באמצעות סיירי הרובעים והעירוני, ובעקבות הביקורת היא גם תיזום איתור כת

 והפקחים.
 

ב ו ח ר ט  ו ה י ה ר פ ש א ת  ר י צ א י  ל כ  ו
 

ריהוט רחוב וכלי אצירה מוזנחים: ספסלים שחוקים  ובאזורי התיירות ברחבי העיר נמצא
ללא מים זורמים; כלי וזכרה של קורבן פיגוע טרור מוזנח מאוד,  להנצחתומטונפים; מתקן שתייה 

פגיעה חמורה בחזותו הכללית של האזור;  פוגעיםאצירה חלודים או שרופים המוצבים על הכביש ו
 חלקם פתוחים וחלקם -ברחוב יפו כלי אצירה שנודפת מהם צחנה וסביבתם מכוסה כתמים כהים 

מוסתרים בפרגוד, אך הפרגוד לא אחת פתוח. גם בשכונת עין כרם, בציר המוביל אל מעיין  אומנם
רחון וסביבתם יס מהם נודףשמרים המקודש לבני הדת הנוצרית, נמצאו כלי אצירה פתוחים 

 xixמכוסה 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  -בדרך שכם; למטה  -ברחוב פייר ואן פאסן מול מלון; משמאל  - מימין

 מהתחנה המרכזית.
 

 ירושלים במרכז אצירה וכלי אשפה פחי: 49 תמונה

 
 פחי אשפה בגן המחבר בין מוזיאון ישראל למוזיאון המדע, מול כנסת ישראל; - מימין ובאמצע

 ביציאה מהתחנה המרכזית.פח אשפה מטונף  -משמאל 
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פוגעים  היטב מטופלים שאינם אצירה כלי כי ירושלים לעיריית מעיר המדינה מבקר משרד
 .יםתיירוה התושבים לתחלואת לגרום עלולים ואף , מדיפים ריח רעבחזות המרחב

 

עד רכשה כלי אצירה חדשים וכי מסרה העירייה  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
כי היא נוהגת להחליף כל  העירייה ציינה סוף החודש יוחלפו כל כלי האצירה במזרח ירושלים.

כי הגבירה את פעולות הניקיון  ציינה כמו כן מוונדליזם.שניזוקים כתוצאה הזמן כלי אצירה 
 .ליום במזרח העיר לשתי משמרות לפחות

 

✰ 
 

 

יה עלמשרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי לאור הממצאים הקשים שהובאו לעיל, 
לפעול לתיקון ליקויי התחזוקה הרבים באזורי התיירות שהועלו לעיל. עליה לדאוג לניקיונם של 
אזורי התיירות, לסילוק הצחנה, לחידוש כלי אצירה ולעיצובם הנאות, לתיקון הגינון, לסלילתן 

של מדרכות, לתיקון השלטים ומתקני המים הפגומים, לסילוק המפגעים במעברים  ולתיקונן
המקורים בעיר העתיקה, לשיקום הפרגולות ההרוסות ולסילוק המדבקות והגרפיטי מהמרחב 

רבים המושקעים התחזוקתם הירודה של אזורי התיירות מורידה לטמיון את הכספים  הציבורי.
תושבי העיר כלפי חוסר כבוד ל ווזלז ומשדרתרחב הציבורי בפיתוחם, מדרדרת את מצבו של המ

 .יםהתיירו
 

 מפגעים בשל בנייה באזורי תיירות
 

למנוע מפגעים ומטרדים על העירייה  העיריות, פקודתחובותיה וסמכויותיה על פי כחלק מכאמור, 
 במרחב הציבורי.

 

ביצוע עבודות בנייה באזורי תיירות. שמקורם בבביקורת נמצאו מפגעים חזותיים ובטיחותיים 
נאלצים הולכי הרגל ללכת על הכביש משום  ,במרכז העיר פינת רחוב ביאנקיני, למשל, ברחוב שמאי

שגידור אתר הבנייה חסם את המדרכה. כמו כן, נותרו במרחב הציבורי חלקי צנרת, לבנים, גדרות 
 בחזות הרחוב ואף בבטיחותם של הולכי הרגל. הפוגעים גים אחרים של פסולת בנייה וסו

 

, במקום בתי עסק שהיו בנייה כאבן שאין לה הופכין יאתרשני זה שנים  יםבשכונת עין כרם עומד
פוגעות בחזות המרחב  האתרים גדרותבמקום. האחד סמוך למעיין מרים, והאחר בדרך עין כרם. 

 xxבגרפיטי. מכוסותוחלקן הציבורי 
 

בעל חשיבות  אזור - גם ביציאה משער האריות לכיוון דרך יריחו, למרגלות חומות העיר העתיקה
אתר בנייה שגידורו פוגע בחזות  2018בסיורי הביקורת ביוני ובאוקטובר נמצא  - תיירותית גבוהה

 ןמסוגים שונים של חומרים ואינהן עשויות מונחים זה על זה, חלקיהן , ותהסביבה: הגדרות עקומ
 וחומרי בנייה פזורים במרחב.פסולת  ו בסמוך לגדרות שקיכמו כן, נמצאבסביבה.  ותמשתלב
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 האריות לשער סמוך בנייה אתר: 50 תמונה

 
 

על העירייה ידידותי ונגיש להולכי הרגל,  יהיה בטיחותי,כדי להבטיח שהמרחב התיירותי 
פסולת  ךתושלושבסביבת האתרים לא בבטיחותם להקפיד שהגידור באתרי בנייה לא יפגע 

ם במסגרת הסמכויות סביבת בנייה. על העירייה לטפל באתרי בנייה עזובים ולדאוג לטיפוח
 בדין.הנתונות לה 

 

 בתי שימוש ציבוריים
 

נוחות במרחב העירוני מצויות  קניומת ציבוריים שירותיםשל הנורמות לעניין הקמתם ותחזוקתם 
בהמלצות ובהנחיות בחלקן בהוראות הדין, בחלקן במדריכי תכנון של משרדי הממשלה ובחלקן 

 :27למתכננים
 

"בעניין תברואה, בריאות בפקודת העיריות מעוגנות חובותיה של עירייה לדאוג לתברואה, כלהלן: 
תורה בדבר בדיקתם, הסדרתם, החזקתם,  )3(עשה העירייה פעולות אלה: ... הציבור ונוחותו, ת

ניקוים והרקתם של ביבים, נקזים, בתי כסא, אסלות, בורות שופכין, מיפלשים, מזחילות, מירוצי 
משתנות ובורות , תתקין ותקיים במצב טוב, מחראות )5מים, בורות אפר ואביזרים סניטריים; ... (

 מפגע לבריאות". ואאופן שלא יהוו מטרד שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים ב
 

ומתקני נוחות במרחב  ציבוריים שירותיםלפריסת בדין הישראלי אין אסדרה כוללת בנוגע 
הציבורי. האסדרה הקיימת מתייחסת ברובה למידות, לאביזרים ולהתאמת השירותים הציבוריים 

 לסוגי אוכלוסייה מסוימים, כגון אנשים עם מוגבלויות.
  

                                                           
כפי שהתפרסם באתרי המרשתת של מוסדות תכנון בחו"ל. מדובר בהמלצות למתכננים לארגן מרחב ציבורי   27

ריכוז  במקומות ציבוריים שירותיםבעניין התקנת דותי לציבור. נבדקו שישה אתרים, בעיקר באירופה, ידי
 Reference book of the assistant to the sanitary doctor and assistant epidemiologistשל ציבור, כגון 

(http://en.medicine-guidebook.com); British Toilet Association (www.britloos.co.uk). 
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 שירותיםלהתקין  יםממליצ תכנון בחו"ל מוסדות, 201728כפי שצוין בדוח מבקר המדינה משנת 
במרכזי  ,, באזורי נופשבמרכזי תחבורה למשל ,ריכוז גדול של הולכי רגל שבהםבמקומות  ציבוריים

 שווקים.בערים ו
 

נחתם בין עיריית ירושלים לקבלן חוזה למתן שירותי ניקיון ותחזוקה לבתי  2016בסוף דצמבר 
 תוקפו הוארך לשנה נוספת. 2018חוזה בש"צ), ובינואר  -שימוש ציבוריים (להלן 

 

מטר מהמבנה, במידת  50על פי חוזה בש"צ, הקבלן ידאג לשילוט הכוונה לבש"צ עד לרדיוס של 
הצורך. השלט שיותקן על המבנה יכלול, בין השאר, את סמל העירייה, את שעות הפתיחה ואת 

 עברית, ערבית ואנגלית.  -מספר הטלפון לפניות ובירורים. השילוט יהיה בשלוש שפות 
 

ש"צ אבזור שעל הקבלן להקפיד כי יימצא בכל הבש"צים; בין היתר, הפריטים עוד נקבע בחוזה ב

כדלקמן: מתקן לנייר טואלט בכל תא, מתקן נייר לניגוב ידיים או לחלופין מייבש ידיים, סבון 

לשטיפת ידיים ומתקן לתליית תיקים/מעילים בכל תא. על הקבלן לדאוג במהלך היום למלא 

ם נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים (כשאין מתקן ייבוש חשמלי), לנקות סבוניות בסבון נוזלי, להשלי

 .אסלות, מושבים, משתנות, לאסוף פסולת ועוד
 

באזורי התיירות  29בש"צים 22-סיורים רבים בבמסגרת הביקורת  ערכועובדי משרד מבקר המדינה 
 .30להלןמצאים המ טיילת ארמון הנציב.בושכונת עין כרם ב, במרכז העירבאגן עיר העתיקה, 

 
 הכוונה ומידע שילוט

 

ביקורת מבקרת  -(להלן  201031עד  2009בביקורת שעשתה מבקרת עיריית ירושלים בשנים 
השילוט חסר, שבור או שחוק ולרוב חסר שילוט הכוונה בחלק מהמקומות העירייה) היא מצאה כי 

היה חסר סמל העירייה, לרוב לא צוינו שעות הפתיחה ובשום  בכמה מן השלטיםאל המבנה. כמו כן 
 פניות ובירורים. צורך שלט לא צוין מספר הטלפון של הקבלן ל

 

מבני  22 מתוך 832-בעלה כי במסגרת הביקורת עובדי משרד מבקר המדינה  שערכומהסיורים 
גן הסוס לא היה כל שלט מבנה השירותים ב. בלא היה מידע על שעות הפתיחהשנבדקו שירותים 

ליד הכניסה לשירותי הנשים, ואילו על השלט המותקן בכניסה לשירותי הגברים צוינה שעת 
 33פר הטלפון לפניות ובירוריםבשמונה מבנים היה חסר מסעל השלטים זאת ועוד,  פתיחתם בלבד.

לא נשאו  35שלטים שהותקנו על עשרה מבנים .34ובארבעה מבנים נוספים המספר נמחק או נשרט
 את הסמל של עיריית ירושלים.

 

. הדבר בלט במיוחד הבש"ציםלא נמצאו שלטי הכוונה כלשהם אל  רביםבמקומות עוד יצוין כי 
וכפי שצוין לעיל בטיילת  ,מרכז העירב ,בשכונת עין כרם, ברחבי העיר העתיקה, בשוק מחנה יהודה

 .ארמון הנציב

                                                           
ברשויות  שירותים ציבוריים"מתקני , 2017 לשנת דוחות על הביקורת בשלטון המקומימבקר המדינה,   28

 .201 - 147 עמ'המקומיות", 
א הפרדה מגדרית ויכול להיות מורכב ממחלקות מבנים. כל מבנה יכול להכיל תא בודד אחד לל 22-הכוונה ל  29

 של גברים ונשים שכל אחת מהן מכילה תאים רבים (כמו המבנה שליד רחבת הכותל).
 נושא זה לא נבדק בביקורת הקודמת.  30
 .108 - 99), "בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר", עמ' 2010( 2009/10דוח שנתי מבקר העירייה,   31
יב, ליד בית יואל, בגן העצמאות, בכותל, ברחוב המלך ג'ורג' ליד "סימיקו", בשני המבנים בטיילת ארמון הנצ  32

 בשכונת עין כרם וליד קברו של דוד המלך בהר ציון.
בכותל, בכיכר מוריסטן, בשכונת עין כרם ליד המצפור, בהר ציון, ברחוב שער השלשלת, ליד שער האריות   33

 ע היהודי.ושער יפו וברחוב תפארת ישראל ברוב
 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 המלך בהר   35

ציון, ברחוב שער השלשלת מול חנות המזכרות, ליד שער האריות, שער יפו ושער שכם וברחוב תפארת ישראל 
 ברובע היהודי. 
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המיועד  הבש"צהשלט שמעל  היו בלויים. הבש"ציםיתרה מזאת, חלק מהשלטים שהותקנו על 
בעלי פעמים רבות בשוק מחנה יהודה הותקן באופן שמקשה על עוברי אורח לאתרם ו 36לנשים

מחפשים ל צריכים לסייעשרד מבקר המדינה על כך שהם הלינו בפני נציגי מאף כים והדוכנים הסמ
למקרים , במהלך הסיורים בשוק, עובדי משרד מבקר המדינה היו עדים אף הם את השירותים.

 xxiשירותי הנשים בשוק.את בהם מבקרים התקשו למצוא ש
 

  "ציםהבשבלויים על  שלטים: 51 תמונה

 
 ברחבת"צים הבש - משמאל; יהודה מחנה בשוק הממוקמים נשים לשירותי הכניסה מעל - מימין

  .איטליה יהדות מוזיאון
 

 ותחזוקתם הציבוריים מושניקיון בתי השי
ם י ת ו ר י ש ה ן  ו י ק י  נ

 

 לרוב תהיבמהלך הסיורים התרשמו עובדי משרד מבקר המדינה כי רמת הניקיון בשירותים הי
 ובשירותים יהודה מחנה בשוקר הצוהריים אח בשעות בעיקר, סבירה, אם כי היו לא מעט מקרים

סניטריים  םבהם נמצאו מפגעי ניקיון כמו רצפות וכליש, מסוימים בעיר העתיקה ובהר ציון
מפגעים אלו לא רק פוגעים בתדמיתה של העיר, אלא אף עלולים לפגוע  .37וכן מפגעי ריח מלוכלכים

 .המשתמשים בבריאות
 

ה ק ו ז ח  ת
 

מתקנים  -בביקורת מבקרת העירייה נמצאו ליקויים רבים ברמת התחזוקה של מבנים רבים 
נייר טואלט, סבון  -התבלו, נשחקו או הושחתו, היה מחסור בחומרים מתכלים בסיסיים וחיוניים 

והתחזוקה היו  יר. לפי דוח המבקרת, רמות הניקיוןולשטיפת ידיים, נייר לניגוב ידיים ומטהרי או
 בינוניות.

 

כי רמת התחזוקה של חוזרים ונשנים בסיורים בביקורת שערכו עובדי משרד מבקר המדינה נמצא 
או שהציוד  ,נדרש לפי חוזה בש"צהיה חסר ציוד ה רבים טעונה שיפור. במבנים רבים םמבני שירותי

ברזים  וכן נמצאו ,תנמצאו ידיות שבורוהיו מקרים שבהם חסרו ידיות או . כמו כן, נמצא פגום
, סבוניות עקורות, מראות שרוטות או חלודות, גרפיטי על או סדוקים סניטריים שבורים םוכלי

 xxii. להלן דוגמאות:דלתות התאים ומבנים מוזנחים
 
 

                                                           
 .3ברחוב השקד   36
רצפה מטונפת  או בחלק מסיורי הביקורת בבש"צ לגברים בהר ציון.צחנה, רצפה וכיורים מטונפים מאוד נמצ  37

 וצחנה נמצאו בבש"צ לגברים בשער יפו. 
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ווי התלייה  בחלקםבכל התאים או או היו שבורים חסרו  שנבדקו 22 מתוך בש"ציםמבני  10-ב
, אולם מנם נמצא סבוןוברובם המכריע של מבני השירותים א -סבון באשר ל מעילים.ללתיקים או 

ברחוב הלל ברחבת במבני בשצ"ים כמו כן,  מקרים הסבוניות נמצאו שבורות או עקורות.בכמה 
נמצאו מטונפות. בהר ציון ידיות כל הדלתות מוזיאון יהדות איטליה וברחוב המלך ג'ורג' המראות 

. כמו כן, מייבש הידיים נשים נמצאו שבורותלהדלתות בבש"צ  גברים ושלוש מארבעלבבש"צ 
 .היה מקולקל ברחוב שער השלשלת הציבוריים בשירותים

 

 :מפורטות למפגעי ניקיון ותחזוקה דוגמאותשתי להלן 
 

ן ס ג ו ס ר  ה ו ב ר( ב י :ש מבנה ב נמצאעיר באחד האזורים המרכזיים בשס הבש"צ בגן הסו )
הסיורים גברים הורגש ריח שתן ובאחד האבן גדול. תחזוקתו ואף ניקיונו נמצאו לקויים. בשירותי 

 גברים, כיוריםהבשירותי  בלויה מראהבין היתר נמצאו ליקויים אלו: הרצפה הייתה מלוכלכת. 
נשים, נזילות בתקרה בשני חלקי השירותים, מנעול מאולתר בתא הנכים הסדוקים בשירותי 

לף. לדברי העובדים במקום, בימי ומיכל ניאגרה דובשירותי הנשים, אריחי קרמיקה שבורים 
 החורף הגשומים הנזילות בתקרה גורמות לעיתים אף לקצר חשמלי.

 

 "צים בגן הסוס הבש: 52 תמונה

 
 

ק ו ה ש נ ח ה מ ד ו ה לות ותחזוקה ירודה אפיינו את רוב הבש"צים בשוק מחנה עליבות, ד :י
לאחת האטרקציות התיירותיות המובילות בירושלים. לצד הפך יהודה אשר בשנים האחרונות 

ניקיון ורצפות מוצפות נמצאו גם מקרים של סבוניות שבורות, אריחי קרמיקה חסרים או  ימפגע
 xxiiiפוצים מאולתרים כ"טלאי על טלאי".ושי ידיות חסרות ,סניטריים שבורים ם, כלישבורים
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 קיאהעיר בשוק"צים הבש: 53 תמונה

 
י נ ו י ח ה  ל כ ת מ ד  ו י צ ב ר  ו ס ח  מ

 

ברחבי העיר העתיקה. יצוין כי הדבר  בבש"צים היהנייר טואלט של מחסור במצב קשה במיוחד 
: פירוטשערכו נציגי משרד מבקר המדינה בהפרש של חצי שנה. להלן הסיורים חזר על עצמו בשני 
חסר נייר טואלט ובחלק מהתאים מחזיקי נייר היה כותל שירותים הסמוכים לבחלק מהתאים ב

ארבעת רחוב תפארת ישראל בשלושה מבין בש"צ בב טואלט נמצאו פתוחים או אף הרוסים;ה
שער ליד שער האריות וברחוב  בבש"צתא ם בשולא נמצא  נייר; חסר נייר טואלטהיה התאים 

אחד לא ב בשער יפו לא נמצא נייר טואלט אף .השלשלת ובשירותי הגברים בכיכר מוריסטן
  .באחד משני התאים נמצא נייר טואלט רק גבריםלובבש"צ  ,נשיםלמארבעת התאים בבש"צ 

 

ת ו ש י ג  נ
 

בשוק ניידות. עם זאת,  ותמוגבלאנשים עם שנבדקו מונגשים ל הבש"ציםבביקורת נמצא כי ככלל 
בכל אחד מהמבנים הוקמו האחד לנשים והאחר לגברים.  -שירותים  מבניקי קיימים שני אהעיר

אינם יכולים להגיע אליהם, משום  הםניידות, אולם ב אנשים עם מוגבלותתאים המיועדים ל
, לצד הכניסה לכל אחד מהם נוסף על כךגרמי מדרגות.  היא באמצעות מהם הגישה לכל אחדש

 xxivניידות.ב אנשים עם מוגבלותלשל השירותים הנגשתם  על המעידים מטעים הוצבו שלטים
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 תיירות בירושלים

 

 המציינים באופן מטעה כי הם נגישים העיראקי בשוק"צים לבש בכניסה שלטים: 54 תמונה
 וגרם מדרגות המוביל אליהם

 
 

ת  י י ר י ע ח  ו ק י ןפ ל ב ק ה ת  ד ו ב ע ל  ע ם  י ל ש ו ר  י
, והיא אף עיריית ירושלים מבצעת מעקב אחר טיפול הקבלן בבש"ציםבהתאם לחוזה בש"צ, 

הוראות אלה מפורטות בחוזה ובין שבין  - למתן שירותיורשאית להנחות את הקבלן בכל הנוגע 
 -יומי  את הליקויים שהעירייה מאתרת בבש"צים היא מתעדת ב"דוח פיקוח. שאינן מפורטות בו

 דוח הפיקוח). -בתי שימוש ציבוריים" (להלן 
 

ה נ ב ס מ פ ו ח ט ו ח ד ו ק י לליקויים ישירות אינו מתייחס  הפיקוחדוח טופס נמצא כי  :פ
 ולנוכחות עובד הניקיון במקום. פתיחתם של השירותיםעצם ל ,רק לניקיוןהפיזיים, אלא 

 

ן פ ו י א ו ל י ח מ ו ח ד ו ק י פ פיקוח בעקבות ביקורות  ותדוח 15משרד מבקר המדינה דגם  :ה
הסיורים של גם בהם התקיימו שיומיות שעשתה העירייה בבש"צים, בסמיכות זמנים למועדים 

 עובדי משרד מבקר המדינה באותם שירותים.
 

, כולל כאלה שמצא צוות מהדוחות אין כל התייחסות לליקויי התחזוקהנמצא כי באף אחד 
ם שפורטו לעיל בנושא ניקיון זאת ועוד, בניגוד לממצאי ל משרד מבקר המדינה בסיוריו.הביקורת ש
הבש"צים שבוקרו נמצאו נקיים. הליקוי של העירייה צוין כי דוחות הפיקוח  15, בכל השירותים

 מקום.בהוא היעדר עובד ניקיון  מדי פעם היחיד שחוזר בדוחות הפיקוח
 

שנדגמו נעשה  15-מהבשני מקרים רק  כי נמצא -העתיקה נמוכה  תדירות הפיקוח בעירנוסף על כך, 
רק בבש"צ בשער שכם. לאור  כה ביקורתנער במקרה נוסף ;בש"צים בעיר העתיקההבכלל פיקוח 

של העירייה על מצב מצופה כי תדירות הפיקוח  ,מרכזיהיותה של העיר העתיקה אזור תיירות 
 תהיה גבוהה בהרבה.ברחביה  הבש"ציםהניקיון והתחזוקה של 

 

לבדוק את מכלול ההיבטים של תחזוקה לעיריית ירושלים כי עליה מעיר משרד מבקר המדינה 
באזורי תיירות מרכזיים. על  ולהעלות את רמת הפיקוח ואת תדירותסבירה של בש"צים ו

 הליקויים, בהתאם לחוזה בש"צ שחתמה עימו.  לתקן אתהעירייה לדרוש מהקבלן 

✰ 
 

פוגע ברמת השירות מצב הניקיון והתחזוקה של השירותים הציבוריים באזורי התיירות בעיר 
המדינה משרד מבקר  .וטעון שיפור משמעותי שניתנת למבקרים ולתיירים ובתדמיתה של העיר

, בש"ציםתחזוקה וניקיון ראויים של שילוט, אבזור, מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לדאוג ל
להגביר על העירייה  .לחוזה בש"צ שעליו חתמה עם הקבלןלחובתה לפי פקודת העיריות ובהתאם 

 .ולשפרועל תחזוקתם ועל ניקיונם של הבש"צים את הפיקוח 
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הליקויים המועלים בדוח הודיעה העירייה כי  2019אר בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינו
לאור הערות הביקורת הנחתה העירייה את הקבלן להשלים בכל זאת ועוד, הביקורת תוקנו. 

השילוט בשוק מחנה יהודה נקבע בהתאם לשיקולי  ציינה כי כמו כן את הפרטים החסרים. השלטים
 הוסיפה כי יש בעיה שלהעסקים. העירייה  טחון הציבור ובמסגרת שיתוף פעולה עם ציבור בעלייב

 נםעוד הודיעה העירייה כי תמשיך לפעול לשיפור ניקיו מתקנים.והרס של חלק מהונדליזם 
צוין כי עם  2019בתשובת הקבלן למשרד מבקר המדינה מפברואר  מבני הבש"צים. ם שלותחזוקת

ביקורות "בוכן החל  ,לעילקבלת דוח הביקורת הוא החל במבצע לתיקון כלל הליקויים שהועלו 
 במטרה "פנימיות בהתאם לרוח הדברים אשר עלו בביקורת לכלל בתי השימוש הציבוריים בעיר

 ליקויים עתידיים.ולמנוע השירות  את לשפר
 

 סיכום
 

איסטיות יירושלים היא בירת ישראל ומרכז דתי בעל חשיבות עולמית לשלוש הדתות המונות
מורשת ומשאבי טבע ונוף  אתרי, רביםבתחומה אתרים היסטוריים  .ועיני עולם נשואות אליה

 מוסדות תרבות.ומבני ממשל, מרכזים אקדמיים  לצד
 

במקרים רבים בדוח זה הוצגו ליקויים רבים בניהולם ובתחזוקתם של אזורי התיירות בירושלים. 
ות לליקויים נמצא כי הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת לא תוקנו. לא מן הנמנע שאחת הסיב

הנושא באחריות לניהול הכולל של התיירות גוף הרבים שנמצאו בביקורת זו נעוצה בכך שאין 
 בעירייה.החלטות הבתהליכי קבלת ולייצוג ההיבט התיירותי  בעיר

 
לפגוע בענף התיירות  יםהניהול הכולל שלהם עלול והיעדרהתיירות  אזורישל  הלקויה תחזוקתם

 כעיר של ירושלים מעמדה את הולמים אינםהם ו ,כולה ירושלים ושל המדינהבתדמיתה של וכן 
יורדים לטמיון הכספים הרבים המושקעים בפיתוחם של  ניהול ותחזוקה בהיעדר. לאומית-ןבי

 הציבורי המרחב של כוללת הזנחה משקףאזורי התיירות  של הירוד מצבםאזורי התיירות. 
לתושבים ולבתי  שלה המשיכה ובכוחבמעמדה , העיר תושבי ברווחת גם פוגעה דבר, בירושלים

 .עסק
 

ירושלים ועל משרד התיירות לפעול נמרצות לשיפור הניהול של אזורי התיירות ראש עיריית  על
חלק תיקון יש לציין כי בירושלים, פיתוחם, ניקיונם ותחזוקתם לרווחת התיירים והתושבים. 

הדבר עשוי לשפר  .ניהול נכון ונכונות לפעול ספית ניכרת, אלאאינו מחייב השקעה כ מהליקויים
 לאומי של העיר והמדינה.-את מצבה הכלכלי של העיר ולתרום לחיזוק מעמדן הבין
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i   נותר מבוזר בין גופים רבים בתוך טיפול בתיירות גוף מתכלל לניהול התיירות בעיר, והבירושלים אין עדיין
 .העירייה ומחוצה לה

ii   על עדכניות המידע התיירותי המחולק לתייר ועל איכות הצגתו. מספיקהרל"י אינה מקפידה 
iii  חדהם הכוונה ה בעיר העתיקה נמצא כי לצד שלטים מושקעים ומעוצבים בהקפדה רבה, חלק משלטי-

 אחידים, שחוקים ומאולתרים.-בלתי -כתובים בעברית או באנגלית  -ים לשוני
iv   .כמו כן נמצאו שלטים דהויים, שלטים שרוטים ושלטים שלטים רבים נמצאו מלוכלכים או לא מתוחזקים

 שעליהם מדבקות או כתמים שנותרו לאחר שהוסרו מהם מדבקות.
v   באזור העיר העתיקה הושקעו בעשור האחרון עשרות מיליוני שקלים לצורך פיתוח ושימור ולצורך שדרוג

 .יון ותחזוקה הולמיםהמרחבים הציבוריים, אולם קשה ליהנות מפירות ההשקעה בלא הבטחת ניק
vi   .אחת התופעות שנמצאו היא הצטברות ערימות אשפה ליד כלי אצירה בכל מיני אזורים בעיר ובשעות שונות

 מדובר במפגע שאינו רק חזותי אלא גם תברואתי.
vii  .במתחם הר ציון נמצאו בכמה מקומות ערימות אשפה ופסולת, מודעות פירטיות וגם מפגעי ריח ושתן 

viii  אבני ריצוף שיש בהן סכנת החלקה בימים גשומים, שכן הרטבתן הופכת אותן לחלקות במיוחד. כמו  נמצאו
 כן, נמצאו בעיות ניקוז הגורמות לשלוליות.

ix  מותקנות באופן  בחלק מהקמרונות שכבות הצבע והטיח מתקלפות, ותשתיות חשמל, תאורה ומיזוג אוויר
 ם הציבור ובטיחותו.מאולתר. בחלק מהמקרים אף מתעורר חשש לשלו

x   הכותנה, נמצא במצב של התפוררות  מוכרי ברחוב הגיא, ליד שוק המוצבמהתקופה הממלוכית (שוקת) רהט
 .חלק מאבניו שבורותו

xi   ,בביקורת נמצא כי בחלקים נרחבים של העיר העתיקה תלויים בגלוי חוטי חשמל וצנרת במעברים וברחובות
 האורח, וכן על חזיתות המבנים.ממש מעל ראשיהם של עוברי 

xii   בטיילת הר הצופים וצחנהבדומה לממצאי הביקורת הקודמת נמצאו בטיילת ארמון הנציב כתמי שתן .
 .אשפה ואף פסולת בנייה הייתה פזורה

xiii   נמצאה נתמכת בעמוד עץ מאולתר, בסיור  -ששקעה מעומס  -קורת הפרגולה  2018בסיורים בינואר ובמאי
 שנה נמצא כי העמוד הוסר, אולם הקורות עדיין היו שקועות והועלה חשש לבטיחות המבקרים.ביולי אותה 

xiv  .בכמה שבילים נמצאו כבלי חשמל המשתלשלים באופן שעלול לגרום לעוברי האורח למעוד או להתחשמל 
xv   ועדת המשנה אישרה להקים על שטח ציבורי פרגולה רחבת ממדים שנועדה לשמש עסק פרטי, ללא שום

 התאמתה של הבנייה המבוקשת לסביבה.ונחיצותה  בחינתבלי ודיון, 
xvi  כתוצאה מכך שאין הכוונה לשירותים הציבוריים ומכך שנמנע מהציבור להשתמש בהם שימוש חופשי - 

 ש בטיילת לא מעט מפגעים בשל עשיית צרכים בשטח הציבורי.י - בהסכמת העירייה וזאת
xvii   בדומה לממצאי הביקורת הקודמת, רמת ניקיון ירודה במיוחד נמצאה ברחוב סולטן סלימאן מול חומות

 העיר העתיקה, בין שער שכם לשער הפרחים ולאורך דרך שכם.
xviii   בסמוך  אפילוטלאי ריצוף בולטים, בחלק מהן רבות משובשות ומוזנחות ו מדרכותבמרכז העיר נמצאו

 .הרגל הולכי את מסכנים ואף ברחוב ההליכה אתמקשים  אלה ליקוייםלמשכן הכנסת. 
xix  מתקן ו חלודים או שרופים,כלי אצירה  ,באזורי התיירות ברחבי העיר נמצאו ספסלים שחוקים ומטונפים

 .ללא מים זורמיםוזכרה של קורבן פיגוע טרור מוזנח מאוד  להנצחתשתייה 
xx  גדרות האתרים פוגעות בחזות . בשכונת עין כרם עומדים זה שנים שני אתרי בנייה כאבן שאין לה הופכין

 המרחב הציבורי וחלקן מכוסות בגרפיטי.
xxi   ופן שמקשה על עוברי המיועדים לנשים בשוק מחנה יהודה הותקן בא בית השימוש הציבוריהשלט שמעל

 למחפשים את השירותים. צריכים לסייעבעלי הדוכנים הסמוכים פעמים רבות ו ,אורח לאתרם
xxii  ,רמת התחזוקה של מבני שירותים רבים טעונה שיפור. במבנים רבים היה חסר ציוד הנדרש לפי חוזה בש"צ 

 או שהציוד נמצא פגום.
xxiii  אשר בשנים האחרונות הפך  ,ב הבש"צים בשוק מחנה יהודהעליבות, דלות ותחזוקה ירודה אפיינו את רו

 לאחת האטרקציות התיירותיות המובילות בירושלים.
xxiv   לאנשים עם מוגבלותהוקמו תאים המיועדים  -לגברים ולנשים  -ממבני השירותים בשוק העיראקי בכל אחד 

 .תלולים הגישה לכל אחד מהם היא באמצעות גרמי מדרגות, אולם ניידותב

                                                           



 דוח מיוחד ירושלים

 שימור מבנים ואתרים בירושלים
 המבקר מטעם רשות נטילת ללא פרסומם. המדינה מבקר של ביקורת ממצאי מכיל זה מסמך 

 ].משולב נוסח[ 1958-ח''התשי, המדינה מבקר לחוק) 3)(א(28 סעיף פי על אסור

  מבנים ואתרים בירושלים ימורש
 תקציר

 

 רקע כללי
1 

"שימור מבנים ואתרים" מוגדר פעולה המיועדת להבטחת המשך קיומם של מבנים ואתרים 
שיש להם ערך תרבותי, היסטורי וארכיטקטוני, והוא מעיד על יחסה של החברה לערכיה 

. המונח שימור מגלם צורות התערבות שונות שמטרתן כולן היא להגן בצורה זו או 1המוצהרים
 ן מפגעי טבע ומסכנת התמוטטות והן מפיתוח מואץ.האחרת על אתרים שנמצאו ראויים להגנה, 

2 

 יוחדיםמ וקייםח-שפטייםמ ליםכ צרוי ברע כסינ שמרל עניין הןל היהש עולםב בותר דינותמ
גם בישראל הוכר השימור כתכלית תכנונית  .2רסה מפני ורשתמאתרי  לע גנהה מבטיחיםה

ראויה וכאינטרס ציבורי רב חשיבות. הדבר התבטא בין היתר בחקיקתן של הוראות התוספת 
חוק התכנון והבנייה), בראשית שנות  -(להלן  1965-הרביעית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 התשעים של המאה העשרים.
3 

ת של תחזוקה, תיקון, ולות אקטיביואלא גם פע ,שימור דורש לא רק הימנעות מפגיעה בקייםה
בעיקר  -במקרקעין פרטיים מיועדים לשימור  . בקביעה כי מבנה או אתר המצויים3שיפוץ וחיזוק

יש לעיתים משום פגיעה בחירותו של בעל זכויות הקניין על הנכס לממש את  -שימור מחמיר 
ו, ובכך טמון מטבע הדברים נזק כלכלי אפשרי לבעל הנכס ולבעלי נכסים סמוכים. קניינו כרצונ

התנגשות זו שבין האינטרס הקנייני הפרטי לבין הערך החברתי הגלום בשימור אינה זרה 
את האיזון הנכון למצוא בנושאים אחרים, שבהם נדרש גם למציאות התכנונית, והיא מתקיימת 

 .4ובין אינטרס הכללבין זכויות הקניין של הפרט 
4 

העירייה).  -כיהן מר ניר ברקת כראש עיריית ירושלים (להלן גם  2018ועד נובמבר  2008מנובמבר 
 נבחר מר משה ליאון לתפקיד ראש העירייה. 2018בנובמבר 

 
 

 ביקורתהפעולות 
5 

 מבניםבנושא שימור  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת 2018נובמבר  -בחודשים פברואר 
באגף תכנון עיר, באגף רישוי ופיקוח  -בעיריית ירושלים ביקורת נעשתה ה .אתרים בירושליםו
בוועדה המקומית  , וכן)מחלקת השימור -(להלן  מחלקה לשימור מבנים ואתרים היסטורייםבו

, ועדת השימור) -הסטטוטורית לשימור אתרים (להלן  ועדת השימורלים ובולתכנון ובנייה ירוש
ותפקודן בביקורת נבדקו המדיניות העירונית בתחום השימור  .וכללה גם סיורים ברחבי העיר

 5שבמשרד האוצר . ביקורת השלמה נעשתה במינהל התכנוןקת השימורמחלועדת השימור ושל 
 .במשרד הבינוי והשיכוןו

                                                           
לגעת בעבר ולשמרו למחר, שימור  בתוך: חומי נובנשטרן (עורך),, "למען עתידו של עברנו", נובנשטרן ומיח  1

 . 11, עמ' )1991( ,היבטים חינוכיים -מבנים ואתרים היסטוריים 
פרופ' יוסי שבייד, מייק טרנר, חומי ן, "אמנת שימור אתרים היסטוריים", בתוך: ; אליהו הכה12שם, עמ'   2

), 1995(היבטים ערכיים ומשפטיים  -, שימור מבנים ואתרי התיישבות (עורכים) פלדמןנובנשטרן, יוסי 
 .40עמ' 

מתאר תכנון אורבני וייעוץ כלכלי,  -, חברת סיטילינק ירון גיח, חינקיס ניש, דניס למןק, פרנקלמנון א"ר ד  3
ושא שימור מבנים אוגדן מסמכים בנ, ""איתור ההשפעות המאקרו כלכליות של שימור מבנים בתל אביב

 .1), עמ' 2003( 3מסמך מס'  -יפו -אביב-בעיר תל
(פורסם במאגר  13 - 12, עמ' ד"ר וינברג נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב 1034/08 ם"עת  4

 ).10.2.13ממוחשב, 
התוספת הרביעית, ממשרד הועברו עיקר הסמכויות מכוח החוק, ובהן הסמכויות מכוח הוראות  2015ביולי   5

 .משרד האוצרהפנים ל
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 בירושליםשימור מבנים ואתרים 

6 

ביקורת בנושא שימור המבנים והאתרים ברמה משרד מבקר המדינה ביצע  2005יצוין כי בשנת 
 . 6הדוח הקודם) -ופרסם דוח ביקורת בנושא זה (להלן  הארצית והמקומית

 
 

 הליקויים העיקריים
 

 שימור עירוניתמדיניות ההיבט התכנוני וגיבוש 
7 

ותקבע  62 בתחילת שנות האלפיים החלה העירייה לקדם תוכנית מתאר שתחליף את תוכנית
. במועד סיום הביקורת עדיין לא הופקדה תוכנית 2020את עקרונות התכנון של העיר עד לשנת 

המתאר ולא אושרה כחוק, אך היא משמשת מסמך מדיניות שעל בסיסו מתקבלות במוסדות 
 אינו מדיניות שמסמך זאת אף ,ו דחייתןהתכנון החלטות על קידומן של תוכניות מפורטות א

  .מחייב סטטוטורי מעמד להן שיש ניותלתוכ תחליף
8 

יה משולבת ומתואמת ירא אינו משקףהוא ו ,נעשה טלאי על טלאי בירושליםההסדר התכנוני 
 i .מבנים ואתרים בעיר לשימור הנוגע בכל

9 

מונעות אשר  הוראות שימור מחמירות בלבד מעטים ואתרים מבנים לגבירק בירושלים נקבעו 
הגבלת  . משמעות הדבר היא7הוראות שימור מחמירות) -תוספות בנייה (להלן בין היתר 

אלפי מבנים בין , מ8אלהמבנים ואתרים בנוגע לרק האפשרות לממש זכויות בנייה קיימות 
תשתית עובדתית גיבוש ללא ת זו העירייה קבעה מדיניוואתרים בירושלים המיועדים לשימור. 

אפשרות להרחיב את מספר הבניינים את הובלי שבחנה  בשימורמלאה בדבר העלויות הכרוכות 
  כך.הכרוכים בהפיצויים ולשלם את שימור מחמיר שיתבצע בהם והאתרים 

10 

 פיתוחב יסוד נדבכיהם  השימור עקרונות ולפיה ירושלים עירייתהמוצהרת של  העל אף מדיניות
השימור ועל אף היתרונות הכלכליים הטמונים בשימורם של מבנים היסטוריים בעיר, , העיר

קובעי  בירושלים נתפס במקרים רבים כגורם מגביל בקרב הגורמים העוסקים בתחום בעירייה.
נדרשים ומשפיע, ו ערך מרכזי ים מלראות בשימוררחוק עדייןמדיניות התכנון והבנייה בעיר 

העומדים בסכנת בדבר שימורם של מבנים בוועדות התכנון מאמצים רבים כדי לקדם החלטות 
 .יאו שינו הריסה

 

 הרכב הוועדה לשימור אתרים
11 

התכנון והבנייה, כפי שכבר הוער בדוח הקודם, הרכב הוועדה לשימור אתרים, כפי שמחייב חוק 
עלול לעורר בעייתיות מאחר שתפקידי יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה ויו"ר ועדת השימור 

 . מצב זה עלול להעמידו בניגוד עניינים מוסדי, כאשרעשויים להיות מאוישים בידי אותו אדם
ועדות נושא המובא לפתחן של שתי הוועדות מחייב איזון בין שיקולים מתנגשים שכל אחת מהו

 .מייצגת. כתוצאה מכך נוצר מצב אבסורדי המייתר לכאורה את עצם מתן חוות הדעת המייעצת

                                                           
), "שימור מבנים 2005פורסם בשנת ( 2005 לשנתהמקומי בשלטון על הביקורת  ותדוח, מבקר המדינה  6

 .136 - 57ואתרים" (להלן: הדוח הקודם), עמ' 
יה במסגרת יצוין כי העירייה מגדירה מבנים נוספים כמבנים לשימור מחמיר, אך המגבלות שקובעת העירי  7

השימור המחמיר מאפשרות מימוש זכויות בנייה קיימות ורק מגבילות את האפשרות להוסיף עליהן, ובמובן 
 זה אין מדובר בשימור מחמיר כפי שמוגדר בדוח זה.

 הכלול 18וכן מבנה בית צ'רצ'יל ברח' שמואל הנגיד  3423תוכנית ב הכלוליםמבנים ואתרים  24ובהם   8
כהונת חבר ”הפרק -ששימורו ניזוק כפי שיתואר להלן בתת, (נחלאות דרום) 101-0184523תוכנית מתאר ב

 ."יניםאף החשש כי הוא נמצא בניגוד עני על מועצה בוועדת השימור



 - 3 -  
 דוח מיוחד ירושלים

 

 בירושליםשימור מבנים ואתרים 

12 

הייצוג המצומצם של הדרג המקצועי בוועדת השימור, כפי שנקבע בחוק התכנון והבנייה, עלול 
רי הציבור, דבר שעשוי להביא לפתוח פתח להפעלת לחצים פסולים על הדרג המקצועי מצד נבח

 ., לפגיעה בערכי השימור ולסיכול תכליות השימורלקבלת החלטות לא מקצועיות
 

 חבר מועצה לשעבר  ליקויים בהסדרת ניגוד העניינים של
13 

העמדה לעיון הציבור של הסדרי ניגוד מועד סיום הביקורת טרם קבע שר האוצר הנחיות לעניין ב
  .עניינים שנעשו לגבי חברי מוסדות התכנון ולגבי חברי ועדת השימור

14 

 מר פיני עזרא, לשעבר מועצת עיריית ירושליםחבר  ו ליקויים בהסדרת ניגוד העניינים שלנמצא
למניעת ניגוד  שנקבעו בהסכםפעל שלא בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לעירייה ונמצא כי הוא 

העירייה השתהתה בטיפול בעבירות הבנייה החמורות כמו כן, נמצא כי  עליו חתם.שעניינים 
 המעורר חשש למשוא פנים. דברזיקה אליהם, לשעבר יש שהתגלו במקרקעין שלחבר המועצה 

 

 תיעוד ישיבותיה של ועדת השימור ופרסום הקלטות הישיבה
15 

דיוני ועדת השימור אומנם מתועדים בפרוטוקולים המפורסמים באתר המרשתת (האינטרנט) 
של העירייה, אך התיעוד אינו כולל ציון של שמות המשתתפים ותפקידם, וכן לא מצוין קיומו 

 ומונעפגיעה קשה בשקיפות הדיונים ל גורם התיעוד החסר .החוקקי לפי דרישות של מניין חו
הקלטות ישיבותיה של מלבד זאת,  .בהםבקרה חיצונית אפקטיבית על ההחלטות המתקבלות 

כפי שנוהגת העירייה לגבי ישיבותיהם  ,של העירייה המרשתתועדת השימור אינן מועלות לאתר 
 .של מוסדות התכנון

16 

המפרט את מועדי הדיונים  דוח שנתי רסמהאו פגישה מעולם לא הועדת השימור של העירייה 
מועדי הדיונים שמהם נעדרו הנציגים בעלי הדעה המייעצת, כולם את ו שחלפהשקיימה בשנה 

 , כנדרש בחוק.או חלקם
 

 הכנת רשימה של אתרים ומבנים לשימור
17 

שנה  20-מ יותרוזה  ,עיריית ירושלים את הוראת הדיןלא קיימה על אף ההערות בדוח הקודם 
ם השיפוט שלימה את גיבושה של רשימה כוללת של מבנים ואתרים לשימור בתחומ שהיא אינה

המשופעת באתרים ומבנים עיר ירושלים, נוגע לכוללת ב רשימת שימורעדרה של יה .שלה
כמו כן, בשל היעדרה של רשימה כזאת  לשימור, פוגע בתכנון העירוני ובמדיניות השימור כאחד.

 iiנמנע מאתרים ומבנים לשימור המעמד המיוחד הניתן להם בדברי חקיקה מסוימים.
18 

במועד הביקורת  .לשימור המיועדים ואתרים מבנים אלפי קיימים ייההעירם השיפוט של בתחו
 3,000-כ .לפי התוספת הרביעית אושרו על ידי ועדת השימורשמבנים  1,100-כ רקכללה הרשימה 

אך עתידים  ,שרה ועדת השימוריא שטרםמתהווה מצויים ברשימה  אחריםמבנים ואתרים 
 מבנים קיימים אלה על נוסף. הסטטוטורית ברשימה הכללתם אישור לצורך לדיון לעלות

 .המתהווה מהרשימה חלק אינםהם אך  ראויים לשימור,שהם שהעירייה מצאה  רבים ואתרים
 הגנה תכנונית לא ניתנת זו ברשימה שאינם מבניםל והן המתהווה שברשימת מבניםל הן, למעשה

 מספקת. 
19 

 יםמבנ לגביאחד המרכז בצורה נוחה את כל המידע הקיים  ידעמוקד לא קיים בעיריית ירושלים 
 ומפרסם מידע מחייב בעניין מבנים ואתרים אלה. עקב כך נפגם המיועדים לשימור יםאו אתר

 ניכרת. מידהשל המבנה לשימור פוחתת ב ומידת חשיפתו של הציבור לסיווגו ,עקרון השקיפות
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 לשימור  יםהמיועד יםמניעת סכנה ממשית לאתר-אי
20 

לגבש חוות דעת בנוגע  מר שלמה אשכול כי ועדת השימור דרשה ממהנדס העיר נמצא בביקורת
לשני מבנים לשימור. בנוגע תחזוקה  עבודות של ביצועןאת לשימוש בסמכויות העירייה לדרוש 

 של ושימורם ,האמורות הדעת חוות את המהנדסלא גיבש  השימור ועדת דרישת ואולם למרות
דבר כדי למנוע את הרס שני אפוא מהנדס העיר לא עשה  .הפיך ובלתי חמור באופן נפגע המבנים
 של התנהלותו ובייחוד ,השימור ועדת של ההתנהלות .לא מילא את תפקידו , ובכךהמבנים
 העדיפות בסדר השימור שיקולי של הנמוך מקומם את מובהק באופן ממחישות ,העיר מהנדס
 .לשימור בנוגע העירייה של המוצהרת מדיניותה את תווסותר העירוני

 

 ליקויים בדיוניו של צוות השימור
21 

מתועדים באופן לקוי. לא קיים פרוטוקול  , הפועל מכוחו של נוהל עירוני,דיוני צוות השימור
סיכום הדיון אינו משקף  ,של ההחלטות שהתקבלו. יתרה מזאת וקצראלא סיכום תמציתי  ,דיון

לגבי שקדמו להחלטה שהתקבלה.  בו םמשתתפיהאת מהלך הדיון ואת חילופי הדברים בין 
משמעי מהן -וחדכמחצית המקרים לא היה ניתן להבין מקריאת הפרוטוקולים באופן ברור 

 ההמלצות.
 

 ליקויים שגרמו להריסת גדר ועמודי שער היסטוריים 
22 

לפיתוח ושדרוג של המרחב העירוני במרכז העיר; התוכנית  עיריית ירושלים אישרה תוכנית
ביותר  מהשהיא המתאי -השימור העירונית  ועדת כללה הרס של גדר ועמודי שער היסטוריים.

לדון בגדר מעולם לא נדרשה  - בעניין מומחיותת ובעלמבנים כאמור של  השימורילדון במעמדם 
דריכל העיר וצוות התכנון שליווה את עבודות ולבסוף הם נהרסו לפי הכרעתם של א ובעמודים,

 . שבו הם מצויים הפיתוח במתחם
23 

 
 מנהל מחוז ירושלים במועצה לשימורצולם על ידי מר איציק שוויקי, 

 .2018במאי  ,אתרי מורשת בישראל
 

הריסות  -משמאל  גדר האבן ועמודי השער קודם להריסתם. - מימין
 לאחר ביצוע עבודות ההריסה. זמן קצרהגדר והעמודים 

24 

שכללו את הרס הגדר ועמודי השער  פיתוחה עבודותאת  פטר בעירייה ופיקוח רישוי אגף מנהל
ואף שלא קדמה למתן  כאמור לא היה מעוגן בדין,, אף על פי שמתן פטור היבני היתר מקבלת
 .לעירייה המשפטי היועץ עם התייעצותהפטור 

25 

הביאו להריסתם המוחלטת והבלתי הפיכה של גדר האבן  בדוחהמתוארים  הליקויים מכלול
על מחלקת  הקשתהונים גורמי העירייה הש דרך פעולתם שלועמודי השער ההיסטוריים. ניכר כי 

אשר לא עשתה די כדי להגן על נכסים  היא ,מחלקת השימורל אשר .תפקידהאת השימור לבצע 
  iiiראויים לשימור.סברה כי הם 
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 ליקויים בפיקוח על עבודות במבנים ואתרים לשימור
26 

פיקוח יזומות על עבודות המבוצעות במבנים עובדי מחלקת השימור אינם מבצעים פעולות 
 הם בכלל זה. שבתנאי ההיתר הנוגעים להם נקבעו הנחיות מיוחדות לשימור ואתרים לשימור

אינם עוקבים אחר התחלות בנייה באתרים ובמבנים לשימור כאמור בהסתמך על מידע האמור 
מוחלט על דיווחיהם  הבקרה שמבצעת מחלקת השימור נשענת באופן להימצא במוסדות התכנון.

וכן על דוחות הליווי שמגישים אדריכלי של המפקחים מטעם המחלקה לפיקוח על הבנייה 
שנמצאו מקרים בהם מפקחים לא זיהו חריגות מהנחיות מחלקת השימור  השימור. זאת על אף

הגישו אדריכלי השימור מקרים בהם , ובשל היעדר הכשרה ומומחיות מתאימותככל הנראה  -
 iv.וללא פיקוח ומעקב של מחלקת השימור באיחור רב דוחות

 
 

 ההמלצות העיקריות
27 

עדכון תוכנית המתאר שם ללתכנון ובנייה ירושלים על העירייה לפעול מול הוועדה המחוזית 
 לירושלים ואישורה כדין.

28 

ממשלה, מוסדות התכנון, המשרדי  - נטייםווהרל םגורמיה כל בשיתוף לפעול ירושלים עיריית על
שישקף ראייה  מלאתכנוני מקיף ו הסדר לקידום - מומחים בתחום השימור ותושבי העיר

 משולבת ומתואמת.
29 

העלויות שעלולות להיות כרוכות בקביעת הוראות שימור  לבחינתעבודת מטה בצע על העירייה ל
מבנים ואתרים, למצוא פתרונות למימון העלויות ולהרחיב בכך את מספר עוד מחמירות לגבי 

לשימור יש תועלות והשפעות חיוביות על ש מאחר המבנים שישומרו באופן מחמיר. הדבר חשוב
  המרחב הציבורי בעיר.

30 

לבחון את  - על מינהל התכנון לפעול בהקדם לקידום תיקון חקיקה בעניין הרכב ועדת השימור
יו"ר ועדת  והן את תפקידיו"ר ועדת השימור  לאותו אדם למלא הן את תפקיד האפשרותמתן 

 שקולו כדי ,דרג המקצועי בוועדת השימורה לשאת מידת הייצוג לבחון המשנה לתכנון ולבנייה ו
  .יקבל את משקלו הראוי המקצועי הדרג לש
31 

של הסדרי ניגוד העניינים  ה לעיון הציבור שלשר האוצר לקבוע בהקדם הנחיות לעניין העמדעל 
 חברי מוסדות התכנון וחברי ועדת השימור.

32 

לגבי המקרקעין שלחבר המועצה לשעבר על העירייה לפעול ללא דיחוי להשלמת הליכי האכיפה 
זאת בין היתר על מנת למנוע את המשך הפגיעה החמורה באמון הציבור  יש זיקה אליהם;

 במוסדות התכנון ובוועדת השימור.
33 
 מקרקעין נכסי אם לציין העניינים ניגוד טופס את איםהממל המועצה מחברי לדרוש העירייה על

 .לשימור מיועדיםבעבר אליהם הייתה להם זיקה שאו  אליהם זיקה להם שיש
34 

להקפיד לתעד את מהלך דיוניה של הוועדה בהתאם להוראות הדין,  על העירייה ּוועדת השימור
 שמות המשתתפים בדיון ותיאור תפקידם. יפורטופרוטוקול הדיון בכי  לוודאובכלל זה 

35 

ת לתכנון ולבנייה והמקומיהוועדות של המרשתת לחייב לפרסם באתר  לשקולעל מינהל התכנון 
 ותהוועד החלטות ענייןב שנקבעה ת הפרסוםלחוב בדומה ,מוסדות התכנון דיוני טותהקלאת 

 .ןם שלהפרוטוקוליהו
36 

מועדי הדיונים  מור בחוק בעניין פרסום דוח שנתי שבו מפורטיםלפעול בהתאם לא העירייעל ה
ומועדי הדיונים שמהם נעדרו הנציגים בעלי הדעה  ועדת השימור בשנה שחלפהשקיימה 
 .ת ועדת השימורו. בפרסומו של דוח כזה יש כדי להגביר את השקיפות בפעולהמייעצת
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37 

 להשלמת רשימת המבנים לשימור בעירעל פי דין לפעול ללא דיחוי  השימורּוועדת ל העירייה ע
לעיגונה יפעלו  העירייה וועדת השימור ראוי כיולאישורה של רשימה זו. לפי התוספת הרביעית 

פני ל שתהיה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, כדיבאישור  תוכניתב של הרשימה
 מוסדות התכנון מדיניות שימור עירונית כוללת ומלאה.

38 

 והעדכניקבלת מלוא המידע הקיים  שיאפשר מחייבהעירייה לפעול ליצירת מוקד ידע אחד  על
  .לשימור אתריםו למבנים הנוגע

39 

שיקול הדעת של הגורמים המקצועיים  שינחו אתלגיבוש קריטריונים ברורים  לפעול העירייה על
 הרס מניעת לשם צע עבודות תחזוקה או לבצען בעצמה,סמכויותיה לדרוש לבהפעלת נוגע לב

  לשימור. יםהמיועד יםאתרו במבנים
40 

באופן ברור ומדויק ולא להסתפק דיוני הצוות חברי צוות השימור להקפיד לתעד את מהלך על 
אינן מקבלות כל פרסום , זאת בייחוד במקום שהחלטות הצוות בסיכום דיון קצר ותמציתי

 .פומבי
41 

שנמצאו  יפו 'היסטוריים ברחהשער הגדר ועמודי העל העירייה לבחון מקרוב כיצד קרה שגורל 
הגורם  אשהיאף , לא הובא לפתחה של ועדת השימור, ראויים לשימור על ידי מחלקת השימור

כל עוד מתעכבת השלמת הכנת רשימת השימור הסטטוטורית לפי  .כךהמתאים ביותר לדון ב
שנוגעת למבנה או אתר סוגיה בין  - השימור תחוםב סוגיההתוספת הרביעית, מן הראוי כי כל 

תובא  - ייכללו בהטרם הוחלט אם ששנוגעת למבנה או אתר סוגיה ברשימה ובין ים הכלול
 שינוי בלתי הפיך. במבנה או באתרהשימור העירונית בטרם יבוצע לפתחה של ועדת 

42 

נוגע להחמרת ב חקיקה תיקון קידום לשקול ,ברהגורמים הנוגעים בד בשיתוף ,התכנון מינהל על
 הענישה על עבירה של עבודות אסורות במבנים ואתרים לשימור.

43 

 דיכ ,העירוניים התכנון מוסדות ובין השימור מחלקת ביןמהנדס העיר לדאוג לשיתוף פעולה  על
 וכליש , דברלשימור ובאתרים במבנים בנייה התחלות על המידעכל  יימסר השימור מחלקתלש

 .עבודתה את לבצע בידה לסייע
44 

העירייה ומחלקת השימור להמשיך ולהסתמך על דיווחיהם של אדריכלי של ברצונן  כל עוד
, וכל עוד לא נוספים לתקן מחלקת השימור משרות של מפקחים ייעודיים בעלי השימור המלווים

על העירייה ומחלקת השימור לשקול שינוי במתכונת העבודה הקיימת מול  ידע בתחום השימור,
 היזמים הפרטיים.בין ווניתוק הזיקה שבינם  אדריכלי השימור המלווים

 
 

 סיכום
45 

של המאה חקיקתה של התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה בראשית שנות התשעים 
את ביטאה את ההכרה הלאומית בחשיבותם של אתרים היסטוריים לשימור והעשרים 

ערכם החברתי והתרבותי של האתרים  מלבדדורות הבאים. מען הם לעליה רוהמחויבות לשמ
גם ערך כלכלי בלתי מבוטל בשל היותם מקור משיכה והשראה  יש לאתרים אלה ,ההיסטוריים

לפעילויות מסחר ותרבות. עם זאת, לא אחת כרוכות פעולות השימור בפגיעה בזכויות קניין של 
התערבות ציבורית חיצונית על מנת יש הכרח ב בשל כל אלהבעל הנכס או של המחזיק בו. 

 .בהם לא ייפגעוערכי השימור  כילהבטיח על אתרים לשימור ו הגנהלהסדיר את ה
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46 

בעבודתם של הגורמים השונים  ניכריםליקויים  וזביקורת בהעלה משרד מבקר המדינה 
. ועדת השימור ומחלקת השימור כללםוב ,המעורבים בתהליכי השימור העירוניים בירושלים

אינו , וכי תחום זה תחום השימור בירושליםקיימים ליקויים בבחינת מכלול הדברים מעלה כי 
הליקויים נוגעים להפעלת הכלים והסמכויות העומדים  .הגנה מספקתיחס ראוי ולזוכה ל
אתרים היסטוריים מבנים ועל ערכי השימור ב התכנוניתלשם קידום ההגנה  העירייה לרשות

  vפגיעה בהם.הומניעת 
47 
גיבוש רשימת  אתהעירייה לא השלימה שכבר הוער בדוח הקודם,  כפי ,משני עשורים יותרזה 

שלא ומבנים ואתרים בעלי חשיבות היסטורית ואדריכלית  ,תוספת הרביעיתב כנדרשהשימור 
-כנכללו מועד סיום הביקורת בכר. פניהם לבלי הַ את  שינולחלוטין או  ונהרסנכללו ברשימה 

לפי התוספת הרביעית המעגנת את המבנים והאתרים  רשימתבלבד ב מבנים ואתרים 1,100
 אך, ברשימה להיכלל שמיועדים מבנים אלפיעוד  קיימים .מעמדם כמבנים ראויים לשימור

 .הושלמו טרם ברשימה הכללתם לצורך העירוניים השימור מגופי הנדרשות הפעולות
48 

בנוגע להרכבה של ועדת השימור, דבר העלול בין היתר לפתוח פתח להפעלת נמצאו ליקויים 
הסדרת לשקיפות דיוניה ונוגע לבכן נמצאו ליקויים  בוועדה.לחצים פסולים על גורמי המקצוע 

עוד מצביעים ממצאי הביקורת על חולשתם של גורמי המקצוע  ניגודי העניינים של חבריה.
בעירייה דבר שגורם לא אחת לכך שנמנע מהם למלא את ייעודם ולהגן על נכסים שהם עצמם 

 גבוהה. רואים בהם נכסים בעלי חשיבות היסטורית ואדריכלית
49 

שלמרות מדיניותה המוצהרת של עיריית ירושלים ולפיה עקרונות  מלמדיםממצאי הביקורת 
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 

ם של אתרים העומדים בסכנת הרס רבים כדי לקדם החלטות במוסדות התכנון בדבר שימור
 או שינוי.

50 

 את לתקןומינהל התכנון  העירייה עלוהאתרים בירושלים,  שימור המבנים את לקדם כדי
 של המודעות את להגביר עליהםכמו כן,  .קודם אחת שעה ויפהזה,  בדוחשצוינו  הליקויים

 הסמכויות בכל ולהשתמש ואתרים מבנים שבשימור לחשיבות העיר ותושבי העירייה עובדי
 .הםב פגיעה למנוע כדי להם הנתונות

 

  
 מבוא

51 

"שימור מבנים ואתרים" מוגדר פעולה המיועדת להבטחת המשך קיומם של מבנים ואתרים שיש 
. 9וארכיטקטוני, והוא מעיד על יחסה של החברה לערכיה המוצהריםלהם ערך תרבותי, היסטורי 

אחרת על אתרים המונח שימור מגלם צורות התערבות שונות שמטרת כולן היא להגן בצורה זו או 
 ן מפגעי טבע ומסכנת התמוטטות והן מפיתוח מואץ. השנמצאו ראויים להגנה, 

52 

נים הולכת וגוברת המודעות לחשיבות השימור של מבנים בעלי ערך היסטורי, בעשורים האחרו
תרבותי ואדריכלי ולערך החברתי והכלכלי הגלום בכך. שימורם של מבנים מיטיב עם הציבור 

הוא מעודד תחושות של סולידריות ושל שייכות לקהילה, תורם ליציבות  -בתחומים רבים 
של הפרטים בחברה, מקדם ערכים של יופי ואסתטיקה  בקהילה, תורם לעיצוב הזהות העצמית

                                                           
לגעת בעבר ולשמרו למחר, שימור  בתוך: חומי נובנשטרן (עורך),נובנשטרן, "למען עתידו של עברנו",  ומיח  9

 .11, עמ' )1991( ,היבטים חינוכיים -היסטוריים מבנים ואתרים 
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על המורשת התרבותית של אוכלוסיות מיעוטים תוך הדגשת  להגן . השימור גם מאפשר10ועוד
  .11לפיתוח המסחר, התיירות והמגוריםולשיקום מתחמים  ייחודם התרבותי והדתי, וכן מסייע

53 

 יוחדיםמ וקייםח-שפטייםמ ליםכ צרוי ברע כסינ שמרל ו מעוניינותהיש עולםב בותר דינותמ
גם בישראל הוכר שימור מבנים ואתרים כתכלית  .12רסה מפני אתרי מורשת לע גנהה מבטיחיםה

תכנונית ראויה וכאינטרס ציבורי רב חשיבות. הדבר התבטא בין היתר בחקיקתן של הוראות 
 1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ההתוספת או התוספת הרביעית)  -(להלן התוספת הרביעית 

 ה העשרים. בראשית שנות התשעים של המא  ,חוק התכנון והבנייה) -(להלן
54 

כוללת בעיקרה שלושה שלבים. בשלב הראשון מבוצעים סקר ותיעוד, על מנת  שימורהפעולת 
לאפשר את הצגת מכלול המידע הרלוונטי בנוגע למבנה או לאתר המיועדים לשימור. בשלב זה 

. של המבנה או האתר האדריכלי וא היסטורי, התרבותיה ערךהנאספים ומנותחים נתונים, ומוגדר 
בשלב השני מגובשים היבטים תכנוניים של הפרויקט, על פי צורכי מזמין השימור, האמצעים 
העומדים לרשותו והמצב הפיזי של המבנה, וכן נקבעים תוכנית השימור ותהליך העבודה. בשלב 

 .13השלישי מבוצע השימור בהתאם לתוכנית השימור שהוגדרה
55 

שימור יכול להיות מחמיר ולכלול הקפאה של המצב הקיים והימנעות מכל פגיעה במבנה המיועד 
. עם זאת, הבנייה )בטחנת הרוח בירושליםו בתל אביבבבית ביאליק (כפי שנעשה לשימור 

. לכן במקרים את הדרישות והצרכים של החיים המודרניים ההיסטורית אינה תואמת לעיתים
. לדוגמה, ניתן לשמר מבנה בדרך של 14מסוימים אפשר לצקת תוכן חדש למבנה שמיועד לשימור

החלק הנשמר את שלב לשמר פרט או חלק מבניין כמזכרת או כסמל ול כלומר ,הנצחה סמלית
 .)15םבירושלי "א קומיתלי"טבמתחם בפיתוח חדש (כפי שנעשה 

56 

תחזוקה, תיקון,  לשת ולות אקטיביואלא גם פע ,השימור דורש לא רק הימנעות מפגיעה בקיים
בייחוד  -במקרקעין פרטיים מיועדים לשימור  . בקביעה כי מבנה או אתר המצויים16שיפוץ וחיזוק

כויות הקניין על הנכס לממש את קניינו יש לעיתים משום פגיעה בחירותו של בעל ז -שימור מחמיר 
כרצונו, ובכך טמון 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 

וטבע ושמירה על שטחים התכנונית ומתקיימת גם בנושאים אחרים דוגמת הגנת ערכי נוף 
 .17ציבוריים, שבהם נדרש למצוא את האיזון הראוי בין זכויות הקניין של הפרט ובין אינטרס הכלל

 
 

                                                           
 היבטים"זמיר, -דפנה לוינסון); 2001( 173, 155) 1ד נו(, פ"עפרת ואח' נ' שר הפנים ואח' 8366/99ע"א   10

), 2000) (1(, לאמשפטים", )TDR' (עבירות בנייה'זכויות ו הראויים הפיצוי דיני, מבנים שימור של חלוקתיים
  .96 - 11עמ' 

מתאר תכנון אורבני וייעוץ כלכלי,  -, חברת סיטילינק ירון גיח, חינקיס ניש, דניס למןק, פרנקלמנון א"ר ד  11
אוגדן מסמכים בנושא שימור מבנים  ,""איתור ההשפעות המאקרו כלכליות של שימור מבנים בתל אביב

 . 1), עמ' 2003( 3מסמך מס'  -יפו -אביב-בעיר תל
לגעת בעבר ולשמרו למחר, שימור  בתוך: חומי נובנשטרן (עורך),עתידו של עברנו",  נובנשטרן, "למען ומיח  12

, "אמנת שימור אתרים ; אליהו הכהן12), עמ' 1991( ,היבטים חינוכיים -מבנים ואתרים היסטוריים 
ם , שימור מבני(עורכים) פרופ' יוסי שבייד, מייק טרנר, חומי נובנשטרן, יוסי פלדמןהיסטוריים", בתוך: 

 . 40), עמ' 1995(היבטים ערכיים ומשפטיים  -ואתרי התיישבות 
התכנון במשרד הפנים בנושא "תיעוד מקדים ותיק  מינהל הנחיית, וכן 64עמ' , ראו בעניין זה הדוח הקודם  13

 .4.3.08-תיעוד" מ
-לתכנון ולבנייה, תלהוועדה המקומית  חוכרים ביפו העתיקה נ' –ועד אמנים  6/97ם "ראו לדוגמה, עת  14

 ).10.5.99לפסק הדין (פורסם במאגר ממוחשב,  15, פסקה אביב
על גבי בסיס  והוצבו ,שנהרס כולו, ארכיטקטוניים מהבניין המקורי רכיביםשלושה פורקו  בטליתא קומי  15

מהות יש שרואים בשימור מסוג זה שימור לא ראוי, משום שהוא עשוי להיות כרוך לעיתים בפגיעה ב. מוגבה
, )2014( בירושלים שימור במדיניות סוגיות: בירושלים חדש מול ישן. ראו ישראל קמחי (עורך), השימור

 .119עמ' 
מתאר תכנון אורבני וייעוץ כלכלי,  -, חברת סיטילינק ירון גיח, חינקיס ניש, דניס למןק, פרנקלמנון א"ר ד  16

אוגדן מסמכים בנושא שימור מבנים  ,"בתל אביב"איתור ההשפעות המאקרו כלכליות של שימור מבנים 
 .1), עמ' 2003( 3מסמך מס'  -יפו -אביב-בעיר תל

(פורסם במאגר  13 - 12, עמ' ד"ר וינברג נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב 1034/08 ם"עת  17
 .)10.2.13ממוחשב, 
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57 

ביקורת בנושא שימור המבנים והאתרים ברמה הארצית משרד מבקר המדינה ביצע  2005בשנת 
. 18)הדוח הקודם -(להלן  ופרסם דוח ביקורת בנושא זה הקודמת)הביקורת  -והמקומית (להלן 

רשויות מקומיות בישראל וביצוע ביקורת מורחבת  229-הביקורת הקודמת כללה שליחת שאלון ל
בדיקות בתשע רשויות מקומיות, ובהן עיריית ירושלים. במסגרת הביקורת הקודמת נעשו גם 

 לשימור מועצההבינוי והשיכון וכן בומשרד השלמה בכמה משרדי ממשלה, ובהם משרד הפנים 
  ).לשימור המועצה -(להלן  19התיישבות ואתרי מבנים

58 

 עומדיםה משפטייםה כליםב ה שימוש מספקתעש לאעיריית ירושלים עלה כי  מתביקורת הקודב
למלא את החובות המוטלות עליה מתוקף דברי על מנת סמכויותיה  תאולא הפעילה  רשותהל

 כי עיריית ירושליםהקודמת החקיקה השונים בנוגע לשימור מבנים ואתרים. עוד העלתה הביקורת 
מחשש שיוטל עליה לשלם  ,המחייבות שימור תוכניותאישור בלשימור או  תוכניותהכנת המעיטה ב

הביקורת הקודמת כן העלתה  גבוהות.השימור כרוך בעלויות ומאחר שפיצויים בסכומים גדולים 
  viבהם נפגעו ואף נהרסו מבנים המיועדים לשימור בירושלים.שמקרים כי היו 

59 

גם על ידי מבקרת עיריית  2014עד  2013נושא שימור האתרים ההיסטוריים בירושלים נבדק בשנים 
בקשות טיפול ב, בהעירוניתליקויים במדיניות השימור  צוינושהכינה המבקרת  דוחירושלים. ב

בקשות להיתרי בנייה באתרים לשימור בטיפול בבאתרים לשימור,  מתאר תוכניותלקידום 
  .20כאמורדות בנייה והריסה באתרים ואכיפת עבבו

60 

נבחר  2018אש עיריית ירושלים. בנובמבר כיהן מר ניר ברקת כר 2018ועד נובמבר  2008מנובמבר 
 מר משה ליאון לתפקיד ראש העירייה.

 

 פעולות הביקורת
61 

אתרים ו בנושא שימור מבנים עשה משרד מבקר המדינה ביקורת 2018נובמבר  -בחודשים פברואר 
מחלקה בובאגף תכנון עיר, באגף רישוי ופיקוח  -בעיריית ירושלים ביקורת נעשתה ה .בירושלים

בוועדה המקומית לתכנון ובנייה  ), וכןמחלקת השימור -(להלן  לשימור מבנים ואתרים היסטוריים
וכללה גם סיורים ועדת השימור),  -הסטטוטורית לשימור אתרים (להלן  ועדת השימורירושלים ובו
ועדת השימור המדיניות העירונית בתחום השימור ותפקודן של  בביקורת נבדקו .ברחבי העיר

במשרד הבינוי ו שבמשרד האוצר 21ביקורת השלמה נעשתה במינהל התכנון. קת השימורמחלו
 .והשיכון

 
  

                                                           
  136 - 57הדוח הקודם, עמ'   18
בעקבות המלצת ועדת החינוך של הכנסת. עמותה עצמאית שהחלה את דרכה כמחלקה בחברה להגנת הטבע,   19

שונה  2008בשנת  רי מקצועי שאין לו מעמד וביטוי בחוקים התומכים בשימור.והמועצה לשימור היא גוף ציב
 שמה של העמותה ל"מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל".

שימור אתרים ), "2014( 4201 - 3201דוח ביקורת על עיריית ירושלים לשנים  ,מבקרת עיריית ירושלים  20
 .317 - 243עמ' , "היסטוריים

ניות תכנון לטווח הארוך מינהל התכנון הוא גוף המטה בדרג הארצי, ותפקידיו העיקריים הם גיבוש מדי  21
על פי גבולות בכל מחוז יים. התכנון המחוזיים והארצמתאר ותפעול מוסדות  תוכניותבמישור הארצי, ייזום 

תפקידיה העיקריים הם גיבוש חוות דעת מקצועיות ו ,פועלת לשכת תכנון מחוזית המחוזות של משרד הפנים
ניהול הליכי התכנון ומעקב אחר התקדמותם על זית, שיוצגו לוועדה המחוזית, ריכוז עבודת הוועדה המחו

 .23' מ), ע2015( הדיור משבר מיוחד ביקורת דוחמבקר המדינה,  גם ראוק. פי השלבים הקבועים בחו
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 המסד הנורמטיבי בנוגע לשימור אתרים ומבנים בישראל
62 

ניה הוא חוק התכנון והבבישראל ואתרים ם של מבנים רשימוהמסדיר את נושא החוק העיקרי 
החוק מאפשר לכלול התייחסות  והוא גם קובע את המסגרת הכללית להסדרה התכנונית במדינה.

, אולם רשויות התכנון וגופי השלטון המקומי השתמשו בו בעיקר 22לערכי השימור בהליכי התכנון
 מור.בנוגע לפיתוח ולבנייה, ובמידה פחותה בנוגע לשי

63 

על רקע תנופת הפיתוח במדינת ישראל והתודעה ההולכת וגוברת בציבור בישראל בדבר הצורך 
התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה, כחלק  1991בשימור מבנים ואתרים, חּוקקה בשנת 

. התוספת הרביעית 23הליכי התכנוןממהלך שמטרתו לחזק את ההגנה על ערכי השימור במסגרת 
הסדירה באופן מפורט היבטים רבים של הליך השימור, ובכלל זה את הסמכות לבצע שימור גם 
במבנה המצוי במקרקעין פרטיים ולאכוף זאת על בעלי המבנה. התוספת מטילה את עיקר 

 .בנושא על גופי השלטון המקומי החוקהוראות האחריות ליישום 
64 

לאשר בשטח שהיא ובנייה  בתוספת נקבעה בין היתר סמכותה של הוועדה המקומית לתכנון
 מית, אדריכלית או ארכיאולוגיתואלורית, טסיבעלי חשיבות האחראית לו תוכנית לשימור אתרים 

כדין  תוכנית לשימור); בעניין זה נקבע בתוספת הרביעית כי סטייה מהוראותיה דינה -(להלן 
סטייה ניכרת האסורה בדין. בתוספת גם נקבעו הוראות בעניין הליכי אישורה של תוכנית לשימור, 

) ומעמד האתר המיועד לשימור בתקופת הכנת 24מעמדה הסטטוטורי (כשל תוכנית מתאר מקומית
התוכנית; התווספו הסדרים בעניין הליכי שימור אתרים ומבנים ומימון הליכים אלה באמצעות 

ום פיצויים והענקת הקלות במס; הוטלה על הרשויות המקומיות החובה להקים ועדה לשימור תשל
אתרים ליד הוועדה המקומית; ונקבעו מעמדה ותפקידיה של ועדה כאמור, ובהם הכנת רשימת 

רשימת השימור הסטטוטורית), תחזוקת מבנים  -אתרים לשימור במרחב התכנון המקומי (להלן 
 ייעוץ לוועדה המקומית בכל עניין הנוגע לשימור אתרים.  שנועדו לשימור ומתן

65 

הפנים, שהיה מופקד באותו הזמן על ביצוע הוראות החוק, משרד פרסם  1999-ו 1995, 1991בשנים 
 ועדת השימורהמפרט את תפקידי  נוהל עבודהליישום הוראות התוספת הרביעית וכן קווים מנחים 

בהמשך פרסם משרד בין רשויות התכנון והמועצה לשימור. לבינה  קשרי הגומליןוסמכויותיה ואת 
הפנים גם הנחיות הנוגעות לאיסוף מידע על אתרים ומבנים לשימור, לצורך הערכת היבטי שימור 

מכוח החוק, ובהן הסמכויות מכוח  הועברו עיקר הסמכויות 2015בעת הליכי התכנון. ביולי 
 משרד האוצר.תוספת הרביעית, ממשרד הפנים להוראות ה

66 

יצוין כי ההסדר הקיים בישראל לגבי מבנים ואתרים המוגדרים "עתיקות", שבעיקרם הם מבנים 
, הוא מיוחד ושונה מההסדר הקיים לגבי מבנים ואתרים 1700ואתרים שהיו קיימים לפני שנת 

, היא 1978-. התפיסה שעומדת בבסיס חוק העתיקות, התשל"ח25עתיקות"לשימור שלא הוגדרו "
 כי יש למדינה זכות להפקיע את שטח המקרקעין שבו נמצאות העתיקות, ללא פיצוי. 

 

  

                                                           
"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון בע 9בית ברחוב גורדון  1991/95) "אפ (ת"הראו גם  .לחוק 69-ו 61פי סעיפים ל  22

מן נ'  1206/01"ם (ת"א) עת); 26.9.96) (לא פורסם, 1996לפסק הדין ( 4, פסקה אביב ואח'-תלולבניה, מחוז 
 ).2002( 398, 385תשס"ב) הפ"מ, מינהליים (, הוועדה לבנייה למגורים ולתעשייה

 .בו נוספה התוספת הרביעיתש ,לחוק 31דברי ההסבר לתיקון   23
 יהם, שחלות עליה הוראות סימן ג' לפרק ג' לחוק. תוכנית המסדירה את ייעודי המקרקעין וגבולות  24
כס, בין תלוש ובין מחובר, נ) א( כאחת מאלה: ,1978-, התשל"חלחוק העתיקות 1 עיףתיקה" מוגדרת בס"ע  25

לספירה הכללית, לרבות דבר שהוסף לו לאחר מכן והוא חלק בלתי נפרד  1700שנעשה בידי אדם לפני שנת 
לספירה הכללית, והוא בעל ערך  1700ת שנ), שנעשה בידי אדם החל ב1בפסקה (כס, כאמור נ) ב( ממנו;

 .לספירה הכללית 1300רידים זואולוגיים ובוטניים מלפני שנת ש) ג( היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה;
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 לשימור בירושליםואתרים ההגנה התכנונית על מבנים 
67 

אדריכלי, ההיסטורי, ה כםערהראויים לשימור בירושלים בשל  קיימים אלפי מבנים ואתרים .1
ועדת השימור בירושלים עומדות במוקד הפעילות העירונית בתחום השימור . אסתטיהדתי או ה
 המחלקות את המאגד. מחלקת השימור היא חלק ממינהל תכנון ותשתיות, שימורה תמחלקו

 . שו עומד מהנדס העירואשר ברא בעירייה השימור בתהליכי המעורבים והאגפים
68 

 : המבנה הארגוני של מינהל תכנון ותשתיות1תרשים 

 
 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד העירייה של(האינטרנט)  המרשתת מאתר נתונים: המקור
69 

ועדת השימור מוסדרים בנוהל השימור תפקידיה של מחלקת השימור והממשק בינה ובין 
 נוהל השימור העירוני). לצד מחלקת השימור -(להלן  2010העירוני שאישרה העירייה בשנת 

 ,להלן) 2(ראו תרשים  וצוות השימורועדת המשנה לתכנון ולבנייה  ּוועדת השימור פועלים
 המעורבים גם הם בתהליכי השימור בירושלים.
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70 

  הגופים העיקריים המעורבים בתהליכי השימור העירוניים בירושלים: 2תרשים 
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71 

אתרים ומבנים רבים בירושלים זכו להגנה סטטוטורית עוד קודם לחקיקתה של התוספת  .2
הרביעית, מתוקף הוראות שימור שנכללו בתוכניות מתאר בעלות מעמד סטטוטורי מחייב 

תוכניות מתאר שכונתיות), ושסטייה מהן כמוה  -שיזמה עיריית ירושלים במשך השנים (להלן 
 ת, האסורה לפי דין. כסטייה ניכרת מהוראות תוכני

72 

תוכניות המתאר השכונתיות נועדו לפרש או לשנות, בהתאם למציאות המתפתחת, את הוראות 
(להלן  1959המתאר הנוגעת למרחב התכנון המקומי של ירושלים, שקיבלה תוקף ביולי  תוכנית

תוכניות אומנם לא כללה התייחסות מפורשת לנושא השימור אך  62תוכנית . 26)62תוכנית  -
 תוקףאשר אין לה , 1968המתאר השכונתיות התבססו גם על תוכנית האב לירושלים משנת 

  .מבנים לשימור 1,000-ה רשימה של יותר מלראשונאך כללה  27מחייב חוקי
73 

שבהן נקבעו הוראות שימור  תוכניות המתאר השכונתיות שיזמה העירייה במשך השנים,
מפורשות, התמקדו בשכונות הוותיקות שנבנו מחוץ לחומות העיר העתיקה עוד לפני קום 

היתר אזורים מסוימים כאזורים לשימור, זאת הן על  המדינה. הוראות השימור מגדירות בין
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, 

, תוכניות אב מוטות שימור. תוכניות אלה קטמון הישנה, טלביה ורח' ברוריה קידמה העירייה
 מסגרת אינן בעלות תוקף חוקי מחייב, אך הן יוצרות בניגוד לתוכניות המתאר השכונתיות,

 והתרבותיים סטורייםיהה הערכים שימורבד בבד עם  ים האמוריםהאזור לפיתוח תכנונית
  בהם.

74 

לצד הוראות השימור שנכללו בתוכניות המתאר השכונתיות, יזמה העירייה שתי תוכניות  .3
הכוללות רשימת אתרים ומונומנטים לשימור במרחב התכנון המקומי של  יותמקומ מתאר

תוכניות  -(שתי התוכניות יחד ייקראו להלן  342329ותוכנית  209728תוכנית  -ירושלים 
מונומנטים ומבנים ייחודיים  155מצוינים בסך הכול  טיםהמונומנהמונומנטים). בתוכניות 

על הרכיבים מטרתן של התוכניות היא להגן היסטורי, אדריכלי, דתי או אסתטי.  ךער שלהם
אוסרות הן , לרבות גדרות עץ, טרסות ומבנים נלווים, ושל המונומנטים או המבניםהאופייניים 

. תוכניות המונומנטים כוללות גם ו הפנימיתבמפורש על הריסתם או שינוי צורתם החיצונית א
הוראות שימור המגבילות את האפשרות להגדיל את היקף הבנייה במבנים הכלולים בתוכניות 
אלו, ומבחינה זו הן מעניקות הגנה טובה יותר לאתרים ומבנים לשימור בירושלים, לעומת 

רים הכלולים בתוכנית מבנים ואת 24-ההגנה שמעניקות תוכניות המתאר השכונתיות. אשר ל
 -(להלן  , נקבעו הוראות שימור מחמירות המונעות תוספות בנייה במבנים ואתרים אלה3423

, גם אם במועד אישור התוכנית היו קיימות זכויות בנייה לא הוראות שימור מחמירות)
 ממומשות בהם. 

75 

ותקבע  62בתחילת שנות האלפיים החלה העירייה לקדם תוכנית מתאר שתחליף את תוכנית  .4
דה ). התוכנית נוע2000תוכנית מתאר  -(להלן  2020את עקרונות התכנון של העיר עד לשנת 

 הצפויים הפיתוח לצורכי מענה תןמ - מתמיד מתח קיים שביניהןלקדם שתי מטרות מרכזיות 
 מורשתהו נוף, הטבעה ערכי, פתוחיםה שטחים, ההבנויה המורשת על ושמירה, חדמצד א

 צד שני. מ טבעיתה
76 

ת השכונות ההיסטוריות כאתרים מגדירה את מתחם העיר ההיסטורית וא 2000תוכנית מתאר 
 העתיקה העיר לחומות מחוץ הרציף ההתיישבות אזור את כוללתלשימור. העיר ההיסטורית 

שהוא הגלעין ההיסטורי של התפתחות ירושלים מחוץ לחומות, , ערב הקמת המדינה היהש כפי
                                                           

לרבות  -דונם שהתוכנית לא חלה עליהם  70,000-נוספו למרחב התכנון העירוני של ירושלים כ 1967בשנת   26
פורסם ( 2016לשנת  דוחות על הביקורת בשלטון המקומימבקר המדינה, עיר העתיקה וסביבותיה. ראו ה

 .1158הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים", עמ'  -), "עיריית ירושלים 2016בשנת 
 .14עמ'  ,)2014( בירושלים שימור במדיניות סוגיות: בירושלים חדש מול ישןישראל קמחי (עורך),   27
 .1989אושרה בשנת  2097תוכנית מתאר מקומית   28
 .1991אושרה בשנת  3423תוכנית מתאר מקומית   29
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 מחוץ המדינהכוללות את השכונות וגרעיני הכפרים שנבנו ערב הקמת והשכונות ההיסטוריות 
 התכנון למוסדות התוכנית מאפשרת אוגרפי.יג רצף םביניה איןאשר ו ההיסטורית העיר לתחום
ך תו תיעשהבהם  שתאושר יהיבנ שכל הנחהלמתחמים אלה, ב הנוגע בכל יותר רבה גמישות
 תוכנית .ותיירותי כאחד תרבותי נכס שהם ,העיר של יםוהטבעי יםהבנוי השטחים על שמירה
תהליך לגבי  כן הוראותו ם השימורקובעת הוראות להכנת תוכניות כוללות בתחו 2000מתאר 

השמירה על המרקם ת א בייחוד הדיון בתוכניות נקודתיות עד לאישור תוכנית כוללת, בהדגישה
  הקיים.

77 

אתר שוועדת המורשת ( ולמיתמתחם העיר העתיקה וחומותיה מוכרז אתר מורשת עיצוין כי 
העולמית של אונסק"ו הכריזה עליו אתר הראוי לשימור בזכות חשיבותו המיוחדת למורשת 

ובשל , 1978-התשל"חאתר עתיקות על פי חוק העתיקות, כן מוכרז ו )המשותפת לאנושות
 .הוראות מיוחדות 2000המיוחד נקבעו לגביו בתוכנית מתאר מעמדו הסטטוטורי 

78 

, אך היא 30ולא אושרה כחוק 2000במועד סיום הביקורת עדיין לא הופקדה תוכנית מתאר 
משמשת מסמך מדיניות שעל בסיסו מתקבלות במוסדות התכנון החלטות על קידומן של 

מחייב, ההגנה שהיא מעמד סטטוטורי  ןאימאחר שלתוכנית  תוכניות מפורטות או דחייתן.
למבנים ואתרים לשימור פחותה מההגנה שמעניקות תוכניות המתאר השכונתיות מעניקה 

 ותוכניות המונומנטים. 
79 

שקבעו בתי המשפט,  כפי, אכן כי 201631 משנת בדוחהמדינה העיר לעירייה עוד  מבקר משרד
 ואולם. מנחה תכנון מדיניות מסמךהתבססות על ין פסול בא מאושר סטטוטורי תכנון בהיעדר

, ומן הראוי כי מחייב סטטוטורי מעמד להן שיש לתוכניות תחליף אינו כאמור מדיניות מסמך
בהתאם לקבוע בחוק  בהקדם 2000 תוכניתולאישורה של  לעדכונהמוסדות התכנון יפעלו 

 והבנייה.  התכנון
80 

התכנון המתארי של מרחב התכנון המקומי נועד להתוות את מדיניות התכנון העירונית 
ה כוללנית ואיזון בין יה של העיר ואת כיווני התפתחותה הרצויים, מתוך ראייולקבוע את אופי

מוסדות התכנון מלקדם של ו ת ירושליםהמתמשכת של עיריי שונים. הימנעותםהצרכים ה
מונעת  מעמד סטטוטורי מחייב, , שהיא בעלתה כדין של תוכנית מתאר לירושליםאישוראת 

אף בין השאר את עיגונם של שיקולים הנוגעים לשימורם של מבנים בהוראותיה. 
משרד ן של העירייה ושל הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים להערות יהתותשובמש

חשיבות בקידום הנושא  ותרוא ןה לה כי, עו2016שנת בדוח מ , כפי שמצויןמבקר המדינה
לפני כעשור לא קודמה  2000כנית וקפא הטיפול בתומאז ה ,כנית כדיןואישורה של התבו

גרירת "כנית מתאר לירושלים. משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולוועדה המחוזית על ות
על העירייה . המותירה את העיר הגדולה בישראל ללא תכנון מתארי מאושר כדין ,"הרגליים

  viiעדכון תוכנית המתאר לירושלים ואישורה כדין.שם לפעול מול הוועדה המחוזית ל
81 

 לשימור ואתרים למבנים מוגברת הגנה המעניקות נוספות סטטוטוריות תוכניות שתי .5
) 21תמ"א  -להלן ( 1982 משנת העצמאות מלחמת אתרימתאר ארצית ל תוכנית הן םבירושלי

). 29תמ"א  -להלן ( 1997 משנתמתאר ארצית לאתרי הנצחה למחוזות ירושלים וחיפה  תוכניתו
 מלחמתל הקשורים היסטורית חשיבות בעלי אתרים 119 של רשימה כוללת 21"א תמ

 באתרים אלה הטיפול בהוצאות תישא המדינה כי וקובעת, בירושלים מהם 24, העצמאות
 עד שהוקמו הנצחה אתרי 187 של שימור נקבע 29"א בתמ. תוכניתה אישור עקב והפיצויים

בהקשר זה את תוכנית מתאר מקומית כמו כן, יש להזכיר  .ירושליםב אתרים 46 ובהם, 16.4.86
אזור  -פיינים מיוחדים בירושלים באזורים בעלי מאהכוללת הנחיות מיוחדות לבינוי  1003832

 העיר העתיקה, אזור העיר ההיסטורית, אזורי שימור ואזורים המיועדים להתחדשות עירונית
                                                           

אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים להפקיד את התוכנית להתנגדויות, אולם  2008בשנת   30
 לתוכנית הוקפאו, והיא לא אושרה ולא קיבלה תוקף מחייב. ההליכים בנוגע 

 -"עיריית ירושלים ), 2016(פורסם בשנת  2016דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   31
 .1160 - 1159' עמ, "המקומית לתכנון ולבנייה ירושליםהוועדה 

 .2017אושרה בשנת  10038תכנית מתאר מקומית   32
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). תוכנית 38לפי תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א  -
. 29ובתמ"א  21לים בתמ"א מסייגת את תחולתה לגבי האתרים הכלו 10038מתאר מקומית 

המונומנטים ולתוכניות המתאר השכונתיות לתוכניות  לתחולתה בנוגע אך אינה קובעת סייגים
 הנזכרות לעיל.

82 

 לשימור אתריםה ברשימת הכללתם מתוקף גם להגנה זוכים בירושלים לשימור ואתרים מבנים .6
 השימור שוועדת מבנים 1,100-כ זו רשימה כללה הביקורת סיום מועדב. הרביעית תוספתלפי ה

 הפעולות אך, ברשימה להיכלל שמיועדים מבנים אלפי עוד קיימים. בה הכללתם את אישרה
 שיפורט כפי, הושלמו טרם ברשימה הכללתם לצורך העירוניים השימור גופימ הנדרשות
אינה  ת האתרים לשימורברשימ ואתרים מבנים של תםלהכל, מקום מכל. בהמשך בהרחבה

 מעמד הרשימה מקבלת לא עוד כלמפני הריסה או שינוי,  "חזקה"מבטיחה להם הגנה תכנונית 
 . בחוק כהגדרתה לשימור תוכנית כשל

83 

מבנים ואתרים לשימור חלות גם מכוח הנחיות מרחביות שפרסמה בנוגע להגבלות חוקיות  .7
ההנחיות  -(להלן  ד לחוק התכנון והבנייה145לפי סעיף  ,2017בנובמבר  ת ירושליםעיריי

 שעל , ובכלל זה מרכיביםבנושא שימורגם . ההנחיות המרחביות כוללות הנחיות המרחביות)
היתר בנייה ב"מבנה היסטורי" לכלול, למשל החובה לצרף אדריכל שימור מלווה לליווי עבודות 

. "מבנה 33הבנייה, להפקיד ערבות בנקאית, להגיש כתב התחייבות ולהכין ולהגיש תיק תיעוד
היסטורי" מוגדר בהנחיות המרחביות מבנה המסומן לשימור בתוכניות סטטוטוריות או 

 GIS-מיועד להיכלל ברשימת אתרים לשימור (מסומנים במערכת התוכניות אב, מבנה ה
כאתרים לשימור בהתהוות) וכן מבנה אחר שזוהה כמבנה היסטורי על פי קווים  34העירונית

 מנחים המפורטים בהנחיות.
84 

עשויים  זו או אחרת תוכניתלא הוגדרו מבנים לשימור בשלבסוף יצוין כי גם מבנים היסטוריים  .8
בין יתר  להביא בחשבוןשל מוסדות התכנון החוקית מתוקף סמכותם  תכנוניתלזכות להגנה 

 .35השיקולים שיקולי שימור
85  

נמצא אפוא כי עיריית ירושלים משתמשת בכלים תכנוניים שונים המעניקים למבנים ואתרים 
 תכנונית ברמות שונות. המיועדים לשימור הגנה 

86 

 נעשה טלאי על טלאי, וכי הוא אינו משקף בירושליםנראה כי ההסדר התכנוני  כולל במבטואולם 
 ירושלים עיריית על. כלל המבנים והאתרים בעיר לשימור הנוגע בכליה משולבת ומתואמת ירא

משרדי ממשלה, מוסדות התכנון, מומחים בתחום השימור  - נטייםווהרל םגורמיה כל עם לפעול
 שישקף ראייה משולבת ומתואמת כאמור. מלאתכנוני מקיף ו הסדר לקידום - ותושבי העיר

 

  

                                                           
-המידע ההיסטורי מכלולתיק תיעוד הוא מסמך מפורט ובו  ,הנחיית מינהל התכנון במשרד הפניםלפי   33

רטי הבניין, החומרים, לשימור, מהרמה הכללית ועד לפתרבותי והאדריכלי בנוגע למבנה או אתר המיועדים 
  טכנולוגיית הבנייה וכיוצא באלה.

) היא מערכת מידע ממוחשבת המאפשרת ניהול, אחזור GIS )Geographic Information System-מערכת ה  34
וניתוח מידע על פני המרחב. בעזרת המידע הגיאוגרפי ניתן ליצור טבלאות ולהפיק נתונים שונים, כגון גושים 

 ייעודים ושימושים של קרקע, שמות רחובות, מספרי בתים וכיוצא באלה.וחלקות, 
, הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב ואח' 43/12ערר   35

 ). 28.4.13להחלטה (פורסם במאגר ממוחשב,  123פסקה 
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 מדיניות השימור בירושלים
87 

שנוקטת עיריית ירושלים בביקורת הועלה כי מאז פורסם הדוח הקודם חל שיפור ניכר בפעולות 
בתחום השימור. עם זאת, קיים פער בין המדיניות המוצהרת של 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
88 

 מוסדות דף מחלקת השימור באתר המרשתת של עיריית ירושלים נפתח בהצהרה ולפיה "כל .1
 את וקבעו ירושלים של והנפלאים המיוחדים בערכיה הכירו, מעולם בעיר שפעלו התכנון

 . "העיר לפיתוח יסוד כנדבכי השימור עקרונות
89 

החליט מהנדס העיר מר שלמה אשכול, בשיתוף אגף התכנון ומחלקת השימור,  2016בשנת 
מסמך המדיניות),  -לירושלים (להלן  לקדם את גיבושו של מסמך בעניין מדיניות השימור

העירוני בתחום, ובאישור ראש העירייה החלה העירייה לפעול לגיבוש מסמך  שיבטא את החזון
צוות העבודה), וזה החל  -ירייה משרד אדריכלים (להלן כאמור. לצורך גיבוש המסמך שכרה הע

 שלגיבושם  ם. עד מועד סיום הביקורת הסתייאבני דרךופועל על פי  2016את עבודתו בנובמבר 
  .2019סוף שנת ל הקבענ המסמך המלאהגשת  של המסמך;חלקים מרכזיים 

90 

מסמך המדיניות צוין כי התפיסה שמנחה את צוות העבודה היא בטיוטת חלקו הראשון של 
מתפתחת  בעיר וההיסטורית התרבותית המורשת של קיימא ובת טווח ארוכת והגנה "שימור

 ומתחדשת". קרי, השימור בירושלים אמור להשתלב בפעולות לפיתוחה והתחדשותה של העיר
 ולהיות חלק בלתי נפרד מפעולות אלה. 

91 

תחום השימור והעיסוק בשימור מורשת התרבות הם חלק כתב מינהל התכנון  כי  2019באפריל 
כמו כן יה אסטרטגית כוללת, וימקדם מינהל התכנון בראשבלתי נפרד מתכנון מונחה איכות 

 עוד צוין בתשובה כימרחב אורבני מגוון ועשיר ברבדים. יצירת ה המקדמת סחלק מתפיהם 
סביבה מכלול אחד ה הרואה בחברה, בכלכלה ובסתפימ הוא חלק הבנויההמורשת שימור 

 ותהליכי תכנון ברמות השונות.המניע מדיניות 
92 

מחקרים לא מעטים עסקו בנושא הערך הכלכלי של השימור ובשאלה אם שימור מבנה או  .2
מעלים או מורידים את ערכו. חלק מהמחקרים אפילו הכרזה על מבנה כמבנה לשימור 

מצביעים על עלייה בערך הנכסים ששומרו, מחקרים אחרים מצביעים על ירידה, ולא מעט 
 .36מחקרים מתקשים להצביע על מגמה ברורה

93 
, והערך הכלכלי של היסטוריים הם מקור משיכה והשראה לפעילויות מסחר ותרבות מבנים

מצפייה או מביקור בו. מנגד, השימור  ,מחושב לפי התועלת המופקת משימוששימור מבנה 
משיפוצו של  30%עד  20%-המיועד לשימור יקר על פי הערכה בכ מבנהכרוך בעלויות: שיפוץ 

 מבנהלשימור עשויה להיות יקרה מתחזוקתו של  המיועד מבנהתחזוקתו של ו ,37רגיל מבנה
  .בנייה ובחומרים מיוחדים בשיטותשימוש הבגלל  ,רגיל

94 

מימוש זכויות הבנייה  תוגבלהעלול להיגרם הפסד כספי עקב כמו כן, לבעלים של מבנה לשימור 
לחוק התכנון והבנייה, על הרשות המקומית  197במבנה הנובעות מדרישות השימור. לפי סעיף 

, לרשות מקומית מצד שני לפצות את הבעלים של מבנה המיועד לשימור בגין הגבלות כאמור.
עקב א לחוק לגבות היטל השבחה בגין עליית שוויים של מקרקעין 196יש סמכות מכוח סעיף 

 אישור תוכנית.
 

                                                           
 .53, עמ' )2014( בירושלים: סוגיות במדיניות שימור בירושליםישן מול חדש ישראל קמחי (עורך),   36
 .41עמ'  ),2000) (1, לא(משפטים, )"TDR"זמיר, -דפנה לוינסון  37
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95 

בין רשות מקומית המבקשת לשמר מבנה לבין יזם או בעל נכס המבקש  מובנה מתח קיים
משאבים כדי די . ברובם של המקרים אין לרשות המקומית לשנותו ולבצע בו תוספות בנייה

התוצאה הבלתי נמנעת היא פשרה המאפשרת ליזם תוספת בנייה לרוב ו ,לפצות את הבעלים
בדן ערכו המיוחד ועד כדי א ,תים את המבנהימשנה לעו תוספת ז .לשימור שמיועדמבנה ב

שנועד היבטים חלוקתיים של שימור מבנים, דיני הפיצוי הראויים ו'זכויות בנייה עבירות' (
 מהווהירייה כי תשלום פיצויים בתשובתה לדוח הקודם כתבה הע .38מלכתחילה לשימור

אינה יכולה לשאת  כי הוועדה המקומיתו ,מעמסה כבדה על קופתה של הוועדה המקומית
 במטלות השימור לבדה.

96 

נמצא כי עיריית ירושלים לא נדרשה מעולם לשלם פיצויים לבעלי מבנים ואתרים לשימור 
 ואתרים מבנים לגבי מחמירות שימור הוראותות התכנון קבעו מוסד וכי ם שיפוטה,בתחו

 היא הגבלת האפשרות לממש זכויות בנייה קיימות הדבר ותמשמע. 39בירושלים בלבד מעטים
 אשרמבין אלפי מבנים ואתרים בירושלים המיועדים לשימור.  ,אלה ואתרים מבניםבנוגע לרק 

, לא הוטלו מגבלות בנוגע שלא נקבעו לגביהם הוראות שימור מחמירות מבנים והאתריםל
, וכפי הנראה מטעם זה הבנייה זכויות להרחבת ובנוגע בהם למימוש זכויות בנייה קיימות

 כאמור. פיצויים לשלם העירייה נדרשה לא מעולם
97 

עוד נמצא כי עיריית ירושלים לא בדקה את היקף הפיצויים שתידרש לשלם אם ייקבעו הוראות 
, וכן לא בדקה את של מבנים ואתרים שימור מחמירות בתוכניות המתאר לגבי מספר גדול יותר

פיצויים יכול האפשרות שלה לעמוד בתשלום הפיצויים בתרחישים שונים. אומדן של היקף ה
לשמש בסיס לקבלת החלטה מושכלת של העירייה לגבי קביעת סדר עדיפויות לשימור מחמיר 
של מבנים נוספים, בהתאם למדיניותה. בקביעת האומדן יש להביא בחשבון מקרים שבהם 

 לעלייה מסוימת בערכו של הנכס ולהשבחתו. גם ייעוד של מבנה או אתר לשימור עשוי להביא 
98 

נמצא כי עיריית ירושלים אינה מבחינה בין השבחה הנובעת מהוראות שימור ובין אולם ו
השבחה הנובעת מסיבות אחרות, ולכן לא ניתן לדעת אם הוראות השימור השפיעו על השבחת 
הנכס, וממילא גם לא לאמוד את מידת ההשפעה של הוראות השימור על ההשבחה. השמאית 

ירונית מסרה למשרד מבקר המדינה כי היעדר ההבחנה כאמור נובע מכך שתוכניות המתאר הע
 בירושלים כוללות הוראות בנושאים שונים ואינן עוסקות בנושא השימור בלבד. 

99  

מאוד בקביעת הוראות שימור המגבילות  להמעיטיוצא אפוא כי מדיניותה של העירייה 
נקבעה ללא שיקולי תקציב. מדיניות זו מככל הנראה גם  נובעת קיימות בנייה זכויות מימוש

גיבוש תשתית עובדתית מלאה בדבר העלויות הכרוכות בקביעת הוראות שימור מחמירות, 
בעו לגביהם ובלי שהעירייה בחנה את האפשרות להרחיב את מספר הבניינים והאתרים שייק

 viii.הוראות שימור מחמירות ולשלם את הפיצויים הכרוכים בכך
100 

על העירייה לבצע עבודת מטה לבחינת העלויות  בד בבד עם גיבוש רשימת המבנים לשימור
שעלולות להיות כרוכות בקביעת הוראות שימור מחמירות לגבי מבנים ואתרים נוספים, 

ולהגדיל את מספר המבנים שייקבעו לגביהם הוראות  אלה פתרונות למימון עלויותלמצוא 
  שימור כאלה. הדבר חשוב מכיוון שלשימור יש השפעות חיוביות על המרחב הציבורי בעיר.

101 

עלויות הגבוהות של השימור ומנגד ב שגיבש צוות העבודה דנה המדיניות מסמךואכן, טיוטת  .3
מסמך עולה כי במקרים טיוטת התועלות המופקות ממנו. מבו שיש לוהשפעות החיוביות ב

"כשל שוק". העלות הגבוהה לוהדבר גורם  ,רבים לא קיימת זהות אינטרסים בין בעלי העניין
בנייה  מימוש זכויותעל ההגבלות  מעצםנובעת הן מעצם פעולת השימור והן של השימור 

כי אפוא . מסמך המדיניות קובע השימור בעל הנכס נהנה רק מחלק מתועלות ; כלומר,מוקנות

                                                           
 .15 - 14שם, עמ'   38
יצוין כי העירייה מגדירה מבנים נוספים כמבנים לשימור מחמיר, אך המגבלות שקובעת העירייה במסגרת   39

וש זכויות בנייה קיימות ורק מגבילות את האפשרות להוסיף עליהן, ובמובן השימור המחמיר מאפשרות מימ
 זה לא מדובר בשימור מחמיר כפי שמוגדר בדוח זה.
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נדרשת המעורבים הצדדים כל על מנת לקדם תהליכי שימור וליצור זהות אינטרסים בין 
  התערבות ציבורית.

102 

, לנושא העלויות הגבוהות של השימור שורה של פתרונות מוצעתמסמך המדיניות בטיוטת 
שישומרו באתרים  יבקרו: תיירים רבים שיופקו ממנו, כדלהלן התועלות הכלכליות באמצעות

על ידי תגדל בעיר; הפעילות הכלכלית  שהותםאת  ויאריכוההיסטורי והתרבותי  ערכםבשל 
זמים לעיר עסקים וישוך מתהיה אפשרות ל ;השימור יאתרב םמבקריההוצאות עקיפות של 

ערך הנדירות" של האתר או המבנה; המרחב "בשל יעלה ; ערך הנדל"ן מרכז העיר להחיות אתו
 שינוי ייעוד המבנה.בשל שיפוץ חזיתות המבנים הישנים והן  בשלהן  ישודרג הציבורי

103 

 ידי על פעם לא שנתפס כפימגביל,  ממנגנון להפוך בירושלים השימור על כי סברהעבודה  צוות
 מוביל לכלי ,העיר פני לעיצוב האחראים שונים גורמיםעל ידי ו בעירייה ההחלטות מקבלי
 .העירוניים הפיתוחו התכנון כיבתהלי

104 

היא כי קידום שימור המורשת בירושלים יביא להארכת זמן השהות  הצוותהנחת העבודה של 
 יםשעתיים. שהות ארוכה יותר של תיירכשל מחצית מהתיירים והמבקרים במרחב הציבורי ב

על ידי צוות  הנאמד. תוספת זו ציבוריתההשקעה ההחזר לתוספת פדיון ול תביא בירושלים
צוות, תוספת ההוצאות בגין הל פי הערכת בשנה. לעומת זאת, ע ש"חמיליון  154-בכהעבודה 

 שנה. ב ש"חמיליון  38-כ תהיה עצמו, עלויות השיפוץ מלבד ,שימור המבנים
105 

 אינובפועל ניכר כי השימור  ,בירושליםשל שימור המבנים על אף התרומה הפוטנציאלית הרבה 
כי  צאים שיובאו בהרחבה בהמשך דוח זה מלמדיםהממ בירושלים. מקבל את המקום הראוי לו

 העיר פיתוחב יסוד ךנדב השימור היותו שלבדבר  ירושלים עירייתהמוצהרת של  העל אף מדיניות
 במסקנת ממש שי -ועל אף היתרונות הכלכליים הטמונים בשימורם של מבנים היסטוריים בעיר 

רואים בו במקרים  ת ירושליםהגורמים העוסקים בתחום השימור בעיריי הלפיהעבודה ו צוות
ערך  ים מלראות בשימוררחוק עדייןגורם מגביל. קובעי מדיניות התכנון והבנייה בעיר רבים 
בדבר שימורם של בוועדות התכנון נדרשים מאמצים רבים כדי לקדם החלטות וומשפיע,  מרכזי

 ix.יאו שינו ריסהבסכנת ה מבנים המצויים
 

 תקציבים לשימור מבנים ואתרים הקצאת
106 

 (לא כולל שכר עובדים) הרגיל התקציבעיריית ירושלים הקצתה תקציבים עבור שימור, הן במסגרת 
 . יםבלתי רגילים תקציבמסגרת והן ב

107 

מיועד אחרי ניכוי הוצאות הגבייה ההשבחה , היטל התכנון והבנייה על פי התוספת השלישית לחוק
ובהכנת  שימור אתר או הפקעתוהכרוכות בלרבות הוצאות , ה המקומיתלכיסוי הוצאות הוועד

 לפי התוספת הרביעית.  תוכניות
108 

מקורו  של העירייהשל תקציב השימור  רובו האחרונות בשנים כי נמסר ת ירושליםעיריי מגזברות
 ולגביבתחום השימור ה עירייהיב תקצ ם לגביגובה. להלן נתוניהיא כספי היטל ההשבחה שב

 :2017 - 2014בשנים  העירייה שגבתההיטל ההשבחה 
109 

 שגבתה השבחהה) בתחום השימור והיטלי ובלתי רגיל (רגיל הכולל תקציב השימור: 1 לוח
  "ח)שאלפי ב( 2017 - 2014 ,העירייה

 2014 2015 2016 2017 

 694 261.2 544 944 הכולל השימורתקציב 
 263,000 183,000 321,690 411,700 היטל ההשבחה שגבתה העירייה סך

 היטל ההשבחה מסךשיעור תקציב השימור 
 0.26% 0.14% 0.17% 0.23% שגבתה העירייה
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110 

משליש האחוז מסך היטל ההשבחה שגבתה היה תקציב השימור פחות  2017 - 2014עולה כי בשנים 
 העירייה.

 
 היבטים כלכליים בשימור מבנים ואתרים ובתחזוקתם 

111 

עליהם נקבעו הוראות בדבר מתן  רולשמאו המחזיקים בהם בעלי הנכסים  כדי לעודד את
 המבנים והאתרים. והתחזוקה של שימורמימון ופיצוי ובדבר חיוב לשאת בהוצאות ה ,תמריצים

 
 שימור הנשיאה בהוצאות 

112 

, עירייה רשאית לחוקק חוקי [נוסח חדש] א לפקודת העיריות251-ו 250א), 13(249 פיםלפי סעי .1
עזר ולהתקין תקנות בדבר שמירת המראה של חזיתות בתים ולחייב בעלי בתים ודיירים מוגנים 

 לשאת בהוצאות ביצוע העבודות בהתאם להוראות הדין.
113 

עוסק בין היתר בשמירה  ,1978-(שמירת הסדר והנקיון), התשל"חפרק ח' לחוק עזר לירושלים 
על המצב התקין והמראה הנאה של חזיתות הבתים ובשיפוצן. אף שחוק העזר יכול לשמש כלי 

 נים ואתרים בעיר, לא נמצא כי עיריית ירושלים השתמשה בו.לקידום שימור מב
114 

יפו, נמצא כי היא משתמשת בהוראות חוקי העזר שחוקקה -לשם השוואה לעיריית תל אביב
בפסיקה יצוין כי ושיפוצן, ובכלל זה חזיתות בתים לשימור.  בדבר שמירה על חזיתות הבתים

הוראות חוקי העזר והוראות התוספת הרביעית אינן סותרות, אלא משלימות זו את נקבע כי 
 . 40זו

115 

 ",חברה לפיתוח כלכלי בירושליםה - עדן" כי ירושלים עיריית ציינה 2019 מפברואר בתשובתה
משתתפת  ואף העירבמרכז הבתים שיפוץ חזיתות לפעולות  מעודדתעירייה, ה בבעלותנמצאת ש

  השיפוץ. במימון
116 

על מנת  בין היתרבהוראות חוק העזר,  את האפשרות להשתמשירושלים לבחון על עיריית 
 ברחבי העיר. לעודד תחזוקה של חזיתות מבנים לשימור

117 

ל להכריז בעקבות ו, שר הבינוי והשיכון יכ1980-ואחזקתם, התש"םבהתאם לחוק שיפוץ בתים  .2
 אותה רשות יהיה אזור שיפוץ.השיפוט של כי אזור בתחום  ,ראש הרשות המקומיתשל פנייה 

את פרטי השיפוץ ואת אופן  ,בהתייעצות עם ראש הרשותהשיפוץ,  אזורגבי ל השר רשאי לקבוע
אם הכריז השר על . ו ואף לשאת בחלק מההוצאותלבצע באזורביצועו ולחייב את בעלי הבתים 

 כי להבהיר יש. לקבוע את שיעור השתתפותה של הממשלה בהוצאות השיפוץאזור שיפוץ, עליו 
 ניתן ואולם .פרטיים בתים של בלבד חיצוניה להיבט נוגע והוא, שימור בגדר אינו שיפוץ

  .לשימור הראויים מבנים חזיתות לשמר באמצעותו
118 

. משרד וק זהחמשרד הבינוי והשיכון לא השתמש בכלים שמקנה  כינמצא ביקורת הקודמת ב
משרד הבינוי והשיכון בדוח הקודם שעליו לפעול להקצאת המשאבים מבקר המדינה העיר ל

  .המתאימים ליישום חוק זה או לחלופין להביא לביטולו
119 

שנים רבות  שעברולמשרד הבינוי והשיכון כי גם לאחר בחומרה משרד מבקר המדינה מעיר 
לא עשה דבר על מנת ליישם את  הוא, והערת מבקר המדינה בנושא ממועד הביקורת הקודמת

  לבטלו. לחלופין או, 1980-שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם חוק
 
 

                                                           
; )2.4.13 ,ממוחשב במאגר פורסם() 9ד( פסקה, ז"ל אליאשווילייפו נ' -אביב-תל עירית 09-01-19130"פ ה  40

 ).30.10.13 ,פורסם במאגר ממוחשב(יפו נ' ישפה -תל אביב עיריית 15769-09-10"פ ה
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120 

משרד הבינוי והשיכון כי הוא מקבל את הערת משרד מבקר  מסר 2019 מינואר בתשובתו
 . בנושאישקול את אופן הפעולה הנדרש לטיפול כי המדינה ו

121 

, כריז על אזורי שיפוץשילשקול לפנות למשרד הבינוי והשיכון על מנת  ת ירושליםעל עיריי
של  ןשימוראת יאפשר  דברה .1980-"םהתש, הוראות חוק שיפוץ בתים ואחזקתםל בהתאם

  השתתפות המשרד בהוצאות השיפוץ.את חזיתות מבנים לשימור ו
 

 הענקת מענקים והלוואות והקמת קרנות לשימור
122 

עיריית ירושלים אינה בדומה לממצאים שעלו בביקורת הקודמת, גם בביקורת הנוכחית נמצא כי 
. למטרה זושימור מבנים, ואין ברשותה קרנות או תקציב להלוואות  שםל מעניקה סיוע כספי

ם להקמת קרן כספית בנושא השימור בירושלים יוחד מקום במסמך המדיניות. ואולם במועד סיו
 הביקורת הנוכחית טרם אושרו עיקרי המסמך, ולא הוקמה קרן לשימור בירושלים. 

123 

כגון הענקת  ,נוספים לקידומם של ערכי השימורבכלים על עיריית ירושלים לשקול שימוש 
יר, מעמדה מענקים והלוואות והקמת קרנות, בייחוד נוכח מספרם הרב של המבנים והאתרים בע

 x.כבירה וכעיר תיירות וכן פעולות השימור המעטות למדי שנעשו בה עד כה
 

 העברת זכויות בנייה 
124 

יהם הוא החשש מפגיעה בזכויות מבנים ואתרים ם שלשימורהדברים המקשים על אחד כאמור, 
. התכנון והבנייה לחוק 197תשלום פיצויים לפי סעיף עלולה לחייב של בעלי הנכסים. פגיעה כזו 

בנכס שלא ניתן לנצל  41ניתן לפצות בעלי נכסים באמצעות העברת זכויות בנייה פרט לפיצוי כספי
אחרים המעוניינים השייכת לגורמים לקרקע אחרת השייכת לבעלים או לקרקע  המיועד לשימור

 .42חלקות באזורבשהותר  מהפיתוחיותר  מוגברח בפיתו
125 

השאלה אם " ובהתאם להלכה הפסוקה ,חוק התכנון והבנייה אינו אוסר העברה של זכויות בנייה
של המקרה פי נסיבותיו -זכויות במקרה פלוני מהווה מהלך סביר, ראוי שתיבחן על העברת
  .43הנתון"

126 

משרד מבקר המדינה כי בהיעדר מקורות כספיים זמינים למימון שימור  צייןבדוח הקודם  .1
מבנים ואתרים מן הראוי כי הרשויות המקומיות יבחנו את האפשרות להשתמש בהעברת 

 למשרד. משרד מבקר המדינה העיר הקיימותבכפוף למגבלות כאמור, מימון שם לבנייה זכויות 
 ,זו ברוח הנחיות התכנון לוועדות לתת שרותהאפ את שיבחן הראוי מן כי באותו דוח הפנים

 כלים ונקבע המתגבש החוק הצעת בתזכיר כימסר משרד הפנים להערת הביקורת בתשובתו ו
זכויות  העברתמינהל התכנון תומך בשכלול הכלים שיאפשרו וכי  ,םם ומתחמימבני לשימור

השימוש בכלי זה שנוי במחלוקת כי ציין עם זאת  משרד הפנים .מימוש מטרות ציבוריותשם ל
 חשש כי יפתח פתח לניהול בלתי תקין ברשויות המקומיות.בשל ה

127 

 פעולות נעשו אם לברר מנת על התכנון למינהל המדינה מבקר משרד פנה הנוכחית בביקורת
 מינהל. ציבוריות מטרות מימוש לשם בנייה זכויות להעברת מנגנון של הסדרתו לקידום כלשהן
 מהבחינה סבוך בנושא ומדובר, השנים במשך נבחן הנושא כי 2018בדצמבר  מסר התכנון

מינהל  .ארצית, לרבות בחינת הצורך בתיקוני חקיקה-הטעון בחינה בראייה כלל המשפטית

                                                           
41  Transfer of Development Rights -TDR  
  ).14.9.04(פורסם במאגר ממוחשב,  באר שבע ולבנייה לתכנון המחוזית הוועדה' נ לב 3030/03עע"ם   42
, (פורסם במאגר ולבנייה תל אביבר וינברג נ' הוועדה המקומית לתכנון "ד 1034/08עת"ם שם; ראו גם   43

"היבטים חלוקתיים של שימור מבנים, דיני הפיצוי הראויים זמיר, -דפנה לוינסון; )10.2.13ממוחשב, 
 חדש מול ישןישראל קמחי (עורך), ; 95 - 66, עמ' )2000) (1, לא(משפטים, )"TDRו'זכויות בנייה עבירות' (

  .104 - 91עמ'  ),2014( םבירושלי שימור במדיניות סוגיות: בירושלים
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 ות דעתאמור לפרסם חו ימו,בתיאום ע ,, משרד המשפטיםהתכנון הוסיף כי במועד תשובתו
 נושא השימור.ב תעסוקהיא לא הנראה , אולם ככל העברת זכויות בנייה בנושא

128 

נמצא כי ועדות מקומיות שונות אישרו  בנוגע להעברת זכויות בנייה,נקבעו כללים  טרםשאף 
על מקרקעין שמצויים בהם ות זכוי העברתהוראות בדבר  הכוללות תוכניותועדיין מקדמות 

 . 44מבנים לשימור
129 

בביקורת הנוכחית לא נמצא כי הוועדה המקומית ירושלים נדרשה לשלם פיצויים בעקבות  .2
הוראות שימור הקבועות ְּבתוכנית, וממילא, ככלל, גם לא המירה את תשלום הפיצויים 

 בהעברת זכויות.
130 

לקבוע הוראות שימור מחמירות  וועדה המקומית ירושלים ממעטתכפי שהוצג לעיל, ה
חשש שתידרש ה , כנראה גם בשלבעלי מבנים לשימורזכויותיהם של העלולות לפגוע ב

 רשימו ץולתמרמנגנון עשויה להיות בנייה לפצותם מקופתה. עם זאת נראה כי העברת זכויות 
כשתגובש מדיניות מינהל התכנון בנושא העברת זכויות בנייה, יש מקום  .מבנה של מחמיר

, כך לתחום השימורבנושא התאמת העקרונות שייקבעו את  תבחןשעיריית ירושלים 
שימוש מושכל ומבוקר במנגנון זה כדי להבטיח את לעשות  שבמקרים המתאימים ניתן יהיה

שמירתם של מכלול האינטרסים התכנוניים והציבוריים, ובכלל זה לעודד את שימורם של 
 מבנים. 

 

 בירושליםואתרים ערך של שימור מבנים הגברת המודעות הציבורית ל
131 

והתקנת שלטי הראויים לשימור ואתרים מבנים ור של שימ ךלערהציבורית הגברת המודעות  .1
 מורשת. ל של הציבור הקשרלהעמקת  הסבר במבנים אלה תורמות

132 

 בית באזור סיורים, מקיימת השימור בנושא וכנסים אירועים יוזמת ת ירושליםעיריי כי נמצא
החינוך בעירייה  מינהל באמצעות מפעילהו מבנים שימור בנושא ספרא בכיכר העירייה
 .השימור ערכי להטמעת בירושלים הספר בבתי חינוכיות תוכניות

133 
ואף מטילות  לשימור מבניםבהסבר  שלטיאשר מתקינות באופן עצמאי  אחרות ערים כמו שלא .2

רושלים מתקינה את השלטים עיריית י -משימה זו על בעליהם של מבנים פרטיים לשימור 
 .באמצעות המועצה לשימור

134 
שהכינה המועצה לשימור עבור עיריית ירושלים צוין כי יש מקום להתקין  2017במסמך משנת 

-מבנים ואתרים המוגדרים מונומנטים, זאת נוסף על כ 85-שלטי מורשת בעיר, ובכלל זה ב 255
ועד למועד סיום  2014השלטים שכבר התקינה המועצה ברחבי העיר ונותרו על כנם. משנת  80

כעשרה שלטים בכל שנה. כרבע מהשלטים שהוצבו עד כה ברחבי העיר הוסרו, הביקורת נוספו 
ש"ח; כלומר, מדובר בהוצאה כספית  4,000עד  2,000-נגנבו או ניזוקו. עלות שלט בודד היא כ

 שאינה גבוהה ביותר. 
135 

פעול עם המועצה ללצמצום הפגיעה בשלטים קיימים ובמקביל  לפעול ירושלים עיריית על
התקנת שלטים חדשים ולחשיפת המידע על המבנים והאתרים  קידוםלשימור ל

 ההיסטוריים.
 

  

                                                           
 יפו.-כך נעשה למשל בתל אביב  44
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 מבנים ואתרים של עיריית ירושלים שימורל הועדהו
136 

ותפקידיה מוסדרים בתוספת הרביעית. הקמתה של ועדת השימור הסטטוטורית, הרכבה, מעמדה 
 בחוזרי והובהרו פורטו והתפקידים ה,עדווה ה שלתפקידי גדריםומ לתוספת 15עד  12 סעיפיםב

רשימה של אתרים להכין  השימור הסטטוטוריתבתוספת נקבע כי על ועדת  .45משרד הפנים ל"מנכ
למועצת הרשות המקומית ייעץ לבצע בהם שימור; ללדעתה ראוי ו ם אחריותההנמצאים בתחו

 עגון הניהרשות המקומית בכל עניהשיפוט של רחב תכנונה כולל את תחום משית המקומ דהולווע
וכן לדרוש,  לעשות כן; הוועדה ביקשה ממנה, אם 46ועדה המחוזיתולייעץ ל ;םירמורם של אתישל

 תחזוקהלשימור לבצע עבודות באמצעות מהנדס הרשות המקומית, מהבעלים של אתר המיועד 
סכנה ממשית לאתר או לשימורו. אם לא ביצע הבעלים את עבודות התחזוקה  באתר כאשר נשקפת
לבצע את העבודות בעצמה ואף להפקיע  הסטטוטוריתרשאית ועדת השימור  -בתקופה שנדרש לכך 

 את האתר או חלק ממנו. 
137 

דיון והעבודה של ועדת השימור הסטטוטורית, הגבלות לעניין בחוק התכנון והבנייה נקבעו סדרי ה
כהונה של חבריה בשל ניגוד עניינים, היעדרות תכופה או הרשעה בפלילים וכן הוראות לעניין 
התכנסות הוועדה, תיעוד דיוניה ואופן קבלת ההחלטות בדיונים. הוראות אלו הוחלו על ועדת 

 , אף על פי שהיא איננה מוסד תכנון כהגדרתו בחוק.(ה) לתוספת הרביעית12השימור מכוח סעיף 
138 

ועדה לשימור  1994בהתאם לחובה המוטלת עליה על פי החוק, הקימה עיריית ירושלים בשנת 
 אתרים.

139 

הבנויה.  הסביבהלצד ועדת השימור ממלאת הוועדה המקומית תפקיד מפתח בעיצוב אופייה של 
, להמליץ על הפקדת מפורטות תוכניותו מתאר תוכניותהדבר מתבטא בין היתר בסמכותה לאשר 

במקרים רבים ולהתערב בשימורם של אתרים בעלי חשיבות עירונית והיסטורית.  תוכניות
. למשל, היא ם אחריותההמצויים בתחות באופן נקודתי בעיצוב מבנים המקומי הוועדהמתערבת 

 תוכנית או מתאר תוכניתמתירה תוספת בנייה על גגות מבנים, מאשרת תוספת יחידות דיור מכוח 
 .47הנחיות לשימורם ולשיפוצם של מבנים המיועדים לשימור נותנת או זאת ותהמתיר מפורטת

140 

הקודמת נמצאו ליקויים בתכיפות התכנסותה של ועדת השימור של עיריית ירושלים  בביקורת
וכן נמצאו ליקויים בהרכבה של הוועדה. בביקורת הנוכחית הורחבה הבדיקה גם להיבטים 

להלן בהתנהלות הוועדה, ובכלל זה תיעוד ישיבותיה והסדרת ניגודי עניינים של חבריה.  אחרים
 פירוט:

 

 של ועדת השימור של עיריית ירושלים הרכבה 
141 

שות רלתוספת הרביעית. אשר לוועדת השימור ב 10הרכבה של ועדת השימור מוסדר בסעיף 
, דוגמת עיריית ירושלים, נקבע כי בראשה יעמוד לחוק 18 יףלפי סע ית שהיא ועדה מקומיתמוקמ

ועדת המשנה). כן נקבע כי הוועדה  -ראש העירייה או יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה (להלן 
תורכב משלושה חברים שתבחר העירייה מקרב מועצת העיר וכן מעובד עירייה מקרב הדרג 

                                                           
) (תכנית 31 פרוק התכנון והבניה (תיקון מסבנושא "ח 11.9.91מיום  2/91 פרחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס  45

חוק התכנון בנושא " 12.2.95מיום  1/95 פרחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס ;"1991-, תשנ"אלשימור אתרים
קווים מנחים לפעולות של ועדות השימור  - 1991-, תשנ"א) (תכנית לשימור אתרים31 פרסוהבניה (תיקון מ

חוק התכנון והבניה בנושא " 14.4.99מיום  4/99 פרחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס; ברשויות המקומיות"
קווים מנחים לפעולות השימור ברשויות  - 1991-) תכנית לשימור אתרים, תשנ"א31 פר(תיקון מס

  .23-15המקומיות", עמ' 
 (מחוז במדינההתכנון  מינהל שלמששת המחוזות  אחדבכל  פועלותהמחוזיות לתכנון ובנייה  הוועדות  46

ירושלים, מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב ומחוז הדרום) ומשמשות ידו הארוכה של 
י בנוגע להכנת תוכניות מתאר מחוזיות הכוללות את שטח המחוז, אישור תוכניות מתאר השלטון המרכז

מקומיות ופיקוח על פעולות ועדות התכנון והבנייה המקומיות. הוועדות המחוזיות כפופות למועצה הארצית 
 היתכנון ובני דינילתכנון ובנייה, שהיא מוסד התכנון הראשי בישראל. ראו לעניין זה שרית דנה ושלום זינגר, 

 .85), עמ' 2015( תכנון ובנייהוכן אהרן נמדר,  97), עמ' 2015(
ניר מועלם, "על סמכותה של ועדה מקומית לקבוע את עיצובם הארכיטקטוני של מבנים בתחומה: לקראת   47

 .3), עמ' 2006( 5, ה/מקרקעיןרנסנס עיצובי בישראל?", 
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. אשר לוועדת השימור של עיריית המקצועי הבקי בענייני תכנון ובנייה שימנה ראש העירייה
ירושלים, חבר הוועדה מקרב הדרג המקצועי הוא מהנדס העיר, וממלאי מקומו הם מנהל אגף 

 משתתפים בוועדת השימור של העירייה שלושה גורמיםתכנון עיר ומנהלת מחלקת השימור. כמו כן 
מבנים ואתרי (או נציגים מטעמם) שלהם עמדה מייעצת בלבד: אדם המצוי בנושא שימור 

התיישבות אשר מונה בידי מועצת העירייה; מהנדס הוועדה המקומית (בוועדת השימור של 
תרשים  (ראו לעיל ירושלים מכהן המהנדס ממילא כחבר ועדה בעל זכות הצבעה); ומתכנן המחוז

 ). על הוועדה לזמן אותם לכל דיוניה, על פי התוספת הרביעית. המניין החוקי (קוורום) לקבלת2
 .לעיל) 2(ראו תרשים  החלטות בוועדה הוא מחצית חבריה

 
 כפל התפקידים של יו"ר ועדת המשנה

142 

יו"ר ועדת המשנה ויו"ר ועדת השימור תפקיד בדוח הקודם העיר משרד מבקר המדינה כי איוש 
תים השיקולים העומדים לנגד עיניו של יו"ר ילעשאדם טומן בחובו בעייתיות, מאחר בידי אותו 

 ועדת המשנהשימור: יו"ר השל יו"ר ועדת  עם השיקולים אינם עולים בקנה אחד ועדת המשנה
והיבט להתמקד במכלול השיקולים הקשורים לתכנון העיר ולפיתוחה בהווה ובעתיד,  צריך

שימור  צריך לשים את מירב הדגש עליו"ר ועדת השימור ומת זאת, השימור הוא רק אחד מהם. לע
 שמירה על האינטרס הציבורי בהקשר זה. על המורשת העבר ו

143 

להימצא במצב שבו קיימת אפשרות שיהיה נתון בניגוד  49אוסר על עובד ציבור 48הדין הישראלי
בור לעסוק בנושא מסוים שבו יש לו עניין אחר, אישי או מוסדי. עניינים. כלומר, אל לו לעובד הצי

ניגוד עניינים מוסדי משמעו שעובד הציבור הממלא כמה תפקידים ציבוריים במוסדות שונים 
שנועדו לפעול באופן עצמאי, ישים דגש בתפקידו האחד על אינטרסים או על שיקולים הרלוונטיים 

שגם אם עובד הציבור עצמו לא יושפע מאינטרסים אישיים לתפקידו האחר. מלבד זאת, קיים חשש 
או אחרים, בעצם העובדה שיש לו אינטרס אחר די כדי לערער את אמון הציבור בכך שהוא פועל 

 באופן ענייני, הגון וחסר פניות. 
144 

יר משרד מבקר המדינה בדוח נוכח הבעייתיות שמעורר כפל התפקידים של יו"ר ועדת השימור, הע
הקודם למשרד הפנים, שהיה מופקד באותה עת על קיום הוראות החוק, כי מן הראוי שיבחן את 

משרד הפנים מסר האפשרות ליזום שינוי בתוספת הרביעית בכל הנוגע להרכב ועדת השימור. 
תומך בשינוי התוספת הרביעית בכל הנוגע להרכב ועדת השימור ופועל  מינהל התכנוןובתו כי גבת

  לשינוי חקיקה בעניין זה. עם משרדי ממשלה אחרים ועם המועצה לשימור
145 

, כיהן מר ניר ברקת, ראש 2018ועד אוקטובר  2013בכל התקופה שנבדקה בביקורת, קרי משנת 
כיהן מר  2018ועד מרץ  2015מאוגוסט  יו"ר ועדת השימור.באותה עת, בתפקיד עיריית ירושלים 

מאיר תורג'מן, סגן ראש העירייה וחבר מועצת העירייה באותה עת, כממלא מקום ראש העירייה 
נוסף על תפקידו כממלא מקום יו"ר ועדת המשנה. יצוין כי חלק מחברי  בתפקיד יו"ר הוועדה,

 השימור והן בוועדת המשנה.  המועצה מכהנים הן בוועדת
146 

, בעודו 2015בוצע באוגוסט  לממלא מקום יו"ר ועדת השימור נמצא כי מינויו של מר מאיר תורג'מן
לממלא מקום יו"ר ועדת  מכהן בתפקיד ממלא מקום יו"ר ועדת המשנה. יצוין כי כשנה לפני מינויו

אין זכות קיום. מר תורג'מן  בדיון של ועדת השימור כי למחלקת השימורהשימור אמר מר תורג'מן 
הוסיף: "אני עוד אגיע לעמדה כזאת שאני אסגור את השימור". התבטאויות אלה היו על רקע 
הסתייגות מחלקת השימור מאישור שינויים במונומנט לשימור, הסתייגות שנתפסה ככל הנראה 

תפקיד החיוניות בכך שדוגמה זו ממחישה את העיר. פיתוח בעיניו של מר תורג'מן כמגבילה את 

                                                           
' נ דניאל 1045/89; בג"ץ 569, 566) 2, פ"ד ל"ד(תקווה פתח ייתעיר מועצת' נ"הליכוד"  סיעת 531/79בג"ץ   48

) "כללים 2007( ב57 שנתי דוח. ראו גם מבקר המדינה, 160-159, 157) 3, פ"ד מד(אתא קריית העיר ראש
 2017 לשנת המקומי בשלטון הביקורת על דוחות; 38-27' עמ", והסדרים למניעת ניגוד עניינים ואכיפתם

; וחוות דעת 729) "המועצה האזורית מטה בנימין, היבטים בהתנהלות המועצה", עמ' 2017(פורסם בשנת 
(עודכנה  2007של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות מאפריל  2.0000מס' 

 ). 2014לאחרונה בפברואר 
 הביטוי "עובד ציבור" הוא ביטוי בעל משמעות רחבה, וכולל הן עובדים והן נבחרים.   49
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מי שמכהן כיו"ר ועדת המשנה. כאשר יו"ר ועדת המשנה  לא יאויש על ידי יו"ר ועדת השימור
מחזיק בעמדה החלטית בנוגע לשימור, העמדתו גם בראשות ועדת השימור עלולה לייתר את הצורך 

נשים שונים יאפשר לוועדת השימור למלא את בקבלת עמדתה. איוש שני התפקידים בידי שני א
עמדתה  . במצב עניינים כזה תוכל ועדת השימור להציג אתיעודה כוועדה מייעצת לוועדת המשנהי
 ואלו ישקלו אותה בין מכלול שיקוליהם.  ,פני ועדת המשנה והעומד בראשהל

147 

שנים מאוחר יותר,  13הקודם, עד מועד סיום ביקורת זו, על אף תשובתו של משרד הפנים בדוח 
לא נעשו שינויים בתוספת הרביעית לחוק בנוגע להרכב ועדת השימור, ותפקידי יו"ר הוועדה 
המקומית ויו"ר ועדת השימור עשויים להיות מאוישים על פי התוספת הרביעית בידי אותו אדם. 

המדינה בעת ביצוע הביקורת הנוכחית כי הוא  נוסף על כך, מינהל התכנון הבהיר למשרד מבקר
 אינו יודע על מהלכים כלשהם שנעשו על מנת לקדם תיקון חקיקה בנושא זה. 

148 

 מינהל התכנוןסב את תשומת ליבו של רואה צורך מיוחד לשוב ולהמבקר המדינה משרד 
. ועדת השימור יו"ר ועדת המשנה גם כיו"רשעלולה להיגרם מכהונתו של הרבה לבעייתיות 

הסדר שבו אדם עומד בראש ועדה אחת שהיא בעלת דעה מייעצת לוועדה אחרת שגם בראשה 
נושא המובא לפתחן של שתי  , כאשרהוא עומד עלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים מוסדי

ם שכל אחת מהוועדות מייצגת. כתוצאה מכך נוצר הוועדות מחייב איזון בין שיקולים מתנגשי
מצב אבסורדי המייתר לכאורה את עצם מתן חוות הדעת המייעצת. הדבר מקבל משנה תוקף 
בשים לב לחפיפה המסוימת בין חברי המועצה הנמנים עם ועדת השימור ובין חברי המועצה 

 xi הנמנים עם ועדת המשנה.
149 

וכח תמיכתו בעבר של מינהל התכנון בשינוי התוספת הרביעית ובשל פרק הזמן הארוך שעבר נ
ללא שינוי של ממש בנושא זה, משרד מבקר המדינה קורא למינהל התכנון לפעול בהקדם לקידום 

 תיקון חקיקה בעניין. 
 

 ייצוג חסר לדרג המקצועי בוועדת השימור
150 

רק אחד מהם הוא מקרב ובוועדת השימור חמישה חברים קבועים בעלי זכות הצבעה,  כאמור,
(אדם בישיבות הוועדה  האחריםשלושת המשתתפים אשר להדרג המקצועי של הרשות המקומית. 

הם המצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות, מהנדס הוועדה המקומית ומתכנן המחוז), 
בהרכב הוועדה ניתן אפוא ייצוג מצומצם ביותר  .אינם בעלי זכות הצבעהאך  ,מנם אנשי מקצועוא

. ועדת השימור מייעצת לוועדת המשנה המקומית לתכנון של הרשות המקומיתלדרג המקצועי 
ובנייה, ובהינתן העובדה שוועדת המשנה מורכבת מנבחרי ציבור, עוצמת השפעתו של הדרג 

 המקצועי על ההחלטות המתקבלות בה בנוגע למבנים ואתרים לשימור פוחתת אף יותר. 
151 

ובמעורבות מספקת של הגורמים המקצועיים  ורחב מהימןל בסיס ידע מושכלות עקבלת החלטות 
 .השלטוניתאמון הציבור במערכת תקינות ההליך של גיבוש המדיניות ולהבטחת הבטחת ל תחיוני

בית המשפט העליון עמד על היותה של מגמת "ההתמקצעות", שבה מועבר הטיפול בנושאים שונים 
 .50מגמה ראויה ומבורכת - מקצועי ביסודן מידיים פוליטיות לידיים בעלות אופי

152 

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 נבחרי הציבור, דבר שעלול להביא 

 -גיעה בערכי השימור. אף בג"ץ עמד זה כבר על כך שהלחצים לסיכול תכליות השימור ולפ
המופעלים על נבחרי הציבור ברשויות המקומיות עלולים לגרום להם  -הציבוריים והפרטיים 

להעדיף את שיקולי הפיתוח המואץ על פני שיקולים ציבוריים חשובים אחרים וכן עלולים לפתוח 
 xii.51סולה ואף לשחיתותפתח לקבלת החלטות בניגוד לדין, להעדפה פ

153 

 :פירוט להלן. לכך דוגמה הוא בירושלים הדואר בית של המקרה

                                                           
 ).29.5.08, סעיף ט' (פורסם במאגר ממוחשב, שינוי סיעת' נ אריאב 384/07עע"ם   50
 584, 579) 1, פ"מ לא() בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד1973בנייני קדמת לוד ( 235/76בג"ץ   51

)1976(. 
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154 

המבנה) נבנה בתקופת המנדט כאחד משלושת בנייני הממשל  -(להלן גם  בירושלים הדואר בית
המבנה משתרע בין רח' יפו (שאליו פונה חזית המבנה) ובין רח' כורש הייצוגיים במרכז העיר. 

, אשר קבעו )2097( תוכניות המונומנטיםמ . על בית הדואר חלה אחת(שאליו פונה חלקו האחורי)
 .אתרים ומונומנטים בעלי ערך לשימורכאמור 

155 

נקבע איסור לבצע כל שינוי בחזיתות המבנים לשימור, והודגש כי לא  האמורה תהתוכניבהוראות 
יּותר שינוי בצורתו החיצונית של אתר לשימור או באופיו הארכיטקטוני, "לרבות סוג האבן, 

ים בוגרים, מקומות חניה, מתקנים הפתחים, כתובות, תבליטים, סיתות, כיחול, צבע, סורגים, עצ
 ושערים".

156 

הדרומי של  בצידובקשה לפתיחת שלושה פתחים בבית הדואר, כולם יזם פרטי  הגיש 2014ביולי 
היזם  הגיש"ליצור רצף של חנויות לאורך רחוב כורש". כן  כדיכורש,  'המבנה, הפונה כלפי רח

מלונית במקום. כחלק מהפעולות להפעלת  ,יצירת גלריהלות מקוריים ופתיחת חלונבקשה ל
אישור ההן משום שסברה כי  ןמחלקת השימור, וזו התנגדה לאישור לפתחה של והובא אלה ותבקש

הדבר סברה כי ן משום שהו המונומנטים תוכניותיביא לשינוי באופיו הייחודי של המבנה בניגוד ל
המוצעת  תוכניתבקשות לשינויים אף אגרסיביים יותר מהרור ג"עלול להוות תקדים ול

 במונומנטים השונים בעיר". 
157 

מקצועי מטעם הנציג ה הביע דיוןב .2014 ביוליועדת השימור שקיימה  ההבקשה נדונה בישיב
ע היזם הפרטי נוכח עמדתה של מחלקת השימור הודיישור הבקשה. מאהסתייגות מחלקת השימור 

פתח שנועד לשמש כניסה הפתיחתו של פתח אחד בלבד במבנה, את כי הוא מבקש לאשר בדיון 
. מחלקת השימור המליצה לאשר את הבקשה המעודכנת בכפוף לקבלת חוות דעת למלונית

 .משפטית כי הדבר אפשרי
158 

דאז ומי שבהמשך כיהן גם כיו"ר ועדת השימור,  המשנה ועדתיו"ר  ,מר מאיר תורג'מןבדיון מתח 
בין היתר אמר מר ואף רמז על עתידו בעירייה. על נציג מחלקת השימור  ופוגענית ביקורת אישית

תורג'מן בדיון: "אני אבוא גם בלי קבלת קהל ואתן לך ציונים, חצוף, אתה מבין? אתה חצוף עובד 
הזה לא נמצא בעבודה כלל". כפי שצוין לעיל, בדיון מתח מר הכי כישלון שיש בשימור, הבנאדם 

תורג'מן ביקורת קשה על מחלקת השימור בכללותה ואיים כי יפעל לסגור אותה. בעקבות זאת 
  עזבה מנהלת מחלקת השימור את הדיון.

159 

 ועדה המקומיתאישרה הו 2015בר על אף הודעתו של היזם על שינויה של הבקשה נמצא כי בנובמ
ולא את הבקשה המעודכנת  שלושת הפתחים, פתיחה שלכוללת ההמקורית, בקשתו  את ירושלים

קבעה כי  2016לאשר. ועדת הערר שנדרשה לנושא באפריל  מחלקת השימור שאותה המליצה
ותוך  ןהחלות על המקרקעין, בניגוד לדי תוכניותהוראות המ בסטייה ניכרתהחלטה זו ניתנה 

בהחלטתה ראתה לנכון  .ובשל כל אלה הורתה על ביטול ההחלטה -התרשלות בטיפול בבקשה 
 לכך הביאהבוועדת השימור  בדיון המקצוע גורמי על האישי הלחץ הפעלתועדת הערר להדגיש כי 

 לפגםדבר זה לא גרם ש"השיקולים המקצועיים שהציג הדרג המקצועי לא נשקלו כראוי", גם אם 
 . 52החלטהב החמור

160 

כחבר מועצה הוגשו לו תלונות רבות על תפקודה של מר תורג'מן כי  מסר 2019מפברואר  בתשובתו
 מחלקת השימור, והתנהלות המחלקה במקרה המתואר היא דוגמה לכך. 

161 

התנהלות הוועדה והחלטת ועדת הערר משקפות אפוא את הקושי של הדרג המקצועי להשפיע 
 נוכחי.על ההחלטות המתקבלות בוועדת השימור בהרכבה ה

162 

התכנון כי עליו לבחון את מידת הייצוג של הדרג המקצועי  מעיר למינהלמבקר המדינה משרד 
בוועדת השימור ואת האיזון שבין הדרג המקצועי לנבחרי הציבור, על מנת להגביר את מקצועיות 

                                                           
(פורסם  ירושלים ולבניה לתכנון המקומית הוועדה' נ בישראל מאוחדים אדריכלים עמותת 87/16ערר   52

 ).19.4.16במאגר ממוחשב, 
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עבודתה של הוועדה ולהבטיח כי בכלל השיקולים שעל הוועדה לשקול יינתן משקל ראוי 
ג המקצועי בוועדה באמצעות מינוי נציגים לשיקולים שמייצג הדרג המקצועי. חיזוק עמדת הדר

גורמי המקצוע יאפשר ל מקצועיים נוספים בעלי דעה מייעצת שלא מקרב עובדי הרשות המקומית
 xiii .עליהם פסול לחץ הפעלת מפני החשש את ויצמצם המקצועית עמדתםבחופשיות את להביע 

 
 על אף החשש כי הוא נמצא בניגוד עניינים כהונת חבר מועצה בוועדת השימור

163 

ד לחוק התכנון והבנייה נקבעו הגבלות על כהונתו של חבר מוסד תכנון 44-ג ו44בסעיפים  .1
גם על כהונתו של חבר  -לתוספת הרביעית  12ומכוח סעיף  שקיים לגביו חשש לניגוד עניינים,

על פי הוראות החוק, על מועמד לכהונה במוסד התכנון  .ו חשש כזהשקיים לגבי ועדת שימור
למסור ליועץ המשפטי לוועדה את המידע הדרוש לבדיקת ניגוד העניינים לפני תחילת כהונתו 
ולדווח ליועץ המשפטי על כל שינוי שחל במידע זה. עוד נקבע כי אדם לא יוכל לכהן כחבר ועדה 

במצב של ניגוד עניינים בין חברותו , במישרין או בעקיפיןאם הוא עלול להימצא באופן תדיר, 
 או תפקיד אחר שלו או של קרובו.  במוסד התכנון לבין עניין אישי

164 

במצב חוק התכנון והבנייה קובע כי במקרה שנמצא שאדם המועמד לכהן בוועדה עלול להימצא 
גוד הסדר למניעת ניהיועץ המשפטי של הרשות המקומית יקבע של ניגוד עניינים שאינו תדיר, 

לפי הסדר למניעת  ועדהמגבלות שהוטלו על חבר עניינים, ולפיו יפעל אותו אדם. כן נקבע כי ה
קבע שר האוצר, ובלבד שלא יועמדו לעיון הציבור ייועמדו לעיון הציבור בדרך ש ניגוד עניינים

  .1998-, התשנ"חדעסרם לפי חוק חופש המיופרטים שאין למ
165 

 לעיון עניינים ניגוד הסדרי העמדת לעניין הנחיות האוצר שר קבע טרם הביקורת סיום במועד
 הנחיות בהיעדר כי עלה ירושלים עיריית עם משרד מבקר המדינה שעשה מבירור. הציבור
 העירייה ידי על מטופלות השימור ועדת חברי של עניינים ניגוד בהסדרי לעיון בקשות, כאמור

 .ותקנותיו, 1998-"חהתשנ, המידע חופש חוק במסגרת
166 

משרד מבקר המדינה מעיר לשר האוצר כי עליו לקבוע בהקדם הנחיות לעניין העמדת הסדרי 
 ניגוד עניינים לעיון הציבור.

167 

 המקומיות ברשויות ציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת הוועדהשל  עקרונית דעת חוות פי על .2
 או מקרקעין ביזמות השאר יןהעוסק ב מועצה חבר, 53בראשות נציג היועץ המשפטי לממשלה

 ובפרט( מכהן הוא שבה המקומית הרשות משתייכת שאליו התכנוני במרחב מקרקעין בתיווך
 עשוי, לעיסוקים אלה הקרובים בעיסוקים וכן) המקומית רשותאותה  השיפוט של םבתחו

 ברשות כהונתו במסגרת מלמלא מנועהוא יהיה  כךעקב . עניינים ניגוד של במצבים נתון להיות
  .היוהבני התכנון בתחום תפקידים

168 

(להלן  מועצת עיריית ירושלים חברכ מר פיני עזרא כיהן 2018 - 2015בשנים  כי נמצא בביקורת .3
, ירושליםהוא בעליהם של כמה נכסי נדל"ן ב לשעבר המועצה חבר .)לשעבר המועצה חבר -

מתחם צ'רצ'יל או בית  -(להלן  בשכונת נחלאות מיועד לשימורה מתחםאשר אחד מהם הוא 
 בנוגעאכיפה הפיקוח והליקויים בהליכי צאו נמבביקורת  .ומוחזק באמצעות חברה צ'רצי'ל)

ו ליקויים בבחינת היקף ניגוד העניינים נמצאכמו כן . במתחם צ'רצ'ילעבירות בנייה שהתבצעו ל

                                                           
 2007של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות מאפריל  1.1520חוות דעת מס'   53

). הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות היא 2016(עודכנה לאחרונה בפברואר 
ור שאושרו על ידי מרכז ועדה מייעצת בשאלות של ניגוד עניינים שהוקמה מכוח הכללים לנבחרי הציב

. תפקידיה של הוועדה הם בין היתר לייעץ לחברי מועצה הפונים אליה 1984השלטון המקומי ופורסמו בשנת 
(ד) לכללים לנבחרי הציבור. ראו לעניין 6וכן לגבש ולפרסם הנחיות בנושא ניגוד עניינים, כפי שנקבע בסעיף 

), "היבטים חוקיים 2016(פורסם בשנת  2016לשנת  ומידוחות על הביקורת בשלטון המקזה מבקר המדינה, 
(ג) לכללים, בוועדה 6. לפי סעיף 229 - 228ואתיים הנוגעים לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות", עמ' 

יהיו חברים נציג היועץ המשפטי לממשלה שיכהן כיו"ר הוועדה, ראש רשות מקומית, יועץ משפטי של רשות 
להוראות התוכנית, עמ'  6.3סעיף    54ל רשות מקומית ונציג משרד הפנים.מקומית, מבקר פנים ש

בנוגע למתחם ובין היתר  38החלה החברה שבבעלותו של חבר המועצה לקדם תמ"א  2018. יצוין כי בשנת 38
 .והבנייה התכנון לחוק 149פרסמה הודעה לפי סעיף 
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הסדר למניעת ניגוד  מילא אחר הוראותלא נוסף על כך נמצא כי הוא  .חבר המועצה לשעבר של
 : אלה ניםלהלן פירוט הממצאים בעניי .עליו חתםשעניינים 

169 

שנבנה  רעפים גגרה במקּו קומותבית צ'רצ'יל בשכונת נחלאות הוא מבנה אבן בן שלוש  .א
 אבן רטיהמבנה מצויים פ בפינותהעותמני.  השלטוןבסוף המאה התשע עשרה, בתקופת 

ים של המבנה . קירות הפנבחלונות בולטות אבן מסגרותוקשתות , וכן מצויים בו ייחודיים
 כוללים ציורי קיר, רצפותיו מצוירות, והמבנה כולל גם קמינים ותנורי חימום מברזל יצוק. 

170 

המבנה ידוע כאחד הבתים המרשימים ובעלי ההיסטוריה העשירה בסביבתו. הוא ממוקם 
 מתאר במתחם סגור מוקף גדר אבן לצד מבנים היסטוריים אחרים ועצים עתיקים. תוכנית

המבנים  , מייעדת את2017שנכנסה לתוקפה באוקטובר  ,)נחלאות דרום( 101-0184523
מבנה בית צ'רצ'יל ההיסטוריים, גדר האבן וחלק מהעצים העתיקים במתחם לשימור. 

מבנה לשימור בדרגת  -מבנים שאליהם התייחסה התוכנית)  109-מוגדר בתוכנית (היחיד מ
 השימור המחמירה ביותר. 

171 

הריסת מבנה ובהן  ,נייה רבות וחמורותעבירות ב צ'רצ'יל בוצעו במתחם 2013עוד בשנת 
היסטורי בחלקו המערבי של המתחם, עקירת ריצופים מקוריים בבית צ'רצ'יל והריסה 

ללא היתר בנייה. כל זאת  -חלקית של גדר האבן ההיסטורית ומדרגות חיצוניות מקוריות 
 הגדר דבר הריסת, בעקבות גילוי 2013ביולי כמו כן נעקרו במתחם עצי אורן עתיקים. 

ות במתחם, אך גם לאחר , הוצא צו מינהלי להפסקת העבודההיסטורית בלא היתר כדין
 הוצאת הצו המינהלי נמשכו העבודות במתחם בלא שניתן להן היתר. 

172 

קיימה העירייה שימוע לחברה שנחשדה בביצוע עבירות הבנייה במתחם  2014ביוני 
) ובניהולו של חבר המועצה לשעבר, שבאותה עת 33%ה בבעלותו החלקית (חבר -צ'רצ'יל 

החברה). לאחר השימוע זומנו נציגי החברה להשלמת  -עדיין לא כיהן כחבר מועצה (להלן 
חקירה. יוער כי אף שבאותה עת כאמור טרם התמנה חבר המועצה לשעבר לתפקיד, הוא 

עירייה במסגרת סיעה א'. נציגי בבחירות שהתקיימו למועצת ה 2013התמודד בשנת 
החברה לא התייצבו לחקירות שאליהן זומנו, ובעקבות זאת הורתה מחלקת הפיקוח על 

  על הכנת טיוטת כתב אישום נגד החברה. 2015הבנייה באוגוסט 
173 

לפתחה של ם הובאו עבירות הבנייה שבוצעו במתחם צ'רצ'יל ג 2014במקביל, עוד במאי 
בבקשת החברה לקבלת היתר בנייה שקיימה הוועדה הדיון במסגרת ועדת השימור, 

בדיון. המלצתה של מחלקת השימור הייתה שלא לדון  א' השתתפוסיעה  חברי ;םחבמת
 תוכניתבבהמשך נכללה כולו.  מתחםאלא לאחר שתגובש מדיניות תכנונית ל ,בבקשה
הוראה פרטנית לעניין בית צ'רצ'יל, ולפיה תנאי למתן היתר בנייה  נחלאות דרום המתאר

"השבת המצב לקדמותו, תוך שיחזור  הואבה ממוקם המבנה שאו היתר פיתוח בחלקה 
 . 54פנים המבנה בשפה האדריכלית המקורית"

174 

במועצת  לשעבר מועצהאישרה מועצת העירייה את כהונתו של חבר ה 2015באוקטובר 
, חודש לאחר אישור 2015המליצה בנובמבר יצוין כי ועדת המשנה של העירייה  .העירייה

הגדרתו של בית צ'רצ'יל מבנה בדרגת השימור ללקבל התנגדות שהוגשה הכהונה, 
הוועדה אולם , ולאפשר גמישות בביצוע שינויים פנימיים במבנה המחמירה ביותר

שלא לקבל את בהחלטתה . ה ירושלים לא קיבלה את המלצתהלתכנון ולבנייהמחוזית 
כי היא "רואה בחומרה את הנזק בין היתר הוועדה המחוזית ציינה המלצת ועדת המשנה 

שנעשה לבניין, בעת שהוגדר כבר בניין לשימור, וכי עצם העובדה כי גם לאחר הנזק הוא 
  עדיין ראוי לדרגת שימור זו מלמדת על ערכיותו".

175 

                                                           
החלה החברה שבבעלותו של חבר המועצה לקדם  2018. יצוין כי בשנת 38להוראות התוכנית, עמ'  6.3סעיף   54

 .והבנייה התכנון לחוק 149פרסמה הודעה לפי סעיף בנוגע למתחם ובין היתר  38תמ"א 
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אף שכבר עברו  ,נציגי החברה להשלמת החקירה טרם התייצבו מועד סיום הביקורתב
הוכנה טיוטת כתב אישום בנוגע עדיין לא  ,כמו כן כך.ליותר מארבע שנים מאז זומנו 

בתשובה על שאלת משרד מבקר המדינה בעניין מסרה  צ'רצ'יל.לעבירות שבוצעו במתחם 
  .בנושאטיפול ה חודש לאחרונההעירייה כי רק 

176 

טעם חמור לפגם נמצא בהשתהותה של העירייה במשך כמה שנים בטיפול בעבירות 
 הבנייה החמורות שהתגלו במקרקעין שלחבר המועצה לשעבר יש זיקה אליהם, דבר

 xivעורר חשש למשוא פנים.עלול לה
177 

כי לא ניסה להשפיע במישרין או  חבר המועצה לשעברכתב  2019בתשובתו מאפריל 
 הטיפול בעבירות שנעשו לכאורה במתחם צ'רצ'יל. בענייןבעקיפין על התביעה העירונית 

178 

נמסר כי חבר המועצה לשעבר או מי  2019בתשובת היועץ המשפטי לעירייה מפברואר 
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. 

הטיפול בתיק, ובכוונת התביעה העירונית לפעול  התחדש 2018עוד נמסר בתשובה כי בשנת 
 גם אם לא יימצאו האחראים לביצוע העבירות. 

179 

כדי לאכוף את  על העירייה לפעול ללא דיחוי להשלמת הליכי האכיפה בעניין זה; זאת
דות התכנון במוסאמון הציבור למנוע את המשך הפגיעה החמורה ב וכדי הוראות הדין

 ובוועדת השימור.
180 

בוועדת השימור. של חבר המועצה לשעבר אישרה המועצה את כהונתו  2017בפברואר  .ב
, בטרם אושרה כהונתו בוועדת השימור, השתתף חבר המועצה 2016נמצא כי עוד בדצמבר 

 , וזאת בלי שהיה ברור מהו מעמדו בדיון. וועדהלשעבר בדיון שקיימה ה
181 

הוא מילא חבר המועצה לשעבר עלה כי שלאיתור חשש לניגוד עניינים  שאלוןמבדיקת ה .ג
הוא נכס אחד (בית צ'רצ'יל) לגבי לפחות  וכיהיה הבעלים של כמה נכסי נדל"ן בירושלים, 

 באופןחבר המועצה לשעבר  התייחסשאלון ב כמו כן, .נדל"ןהצהיר שהוא משמש יזם 
זאת לא דרש היועץ  חרף. לעיסוקיו בארבע השנים שקדמו למילוי השאלון ביותרמעורפל 

חבר המועצה  של הקודמיםלעיסוקיו  בנוגעהמשפטי לעירייה אפילו הבהרות בסיסיות 
הסדר ניגוד  -ניינים (להלן הסדר למניעת חשש לניגוד ע 2015 בנובמברלו  , אלא קבעלשעבר

שעלה על המידע החלקי  בהתבסס ,כהונתו בוועדה המקומית ירושליםנוגע לב העניינים)
  .מתשובותיו ובלי לקבל הבהרות בעניין המידע החסר

182 
 השאלון את מרבית בקפדנות מילא כיחבר המועצה לשעבר כתב  2019מאפריל  בתשובתו

 .עיסוקיו תחום את ביודעין צמצם או הסתיר ולא עניינים לניגוד חשש איתורל
183 

על פי חוות הדעת של  נוהג הואמסר היועץ המשפטי לעירייה כי  2019מינואר  בתשובתו

 כי הוסיף המשפטי היועץוכך היה גם במקרה הנדון.  ,עניינים ניגוד ניעתהוועדה למ

 הוא כי להנחה יסוד עלה כי יש לא לשעבר המועצה חבר שמסר ומהמסמכים מהתצהירים

 ,באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים להימצא עלול והיה מקרקעין בתיווך או ביזמות עסק

 .עניינים ניגוד למניעת הוועדהשל  הדעת לחוות בניגודהעירייה פעלה לא  ולפיכך
184 

יועץ המשפטי ל כי חשש מעלה לשעבר המועצה חבר שמסר ובתצהירים במסמכים עיון

של חבר המועצה  ועיסוקיו לתפקידיו הנוגעים הפרטים וכי ,מידעהוצג די  לאלעירייה 

להגיע למסקנה  , ולכן לא היה אפשרהיו מעורפלים במועצה תפקידו מלבד לשעבר

 xv.תדיר באופן"ן נדל ביזמות עוסק הוא אם לשאלה בנוגעמבוססת 
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185 

גבי מחבר המועצה לשעבר הבהרות נוספות ל לדרוש היה לעירייההיועץ המשפטי  על

 במוסדות יכהן שחבר המועצה לשעבר חוקית מניעההכריע סופית כי אין  טרםבעיסוקיו 

  "ן ושימור.נדל ענייניב העוסקים
186 

הסדר ניגוד העניינים שקבע היועץ המשפטי לחבר המועצה לשעבר כלל הגבלות על  .ד
בנוגע למקרקעין שיש לו זיקה אליהם,  ירושליםהשתתפותו בדיוני הוועדה המקומית 

יה. במסגרת ההסדר הצהיר חבר המועצה ובכלל זה המקרקעין שבהם בוצעו עבירות הבני
כי כל עוד הוא משמש חבר הוועדה המקומית הוא לא יעסוק ביזמות, תיווך או שיווק 
בתחום המקרקעין למעט בעניין מתחם צ'רצ'יל, ואם יחליט לעסוק בכך, הוא יעדכן את 

  היועץ המשפטי ויפעל על פי הוראותיו.
187 

 ההסדרהבהיר היועץ המשפטי לעירייה כי  2019למשרד מבקר המדינה מינואר  ובתובתש
 .השימור בוועדתשל חבר המועצה לשעבר  כהונתו עלגם  חל

188 

שימש חבר המועצה לשעבר ממלא מקום יו"ר ועדת השימור שש  2018נמצא כי בשנת 
כך מראש העירייה לפי חוק הרשויות המקומיות פעמים, בלי שהואצלה לו הסמכות ל

, ואף בלי שנבחר על ידי חברי 1975-(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה
 גם בתפקיד שימש לשעבר המועצה חבר(א) לחוק התכנון והבנייה. 44הוועדה לפי סעיף 

 אליהם זיקה לו שיש המבנים אחד כי צוין חתם שעליו עניינים ניגוד למניעת שבהסדר בלי
לא שנקבע במצב שבו הבעלים של נכס לשימור מכהן בוועדת השימור  .לשימור מבנה הוא

הסדר ברור למניעת ניגוד עניינים המתייחס לעניין זה, עלול לאפשר לו להשתתף בקביעת 
נכס לשימור שבבעלותו. בפועל ל בנוגעמדיניות או בקבלת החלטות שעשויות לחול גם 

עצה לשעבר השתתף בדיונים שבהם השתתפו גם מי שייצגו אותו נמצא כי חבר המו
, הן בקשות בעלות היבט אדריכלי והן בבקשות, בנוגע למקרקעין שיש לו זיקה אליהם

השתתף חבר המועצה לשעבר אף נראה  הם. באחד הדיונים שבבקשות בעלות היבט משפטי
 ל החברה שבבעלותו. על פי תיאור המקרה כי הוזכרו העבירות שביצעה במתחם צ'רצ'י

189 

השתתף בדיון אינו זוכר שכי  חבר המועצה לשעברמסר  2019ומאפריל מינואר  ויתובתשוב

אשר לא בהערת אגב  מדוברהיה וככל הנראה במתחם צ'רצ'יל,  הקשורבו עלה נושא ש

בדיונים שבהם השתתפו גם מי בנוגע להשתתפותו  .כל החלטהבקשר אליה התקבלה 

 שייצגו אותו בבקשות הנוגעות למקרקעין שיש לו זיקה אליהם, מסר חבר המועצה לשעבר

כי אכן השתתף בדיונים אלו, אך לטענתו הוא לא ידע שעליו להודיע בפתח הדיונים על 

הקשרים שיש לו עם מי שייצגו אותו ושעליו לפעול בהתאם להנחיות היועץ המשפטי. 

ו, היה מקום להנחותו באופן ברור יותר בנוגע למושג "חשש לניגוד עניינים", ומכל לדברי

  ידיעה.-מקום נעשו כל פעולותיו בתום לב ובאי
190 

בהם השתתפו גם מי שהמועצה לשעבר בדיוני ועדת השימור  חבר שללהשתתפותו  בנוגע
 המשפטי לעירייה היועץ מסר ,אליהם ישירהלו זיקה שייצגו אותו בנוגע למקרקעין שיש 

אלו.  למייצגיםכל אזכור  היה לאשמילא חבר המועצה לשעבר  בשאלונים כיבתשובתו 
היועץ המשפטי הוסיף כי בהסדר ניגוד העניינים הובהר לחבר המועצה לשעבר כי האחריות 

חשש  שבו ישכי בכל מקרה יו, ומצב של ניגוד עניינים מוטלת בראש ובראשונה עלמלהימנע 
  עליו להתייעץ עם היועץ המשפטי ולפעול בהתאם להוראותיו.לניגוד עניינים 

191 

ועדת השימור על אף  כחבר מינויו כיחבר המועצה לשעבר  מסר 2019מאפריל  בתשובתו

היועץ  הוסיף כיבר חבר המועצה לשע .העירייההחלטת מועצת לפי עיסוקו נעשה  תחום

 מסרעוד  .נוספותעליו מגבלות  הטיללא אשר בחן גם הוא את המינוי  המשפטי לעירייה
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ראש העירייה למלא את מקומו  ביקש ממנוכי היו פעמים שבהם חבר המועצה לשעבר 

  יו"ר ועדת השימור.כ
192 

של חבר המועצה  דיויותפק עיסוקיו מבירור המשפטי היועץ של מנעותויה כי חשש עולה

והימנעותו להידרש להיותו של מתחם הסדר ניגוד העניינים  קביעת טרםלאשורם 

כל אלה איפשרו לאחד מבעלי המתחם, שבו  -צ'רצ'יל מתחם המיועד לשימור מחמיר 

"ר כאמור התבצעו עבירות בנייה חמורות, לשמש חבר ועדת השימור ואף ממלא מקום יו

הוועדה. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי חבר המועצה לשעבר לא מילא 

 . באופן מלא אחר הוראות הסדר ניגוד העניינים שנקבע לו
193 

 טופס את הממלאים המועצה מחברי לדרוש על העירייה לעיל האמורים הממצאים נוכח
זיקה הייתה להם שאו אם נכסי מקרקעין שיש להם זיקה אליהם  לציין העניינים ניגוד

 מיועדים לשימור.בעבר אליהם 
 

 תכיפות התכנסויות ועדת השימור
194 

חוק התכנון והבנייה אינו קובע הנחיות לעניין תדירות התכנסותה של ועדת השימור. הוראות 
, ולפיהן על הוועדה להתכנס לפחות אחת 4/9955כ"ל משרד הפנים בנושא זה נקבעו בחוזר מנ

) לא התכנסה 2005ושנת  2003לשלושה חודשים. בדוח הקודם צוין כי בחלק מהשנים שנבדקו (שנת 
 ועדת השימור בירושלים בתכיפות הנדרשת. 

195 

 מתכנסת השימור ועדת כי נמצאחית משרד מבקר המדינה מציין לחיוב כי בביקורת הנוכ
 19 בכל שנה בממוצע הוועדה התכנסה 2017 - 2014 בשנים: מכך יותר ואף הנדרשת בתכיפות

  .פעמים
 

 תיעוד ישיבותיה של ועדת השימור ופרסום ההקלטות של הישיבות
196 

נגזרת מזכות הציבור לדעת, מהצורך בחשיפת האמת חובת ניהול פרוטוקול באופן תקין  .1
חלק  שהם - ביקורת ציבורית ומשפטית כדי לאפשרשקיפות פעילותו של גוף ציבורי מהצורך בו

  .56יסוד של חברה דמוקרטיתהמעקרונות 
197 

, תפקידם ותיאור בדיון המשתתפים שמות פירוט זה ובכללנהלי, ידיוניו של כל גוף מ תיעוד
בקרה חיצונית ופנימית על ההחלטות ונהלי יהכרחי, על מנת לאפשר את שקיפות ההליך המ הוא

לאחר איסוף ובתהליך מסודר ומעמיק  בגוף מתקבלותבטיח שההחלטות ולהשמתקבלות בגוף 
 שחברי צבמב חשיבות משנה מקבלת כאמור התיעוד חובת .57נתונים ושקילת שיקולים ענייניים

כמו כן, . עליהם חתומיםשהם  עניינים ניגוד הסדרי מתוקף בישיבות מהשתתפות מנועים ועדה
 בדיוני חוקי מניין של קיומו על בקרה נמנעת ותפקידם המשתתפים שמות פירוט בהיעדר
 . לפחות שלושה חברים), כלומר מחצית חבריה -(ובמקרה של ועדת השימור  הוועדה

198 

ד לחוק התכנון והבנייה. סעיף 48הוראות לעניין תיעוד ישיבות ורישום פרוטוקול נקבעו בסעיף 
 12, ובכלל זה ישיבה של ועדת השימור מכוח סעיף כל ישיבה של מוסד תכנוןזה קובע כי 

פרסם משרד הפנים חוזר  2008בשנת  וקול.יירשם פרוטו לטתוק לתוספת הרביעית לחוק,
על . 58מנכ"ל שנועד להבהיר את ההוראות שנקבעו בחוק לעניין זה ולהוסיף עליהן, לפי הצורך

                                                           
) תכנית לשימור 31 פרק התכנון והבניה (תיקון מסחובנושא " 14.4.99מיום  4/99 מנכ"ל משרד הפניםחוזר   55

 .קווים מנחים לפעולות השימור ברשויות המקומיות" - 1991-אתרים, תשנ"א
 ).1993( 478, 474) 1, מז(יפו-מורדוב נ' עיריית תל אביב 990/92 ץ"בג  56
 .)2005( 834, 817) 3פ"ד נט(, יפו-אילן נ' עיריית תל אביב 3751/03בג"ץ  דוגמהראו ל  57
 -בנושא "ניהול פרוטוקול והקלטת ישיבת מוסד תכנון  24.8.2008-מ 6/2008חוזר מנכ"ל משרד הפנים   58

 ".2007-), התשס"ח80הנחיית מינהל התכנון בהתאם לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 
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ההוראות האמורות על הפרוטוקול לשקף נאמנה את פרטי הדיון, ובין היתר את מועד הדיון פי 
את שמות החברים שנעדרו  ומקומו, את שמות חברי מוסד התכנון הנוכחים בדיון ותפקידם,

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.
199 

ועדת השימור אומנם מתועדים בפרוטוקולים המפורסמים באתר המרשתת של  נמצא כי דיוני
 2016עיריית ירושלים, אך התיעוד אינו תואם את דרישות החוק במלואן. למשל, מספטמבר 

חדלה ועדת השימור לציין בפרוטוקול הדיון את שמות המשתתפים בדיונים ותפקידם, וממילא 
בדיון. שנכחו  ואינם בעלי דעה מייעצת הוועדהנם חברי שאי של מי תפקידיםהשמות ולא צוינו ה

 כן לא צוין קיומו של מניין חוקי בדיוני הוועדה (מחצית חבריה). 
200 

ה, בניגוד לדרך של המרשתתלאתר הדיונים  העירייה אינה מעלה את הקלטותעוד נמצא כי 
 .האחרים נוהגת לגבי ישיבותיהם של מוסדות התכנון שבה היא

201 

 משום, האזנה לצורך לציבור ההקלטות העמדתלו הדיונים תולהקלט גם רבה חשיבות יש
 המשתתפים על יותר ואיכותית מעמיקה בקרה ותמאפשרשהקלטות הדיונים והעמדתן לציבור 

 שכן, לדיון המועלים נושאיםעל התייחסותם לו זה כלפי זה ותםגההתנ עלובכלל זה , בדיונים
 יםנשמט אום לאומריה) המתמלל ידי(על  כראוי יםמשויכ םאינ בדיון יםהנאמר דברים לעיתים

ן והעמדתת הדיונים ו. הקלטהדיון מתמליל או הדיון מפרוטוקול - במכווןואולי אף  בשוגג -
 ה שלהצג לאפשר מנת על אפוא יםחשובל הדיון יפרסום פרוטוקול הדיון או תמל וכןלציבור 
  .בעצמו בו נכח שלא מי עבור לדיון בנוגע ביותר והמדויקת המלאה התמונה

202 

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שוועדת השימור של עיריית ירושלים 
, לוועדת ומעיר לעירייה 2016לציין את שמות המשתתפים בדיוניה מספטמבר הפסיקה 

. ולהשלים את המידע החסר כי עליהם לברר מה היו הטעמים לכךהשימור ולמחלקת השימור 
 על פי חוק התכנון והבנייה, עליהן כיהשימור  ולוועדת לעירייה מעיר המדינה מבקר משרד

שמות  יפורטופרוטוקול הדיון בכי  לוודאובכלל זה של הוועדה,  דיוניה את לתעד להקפיד
 xvi ותיאור תפקידם. בוהמשתתפים 

203 

חלה חובה להקליט את דיוני  שממילאאחר מהתכנון כי  למינהלמשרד מבקר המדינה מעיר 
הראוי  מן - המקומית הרשותבפרסום ההקלטות כדי להטיל נטל נוסף על אין ו ,ועדת השימור

המקומיות לתכנון ולבנייה את הקלטות  ותלחייב לפרסם באתר המרשתת של הוועד לשקול
 דיוניהם ם שבהם מתועדיםפרוטוקוליה לעניין שנקבעה לחובה בדומה ,מוסדות התכנוןדיוני 

  .והחלטותיהם של מוסדות התכנון
204 

, כחלק מהאמצעים 101במסגרת תיקון מס'  2014ו(ב) לחוק התכנון והבנייה נוסף בשנת 48סעיף  .2
להגברת השקיפות והמקצועיות בפעולות מוסדות התכנון. לפי סעיף זה, על יו"ר ועדת השימור 

מתום כל  להגיש לשר האוצר ולפרסם באתר המרשתת של ועדת השימור בתוך שישה חודשים
מועדי הדיונים את דוח שנתי המפרט את מועדי הדיונים שקיימה הוועדה בשנה החולפת ושנה 

 .שמהם נעדרו הנציגים בעלי הדעה המייעצת, כולם או חלקם
205 

 דוח שנתי מהאו פרס גישהמעולם לא הבביקורת נמצא כי ועדת השימור של עיריית ירושלים 
מועדי הדיונים שמהם נעדרו הנציגים את ו שחלפהבשנה  המפרט את מועדי הדיונים שקיימה

 , כנדרש בחוק.בעלי הדעה המייעצת, כולם או חלקם
206 

ו(ב) 48סעיף בעליה לפעול בהתאם לאמור כי  ת ירושליםר לעיריימבקר המדינה מעימשרד 
כאמור. בפרסומו של דוח כזה יש כדי להגביר את דוח שנתי של פרסום הגשה ועניין בלחוק 

 .השקיפות בפעולות ועדת השימור
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 אתרים ומבנים לשימורה של הכנת רשימ
 

 גיבוש הרשימה
207 

 לפי לשימור אתרים ברשימת הכללתם מתוקף גם מוגנים לשימור ואתרים מבנים, כאמור .1
  .הרביעית התוספת

208 

 להכין עליה ברשות מקומית שימור ועדת של הקמתה מיום שנתיים בתוך, לתוספת 12 סעיף לפי
 הברשימ .רשותאותה  של השיפוט בתחום המצויים לשימור הראויים האתרים רשימת את

פרטי הבעלים וכן יצוינו ניתן לפתחו, שמידה והשהאתר ראוי לשימור  לקביעהיפורטו הטעמים 
 ופרטים אחרים ככל שהוועדה תמצא לנכון. עליובעלי זכויות אחרים ושל של האתר 

209 

 טרם עוד ,196659 בשנת כבר החלה בירושלים לשימור מיועדיםה האתרים רשימת הכנת .2
 מהפורס כרטסת השימור או הכרטסת) -(להלן שהוכנה  והרשימה, הרביעית התוספת חּוקקה

מבנים ואתרים  1,033 הכללה בראשית השימור כרטסת. 1968משנת  םהאב לירושלי תוכניתב
 2009שנת וב ,פעמים כמה הכרטסתוהורחבה  עודכנההשנים  במשךשנמצאו ראויים לשימור. 

מבנים  5,400-כ הכרטסת כללה הביקורתסיום  במועד. העירוני המרשתתפורסמה באתר 
 ואתרים לשימור. 

210 

המיועדים לשימור בירושלים לפי התוספת  בדוח הקודם צוין כי הכנת רשימת האתרים
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 

יה בדוח ולקשר אותה באופן ממוחשב לנתונים אחרים. משרד מבקר המדינה העיר לעירי
הקודם כי היעדר רשימה מאושרת ומעוגנת סטטוטורית פוגע בתכנון וביישום של מדיניות 

  .60השימור העירונית, ועקב כך נותרים מבנים ייחודיים רבים ללא הגנה
211 

 שנים 13-הקמת ועדת השימור ו לאחרחצי יובל  ,הנוכחית הביקורת סיום במועד גם כי נמצא
 האתרים רשימת של גיבושה את העירייה סיימה טרם, לאחר סיום הביקורת הקודמת

 xviiלקראת אישורה על פי התוספת הרביעית. ם שיפוטהשבתחו לשימור
212 

ון ומחלקת שנים אגף התכנ כמהזה עלה כי  2018מפרסום באתר המרשתת העירוני בנובמבר  .3
שימור בעיר. מטרת ל םאתריהל כוסקירה של השימור בעיריית ירושלים פועלים למיפוי 

היא יצירת רשימה מקיפה ומקצועית של אתרים לשימור העומדת , על פי הפרסום, העבודה
וספת והפיכתה לרשימה סטטוטורית, על פי הת רשימהה לאומיים, מחשוב-ןבסטנדרטים בי

 . הרביעית
213 

 העירייה, תחומיים ששכרה-באמצעות צוותי עבודה רבבוצעה אשר  ,העבודהעל פי הפרסום, 
-ואתרים ומבנים לשימור  4,000-קרוב לוהרשימה שגובשה כללה  ,בשלביה הסופייםה נמצא

 .םד למתחמיתיקי תיעו 23. כמו כן כללה העבודה שכונות ומתחמים לשימור 18
214 

 כלליםקביעת  כרטסת השימור,בדיקה ועדכון של  לפי הפרסום העבודה כללה בין השאר
מתחם לכל או  כרטיס אתר נתהכ, םבתחומי העיר ירושלי אתרים ה שלוהנחיות לסקירה והערכ

 שב של האתריםלשימור ויצירת מאגר תיעוד ייחודי וממוח או המתחמים אחד מהאתרים
  .61והמתחמים

 
 
 

                                                           
 .18, עמ' )2014( בירושלים שימור במדיניות סוגיות: בירושלים חדש מול ישןישראל קמחי (עורך),   59
 .95הדוח הקודם, עמ'   60
 סוגיות: בירושלים חדש מול ישןישראל קמחי (עורך), לעניין עבודת העירייה לגיבוש רשימת מבנים ראו   61

 .140, עמ' )2014( בירושלים שימור במדיניות
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215 

 68 של רשימה בגיבוש הביקורת סיום מועד עדירושלים ומחלקת השימור הסתפקו  עיריית .4
. הרשימה העירשל  יםת את אופייה ויופייה הייחודיהמשקפו ,העיר ברחבי לשימור שכונות

חוות דעתה של מחלקת העירייה קבעה כי קבלת של העירייה.  המרשתתפורסמה באתר 
בנוגע למבנה או אתר לקבלת היתר בנייה פנייה או  תוכניתכל י אישור בלגהשימור מחויבת 
  ברשימה. ותהכלולבאחת השכונות 

216 

גיבוש הרשימה המלאה של המבנים המיועדים לשימור בירושלים, שהחל כאמור עוד בשנת 
 שעברו לאחרגם . עקב כך 2018, לא הסתיים גם במועד סיום הביקורת הנוכחית, נובמבר 1966

יכולה עיריית ירושלים לפרסם רק "רשימה  ,תחילת גיבושה של הרשימהממועד שנים  53
 בהתהוות".

217 

עליה לפעול על פי כי  שלה משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים ולוועדת השימור
כל קבלת היתר בנייה או אישור  לגביהן אין די בגיבוש רשימה של שכונות אשרכי ו ,דין

 ל עיריית ירושלים ּוועדת השימורעחוות דעת של מחלקת השימור.  תוכנית מחייבים קבלת
להשלמת , מדיניות שימור עירונית כוללת ומלאהוכחלק מ כמתחייב בדין ,לפעול ללא דיחוי

נוגע כוללת ב ת שימורשל רשימ עדרהיה .רשימת המבנים לשימור בעיר ה שלגיבוש
ירושלים, המשופעת באתרים ומבנים לשימור, פוגע בתכנון העירוני ובמדיניות השימור ל

 כאחד. 
 

 אישור הרשימה
218 

בביקורת הקודמת נמצא כי רשימת המבנים והאתרים לא הובאה מעולם לדיון או לאישור  .1
המקומית ירושלים. משרד מבקר המדינה העיר בוועדת השימור של עיריית ירושלים או בוועדה 

לעירייה בדוח הקודם כי עליה לפעול לאישור רשימת המבנים והאתרים כצעד ראשון להגנה 
  .62עליהם ולשימור המורשת

219 

והאתרים מנם לא סיימה לגבש את רשימת המבנים ונמצא כי העירייה אבביקורת הנוכחית 
שנכללו ברשימה המתהווה אושרו בוועדת השימור. והאתרים מהמבנים  1,100-, אך כהמלאה

 חוק. תכנונית מכוח ה הגנהיש  למבנים אלהמשמעות הדברים היא כי 
220 

 "חזקה"אינה מבטיחה להם הגנה תכנונית  זו ברשימה ואתרים מבנים של היכללותם ואולם
 .בחוק כהגדרתה לשימור תוכנית כשל מעמד הרשימה מקבלת לא עוד כלמפני הריסה או שינוי, 

הוועדה המקומית ירושלים אומנם תידרש לקבל את חוות דעתה של ועדת השימור בטרם 
בנים אלה, אך או ביצוע שינויים במ תחליט להתיר הריסה של מבנה או אתר שנכללו ברשימה

תוכל הוועדה להתיר את  -כל עוד לא תקבל הרשימה מעמד כשל תוכנית לשימור אתרים 
  ההריסה או השינוי ללא צורך בשינוי תוכנית או נקיטת הליך תכנוני אחר.

221 

 2004ר בשנת עולה כי כב 2014מדוח מבקרת העירייה בנוגע לשימור אתרים היסטוריים משנת 
החשיבות שבהענקת תוקף סטטוטורי לרשימת הדגיש היועץ המשפטי לעירייה בחוות דעת את 

לתכנון ובנייה  הוועדה המחוזיתלאשרה תהיה של סמכות הש תוכניתהמבנים באמצעות 
 . ירושלים

222 

כדי לחזק את  תוכנית באמצעות המבנים לרשימת סטטוטורי תוקף שבהענקתהחשיבות  נוכח
הסטטוטורי של הרשימה  התוקף יגוןלע תפעל עיריית ירושליםראוי כי ההגנה על שימורם, 

  .לתכנון ובנייה ירושלים הוועדה המחוזית שתאשר תוכניתאמצעות המאושרת ב
223  

 ומהםמבנים ואתרים המיועדים לשימור,  אלפיקיימים  ירושלים כאמור, בתחומי העיר .2
מבנים ואתרים  3,000-כ. מבנים 1,100-כרק  לפי התוספת הרביעית ועדת השימור השריא

                                                           
 .86הדוח הקודם, עמ'   62



 - 34 -  
 דוח מיוחד ירושלים

 

 בירושליםשימור מבנים ואתרים 

; אתרים אלה עתידים לעלות ברשימה שטרם אושרה על ידי ועדת השימור אחרים נכללים
ת. נוסף על לדיון לאחר גיבוש מסמך המדיניות לצורך אישור הכללתם ברשימה הסטטוטורי

העירונית אומנם כלולים בכרטסת  GIS-אלה קיימים מבנים ואתרים רבים שעל פי מערכת ה
של המבנים והאתרים לשימור. למעשה, הן הווה השימור, אך אינם חלק מהרשימה המת

והן למבנים שאינם ברשימה זו לא ניתנת הגנה תכנונית מספקת,  הווהלמבנים שברשימה המת
  של הרס הגדר ועמודי השער ברח' יפו, המובא בהמשך.כפי שממחיש המקרה 

224 

להיעדר הכללתם של מבנים שנמצאו ראויים לשימור ברשימת השימור הסטטוטורית יש 
השפעות מהותיות על מידת ההגנה שתינתן להם כמבנים לשימור. למשל, על מבנים שנכללו 

ביצוע עבודות ושימושים  תמאפשרה 63ה הוראת חוקלא חלברשימת השימור הסטטוטורית 
לא חלות על מבנים אלה  ;מסוימים בפטור מהיתר ובכפוף לדיווח בדיעבד למוסדות התכנון

, אולם הוחרגו הקלות בהליך הרישוי לגבי עבודות ושימושים מסוימיםנקבעו  שבהן 64תקנות
עבודות או שימושים שהם "בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי  מהן

וכן לא חל על תוכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק"; 
ן יהמסמיך ועדה בראשות ראש הרשות המקומית או נציגו להכריז על בני 65חוקמבנים אלה 

 יםאתר , אולם הוחרגו ממנוכאמור בנייניםמעודד הריסה של ין בעל חזות מוזנחת ובכך יכבנ
 .לשימור כמשמעותו בתוספת הרביעית ושיועד

225 

את המבנים והאתרים  עיריית ירושלים עלולה להתקשות לשמרשמשמעות הדברים היא 
של האתרים  מאושרתמצויים ברשימה  שהם אינם מאחרראויים לשימור, שהם  שמצאה
 . לשימור 

226 

גיבוש -על איהוראת הדין ומ ההתעלמותמבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים על  משרד
 .שנה 20-מ ואישור של רשימה כוללת של מבנים ואתרים לשימור בתחום שיפוטה זה יותר

xviii 
227 

בתשובתה מסרה עיריית ירושלים כי היא מקבלת את המלצת משרד מבקר המדינה לחתור 
להשלמת הרשימה המלאה, לאשר אותה ולעגנּה בתוכנית סטטוטורית. העירייה הדגישה כי 

, והרשימה מונחת 2017האתרים לשימור הושלם למעשה כבר בשנת  4,000גיבוש רשימת 
ינה לקבלת אישורה. העירייה הוסיפה כי האישור לפתחה של ועדת 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
228 

אתר המרשתת העירוני מכיל מידע רב בנוגע למבנים לשימור בירושלים. עם זאת, לא ניתן  .1
לקבל באתר מידע מלא על כלל המבנים המיועדים לשימור. למשל, אין באתר רשימה של כלל 

 ובין לא אושרו.בין אושרו על ידי ועדת השימור  המבנים המיועדים לשימור,
229 

במפות, בתרשימים, בצילומים או  -כמו כן, המידע שבאתר המרשתת מוצג בצורות שונות  .2
על מפה או תצלום  מוצגלדוגמה, מידע מוגבל על מבנה לשימור ומפוזר בכמה מוקדים.  -במלל 

 כבת שימור אתרים בהתהוות"ש GISלשונית "לחיצה על באמצעות ואפשר לאתרו  ,ירואו
מידע נוסף על אותו מבנה, דוגמת צילומי המבנה והסברים עליו,  .העירונית GIS-במערכת ה

ניתן לאתר באמצעות לחיצה על לשונית "תיקי תיעוד ו/או תמונות" באתר המרשתת של 
כרטסת ישנה" באתר  -מחלקת השימור. נוסף על כך, לחיצה על לשונית "מבנים לשימור 

מובילה לרשימה המכילה את שמו של האתר או המבנה רשתת של מחלקת השימור המ

                                                           
 .2014-הפטורים מהיתר), התשע"ד ) לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים5(2סעיף   63
 .2017-(הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז תקנות התכנון והבנייה  64
 .1992-החוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ"ב  65
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לשימור, מספרו, כתובתו הכללית והגוש והחלקה שבהם הוא נמצא. יודגש כי המידע על כל 
  אתר או מבנה לשימור שניתן להגיע אליו בכל אחת מדרכים אלה הוא חלקי בלבד.

230 

רשימת העירונית מצוינת הסתייגות כדלהלן: " GIS-ף זו, בעמוד הראשי של מערכת הלא זו א
האתרים המפורטת בשכבות לשימור, הינה רשימה אינפורמטיבית בלבד, אינה מחייבת ואינה 
בעלת נפקות משפטית. הרשימה דלעיל הינה בהליכי התהוות ומפורסמת לצורך שיתוף הציבור 

דגש כי יכול ואתרים יגרעו מהרשימה ו/או יתווספו אליה בשלבי בהליך העבודה של הרשות. ויו
אין להתייחס למידע באתר זה ולרשימה כאל מידע מחייב ו/או אין במידע  .העבודה השונים

 ."עדה המקומית ו/או מי מטעמןוכדי לבסס טענה כלשהי כנגד עיריית ירושלים ו/או הו
231 

 יםמבנ והעדכני לגביבצורה נוחה כל המידע הקיים  שבו מרוכזאחד  מוקד ידעקיים , לא כלומר
 .ים לשימור, ושהמידע שבו הוא מידע מחייבאו אתר

232 

המצויים במערכת "תיק רישוי בנייה" של העירייה, תיקי רישוי בנייה  כמה ובדקנ בביקורת .3
אתרים לשימור או " בשם. בתיקים אלו קיים סעיף לשימוש כלל הציבורהזמינה במרשתת 
במידע המצוי בסעיף זה בנוגע לאתרים רבים אין הביקורת העלתה כי  ".מתחמים לשימור

אזכור להיותו של האתר מיועד לשימור, וזאת גם כאשר האתר מצוין בתוכניות ייעודיות 
  .66לשימור כבניין בעל ערך אדריכלי או היסטורי

233 

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 

בקשה להיתר בנייה בקשה להיתר בנייה, בשלב בחינת הההגשת  בשלב ,בקשה לקבלת מידעה
 ובשלב הפיקוח על ביצוע העבודות על פי היתר הבנייה שניתן. 
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חומרת הדברים רבה גם בשל הסתמכותו של כלל הציבור, ובכלל זה אדריכלים ויזמים, על  .4
הפטורים  תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבניםהמידע התכנוני שמפרסמת העירייה. למשל, 

מאפשרות ביצוע עבודות ושימושים מסוימים  תקנות הפטור) -(להלן  2014-מהיתר), התשע"ד
בפטור מהיתר בנייה ובכפוף לדיווח בדיעבד למוסדות התכנון, אך כאמור מחריגות מכך מבנים 
ואתרים שנקבעה להם הגנה סטטוטורית באמצעות הכללתם ברשימת השימור הסטטוטורית 

בנוגע למעמדו  -שאינם מלאים  -. אדם המסתמך על רישומי העירייה חרת)(או בכל דרך א
השימורי של מבנה או 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 

" שבמערכת ייעודי ושימושי קרקע של העירייה לא מצוין וראתרים לשימור או מתחמים לשימ"
 כלל כי המידע שבו אינו מלא.
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חשיבות רבה לכלל אפוא אתר או מבנה מסוימים מיועדים לשימור יש שלעצם העובדה 
. יהםאלהמתגוררים בקרבה  לתושבים אףו בעליו של האתר או המבנהבפרט לאך  ,הציבור

פוגם  המרשתתבאתר שלשימור בתיק רישוי הבנייה  כמיועדיםהיעדר סיווג של אתר או מבנה 
מידת חשיפתו של הציבור לסיווגו המיוחד של מפחית במידה ניכרת את בעקרון השקיפות ו

 המבנה לשימור. 
236 

 לסוגיות הנוגע בכל הידע את מרכזת השימור מחלקת כי ירושליםעיריית  מסרה בתשובתה
 ,טיפול ותחומי משימות וריבוי אדם כוח אילוציכי בשל  ציינה העירייה זאת עם. בעיר השימור
 .ולשפר בתחום זה אינו מלא ויש כיום הניתן המענה

237 

מחייב מוקד ידע אחד  ירתליצ עליה לפעולמשרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים כי 
חשוב ליצור  ,לשימור. כמו כן יםאו אתר יםמבנבעניין  מדויק וזמין מלא, המאפשר קבלת מידע

                                                           
. מספרו 3423ומצוין בתוכנית מתאר מקומית מס'  במרכז ירושלים 44למשל, מלון רון הנמצא ברח' יפו   66

מתאר  בתוכניתהמצוין  8; מבנה משק ילדים מוצא ברח' אלקלעי 9(ב)5הוא  זומתאר  בתוכניתהסידורי 
 .14הוא  זובתוכנית מתאר  . מספרו הסידורי2097 'מקומית מס
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file://mvtanas/MVTANAS/Local%20Authorities/Agaf_44/%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A7/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA/2018/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%202097.pdf
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מידע רב  וכוללתקיימת  כברהבנייה שורישוי הערכת תיקי מקישור נוח למידע התכנוני ול
 xix נושא השימור.ב לסייע גם היכולוחשוב ביותר 

 

  לשימור וטיפול במבנים מסוכנים יםהמיועד יםמניעת סכנה ממשית לאתר-אי
238 

על פי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית נשקפת סכנה  אםלתוספת הרביעית,  14לפי סעיף 
 העלול לפגוע במטרת השימור באופןממשית לאתר המיועד לשימור, או ששימורו של האתר ייפגם 

רשאית ועדת השימור באמצעות מהנדס הרשות המקומית לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות  -
 קבע. יתוך תקופה שתבבאתר  תחזוקה

239 

אם לא ביצע הבעלים את העבודות כפי שנדרש על פי החלטת ועדת השימור, רשאית הרשות 
לתוספת הרביעית, לבצע את העבודות  14על פי סעיף  -המקומית לפעול בשתי דרכים: האחת 

ה החיוניות למניעת הריסתו של האתר ולחייב את הבעלים בהחזר ההוצאות, כולן או חלקן; השניי
 לתוספת הרביעית, להפקיע את האתר או חלק ממנו. 15על פי סעיף  -

240 

חוק העזר לירושלים), נקבעו  -(להלן  1980-לירושלים (מבנים מסוכנים), התשמ"א בחוק עזר
כי  . בין השאר נקבע כי אם התקבלה חוות דעת של מהנדס בנייןנוגע למבנים מסוכניםהוראות ב

מהנדס מבנים מסוכנים),  -בניין עלול לסכן את המחזיקים, הציבור או הנכסים הסמוכים (להלן 
רשאי ראש העירייה לדרוש בהודעה מבעל הבניין לבצע את העבודות ולנקוט את אמצעי הזהירות 
המצוינים בהודעה בתוך התקופה שנקבעה בהודעה. לפי חוק העזר לירושלים, העובר על הוראה 

ותיו צפוי לעונשים המפורטים בו. יודגש כי חוק העזר לירושלים אינו קובע הוראות מהורא
 מיוחדות בנוגע למבנים מסוכנים שהם מבנים לשימור.

241 

מר שלמה  ,העיר ממהנדס השימור ועדת דרישת אף על כי נמצא בביקורתאשר לשני מבנים, 
 מהנדס נמנע, הרביעית לתוספת 14 סעיף פי על כנדרש ן שימורםבעניי דעת חוות לגבש ,אשכול
. להלן הפיך ובלתי חמור באופן נפגע המבנים של ושימורם ,האמורות הדעת חוות את מלגבשהעיר 
 :פירוט

242 

מרחץ (להלן גם מבנה ששימש במשך שנים רבות בית  מצויבשכונת הבוכרים  36יחזקאל  'ברח .1
מדובר בבית מרחץ שנבנה עוד בתקופה העותמנית והיה מוסד שכונתי חשוב גם  חמאם). -

, המייעדת את חזיתותיו 1358בתקופת המנדט. על המבנה חלה תוכנית מתאר מקומית 
 לשימור.

243 

, של המבנההשימור  בערכיחמורה  הפגיעעל  2009לעירייה נודע עוד בשנת ש פי על אף כי נמצא
 הסכנה העלולה לנבוע להפעיל את סמכותה מכוח חוק העזר לירושלים רק בנושאבחרה  היא

 כעבור אלא השימור ועדת של לפתחה הובאו ולא נזנחו השימוריים ההיבטים ואילו ,המבנהמ
  שיפורט להלן:, הכול כפי דרדרילה ממשיך המבנה של מצבו בעוד, שנים מחמש יותר

244 

מהנדס של התקבלה חוות דעת  , בעקבות עבודות בנייה שבוצעו במבנה סמוך,2009במרץ  .א
וקיר בטון הסמוך לו חמאם קיר אבן במבנה הלפיה ו ,מבנים מסוכנים מטעם העירייה

החמאם עוד באותו החודש לבעלי סכנה לעוברים ושבים. בעקבות זאת נשלחה  יםמהוו
של לבצע פעולות לחיזוק ותיקון הבעלים נדרשו  הבו ,עזר לירושליםההודעה לפי חוק 

ואולם אף שהבעלים לא ביצעו  ימים ממועד קבלת ההודעה. 30תוך הקירות המדוברים ב
 העירייה במשך שנים לביצוע פעולות אלה.  את הפעולות הנדרשות לתיקון וחיזוק, לא פעלה

245 

בעקבות  נדרשה לראשונה ועדת השימור לדון במבנה החמאם, וזאת 2014רק בספטמבר  .ב
קריסת גג המבנה זמן קצר קודם לכן. מתמליל הדיון עולה כי כמה שעות לפני הדיון ביצעו 

סיור במקום.  ם ממחלקת מבנים מסוכנים בעירייהמהנדסינציגת מחלקת השימור ושני 
עלה כי ללא חיזוק שהוכנה בעקבות הסיור,  ם האמורים,מהנדסיהשל מחוות הדעת 

ראויה ושוטפת בהמשך ימשיך מצבו של המבנה להידרדר,  די ותחזוקהיהקירות באופן מי
  עד לקריסה סופית.
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246 

הודיע נציג המועצה לשימור כי המועצה  2014מה ועדת השימור בספטמבר בדיון שקיי
ייחודו וחשיבותו של  נוכח מוכנה לסייע לבעלי המבנה בשיקומו. בדיון החליטה הוועדה כי

יש מקום לפנות אל מהנדס העיר בבקשה לקבל את חוות דעתו בעניין הפעלת סעיף  המבנה
עבודות תחזוקה במבנה בתוך תקופה  לתוספת הרביעית ולדרוש מהבעלים לבצע 14

 .שתיקבע. עוד הוחלט לדרוש מהבעלים להכין תיק תיעוד למבנה
247 

, חודשיים לאחר הדיון בוועדת השימור, ניסחה מחלקת השימור, בסיוע 2014בנובמבר 
ה במתחם הייעוץ המשפטי של ועדת השימור, הודעת דרישה לביצוע עבודות תחזוק

החמאם. אולם חוות דעת מהנדס העיר, אשר כאמור חיוני לצרפה להודעת הדרישה, 
 מעולם לא התקבלה. 

248 

 14העיר לא עלה בידי ועדת השימור להפעיל את סעיף  מהנדסחוות דעתו של  בהיעדר
 .החמאם בנהבמ תחזוקה עבודות לבצע הבעלים עללתוספת הרביעית ולהטיל 

249 

חמש שנים לאחר קבלת חוות הדעת של מהנדס המבנים המסוכנים הגיש התובע העירוני  .ג
באותה תקופה כתב אישום נגד בעלי המבנה. בכתב האישום לא צוין באופן כלשהו שמדובר 

בעלי מבנה במבנה היסטורי שנמצא ראוי לשימור. במסגרת ההליך המשפטי התחייבו 
החמאם להרוס את קיר הבטון המדובר וכן לתקן ולהשלים קיר אבן מקורי במבנה, כדי 

שוב ביקר במקום מהנדס מבנים מסוכנים  2015למנוע נשירת אבנים למדרכה. באוגוסט 
מטעם העירייה ומסר כי בוצעו העבודות שנדרשו והסכנה הוסרה. בעקבות זאת, ולבקשת 

 ל סגירת התיק הפלילי נגד בעלי המבנה. העירייה, הורתה השופטת ע
250 

פעולות  עיריית ירושליםנקטה אומנם חמש שנים ממועד קבלת חוות הדעת לאחר שעברו 
מכוח הסמכויות הנתונות לה לפי חוק  ,שמטרתן לטפל בסכנה לעוברים ושבים ברח' יחזקאל

כאשר לכאורה הוסרה הסכנה, זנחה העירייה את הטיפול בערכי  ואולם .העזר לירושלים
 הביקורת סיום מועד ועד השימור של המבנה. נמצא כי מהמועד שבו הוסרה הסכנה כאמור

 מכוח החמאם במבנה השימור בערכי הפגיעה המשך למניעת פעולות העירייה נקטה לא
זאת ועוד,  .להלן) 1 מקבץ תמונותהסמכויות הנתונות לה לפי התוספת הרביעית (ראו 

התיקונים שדרש מהנדס המבנים המסוכנים לבצע אינם נותנים מענה לסכנות הצפויות 
 xxבעקבות קריסת גג המבנה, כפי שעלה מפרוטוקול הדיון בוועדת השימור. 

251 

 החמאם מבנה: 1 ותתמונמקבץ 
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צולמו התמונה העליונה מימין והתמונות התחתונות  :מקורה
; התמונה העליונה משמאל 22.11.18-על ידי צוות הביקורת ב

 .4.12.18-העירוני, נצפה ב GIS-ה אתר -
 

שפונה לרח' רבנו גרשום. בתמונה  מזרחית-הצפון החזית -למעלה מימין 
ניכר ההרס הרב של פנים המבנה, וכן אפשר להבחין בנפילת אבנים 
מקירותיו החיצוניים. כמו כן ניתן להבחין בתחתית של התמונה בהשחתת 

תצלום אוויר של  -למעלה ; משמאל קיר המבנה באמצעות כתובות גרפיטי
ההרס  ניכרבנה וניתן לראות את מקום המ בתמונה .)2017( המבנה

 מערבית-החזית הצפון -למטה  מימין ותקרתו; המוחלט של פנים המבנה
בוצעו פעולות למניעת נשירת אבנים לרחוב,  בחזית זו יחזקאל.' שפונה לרח

 למטה משמאל ;2015על פי הודעת מהנדס בניין מטעם העירייה באוגוסט 
 .מערבי-המבנה נותר ללא קיר בצידו הדרום. מערבית-החזית הדרום -

252 

כמה חודשים לאחר שנדון מצבו של מבנה החמאם בוועדת השימור, הובא לפתחה של הוועדה  .2
 "בית יהודה". -מצבו של מבנה נוסף שיועד לשימור 

253 

ה ערב מלחמת העולם שהוקמונכלל בשכונת שנלר  46י ישראל בית יהודה היה מבנה ברח' מלכ
ת ותוכניאחת מ. בשל ערכו ההיסטורי נכלל מבנה זה ברשימת האתרים שצוינה ב67הראשונה

. על פי הוראות התוכנית, לא יותרו כל הריסה של המבנים שברשימת )3423( המונומנטים
וסגנונם הארכיטקטוני. כמו כן, לא יותר לבצע האתרים או שינוי של צורתם החיצונית, אופיים 

  במבנים שינוי פנימי שיש בו כדי לגרום לשינוי באופיים, ולא תותר במבנים כל תוספת בנייה.
254 

התקבלה תלונה בעירייה על הרס שמתבצע במבנה האמור.  2015נמצא כי כבר בפברואר 
ום נציג מחלקת השימור, והעירייה הוציאה צו הפסקת עבודה בעקבות התלונה ביקר במק

 במבנה. 
255 

כמה ימים לאחר הוצאת הצו התריע אדריכל במחלקת השימור כי למרות הוצאת הצו 
מדי לילה בלילה, וכי על העירייה לשקול פנייה רשמית  הסימתבצעות במקום עבודות הר

א לפעולה אפקטיבית יותר, מכיוון ש"בקצב הנוכחי, ולמרות צו הפסקת למשטרה כדי להבי
העבודה, לא תישאר אבן על אבן בעוד כמה ימים". לאחר עוד יומיים פנתה העירייה לבית 
המשפט לעניינים מקומיים בירושלים, וזה ניאות להוציא צו שיפוטי להפסקת עבודה ומניעת 

 פעולות. 
256 

במקביל לפניית העירייה לבית המשפט לעניינים מקומיים דנה ועדת השימור בסוגיה והחליטה 
לתוספת הרביעית. בדיון  15 - 14כי מכיוון שהרס המבנה נמשך, יש מקום להפעיל את סעיפים 

הודיע המשנה ליועץ המשפטי לעירייה כי יפנה למהנדס העיר, ימסור לו תמונה ושרטוטים של 
 . לתוספת הרביעית 14בעניין הפעלת סעיף  בשטח ויבקש לקבל את חוות דעתוהמצב 

257 

בבקשה לקבל את חוות  העיר מהנדספנה המשנה ליועץ המשפטי לעירייה אל  לאחר כמה ימים
 . כאמור 14דעתו בעניין הפעלת סעיף 

258 

לא נמצא כי ו ,14הפעלת סעיף  בענייןחוות דעת  נתן העיר מהנדסזה לא נמצא כי במקרה  גם
שוב לא הפעילה  שימורה תועדועדת השימור שבה ופנתה אליו או ביצעה מעקב כלשהו בעניין. 

 אפוא סעיף זה ולא הטילה על הבעלים לבצע עבודות תחזוקה באתר.
259 

להלן),  2בית יהודה, אשר הוכר כמונומנט בתוכנית מתאר עירונית, נהרס עד היסוד (ראו תמונה 
בראשם מהנדס ו -זאת לכאורה עקב דרך פעולתם הכושלת של הגורמים האמונים על הנושא 

 xxiהעיר עצמו. 
                                                           

 בשלהי בירושלים שנלר של' הסורי היתומים'בית  מתחם התפתחות - לשכונה מיסיון מתחנת"גורדון,  ילג  67
 .97 - 91, עמ' )תשס"ח( 128 קתדרה, "ניא'מהעות העידן
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260 

 : מבנה בית יהודה2 ותתמונמקבץ 

 
על ידי מר  מוצולהתמונה העליונה והתמונה האמצעית  :מקורה

במועצה לשימור אתרי  מנהל מחוז ירושליםאיציק שוויקי, 
 GIS-ה אתר -; התמונה התחתונה 5.2.15-ב מורשת בישראל
 .4.12.18-העירוני, נצפה ב

 
 שפונה לרחוב מלכי ישראל. דרומית של המבנהה החזית -מלמעלה 
 ;בית יהודה וערכיו השימורייםשל המוחלט ניכר ההרס  בתמונה

 תצלום -מלמטה  ;המבנה פנים הריסות -התמונה האמצעית 
בתמונה ניכר הרס המבנה, וניתן להבחין  ,)2017( המבנה של אוויר

 .בסימנים של בנייה חדשה
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261 

למבנה  בנוגע 2018באוקטובר  העיר מהנדס בשםלמשרד מבקר המדינה  עיר מסראגף תכנון  מנהל
מדובר ו הואילו לתוספת הרביעית, 14 הואיל ולא נקבעו קריטריונים להפעלת סעיף כיהחמאם 

דעתו את ופעל על ידי העירייה, בחר המהנדס שלא לחוות אשר מעולם לא הלטעמו בסעיף דרקוני 
 מצאה מדוע העיר מהנדספני ל ציינה כלללא וועדת השימור ש כי מאחרתשובה עוד נמסר בבעניין. 

 ."לפעול הכלים בידיו היו לא", לתוספת 14 סעיף את זה במקרה דווקא להפעיל לנכון
262 

 חוות דעת עקבלא הכין משרד מבקר המדינה מעיר כי אין במסמכים כל סימן לכך שמהנדס העיר 
קריטריונים בנושא. כמו כן, אילו סבר מהנדס העיר כי הדבר מונע ממנו לחוות את  של עדרםיה

דעתו בעניין, ברור שהיה עליו להשיב ברוח זו לוועדת השימור ולמשנה ליועץ המשפטי של 
זו אף זו, היה עליו לפעול מתוקף תפקידו לגיבושם לאלתר של קריטריונים כאמור, העירייה. לא 

 וזאת בזמן שעדיין היה ניתן להציל את המבנה. 
263 

לתוספת, כטענת מהנדס  15 - 14יצוין שגם אם אכן לא השתמשה העירייה מעולם בסעיפים 
על פי דין. כמו כן, כאשר מבוקש היתר בנייה מאפשר הנוהל מילוי חובתה -מדובר באי -העיר 

לדרוש ממבקש ההיתר להגן על ערכי השימור ואף להחתים אותו על כתב התחייבות  העירוני
וערבות ולפיו אם לא יבצע את הוראות השימור, בסמכות העירייה לבצע את העבודות ולחייבו 

  .האמורההאמור צוינה ההוראה  בגינן. ואכן, נמצאו מקרים שבהם בכתב ההתחייבות
264 

 14 סעיף את שתפעיל הראוי מן כי לעירייה המדינה מבקר משרד העיר הקודם בדוח כבר כי יודגש
 בנוגע בתגובתה אז מסרה ירושלים עיריית. 69רכבתה ולמתחם 68"ץמע למתחם בנוגע לתוספת
  .המדינה מבקר משרד הערת את מקבלת היא כי התחנה למתחם

265 

בחומרה למהנדס העיר על שלא מילא את תפקידו בנושא חשוב זה משרד מבקר המדינה מעיר 
ולא עשה דבר כדי למנוע את הרס המבנים האמורים. משרד מבקר המדינה מעיר גם לוועדת 

 -השימור על שלא ביצעה מעקב כלשהו בנושא, אלא הסתפקה במשלוח בקשה למהנדס העיר 
ובייחוד של מהנדס  -ל כל הגורמים בקשה אשר כאמור מעולם לא זכתה לתגובה. דרך פעולתם ש

באופן מובהק את מקומם הנמוך של שיקולי השימור בסדר העדיפות העירוני  ממחישות -העיר 
  xxiiוסותרת את מדיניותה המוצהרת של העירייה בנוגע לשימור.
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 ואתרים מבנים בשימור בהר חשיבות רואה הוא כי העיר מהנדס ציין 2019 מינואר בתשובתו
לתוספת הרביעית מצריכה היערכות נרחבת ושיתוף  14. ואולם הפעלת סעיף וייחודיים היסטוריים

פעולה בין עיריית ירושלים ובין משרדי ממשלה וגופים נוספים האחראים לשימור המורשת 
בישראל. נוכח ריבוי המבנים לשימור בירושלים ונוכח הקושי בתקצוב הפעולות להגנתם נדרש 

רמים ממשלתיים ופרטיים בעלי אמצעים כלכליים אשר מנגנון מורכב שבו יהיו מעורבים גו
ביכולתם לתמוך בעיריית ירושלים בעת הפעלת אמצעי אכיפה הנדרשים לשימור מבנים 

לתוספת ציין מהנדס העיר  15היסטוריים העומדים לפני סכנת הריסה מיידית. לגבי הפעלת סעיף 
וכי בהיעדרו של תקציב כזה יהפכו כי קיומו של תקציב להגנה על מבנים אלו הוא צורך חיוני, 

אותם מבנים לאתרים נטושים ומסוכנים לציבור. המהנדס הוסיף כי בכוונת עיריית ירושלים 
, לאפשר ככל הניתן לבצע פעולות ראשוניות ענייןלטובת ה את חלקה 2019להקצות בתקציב שנת 

המשרדים הרלוונטיים ודחופות לשימור והצלה של מבנים היסטוריים ולפעול בשיתוף פעולה עם 
 לקידום הנושא. 

267  

לחוק לא  14לצורך הפעלת סעיף  כי העיר ולמהנדס ירושלים לעיריית מעיר המדינה מבקר משרד
נדרשת הקצאת משאבים נרחבת, מאחר שהעלות העיקרית של עבודות השימור מוטלת על 

עם זאת, משרד מבקר המדינה מברך על קידום מנגנונים בעליהם של הנכסים ולא על העירייה. 
ופעולות העשויים לשפר את הטיפול במבנים ואתרים לשימור המצויים בסכנה, כפי שעלה 

  מתשובת מהנדס העיר.

                                                           
 .לשימור ייעדה שהעירייה מבניםבו  הנביאים ברחובמתחם   68
 מתחם הממוקם בדרום העיר בו מבנים בעלי היסטורי ואדריכלי רב שיועדו לשימור.  69
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לתוספת  15 - 14 בנוגע להפעלת סעיפיםקריטריונים ברורים על העירייה לפעול לגיבוש 
 .לשימור יםהמיועד יםאתר, לשם מניעת הרס מבנים והרביעית

269 

בתשובתה ציינה העירייה כי מחלקת השימור מגבשת בימים אלו נוהל וקריטריונים להפעלת 
 לתוספת הרביעית, לשם מניעת הרס במבנים המיועדים לשימור ונמצאים בסכנה. 15 -14סעיפים 

  

 בעיריית ירושלים  מחלקה לשימור מבנים ואתרים היסטורייםה
270 

 מחלקה לשימור מבנים ואתרים היסטוריים, לאחר פרסום הדוח הקודם, הוקמה ה2006בשנת 
תפקידיה ותחומי סמכותה של מחלקת השימור . תכנון עירלאגף  בעיריית ירושלים, בכפיפות

היא הגורם המקצועי המרכזי בתחום השימור . המחלקה הל השימור העירונימוסדרים בנו
ובקשות להיתרים במתחם העיר ההיסטורית ובמתחמים  תוכניותמלווה הכנת בירושלים: היא 

שהוגדרו ראויים לשימור; שותפה להכנת רשימת השימור בהתאם לתוספת הרביעית  אחרים
להתוויית מדיניות השימור  ושא; וכן אחראיתבנהעירונית ומרכזת את עבודת ועדת השימור 

 הנוכחית והעתידית של העיר. 
271 

 בקשות להיתרי בנייה 600-טיפלה מחלקת השימור בממוצע בכ 820170עד  4201שנים כל שנה מהב
יוותה (בהיבטים שימוריים) וכן ל מתאר תוכניות 30-כהכנתן של את ליוותה  ,תיקי תיעוד 100-בכו
הנחיות מיוחדות לבינוי בירושלים לפי  הכוללת ,10038מתאר מקומית תיקים מכוח תוכנית  60-כ

). נוסף על כך, מחלקת 38מ"א תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (ת
 בט של שימור. השימור מעורבת בטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר שיש בהם הי

 

 כוח האדם במחלקת השימור
272 

 מנהלת המחלקה עובדים: 11 נתה בעת ביצוע הביקורתמחלקת השימור של עיריית ירושלים מ .1
שנקבעו  ארבע משרות אדריכלים מבין(במשרות קבועות אדריכלים  שלושה (אדריכלית);

ואדריכלית שהועסקה באמצעות  ;נהלהימות עובד אדריכלות; ארבע; שני הנדסאי )בתקן
 חברה חיצונית. 

273 

בביקורת עלה כי בשנים שנבדקו הייתה תחלופה תכופה של ממלאי משרות האדריכלים 
פרסמה העירייה שני  2018במחלקה, וכי יש קושי לאייש את המשרות האמורות. בשנת 

את  2019מכרזים, אך לא אותרו מועמדים מתאימים למשרה. לפיכך פרסמה העירייה בינואר 
 המכרז בשלישית, בלי לכלול בו דרישת התמחות בתחום השימור.

274 

עד  יועצים חיצוניים למטרות שונות.מספר משתנה של עסיקה מחלקת השימור ה על כך נוסף
שתמשה המחלקה בשירותיו של מהנדס חיצוני המתמחה בשימור בכל הנוגע ה 2017לשנת 

  לקבלת חוות דעת הנדסית, ובמועד סיום הביקורת טרם נמצא מועמד מתאים להחליפו.
275 

נמצא כי לא נקבע למחלקת השימור תקן כוח אדם ייעודי בנוגע לפיקוח על מבנים ואתרים  .2
, בעקבות קביעה של ועדת העירה מבקרת העירייה 2014כבר בשנת . 71לשימור המיועדים

, הן במחלקה לפיקוח על הבנייה כאמורמחסור בכוח אדם ייעודי  יש כי ,2011השימור משנת 
 אלה במחלקות נקבעומועד סיום הביקורת הנוכחית טרם ב ואולם .72והן במחלקת השימור

  .ואתרים לשימורעל בנייה במבנים  פיקוחבנוגע ל םתקני
 

                                                           
 נכונים ליולי אותה שנה.  2018הנתונים לגבי שנת   70
זאת על בידיהם של מפקחי מחלקת הפיקוח על הבנייה. בפועל האחריות לפיקוח על מבנים לשימור נתונה   71

פקח על אתרי השימור השונים בעיר ועל אמורה לעל פי נוהל השימור העירוני, מחלקת השימור היא שש אף
 העבודות המתבצעות בהם. 

 104, 89) 3(נג, 'י נ' "תנועת ביחד"מרג 176/92"א ת  285-283.73מ' עב, דוח מבקרת עיריית ירושלים  72
 .)1986( 495 - 494, 487) 2(מ, נ' המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות חזאן 528/85 ץ"בג; )1993(
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מספר המשרות המקצועיות בנוגע לשימור שנקבעו בתקן כוח האדם של עיריית כי  יצוין
ירושלים קטן במידה ניכרת ממספר המשרות המקצועיות כאמור שנקבע בתקן כוח האדם של 

 מזה 2.5 מפי יותר גדול בירושלים לשימור המבנים שמספר פי על אף, יפו-עיריית תל אביב
ביחידת התומך רך חיצוני מחזיקה במע יפו-, עיריית תל אביבעל כך נוסף יפו.-אביב שבתל

המלווה בעלי בתים שמתבצעים בהם  חברה ;בשיפוץ לתמיכה עירונית חברה -השימור 
 קיים לא ירושליםבעיריית  .עירוני שימור ומרכז ;חיצוני הסברה מערך ;פרויקטים לשימור

  .דומה תמיכה מערך
277 

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, 

נחיות השימור אינו מקבל תשומת לב מספקת, ועקב כך נפגעים מבנים נושא הפיקוח על ביצוע ה
לשימור; וכן יש חשש כי בעקבות המחסור נפגעים מיזמים גדולים, כגון אישור רשימת המבנים 

 xxiiiשטרם הסתיים אף שהוא עומד על הפרק זה כמה שנים. לשימור,
278  

 המורכבות והמשימות ירושלים בעיריית השימור מחלקת של הרחב העבודה היקף נוכח
המשרות שנקבעו לאיוש  ככל הניתן, על העירייה לפעול זה בדוח שמוצג, כפי לפניה העומדות

להערתה מחלקת השימור. כמו כן, משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לב העירייה  ןתקב
ייעודי בנושא הפיקוח  אדם בכוח מחסור קייםולפיה  ,2014 עוד בשנת של מבקרת העירייה

על העירייה לבחון מהן הסיבות לקשיים באיוש  .לשימורעל מבנים ואתרים המיועדים 
נם ככל הניתן, על מנת למלא את השורות, דבר שהיא משרות במחלקת השימור ולפעול לפתרו

  עצמה סברה כי הוא נחוץ לקידום ערכי השימור.
279 

בתשובתה מסרה העירייה כי למרות ריבוי המשימות ודרישות החוק מחלקת השימור פועלת 
הוסיפה כי מחסור זה גורם זה זמן רב ללא איוש מלא של תקן כוח האדם שנקבע לה. העירייה 

. בתחוםלמחלקת השימור בין היתר למתן שירות שאינו מיטבי בנוגע לתפקידה כמוקד ידע 
העירייה ציינה כי נוסף על עובדים שנקלטו לאחרונה במחלקה, היא פרסמה מכרז לאדריכל 

ייעודי אף מתוכננת קליטתו של אדריכל יועץ נוסף. בנוגע לכוח אדם  2019שימור בכיר, ובשנת 
מסרה העירייה כי במחלקת השימור אין לשימור מבנים ואתרים המיועדים בנושא הפיקוח על 

תקן פיקוח, ובהתאם להחלטת מנהל מינהל התכנון ומנהל משאבי אנוש הנושא מטופל על ידי 
  מחלקת הפיקוח על הבנייה.

280 

עיריית ירושלים לאייש את המשרות הפנויות ואף  על נסיונות מברךמבקר המדינה  משרד
מחלקת  אנשיעולה חשש כי  ,זאת, כפי שיוצג בהמשך עםתקני כוח האדם.  את לילהגד

 ובאתריםהפיקוח על הבנייה אינם מיומנים דיים בפיקוח על בנייה הנעשית במבנים 
 . לשימור המיועדים

 

 צוות השימורשל  ליקויים בדיוניו
281 

על פי נוהל השימור העירוני, צוות השימור יורכב מנציגי מחלקת השימור ומנציג מחלקת  .1
 הכוללות תוכניותהרישוי. תפקידו של צוות השימור הוא לדון בבקשות להיתרי בנייה או ב

 יידרשו תכנוניות המלצות אילותיעוד;  תיק להכין נדרש אם לקבוע היתר ובין ,שימור היבטי

; אם נדרש מינויו של אדריכל שימור מלווה; ואם יש צורך להעלות סוגיה תוכנית אישור לצורך
מסוימת לדיון בוועדת השימור העירונית. על צוות השימור להגיש את המלצותיו בנוגע 

 לנושאים אלה לוועדת השימור. 
282 

 ,בלבד השימור מחלקת גינצי משתתפים השימור צוות דיוני של המכריע ברובם כי נמצא
לא נשמעת עמדתה של מחלקת הרישוי בסוגיות כי העירוני, ובניגוד לנקבע בנוהל השימור 

 מנהל כגוןבדיוני הצוות,  גורמיםעוד  משתתפים טיםמע במקריםהצוות. רק  לפני העומדות
  .לעירייה המשפטי היועץ ונציג עיר תכנון אגף
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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 הדיון מוזמנים גם אנשי מקצוע נוספים, לדוגמה בעלי 

 חלקת הרישוי או מאגף תכנון עיר. תפקידים ממ
284 

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 

י אין די בזימון חברי הצוות וגורמים רלוונטיים אחרים, ועל לפעול לעדכנו. כמו כן יובהר כ
 העירייה גם לוודא את נוכחותם בדיונים. 
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בתיעוד ברור  , ובכלל זהקיום סדרי מינהל תקיניםבנהלית, מחויב יצוות השימור, ככל רשות מ .2
הנימוקים ובעיקר  ן משתתפי הדיוןחילופי הדברים בישבו מפורטים  ומדויק של דיוניו

קובעים כי צוות  השימור העירוני בנוהל 17-ו 16המשתתפים בדיון. סעיפים  שקיבלוהחלטות ל
, וכי מהלך ישיבותיו וההחלטות שהתקבלו בהן יתועדו שבועייםל אחתהשימור יתכנס לפחות 

ת, מהצורך בחשיפת נגזרת מזכות הציבור לדע. חובת ניהול פרוטוקול באופן תקין בפרוטוקול
 - אפשר ביקורת ציבורית ומשפטיתכדי לשקיפות פעילותו של גוף ציבורי מהצורך בהאמת ו

  .73יסוד של חברה דמוקרטיתהחלק מעקרונות  שהם
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 שעמדו לפניומשרד מבקר המדינה בדק את מועדי ישיבות צוות השימור וכן את מספר הבקשות 
. הבדיקה העלתה כי בכל אחת מהשנים ועד למועד סיום הביקורת 2015בדיונים השונים משנת 

 . בממוצעבקשות  290-פעמים בממוצע ודן בכ 48-כהתכנס הצוות  2017 - 2015
287 

אלא סיכום  ,נמצא כי דיוני צוות השימור מתועדים באופן לקוי. לא קיים פרוטוקול דיון
סיכום הדיון אינו משקף את מהלך הדיון  ,של ההחלטות שהתקבלו. יתרה מזאת וקצרתמציתי 

לגבי כמחצית המקרים שקדמו להחלטה שהתקבלה.  ם בומשתתפיהואת חילופי הדברים בין 
 משמעי מהן ההמלצות. -מקריאת הפרוטוקולים באופן ברור וחד לא היה ניתן להבין

288 

דיוני משרד מבקר המדינה מעיר לחברי צוות השימור שעליהם להקפיד לתעד את מהלך 
 דיןפי חובה על מלבד הבאופן ברור ומדויק ולא להסתפק בסיכום דיון קצר ותמציתי. הצוות 
יש , והחלטותיל יםקומיהנאת  לתעד באופן מלא, ובפרט הצוותדיוני  במלואם אתלתעד 

ההחלטה, משפר את איכות  עלמאפשר בקרה יעילה  שהוא , מאחרחשיבות רבהלתיעוד כזה 
; זאת ההחלטה ואת דרכי הפעולה של הרשות וכן מחזק את אמון הציבור במינהל הציבורי

 . 74קבל נימוקים להחלטות בעניינולאין להקל ראש בצורך של התושב ועוד, 
289 

 ןצוות אינההואיל והחלטות  מקבל משנה חומרה, התיעוד הלקוי של דיוני צוות השימור
 החלטות לקבל השימור העירוני נוהל פי על מוסמך השימור צוות ,כאמור. לציבור ותמפורסמ

היתרי קבלת ל מהבקשות 85%-כ ,זאת עם. מבנים על שימור הוראות החלת בדבר עקרוניות
 אינן פניול שמועלות שימור היבטי הכוללות תוכניותבנייה במבנים לשימור או לקידום 

על צוות השימור מוטלת אפוא  .ובקרה לפרסום זוכות לא וממילא ,השימור ועדת פניל מובאות
שהן מאחר  ואת הנימוקים להן, את החלטותיו הפנימיותבאופן מפורט חובה מוגברת לתעד 

  .75אינן מקבלות כל פרסום פומבי
 

  

                                                           
נ' המנהל הכללי של משרד  חזאן 528/85 ץ"בג; )1993( 104, 89) 3(נג, 'י נ' "תנועת ביחד"מרג 176/92"א ת  73

 .)1986( 495 - 494, 487) 2(מ, החינוך והתרבות
 .10 - 7), עמ' 2002יט ( מחקרי משפטוגופים נבחרים",  י' דותן, "חובת ההנמקה של רשויות מינהל  74
 ).1998( 519, 486) 3, פ"ד נב(הדין ואח'נ' ראש לשכת עורכי  כהן ואח' 954/97 ץ"בג  75
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 ליקויים בשימור גדר ועמודי שער היסטוריים ברח' יפו
290 

להריסת גדר ועמודי שער היסטוריים ברח' יפו יש כדי לבטא במהלכים אשר הביאו בסופו של דבר 
את הכשלים בממשקי העבודה בין מחלקת השימור, ועדת השימור ויתר הגורמים האמונים על 

 xxivהתכנון והפיתוח העירוני. להלן פירוט:
291 

ראשון השופט מלכיאל מני, בסוף המאה התשע עשרה נבנה על דרך יפו ההיסטורית ביתו של 
. מבנה זה היה חלק בלתי נפרד המנדט הבריטיבתקופת היהודים בבית המשפט העליון  השופטים

מההיסטוריה של העיר ירושלים וההתיישבות היהודית בה. בשנות השבעים של המאה העשרים 
המתחם).  -(להלן  חכרה עיריית ירושלים את השטח על מנת להכשירו לשמש מגרש חנייה עירוני

 המבנה נהרס, וכשרידים לו נותרו רק גדר ועמודי שער מאבן הפונים לרח' יפו.
292 

ב'), שנועדה לקדם 4412תוכנית  -ב' (להלן 4412נכנסה לתוקפה תוכנית מתאר מקומית  2002בשנת 
נית הוחלה בין היתר על המקום שבו את הפיתוח והשדרוג של המרחב העירוני במרכז העיר. התוכ

ניצבו הגדר ועמודי השער ההיסטוריים, והוראותיה ייעדו אותם להריסה ואף קבעו כי הריסתם 
 למבנה בנוגע שימורהוראות  תוכניתהתתבצע לפני כל תחילת בנייה בשטח. נוסף על כך כללה 

ום ושיפוץ של חזיתות את ביצוע התוכנית בשיק התנוההוראות  ;סמוכה בחלקה שניצב היסטורי
, וזאת מועד כניסתה לתוקףלאחר , שבע שנים 2009פקע עוד בשנת של התוכנית תוקפה מבנה זה. 

  .בנייההיתרי  המכוח להוציא ניתןהיה  לא לכאורה כן ועלבהתאם לנקבע בתוכנית עצמה, 
293 

בנייה, לשם הקמת מלון ובניינים למסחר ולמגורים ש יזם פרטי בקשה לקבלת היתר יהג 2012בשנת 
הגדר  תסיהבקשה שהוגשה לא כללה התייחסות להר; ב'4412 תוכנית במתחם, מכוח הוראות

 2014בביקורת עלה כי רק בנובמבר . , המצויים כאמור בשטח שחכרה העירייההשערעמודי ו
הגשת כתב את הבקשה, בכפוף בין היתר למינוי אדריכל שימור מלווה, מחלקת השימור אישרה 

ת השימור, ובכללן "שיקום ושיפוץ ערבות בנקאית להבטחת עמידה בהנחיוכן הפקדת התחייבות ו
[החלקה הסמוכה לחלקה שבה היו ממוקמים גדר האבן ועמודי  335חזיתות המבנה הקיים בחלקה 

 הכול עפ"י הנחיות אדר' השימור המלווה".  הסמוכים ההיסטוריים המבנים על והגנההשער] 
294 

במקביל למתן ההיתר ליזם הפרטי כאמור החלה העירייה לדון במיזם של עיצוב רחבה עירונית 
שקיימה העירייה ישיבות תיאום בשטח הכולל את גדר האבן ועמודי השער. התהליך כלל 

אדריכל העיר ונציגי האגפים והמחלקות של העירייה הנוגעים בעניין,  ,וןצוות התכנ בהשתתפות
נדון בין היתר  2016ובהם נציגי מחלקת השימור. בשתי ישיבות תיאום שקיימה העירייה בשנת 

שימור הגדר ועמודי השער ההיסטוריים. נציגת מחלקת השימור השתתפה בישיבה הראשונה בלבד 
ל הגדר והעמודים ההיסטוריים או לכל הפחות חלקים מהם. ובה ביקשה לשקול את הותרתם ש

לא התקבלה עמדתה. בסיכום אותה  עם זאת, בהמלצת צוות התכנון ובהסכמת אדריכל העיר
ישיבה לא אוזכרה הסתייגותה של הנציגה מהרס גדר האבן ועמודי השער. משלב זה נפסקה 

 דום המיזם שבמסגרתו הוחלט עלמעורבותה של מחלקת השימור בתהליך, והעירייה המשיכה בקי
 הריסת הגדר ועמודי השער ההיסטוריים.
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מנהל אגף רישוי ופיקוח  של האישור על הסתמךב התכנון של המיזם. הסתיים 2016שנת  בשלהי
לחוק  ג145בהתאם לסעיף  , ולפיו עבודות הפיתוח של המיזם פטורות מקבלת היתר בנייהבעירייה

, החלו העבודות בלי שהתבקש עבורן היתר, וממילא בלי לקבל את אישורה של התכנון והבנייה
מנהל אגף רישוי ופיקוח יצוין כי  מחלקת השימור לביצוען כחלק מהליך אישור הבקשה להיתר.

חברה את העבודות ביצעה  נתן את אישורו זה בלי שהתייעץ בעניין עם גורמים משפטיים בעירייה.
 עירונית בבעלות העירייה, כך שהעירייה פטרה למעשה את עצמה מקבלת ההיתר.

296 

 ובהסתמך העירייה אישרהש לתכנון של המיזם בהתאם ,2018 במאי נהרסו השער ועמודי הגדר
 העבודה בממשקי הכשליםאת  חושפים אשר םממצאי להלן .ב'4412 תוכנית של הוראותיה על
 :העירוני והפיתוח התכנון על האמונים הגורמים ויתר השימור ועדת, השימור מחלקת בין
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בתקנות הפטור מפורטים סוגי העבודות והשימושים הפטורים מהיתר בנייה, ובלבד  .1
ג לחוק התכנון והבנייה, ובכלל זה 145שמתקיימים בהם התנאים המצטברים שבסעיף 

ש"השפעתם על חזות הבנייה, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהם, מעטה". עוד נקבע בתקנות 
 בניין או, מתחם, אתר"בתחום מגרש, ו שימושים הפטור כי הן לא יחולו על עבודות א

 הרביעית התוספת לפי מאושרת שימור רשימת או מאושרת תוכנית לפי לשימור המיועדים
 ".לחוק
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וייחודיות  בולטתבעלי נוכחות  וגדר ועמודי השער הימשרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי ה
 הריסתם. , ואף מחלקת השימור ראתה בהם רכיבים בעלי ערך היסטוריבנוף העירוני המודרני

 שלא ומכאןלהלן),  3מקבץ תמונות (ראו  ומאפייניה הסביבה חזות את מהותי באופן שינתה
 פטורבביצועה ל , וספק רב אםוהסביבה הבנייה בחזות מועט שינוי ריסהבה לראות ניתן

 .בדין עיגון היה מהיתר
299 

 יפו ': גדר האבן ועמודי השער ברח3 ותתמונמקבץ 

 
מנהל מחוז ירושלים על ידי מר איציק שוויקי,  מוצולהתמונות : המקור

 .2018במאי  ,אתרי מורשת בישראל במועצה לשימור
 

הריסות הגדר  -משמאל ;גדר האבן ועמודי השער קודם להריסתם - מימין
 לאחר ביצוע עבודות ההריסה. זמן קצרוהעמודים 
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נוכח מקומם של הגדר ועמודי השער בטבורה של העיר והערך ההיסטורי והנופי שלהם, היה 
לקיים התייעצויות, בעיקר עם הייעוץ המשפטי של  בעירייה ופיקוח רישוי אגף מנהלעל 

  .היבני היתר מקבלת הפיתוח עבודות את שפטר ניהעירייה, לפ
301 

בעיריית ירושלים כי התוכנית החלה על  מנהל אגף רישוי ופיקוחמסר  2019בתשובתו מינואר 
את הריסת גדר האבן ועמודי השער ההיסטוריים, ועבודות ההריסה בוצעו  האזור איפשרה

מנהל אגף רישוי לאחר תכנון ממושך שנעשה בעירייה ואושר על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים. 
הוסיף כי מאחר שהעבודות, ובכללן עבודות ההריסה, היו אמורות להתבצע על ידי  ופיקוח

אות בהן עבודות פיתוח שטח שאינן טעונות היתר ואין צורך חברה עירונית הוא סבר כי ניתן לר
שיפנה לייעוץ המשפטי בעניין. לדבריו, האינטרס הציבורי הצדיק את זירוז ההליכים ללא 

 העמסת הנטל הכלכלי הכרוך בהכנת בקשה להיתר ובטיפול בה על כתפי הציבור. 
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על אחת כמה וכמה קיצורי דרך שמבצע מי  -ן מקום ל"קיצורי דרך" יובהר כי איזה  ענייןב
היתר, היה העניין מגיע  מתבקש. יתר על כן, אילו היה שאמון על שמירת דיני התכנון והבנייה

הגדר  הריסתהנחיצות של  את דבר שהיה מאפשר לבחון שוב ,של מחלקת השימור פתחהל
  ועמודי השער.
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רשימת השימור  ה שלכי כל עוד מתעכבת השלמת הכנת לעירייהמעיר מבקר המדינה  משרד
שנוגעת למבנה או אתר  סוגיהכל להביא חשוב הסטטוטורית לפי התוספת הרביעית, 

בטרם  ,לפתחה של ועדת השימור העירונית בהלהיכלל  יםברשימה או המיועד יםהכלול
 .כיםבלתי הפי יםשינוי מבנהב ויבוצע
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טען מנהל אגף תכנון עיר בין היתר כי לא היה ניתן לשמר  2018במסמך עירוני פנימי מאוקטובר  .2
. לדבריו, ב'4412 את הגדר והעמודים, משום ששימורם היה טעון שינוי של הוראות תוכנית

שינוי הוראות התוכנית היה עלול להביא לעיכוב ב"מועד הוצאת היתר הבנייה וקבלת טופס 
 המשמעויות של חשש לתביעת נזיקין מצד היזם, המתלוות לכך". אכלוס, עם כל 
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 תוכנית קודמהעם העובדה שבאותו זמן  תשובת מנהל אגף תכנון עיר אינה עולה בקנה אחד
ולכן ממילא היה יכול להיגרם  ,ב'4412 תוכניתלשינוי הוראותיה של  76אחרת מתאר מקומית

ן ניתהיה ו ,מתחםה לשהפיתוח  תוכניתהגדר ועמודי השער נכללו ב, עיכוב כאמור; זאת ועוד
 לטפל בהם במסגרתה, כפי שגם הציעה נציגת מחלקת השימור. 

306 

נדרשה חוות דעת  שקודמה תוכניתהלא זו אף זו, בביקורת נמצא כי במסגרת תהליך אישור 
כי אין  2016פברואר ב החליטה ת המשנהועדור כתנאי לאישור התוכנית. ואולם מחלקת השימ

 של מוחלט ביטול על העירייה מהנדס המליץ בהמשךצורך באותו שלב בחוות דעת כאמור. 
 . השימור מחלקת של דעת חוותל הדרישה

307 

 המקצועית התנגדותהאת  להביע ההזדמנות השימור ממחלקתאפוא  נמנעה נוספת פעם
 .ההיסטוריים השער ועמודי הגדר תסילהר

308 

של הגדר והעמודים  השימוריביותר לדון במעמדם  מהשהיא המתאי -השימור  ועדת .3
 מעולם לא נדרשה לסוגיה, וגורלם של הגדר והעמודים -בעניין  מומחיות תההיסטוריים ובעל

גם לאחר  .תחום השימורבשאינם בעלי מומחיות  אדריכל העיר וצוות התכנון,הוכרע בידי 
ועדת הובאה לפתחה של והצורך בשחזורם  השימוריהגדר והעמודים שאלת מעמדם  תסיהר

בדיון שהתקיים  בלי שניתן כל ייצוג, בלי שהוצגה לפניה חוות דעתה של ועדת השימור והמשנה
או ועדת השימור. אשר לוועדת המשנה,  לעמדה המקצועית של מחלקת השימור בוועדת המשנה

 היא לא ביקשה מוועדת השימור למסור לה חוות דעת בטרם דנה בנושא.
309 

קרה שגורל  מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לבחון באופן מעמיק כיצדמבקר המדינה  משרד
 xxvרכיבים שימוריים מובהקים לא הובא לפתחו של הגורם המתאים ביותר בעירייה לדון בו.

310 

, ובכלל זה על הסכנה 2014לכל המאוחר בשנת  ב'4412 אף שמחלקת השימור ידעה על תוכנית
א נקטה את הצעד המתבקש הטמונה בה לרכיבים שימוריים כמו הגדר ועמודי השער, היא ל

ולא הביאה את הנושא לפתחה של ועדת השימור וממילא לא פעלה לאישור הכללתם של הגדר 
 הגדר ונכלל ילוא. התוספת הרביעית לפי ועמודי השער ברשימת השימור הסטטוטורית

 .היתר ללא הריסתם את להתיר ניתןהיה  לא, הסטטוטורית השימור ברשימת השער ועמודי
נציגת מחלקת השימור בישיבת תיאום לשקול את הותרתם  בעניין זה יצוין כי אין די בבקשת

 .של הגדר ועמודי השער
311 

בתשובתה השיבה עיריית ירושלים כי הגדר נכללה ברשימת השימור, אך הרשימה טרם אושרה 
 על ידי ועדת השימור.

312  

 לשימור ואתרים מבנים של להכללתם ףתחלי אין כי ומדגיש שב המדינה מבקר משרד
הרס הגדר ועמודי  ומקרה ולאישורה של הרשימה על ידי ועדת השימור, השימור ברשימת

 זאת באופן מובהק. השער ממחיש 
313 

. מלווה שימור אדריכל במינוי ההותנ הפיתוח עבודות לביצוע שניתןהבנייה  היתרכאמור,  .4
 ביןכללו  אך ,עסקו בבניין מסוים במתחם לאדריכל השימור המלווה הנחיות מחלקת השימור

. )השער ועמודי האבן גדרהיסטוריים סמוכים (ככל הנראה  מבניםדרישה להגנה על גם היתר 
ת לגדר התייחסו כללא הייתה  שהגיש אדריכל השימור המלווה דוחות ליווי השימורבעם זאת, 

                                                           
 .2016 בנובמבר אושרה .המקומית הוועדה בסמכותש 0217885-101תוכנית   76
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: השימור אדריכל של עבודתו אחר מעקב כללא ניהלה  השימור מחלקתנמצא כי  .ולעמודים
אולם דוח הליווי הראשון של  ,2014העבודות על פי ההיתר החלו ככל הנראה עוד בשנת 

 .2018האדריכל הוכן רק באפריל 
314 

עוד נמצא כי הריסת הגדר ועמודי השער נודעה לאדריכל השימור המלווה ביום שבו בוצעו 
עבודות ההריסה, והוא אף הודיע על כך בשיחה טלפונית למחלקת השימור. ואולם ההודעה 

 נמסרה ככל הנראה לאחר שעבודות ההריסה כבר הושלמו.
315 

צריכה לדרוש באופן ברור  תהיהימחלקת השימור שציינה עיריית ירושלים כי ייתכן  בתשובתה

לשימורם של גדר האבן ועמודי השער, וכי הניסוח אדריכל השימור המלווה להתייחס מיותר 

 "מבנים היסטוריים סמוכים" אינו ברור מספיק. 
316 

ר הבנייה המצוינים בטופס היתר הבנייה לא הייתה כל התייחסות לגדר כמו כן, בתנאים להית

 האבן ולעמודי השער וגם לא למבנים היסטוריים סמוכים. נוסף על כך, גם במסמך שבו קבעה

התנאים למתן היתר הבנייה ואת התנאים שיירשמו בהיתר הבנייה לא  מחלקת השימור את

כרו מבנים היסטוריים סמוכים. רק על גבי נספח הוזכרו גדר האבן ועמודי השער, ואף לא הוז

 ערבות לשימור נקבע כי הערבות חלה גם בנוגע להגנה על המבנים ההיסטוריים הסמוכים. 
317 

הוא מעולם לא נדרש להגן על גדר כי  צוין 2019 מינואר המלווה השימור אדריכל של בתשובתו

י גדר האבן ועמודי השער לא נמצאים בחלקה שבה הוא נדרש לפקח על כוהאבן ועמודי השער 

 עבודות השימור. 
318 

נראה כי גם בהזדמנות זו החמיצה מחלקת השימור את ההזדמנות למנוע את הרס גדר האבן 
קובעת באופן ברור, בולט וחד כי על  השימור מחלקת הייתה לוכי  ועמודי השער. הדעת נותנת

 לדאוג גם לשימורם של גדר האבן ועמודי השער, ולו הייתה מבצעת המלווהאדריכל השימור 
בעוד מועד הכוונה להרוס את  נודעת לההייתה  ,השימור אדריכל של עבודתו על בקרה נאותה

ובכלל זה דרישה , הסיוהיה באפשרותה לנקוט פעולות למניעת ההר ,גדר האבן ועמודי השער
 .תלהבאת הנושא לפתחה של ועדת השימור העירוני

319 

הליקויים המתוארים לעיל הביאו להריסתם המוחלטת והבלתי הפיכה של גדר האבן  מכלול
והם ממחישים באופן מובהק את מקומם הנמוך של שיקולי השימור  ,ההיסטורייםועמודי השער 

כי דרך פעולתם של גורמי העירייה השונים הקשתה על מחלקת  ניכר .יפויות העירוניבסדר העד
, אשר אמורה להוביל את נושא השימור חלקת השימור עצמהמל . אשרהשימור לבצע את תפקידה

לא עשתה די כדי להגן על נכסים שראתה בהם נכסים הראויים לשימור בשל גם היא  בעירייה,
  xxviההיסטורית והאדריכלית הרבה.חשיבותם 

 

 עבודות במבנים ואתרים לשימורפיקוח על בליקויים 
320 

בנייה או האחריות לפיקוח על עבודות בנייה המבוצעות במרחב העירוני ולאיתור מקרים של ביצוע 
לת על מחלקת הפיקוח על עבודה אסורה) מוט -(להלן  עבודה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר

הבנייה בעיריית ירושלים, בהתאם לסמכויות המוקנות למפקחיה בחוק התכנון והבנייה ובתקנות 
שהותקנו מכוחו. לגבי מבנים ואתרים לשימור ואזורים המיועדים לשימור קובע נוהל השימור 

ל הבנייה בשיתוף העירוני כי פעולות פיקוח כאמור יבוצעו על ידי מפקחים מטעם מחלקת הפיקוח ע
עובדי מחלקת השימור, שלהם יש מומחיות בנושאי שימור. במסגרת הפיקוח על עבודות במבנים 
ובאתרים לשימור נדרשים המפקחים לוודא בין היתר כי ההנחיות המיוחדות לשימור שנכללו 

 .מבוצעותבתנאי ההיתר 
321 

השימור בירושלים מסתייע במקרים מסוימים גם באדריכלי שימור  מערך הפיקוח העירוני באתרי
מלווה הוא אדריכל בעל מומחיות בתחום השימור האדריכל מלווים שמעסיקים היזמים הפרטיים. 
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ביצוע על עבודות השימור והשחזור וכן אחראי לפיקוח  אחראי לתכנון פרטני שלה 77השימור
מור. בין היתר נדרש אדריכל השימור לעדכן את מחלקת השיתיאום מלא עם ב, כאמור ותהעבוד

עם קבלת היתר הבנייה ועם תחילת העבודות; להגיש אחת לשבועיים דוח על  מחלקת השימור
התקדמות העבודות; לדווח בכתב על כל פעולה המתבצעת בניגוד להנחיות השימור שנכללו בתנאי 

מחלקת השימור סיור באתר אחת לחודש. החובה למנות אדריכל  נציגההיתר; וכן לתאם עם 
 שימור מלווה כתנאי למתן היתר בנייה נקבעה בהנחיות המרחביות. 

322 

בן ונקיטת ימבקר המדינה העיר פעמים רבות על החשיבות שבאיתור עבירות בנייה בעודן באמשרד 
קיימת חשיבות רבה אף יותר  ,עבודות במבנים ואתרים לשימורלגבי  .78דיים נגדןיצעדי אכיפה מי

במבנים . הפעלת כלי הפיקוח ומאותרות עבירות הבנייה בו מבוצעות פעולות הפיקוחשלעיתוי 
. כאשר מתגלה פגיעה בערכי הםשל כהבלתי הפי הסיבזמן אמת עשויה למנוע הר ואתרים לשימור

אשר  ,מקרים לא מעטים הוא להורות על ביצוע שחזורהשימור לאחר מעשה, כל שנותר לעשות ב
 באופן מספק את המצב לקדמותו.להשיב  אין בו כדילרוב 

323 

 ,בידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אמור להימצאהתחלת עבודות על פי היתר בנייה  עלמידע 
הבנייה ומועדה בהתאם לתוספת השנייה לה מחויב בעל ההיתר להודיע מראש על התחלת ש
נקבע כי אם אלה . בתקנות 1970-תש"להתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), ל

שלא בהתאם לתנאי ההיתר, המבוצעות  ותלא ניתנה הודעה כאמור, יראו את עבודות הבנייה כעבוד
, בעל ההיתר לחוק התכנון והבנייה 101על פי יתר תנאי ההיתר. בעקבות תיקון  אם יבוצעואפילו 

מחויב להודיע מראש על התחלת הבנייה גם לרשות הרישוי המקומית, על מנת שזו תיתן לו אישור 
 להתחיל בביצוע העבודות (אישור תחילת עבודה).

324 

יזומות על עבודות המבוצעות בביקורת נמצא כי עובדי מחלקת השימור אינם מבצעים בקרות 
הם בכלל זה  .שבתנאי ההיתר לביצוען נקבעו הנחיות מיוחדות לשימור במבנים ואתרים לשימור

אינם עוקבים אחר התחלות בנייה באתרים ובמבנים לשימור כאמור בהסתמך על מידע האמור 
ר אדריכל להימצא במוסדות התכנון. בשל כך נמנעת מעובדי המחלקה האפשרות לדעת מתי אמו

 השימור המלווה להתחיל בביצוע עבודתו ובמסירת דוחות ליווי למחלקה. 
325 

עוד נמצא כי מחלקת השימור נשענת באופן מוחלט על דיווחיהם של המפקחים מטעם המחלקה 
שבהם  לפיקוח על הבנייה ועל דוחות הליווי שמגישים אדריכלי השימור, זאת גם במקרים

 דיווחיהם של אדריכלי השימור מוגשים זמן רב לאחר שכבר החלו העבודות. 
326 

לא זו אף זו, נמצא שהמפקחים מטעם המחלקה לפיקוח על הבנייה היו עדים לפגיעה בערכי שימור 
אותן ככאלה ולכן לא או לחריגה מהנחיות מחלקת השימור כפי שצוינו בתנאי ההיתר, אך לא זיהו 

 דיווחו עליהן למחלקת השימור, כפי שיפורט להלן. 
327 

 מחלקת שמבצעת הפיקוח בפעולות השימור אדריכלי שממלאים המפתח תפקיד אף על, כך על נוסף
, לעיל שתואר ההיסטוריים השער ועמודי האבן גדר הרס של המקרה ממחיש שגם כפי, השימור

 בתדירות דיווחים מהם לקבל מקפידה אינה, עבודתם על נאותה בקרה מבצעת אינה המחלקה
 .העבודות מבוצעות שבהם באתרים סיורים עימם לתאם מקפידה ואינה הנדרשת

328 

ות מחלקת השימור כי הנחי -לעיתים כעבור שנים  -כל האמור מתגלה לא אחת באיחור ניכר  עקב
 :דוגמאות להלן, בחלקן או במלואן. בוצעותמבתנאי ההיתר אינן  שצוינו

 
 

                                                           
כתנאי לכך שיוכל לשמש בתפקיד זה נדרש אדריכל השימור המלווה לעמוד בשורה של תנאי סף הנוגעים   77

  למחלקת השימור.להשכלתו ולניסיונו וכן לחתום על כתב התחייבות 
), "הוועדה 2018(פורסם בשנת  2018לשנת  דוחות על הביקורת בשלטון המקומיראו לדוגמה מבקר המדינה,   78

(פורסם בשנת  2017לשנת  דוחות על הביקורת בשלטון המקומי; 775ן ולבנייה הראל", עמ' המקומית לתכנו
רישוי בנייה, פיקוח ואכיפה, התקשרויות ומינהל  -), "הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 2017

 ושלים), "עיריית יר2009פורסם בשנת ( 2009 לשנת המקומיהביקורת בשלטון דוח על ; 1014עובדים", עמ' 
 .701", עמ' אכיפת חוק התכנון והבנייה במתחם 'גן המלך' -
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329 

בסמוך לבית הכנסת האיטלקי ומוזיאון יהדות איטליה, נבנה  ,4ני יביאנקאנג'לו לוי  'ברח .1
. מקומו של המבנה, תקופת הקמתו שתי קומות או עוד קודם לכן מבנה של 1876בשנת 

מלמדים כנראה כי הוא היה חלק ממתחם שמידט, אשר תוכנן על ידי  והמבנים בסביבתו
 האדריכל הטמפלרי הידוע תיאודור זנדל. 

330 

ניתן היתר בנייה להקמת בניינים חדשים למגורים ולמסחר במתחם שבו ניצב  2011בפברואר 
ההיסטורי. בהנחיות אדריכל השימור המלווה אשר נדרשו על פי ההיתר נקבע שימורן  בנההמ

של שתי חזיתות במבנה, נוכח ערכן התרבותי ואיכותן האדריכלית; בהנחיות נקבע ששימור 
החזיתות ייעשה באמצעות פירוק והרכבה. העבודות במתחם החלו ככל הנראה עוד באותה 

 השנה. 
331 

הגיש האדריכל המלווה שני דוחות ליווי למחלקת השימור, וכבר  2011בספטמבר ובאוקטובר 
על אף מהם עלה כי אבני החזית לא סומנו ולא פורקו באופן ידני כפי שנדרש בהנחיותיו. 

, כשבע שנים לאחר תחילת העבודות, 2018רק בינואר , 2011ליקויים אלה שהתגלו כבר בשנת 
ש אדריכל השימור המלווה את דוחות ליווי השימור הבאים, לצורך קבלת אישור לאכלוס הגי

התברר למחלקת השימור כי האדריכל לא היה מעורב  2018המבנה. עם הגשת הדוחות בשנת 
הליכי הבנייה; כי הוראות השימור לא קוימו; וכי חזית המבנה שיועדה לשימור פורקה חלק מב

דות, ובמקום זאת נעשה שחזור לחזית המבנה ללא מעורבות אדריכל ונעלמה בזמן ביצוע העבו
  השימור.

332 

הביא לידיעתה  2011כבר בשנת שאף ש השימור למחלקתמשרד מבקר המדינה מעיר בחומרה 
לא עשתה היא  ,קוימו לאהאבנים  לפירוקבנוגע הנחיות השימור  כיהשימור המלווה  אדריכל

 xxvii .את הנזק שנגרם לשימורשבע שנים כדי למזער במשך דבר 
333 

 ,פעמים 13מנם ביקרו באתר ומפקחים מטעם מחלקת הפיקוח על הבנייה אבביקורת נמצא כי 
  אך לא פיקחו על ביצוע הנחיות השימור כנדרש על פי ההיתר.

334 

ללא קיום הנחיות השימור, ללא ליווי אדריכל שימור וללא האבנים המקוריות  המבנה שחזור
 בדוגמה הבאה: מתואר, כפי שביותר בעייתיהתגלה כ

335 

אשר שוחזרו על  -חלונות עגולים בין שתי קשתות  -במבנה המקורי נמצאו "חלונות טאקה" 
ידי היזם עוד לפני התערבות מחלקת השימור. בעקבות הנחיות מחלקת השימור שניתנו לאחר 

, פורקו ושוחזרו החלונות עוד פעמיים, אולם בסופו של 2018דיווח האדריכל המלווה בשנת 
 החלונות בפעם השלישית נמצא כי הם שונים מאוד מהחלונות המקוריים. דבר גם לאחר שחזור 
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336 

4 ביאנקיניאנג'לו לוי  'הטאקה במבנה ברח ןחלו :4 ותתמונמקבץ 

 
 .2018מלווה, אפריל ה שימורהדוח ליווי אדריכל  :המקור

 
לפני פירוק חזית חלון טאקה מקורי  - 2011ספטמבר  -מימין למעלה 

 קודםחלון טאקה משוחזר  - 2017דצמבר  -משמאל למעלה  ; המבנה
חלון טאקה  - 2018ינואר  -מימין למטה  ; מעורבות מחלקת השימורל

משמאל  ; משוחזר לאחר קבלת הנחיות מחלקת השימור בפעם הראשונה
חיות מחלקת לאחר קבלת הנ חלון טאקה משוחזר - 2018אפריל  -למטה 

 השימור בפעם השנייה.
337 

ציין אדריכל השימור המלווה כי תהליך הבנייה נמשך זמן רב בשל  2019מינואר  בתשובתו
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 

הגביר את הדמיון בין ע שינויים חוזרים על מנת לומחלקת השימור אילצו את היזמים לבצ
 . החזית המשוחזרת לחזית המקורית

338 

אך היא נדרשה  ,2011בשנת  כברלידיעת מחלקת השימור  ההחריגה מהנחיות השימור הגיע
החריגה  .במבנה לשימור הפיך בלתי נזק נגרם שכבר ולאחרלעניין רק כעבור כשבע שנים 

מנעותה של מחלקת השימור מלפקח על ביצוע עבודתו של יההתאפשרה בין השאר עקב 
שלא נמסרו במועד, ועל דיווחיהם של  ,על דיווחיוהסתמכותה הבלעדית האדריכל המלווה ו

מהנחיות  ותברור ותלחריגהיו עדים , שהמפקחים מטעם המחלקה לפיקוח על הבנייה
למחלקת  ןעליהלא דיווחו  ולכןככאלה  ןאך לא זיהו אות ,השימור כפי שנכללו בתנאי ההיתר

 .השימור
339 

מקורה בגג רעפים. שתי קומות  של בית מגורים שוכןבשכונת הבוכרים  13יישא ברכה  'ברח .2
המאה העשרים, וחלקים אחרים נבנו לאחר מכן.  בעשור הראשון של חלק מהמבנה נבנה

 המבנה הוא בעל מאפיינים ייחודיים לתקופה וכולל חצר פנימית המרוצפת באבן. 
340  

וק המתאר הארצית לחיז ניתן היתר בנייה להריסת המבנה במסגרת תוכנית 2015בפברואר 
). היתר הבנייה הותנה בין היתר בשימור חזיתות 38תמ"א מה (י רעידות אדמבנים קיימים בפנ

המבנה ההיסטורי, במינוי אדריכל שימור מלווה ובהפקדת ערבות בנקאית להבטחת קיום 
 הנחיות השימור. העבודות באתר החלו סמוך למתן ההיתר.
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341 

חודשים לאחר תחילת העבודות, הגישה אדריכלית השימור לראשונה  16-, כ2016רק באוגוסט 
הוגש דוח הליווי המסכם. עם  2017, ובמאי 2016דוח ליווי שימור. עוד דוח ליווי הוגש בדצמבר 

הגשת הדוח המסכם התברר למחלקת השימור כי קירות פנימיים במבנה שיועדו לשימור 
המקורי של החצר הפנימית של המבנה שפורק ויועד לשימור לא נשמר נהרסו, וכי הריצוף 

להלן). אדריכלית השימור אומנם ציינה בדוח המסכם כי "נעשה  5תמונות מקבץ במלואו (ראו 
שימוש חוזר בריצוף אבן מקורי", אך בעקבות הערות מחלקת השימור הודתה כי הריצוף לא 

 . נשמר במלואו "בשוגג" וביקשה "לקבל הקלה"
342 

חודשים מקבלת היתר הבנייה, כאשר פגיעות חמורות בשימור כבר  16-יוצא אפוא כי רק כ
נעשו, קיבלה מחלקת השימור לעיונה דוח ראשון של אדריכלית השימור המלווה, ויש חשש כי 

 ר החלו. מחלקת השימור לא ידעה כלל לפני שקיבלה דוח זה כי העבודות באתר כב
343 

 13' יישא ברכה ברח הפנימית החצר ריצוף: 5 ותתמונמקבץ 

 
 2017מלווה, מאי השימור האדריכל של דוח ליווי  :מקורה
 

ריצוף  -משמאל  ;הריצוף המקורי של החצר הפנימית לפני פירוקו -מימין 
מהתמונה עולה כי בשחזור לא  .החצר הפנימית לאחר הפירוק והשחזור

 .במלואו ריצוף האבן המקורינעשה שימוש ב
344 

בביקורת נמצא כי במחלקת השימור הופקדה ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי ההיתר 
. ואולם מחלקת השימור לא השתמשה בסמכות הנתונה לה 13בנוגע למבנה ברח' יישא ברכה 

בינואר ולא חילטה את הערבות לאחר שהתברר כי הנחיות השימור לא קוימו. למעשה, עוד 
וכן הוחזרה ליזם הפרטי  ,למבנהבנוגע למתן טופס אכלוס ניתן אישור מחלקת השימור  2018

במלואן.  יושמוהערבות הבנקאית שנדרש להפקיד, אף על פי שהערות מחלקת השימור טרם 
בבקשתו לקבלת טופס אכלוס ציין היזם הפרטי עצמו כי הוא אינו מתנגד לעיכוב כתב יצוין ש

 .מחלקההישות עד ליישום מלא של דר הערבות הבנקאית במחלקת השימור
345 

לאחר  של בעל היתרבלבד לחלט ערבות  דהשנים נעשה ניסיון אח במשךכי לא זו אף זו, נמצא 
כי לא עמד בהנחיות מחלקת השימור. ואולם גם לאחר שבית המשפט קבע כי העירייה  שהתגלה

מוסמכת להפעיל את סמכותה ולחלט את הערבות באותן נסיבות, היא לא הפעילה סמכות זו 
כנגד בעל ההיתר. בהחלטתו התייחס בית המשפט לחומרת הנזקים שנגרמו לערכי השימור 

המבנה נהרס באופן ברוטלי, מבלי שהאבנים בין היתר כי " במבנה שלגביו ניתן פסק הדין וכתב
בהבהרת  .79בו סומנו כדי לאפשר את שיחזורו ומבלי שהדעת ניתנה לערך ההסטורי של המבנה"

נמסר כי הערבות לא חולטה במקרה זה משום  2019המשנה ליועץ המשפטי לעירייה מינואר 
יה עד לגמר ביצוע כל עבודות השימור, שהעירייה והיזם סיכמו כי הערבות תישמר בידי העירי

  וכשהסתיימו העבודות לשביעות רצון העירייה הוחזרה הערבות ליזם.
346 

למחלקת השימור כי הערבות הבנקאית נועדה להבטיח את מעיר משרד מבקר המדינה 
עניין שימור בתר חלקת השימור בתנאי ההישקבעה מעמידתו של בעל ההיתר בהנחיות 

                                                           
(פורסם במאגר ממוחשב,  םרושלימוסדות חינוך ע"ש מולא אור שרגא יזדי נ' עיריית י 09-733ם) -הפ (י  79

2.1.11.( 
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ההיתר וכן לשמש כלי הרתעה בידי העירייה מפני פגיעה שלגביהם ניתן המבנה או האתר 
בהם נמצא שהיזם הפרטי חורג מהנחיות השימור באופן מהותי, שבמקרים  .בערכי שימור

בסמכות הנתונה להן ויפעלו לחילוט הערבות  ישתמשוהעירייה ומחלקת השימור נכון ש
בה להשתמש תית יערבות בנקאית בלי שקיימת כוונה אמלהפקדת ה דריש .הבנקאית

להרתיע את בעל ופוגעת בכוח של כלי זה  הערבות אפוא לתכליתחוטאת  במקרים המתאימים
 שימור. הפגיעה בערכי מ ההיתר

347 

לשימור לא נקבעה ענישה מחמירה,  ובאתרים עבירה של עבודה אסורה במבנים בגיןיודגש כי 
שטחים שמש ל תוכניתכפי שנעשה בין היתר לגבי עבודות אסורות במקרקעין המיועדים ב

 בגיןענישה מחמירה  תיתכן כי קביעי. 80ציבוריים פתוחים ובמקרקעין המצויים בסביבה החופית
ה בת תיקון לשימור תוכל להגביר את ההרתעה מפגיעה שאינ ובאתרים עבודה אסורה במבנים

  .באתרים אלה
348 

 להחמרת בנוגע חקיקה תיקון קידום לשקול, ברהגורמים הנוגעים בד בשיתוף ,התכנון מינהל על
 .לשימור ואתרים במבנים אסורות עבודות של עבירה על הענישה

349 

למחלקת השימור כי ניהול מעקב שוטף אחר התחלות בנייה במבנים משרד מבקר המדינה מעיר 
ע למנובכך ו בעודו באיבו,קיום של הנחיות השימור -אי אתרובאתרים לשימור הכרחי על מנת ל

פגיעה בלתי הפיכה בערכי שימור. על מהנדס העיר לדאוג לשיתוף פעולה בין מחלקת השימור 
חלקת השימור יימסר כל המידע על התחלות בנייה ובין מוסדות התכנון העירוניים, כדי שלמ

 . תפקידה, דבר שיוכל לסייע בידה לבצע את במבנים ובאתרים לשימור
350 

גם  כי 2018בעירייה מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר על הבנייה מנהל מחלקת הפיקוח 
מידע על  מכתמסת, אלא וסדות התכנוןעל מידע סדור המתקבל ממ מסתמכת אינה מחלקתו

  פקחי מחלקת הפיקוח באתרי בנייה ברחבי העיר.מהנאסף בסיורים שמקיימים 
351 

של אדריכלי השימור המלווים, המקבלים את  משרד מבקר המדינה מעיר כי מתכונת העבודה
של האדריכלים  מובנהמטבע הדברים ניגוד עניינים  , טומנת בחובהשכרם מהיזמים הפרטיים

באופן בלעדי ומוחלט  להסתמךמחלקת השימור ל בכל הנוגע להגנה על ערכי השימור. על כן אל לה
ובלתי  , שיטתיתיא בקרה יזומהגם הלבצע , ועליה של אדריכלי השימור המלווים על דיווחיהם

לוודא שהיזמים הפרטיים מקיימים את הנחיות שיהיה באפשרותה כדי  ,על עבודתם תלויה
  xxviii.השימור

352 

מסרה העירייה שמאחר שבמחלקת השימור אין כוח אדם ייעודי בנושא הפיקוח על  בתשובתה

רה העירייה את מנגנון "אדריכל שימור מלווה". העירייה הבנייה במבנים ואתרים לשימור, יצ

מודעת לכך שלעיתים אין במנגנון זה די כדי להגן על מבנים לשימור, וכי דוחות אדריכל השימור 

המלווה אינם עונים באופן מספק על הצורך במעקב. העירייה הוסיפה כי בעקבות כל אלו גיבשה 

קת הפיקוח על הבנייה ומנהל אגף רישוי ופיקוח. על מחלקת השימור נוהל חדש, בתיאום עם מחל

פי הנוהל החדש, שטרם אושר, יידרש אישורה של מחלקת השימור כי מונה אדריכל שימור מלווה 

כתנאי לתחילת עבודות הבנייה, ותנאי זה יצורף להיתר הבנייה. כך תוכל מחלקת השימור לדעת 

ור, ומתי עליה לצפות לדוחות הליווי של אמורות להתחיל העבודות במבנה או באתר לשימ מתי

 אדריכל השימור. 
353 

 על הפיקוח מנגנוני את לשפר העירייה לסיונותיה שירואה בעין יפה את נ המדינה מבקר משרד

תנאי היתר הבנייה את מינויו על ובין היתר להוסיף  לשימור ואתרים במבנים המבוצעות עבודות

                                                           
עבירות מסוג זה  על 1977-החוק קובע אפשרות להטיל את כפל הקנס הקבוע בחוק העונשין, התשל"ז  80

(א) לחוק התכנון והבנייה. מדובר על אפשרות להטיל קנס בסכום של 243 סעיףועבירות נוספות המפורטות ב
 .ש"ח בלבד 226,000"ח במקום קנס של ש 452,000עד 
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 דוח מיוחד ירושלים

 

 בירושליםשימור מבנים ואתרים 

כאשר מונו אדריכלי שימור  גם ,לעילשבמקרים  , כפי שהוצגזאת עם. השל אדריכל שימור מלוו

  לשימור. במבנים פגיעה למנוע כדי די בכךוהגישו דוחות ליווי לא היה  מלווים
354 

השימור להמשיך ולהסתמך על דיווחיהם של אדריכלי ל העירייה ומחלקת שברצונן כל עוד 
, וכל עוד לא נוספים לתקן מחלקת השימור משרות של מפקחים ייעודיים בעלי השימור המלווים

מתכונת העבודה הקיימת של על העירייה ומחלקת השימור לשקול שינוי  -ידע בתחום השימור 
, כדי להבטיח הגנה על מים הפרטייםבין היזוניתוק הזיקה שבינם את מול אדריכלי השימור ו

ההתקשרות החוזית בין אדריכל  הסדרה מפורטת של אופןבאמצעות  לדוגמה ,ערכי השימור
  .השימור ובין היזם הפרטי

 

 סיכום
355 

של המאה חקיקתה של התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה בראשית שנות התשעים 
את ביטאה את ההכרה הלאומית בחשיבותם של אתרים היסטוריים לשימור והעשרים 

ערכם החברתי והתרבותי של האתרים  מלבדדורות הבאים. מען הם לעליה רוהמחויבות לשמ
בלתי מבוטל בשל היותם מקור משיכה והשראה גם ערך כלכלי  יש לאתרים אלה ,ההיסטוריים

לפעילויות מסחר ותרבות. עם זאת, לא אחת כרוכות פעולות השימור בפגיעה בזכויות קניין של 
להסדיר יש הכרח בהתערבות ציבורית חיצונית על מנת  בשל כל אלהבעל הנכס או של המחזיק בו. 

 .בהם לא ייפגעוערכי השימור  כילהבטיח על אתרים לשימור ו הגנהאת ה
356 

בעבודתם של הגורמים השונים  ניכריםליקויים  וז בביקורת העלהמשרד מבקר המדינה 
. ועדת השימור ומחלקת השימור ובכללם ,המעורבים בתהליכי השימור העירוניים בירושלים

אינו  , וכי תחום זהתחום השימור בירושליםבקיימים ליקויים בחינת מכלול הדברים מעלה כי 
 . הליקויים נוגעים להפעלת הכלים והסמכויות העומדים לרשותהגנה מספקתיחס ראוי ולזוכה ל

אתרים היסטוריים ומניעת מבנים ועל ערכי השימור ב התכנוניתלשם קידום ההגנה  העירייה
  .פגיעה בהםה

357 

גיבוש רשימת את  העירייהלא השלימה שכבר הוער בדוח הקודם,  כפי ,משני עשורים יותרזה 
שלא ומבנים ואתרים בעלי חשיבות היסטורית ואדריכלית  ,תוספת הרביעיתב כנדרשהשימור 

-כנכללו מועד סיום הביקורת בכר. פניהם לבלי הַ את  שינולחלוטין או  ונהרסנכללו ברשימה 
לפי התוספת הרביעית המעגנת את המבנים והאתרים  רשימתבלבד ב מבנים ואתרים 1,100

 אך, ברשימה להיכלל שמיועדים מבנים אלפיעוד  קיימים .מעמדם כמבנים ראויים לשימור
 .הושלמו טרם ברשימה הכללתם לצורך העירוניים השימור מגופי הנדרשות הפעולות

358 

בנוגע להרכבה של ועדת השימור, דבר העלול בין היתר לפתוח פתח להפעלת ליקויים נמצאו 
הסדרת לשקיפות דיוניה ונוגע לבכן נמצאו ליקויים  לחצים פסולים על גורמי המקצוע בוועדה.

עוד מצביעים ממצאי הביקורת על חולשתם של גורמי המקצוע  ניגודי העניינים של חבריה.
אחת לכך שנמנע מהם למלא את ייעודם ולהגן על נכסים שהם עצמם בעירייה, דבר שגורם לא 

 רואים בהם נכסים בעלי חשיבות היסטורית ואדריכלית גבוהה.
359 

עקרונות  ולפיהמדיניותה המוצהרת של עיריית ירושלים  שלמרות מלמדיםממצאי הביקורת 
ועל אף הערך הכלכלי המגולם בשימורם של אתרים פיתוח העיר, בנדבכי יסוד הם השימור 

מוביל ומשפיע, ונדרשים מאמצים רבים  אמצעיות יהיסטוריים ברחבי העיר, השימור רחוק מלה
 כדי לקדם החלטות במוסדות התכנון בדבר שימורם של אתרים העומדים בסכנת הרס או שינוי.

360 

 את לתקןומינהל התכנון  העירייה עלוהאתרים בירושלים,  שימור המבנים את לקדם כדי
 עובדי של המודעות את להגביר עליהםכמו כן,  .קודם אחת עהש ויפהזה,  בדוחשצוינו  הליקויים
 הנתונות הסמכויות בכל ולהשתמש ואתרים מבנים שבשימור לחשיבות העיר ותושבי העירייה

 .הםב פגיעה למנוע כדי להם
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 דוח מיוחד ירושלים

 

 בירושליםשימור מבנים ואתרים 

 

i  הנוגע בכליה משולבת ומתואמת ירא אינו משקףהוא ו ,נעשה טלאי על טלאי בירושליםההסדר התכנוני 
 מבנים ואתרים בעירלשימור

ii עיר ירושלים, המשופעת באתרים ומבנים לשימור, פוגע בתכנון העירוני נוגע לכוללת ב רשימת שימורעדרה של יה
 דובמדיניות השימור כאח

 
iv  על דיווחיהם של המפקחים מטעם המחלקה לפיקוח על הבנייה, שייתכן  השימור נשענתהבקרה שמבצעת מחלקת

 שבשל היעדר הכשרה ומומחיות מתאימות לא זיהו חריגות מהנחיות מחלקת השימור
v  בירושלים העירוניים השימור בתהליכי המעורבים השונים הגורמים של בעבודתם ניכרים ליקוייםבביקורת זו עלו ,

 מספקת ולהגנה ראוי ליחס זוכה אינו השימור תחוםכי  מעלה הדברים מכלול ובחינת
vi  המחייבות  תוכניותאישור בלשימור או  תוכניותהכנת המעיטה ב כי עיריית ירושליםהקודמת העלתה הביקורת

 השימור כרוך בעלויות גבוהותומאחר ש ,מחשש שיוטל עליה לשלם פיצויים בסכומים גדולים ,שימור
vii בנוגע לאישור תוכנית מתאר  "גרירת הרגליים"ולוועדה המחוזית על  ת ירושליםמשרד מבקר המדינה מעיר לעיריי

 המותירה את העיר הגדולה בישראל ללא תכנון מתארי מאושר כדין ,לירושלים
viii בקביעת הוראות שימור מגבילות נובעת ככל הנראה גם משיקולי תקציב ונקבעה  מדיניותה של העירייה להמעיט

 בקביעת הוראות כאלהללא גיבוש תשתית עובדתית מלאה בדבר העלויות הכרוכות 
ix  נדרשים מאמצים רבים כדי לקדם ומשפיע, ו ערך מרכזי ים מלראות בשימוררחוק עדייןבעיר  מדיניותהקובעי

 .יאו שינו ריסהבסכנת ה דבר שימורם של מבנים המצוייםבבוועדות התכנון החלטות 
x  כגון הענקת מענקים והלוואות והקמת  ,בכלים נוספים לקידומם של ערכי השימור להשתמשעל עיריית ירושלים

 ומעמדה כבירה וכעיר תיירות קרנות, בייחוד נוכח מספרם הרב של המבנים והאתרים בעיר
xi  ֶמייעצת לוועדה אחרת שגם בראשה הוא עומד עלול להעמידו במצב של ניגוד הסדר שבו אדם עומד בראש ועדה ה

 חוות הדעתמתן מצב אבסורדי המייתר לכאורה את ולהביא לעניינים מוסדי 
 

xiii יאפשר לגורמי  באמצעות מינוי נציגים מקצועיים נוספים בעלי דעה מייעצת ת השימורחיזוק הדרג המקצועי בוועד
  עליהם פסול לחץ הפעלת מפני החשש את ויצמצם המקצועית עמדתםהמקצוע להביע בחופשיות את 

xiv  בטיפול בעבירות הבנייה החמורות שהתגלו במקרקעין  עיריית ירושליםטעם חמור לפגם נמצא בהשתהותה של
 , דבר העלול לעורר חשש למשוא פניםשלחבר המועצה לשעבר יש זיקה אליהם

xv חבר  אם לשאלה בנוגעלהגיע למסקנה מבוססת א היה אפשר ולכן ל, מידעהוצג די  לאיועץ המשפטי לעירייה ל
 תדיר באופן"ן נדל ביזמות עוסקהמועצה לשעבר 

xvi מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שוועדת השימור של עיריית ירושלים הפסיקה לציין את שמות  משרד
 2016המשתתפים בדיוניה מספטמבר 

 
xviii יבוש ואישור של רשימה כוללת ג-על אימבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים על התעלמותה מהוראת הדין ו משרד

  שנה 20-יותר מ של מבנים ואתרים לשימור בתחום שיפוטה זה
xix  מדויק וזמין הנוגע למבנים או  מלא,לפעול ליצירת מוקד ידע אחד מחייב המאפשר קבלת מידע עיריית ירושלים על

 אתרים לשימור
xx   מכוח הסמכויות הנתונות  החמאם במבנה השימור בערכי הפגיעה המשך למניעת פעולות נקטה לאעיריית ירושלים

 לה
xxi  בית יהודה, אשר הוכר כמונומנט בתוכנית מתאר עירונית, נהרס עד היסוד, זאת לכאורה עקב דרך פעולתם הכושלת

 של הגורמים האמונים על הנושא, ובראשם מהנדס העיר עצמו
xxii  ומם הנמוך של שיקולי באופן מובהק את מק הממחיש -ובייחוד של מהנדס העיר  -דרך פעולתם של כל הגורמים

 וסותרת את מדיניותה המוצהרת של העירייה בנוגע לשימור השימור בסדר העדיפות העירוני
xxiii  ניכר כי המחסור בכוח אדם במחלקת השימור פוגע בתפקוד המחלקה ואינו מאפשר טיפול מיטבי ואיכותי בכל

 ועקב כך נפגעים מבנים לשימור מגוון הנושאים שלהם היא אחראית,
xxiv מהלכים אשר הביאו להריסת הגדר ועמודי השער ההיסטוריים ברח' יפו יש כדי לבטא את הכשלים בממשקי ב

 העבודה בין מחלקת השימור, ועדת השימור ויתר הגורמים 
xxv מעיר לעיריית ירושלים כי עליה לבחון באופן מעמיק כיצד קרה שגורל רכיבים שימוריים מבקר המדינה  משרד

 הגורם המתאים ביותר בעירייה לדון בו יון אצללדמובהקים לא הובא 
xxvi להריסתם המוחלטת והבלתי הפיכה של גדר האבן ועמודי השער ההיסטוריים  הביא המתואריםהליקויים  מכלול

 באופן מובהק את מקומם הנמוך של שיקולי השימור בסדר העדיפויות העירוני ממחישו
xxvii  לאהאבנים  לפירוקבנוגע  יההנחיות כילמחלקת השימור השימור המלווה  אדריכל הודיע 2011שכבר בשנת אף 

 לא עשתה דבר במשך שבע שנים היא  ,קוימו
xxviii  שכרם מהיזמים הפרטיים, טומנת בחובה מטבע מתכונת העבודה של אדריכלי השימור המלווים, המקבלים את

 הדברים ניגוד עניינים מובנה של האדריכלים בכל הנוגע להגנה על ערכי השימור

                                                           



 ירושלים -דוח מיוחד 
 

 מרחב התפר
 מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המדינה. פרסומם ללא נטילת רשות מטעם המבקר 

 [נוסח משולב]. 1958-המדינה, התשי''ח) לחוק מבקר 3(א)(28אסור על פי סעיף 

 עוטף ירושליםגזרת עברים במוהמרחב התפר 
 תקציר

 

 רקע כללי
 

לאשר את  הביטחוני) הקבינט -ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן  1ההחליט 2002 ץבמר
התוכנית נועדה לקיים בגזרת עוטף ירושלים פעילות למניעת טרור  ."עוטף ירושלים" כניתות

כנית כללה הקמת ותשב"חים) לישראל. ה -ולסכל הסתננות של שוהים בלתי חוקיים (להלן 
בגזרת עוטף לזיהוי ו אמצעים טכנולוגיים לתצפיתהתקנת והמכשול)  -מכשול פיזי (להלן 

 מעברובניית מעברים לשם פיקוח על  ,כשוללאורך המ פת, קיום פעילות ביטחון שוטירושלים
של תוואי המכשול בגזרת עוטף ירושלים הוא  אורכו .מעבר כלי רכב ומעבר סחורות ,הולכי רגל

מערב; את -מצפון חורוןוהוא מקיף את היישובים גבעת זאב, גבעון החדשה ובית  ,ק"מ 145
 . השכונות נווה יעקב ופסגת זאב ממזרח; ואת יישובי גוש עציון ובית"ר עילית מדרום

  

, של ירושליםהשיפוט לתחום במלואו אינו חופף שאושר בגזרת עוטף ירושלים תוואי המכשול 
למכשול נותרו  ממזרחיצוין כי . )איו"ש -שכן חלק ממנו עובר באזור יהודה ושומרון (להלן 

בתחום השיפוט של ירושלים. אחת הסוגיות המרכזיות והחשובות ביותר שכונות המצויות 
יר בכלל ובתוכנית עוטף ירושלים בפרט היא שמירת מרקם החיים הסב 2התפר מרחב בתוכנית

 צידי המכשול בד בבד עם הקפדה על הביטחון. של האוכלוסייה משני
  

את חלוקת  מסדירה) 43החלטה ב/ -(להלן  14.12.05-מ 43ב/הקבינט הביטחוני החלטת 
הגופים  לאבטחת המעברים ולהנחיה מקצועית ואת תפקידי בנוגע האחריות בין הגופים השונים

) 3"רלוטהאגף ל -. המטה ללוחמה בטרור (להלן הללו בכל הקשור לאבטחת המעברים ותפעולם
האחראי לשפר את התיאום  ,המעברים ותפעולם אבטחתכגורם מסדיר לעניין זו נקבע בהחלטה 

 ה לאומית.יבין הגורמים השונים הפועלים בתחום אבטחת המעברים ותפעולם מתוך ראי
  

פרסם מבקר המדינה דוח בנושא המכשול והמעברים בעוטף ירושלים, שבו הועלו  2009-ב
-הדוח מ -ליקויים הנוגעים להקמת המכשול והפעלתו וכן לפעילות המעברים בגזרה (להלן 

משרד מבקר המדינה דוח בנושא פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור פרסם  2011-ב .4)2009
פרסם משרד  2017-ב .)2011-הדוח  מ -מעברי עוטף ירושלים (להלן ובכלל זה  5שומרוןהיהודה ו

 -(להלן  20116-ממבקר המדינה דוח מעקב אחר תיקון הליקויים המרכזיים שהועלו בביקורת 
וחלקם לא  ,נו כללחלק מהליקויים לא תוקבו נמצא כי ו ,)2017-הביקורת הקודמת או הדוח מ

 והצורך ,גיסא מחד ירושלים על בהגנה מרכזי כנדבךנוכח חשיבות המכשול  ם.במלואנו תוק
בשמירה על מרקם החיים הסביר של האוכלוסייה משני צידי המכשול מאידך גיסא, שב ועשה 

 מבקר המדינה ביקורת בנושא זה.

                                                           
 
 .13.3.02-מ 57החלטה ב/  1
, שתכליתה מניעה וסיכול של מרחב התפר הוא רצועה גיאוגרפית המשתרעת משני צידי הקו הירוק   2

 .ישראל מדינת לתוך"ש) איופעילות חבלנית עוינת (פח"ע) מאזור יהודה והשומרון (
לייעל את דרכי המלחמה בטרור  ,בין היתר ו,המטה הי י. תפקיד1996הוקם באפריל  במל"ל מטה לוט"ר  3

להגביר את התיאום ושיתוף הפעולה  וכן כניות פעולה,וזום תיקביעת יעדים וילי גיבוש המלצות דעל י
האגף לביטחון פנים ומטה לוט"ר  ואוחד 2017בנושא המלחמה בטרור בין הגופים הביטחוניים. בשנת 

  .ביטחון פנים ועורף ,לוט"רלאגף  - לאגף אחדועורף 
  .64, עמ' "המכשול והמעברים בעוטף ירושלים" ,)2009(א 59דוח שנתי מבקר המדינה,   4
 . 13, עמ' ""פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון ,)2011(א 61דוח שנתי מבקר המדינה,   5
ממצאי  -), "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון 2017( ב67 שנתי דוחמבקר המדינה,   6

 . 1797מעקב", עמ' 
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 ביקורתהפעולות 
  

התפר  מרחבעל משרד מבקר המדינה ביקורת  עשה 2018נובמבר עד  2017אוקטובר בחודשים 
 ובמעברים במכשול הביטחונית הפעילות. בביקורת נבחנה עוטף ירושלים גזרתעברים במוה

הליקויים כמו כן נבדק האם תוקנו  .ירושלים עוטף בגזרת החיים מרקם על והשפעתה
 "רלוטל אגףב נעשתה הביקורת. בדוחות הקודמים הנוגעים לעוטף ירושלים המרכזיים שהועלו

רד משבמשרד רה"ם),  -במשרד ראש הממשלה (להלן , המל"ל) -במטה לביטחון לאומי (להלן 
 משטרת ישראלב, )לבט"פהמשרד  -לביטחון הפנים (להלן משרד ב, )הב"טמש -הביטחון (להלן 

ת השב"כ), ברשו -ירות הביטחון הכללי (להלן שבבמינהל האזרחי, , צה"לב, המשטרה) -(להלן 
 האוכלוסין וההגירה וברשות המעברים היבשתיים.

מבקר המדינה הליך של שיתוף עבור משרד  צעוב 2018 ומאי אפריל בחודשיםציבור: ה שיתוף
 שיתוף מטרת). הציבור הליך שיתוף - הליך הביקורת (להלןתציבור תושבי מזרח ירושלים ב

. בכל הנוגע לשירותים שהם מקבלים תושביםלקבל ממקור ראשון עמדות של  הייתה הציבור
 הפעילות ובהם שונים נושאים נבחנו, היוועצות קבוצות בחמש תושבים 42 השתתפו בוש, בהליך

 .במעברים והתנאים
 
 

 הליקויים העיקריים
 

 במכשולות פרצ
  

 בגזרת המכשול תוואי לאורךפרצות  שתי נותרו) הביקורת סיום מועד -(להלן  2018 בנובמבר
"ש לירושלים ובכך איוכניסה של שב"חים משטחי  מאפשרות אלה פרצות. ירושלים עוטף

חדר מחבל מחברון לירושלים דרך  7.2.19-לציין כי ב חשוב .iישראלאת ביטחון תושבי  מסכנות
 היישובמ 19ז"ל, צעירה בת  אנסבכראורי  אתיעל  -עין ביערבאכזריות  ורצחהפרצות  אחת
 .תקוע

 
 

 פערים בתקשורת בין הכוחות הפועלים בגזרת עוטף ירושלים

  

 של"ב) מג -(להלן  הגבול משמר של הסיור כוחות"ל, צה של בנימין חטיבת של הסיור בין כוחות
 וביעילות הכוחות בין בתיאום הפוגעים קיימים פערי תקשורת ישראל ומשטרת ירושלים עוטף

  .פעילותם
 

 ביצוע החלטת ראש הממשלה בנוגע לאזרוח המעברים-אי
  

 ולאזרח את דאז אריאל שרון ז"ל לאשר את תוכנית המל"ל ראש הממשלההחליט  2005בשנת 
  .מעבר שום ועד מועד סיום הביקורת לא אוזרחשנים,  13-חלפו כ . מאזמעברי עוטף ירושלים

 
 יש כי ,, מר בנימין נתניהוראש הממשלהבמועד סיום הביקורת חלפו ארבע שנים מאז קבע 

להנחיית ראש הממשלה  בהתאם"ל המל שהכין ההצעות , אולםהאזרוח נושא את לעומק לבחון
 שנים מספר של עיכוב .דברים של לגופם וכרעוה לא לאיוממ הביטחוני בקבינט נדונו עדיין לא

צורך ה כשמובא בחשבון גם - ובהכרעת הדרג המדיני לגביו לדיון חשובכה  נושא בהבאת
 .סביר אינו - נושאים אחרים בתיעדוף
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 עיכוב בפתיחת מעבר מצודת אדומים
  

המשרד מועד סיום הביקורת אולם, ב .2018במאי  מההושל מעבר מצודת אדומיםהקמתו של 
במועד המעבר  הפעלת-נוסף לכך, אי ו.להפעלת כיםערועדיין לא היו ומשטרת ישראל "פ לבט

ש"ח ואשר נועד  מיליון 220-כהושקעו  בוש ,7המזרחי הטבעת כביששל  פתיחתואת עיכבה 
 .והפלסטינית הישראלית האוכלוסייהלשפר את מרקם החיים של 

 

 היעדר איוש המעברים בבוגרי קורס מפקדי מעברים 
  

 המפקדיםישראל פיתחה וקיימה קורס ייעודי להכשרת מפקדי מעברים, אולם לא כל  משטרת
 והליובקיאותם בנ ועיותםעל מקצ השפעהלהיות לכך  ויכולההם בוגרי הקורס,  במעברים

  .הבידוק
 

 בכשירותם המבצעית  ופערים מאבטחים במעברי עוטף ירושליםמחסור ב
  

 ובפעילות בביטחון פוגע אשר ירושלים עוטף במעברי במאבטחים וניכר מתמשךמחסור  קיים
 ריענון בימי משתתפים אינם ירושלים בעוטף המאבטחים, זה מחסור בשל. iiבמעבריםהשוטפת 

 .המבצעית בכשירותםהפוגע  דברהמשטרה,  בנוהל כנדרש הכשרה
 

התנגדות המשטרה ליישם את ההחלטה בנוגע להנחיית השב"כ במעברי עוטף 
 ירושלים

  

את  מיישמת לאאף הערות קודמות של מבקר המדינה, המשטרה  ועל 43/ב החלטה חרף
בתחום הטיפול  הסמכות לו אשרלהתנגד לקבל את הנחיות השב"כ,  וממשיכה 43החלטה ב/

 פגיעהמשום  יש הקיים במצב .ההחלטה לשינוי פועלת אינה היא ומנגד, 8הביטחוני בנוסע
 תקין. במינהל

 

 ירושלים עוטף במעברי בידוק בנוהלי עמידה-אי
  

  בשנים שקיימה תרגיליםמתוך ארבעה  בשניים כי, המשטרה מצאה ביתוניאהסחורות  במעבר
 לנוהלי בהתאם עליהם המוטל התפקיד את הצבאית המשטרה חיילילא ביצעו  2017 - 2016

 .הבידוק
 

-השלמת פיתוחה של המערכת הממוחשבת לרישום עוברים ותנועות -אי
 "רעו"ת"

  

לשמש מערכת  מערכת רעו"ת או המערכת) נועדה -(להלן המערכת הממוחשבת "רעו"ת" 
פלסטינים וכן לבעלי דרכונים זרים, , השבים הישראליםועוברים הרישום לבקרה ולאחודה 

 על ההחלטה התקבלה מאז שנים 12-מ יותר חלפו הביקורת סיום במועד .העוברים במעברים
 צפוימועד  ואין, הושלם טרם הפיתוחמיליון ש"ח,  28בפיתוחה  שהושקעו ואףהמערכת,  פיתוח

 .לסיומו

                                                           
 
 הכניסה לצומת סמוך ,1' מס כביש לבין, ענתות ליישוב לכניסהסמוך  ,437 כביש בין מחברה כביש  7

 נפרדים. ושל פלסטינים בשני נתיבים  ישראליםכיוונית של -אפשר תנועה דוהכביש י .עיסאוויהשכונת ל
 ברכבו.או  מיטלטלין הנמצאים עליו - תחום הטיפול הביטחוני בנוסע עוסק בבידוק אדם וכבודתו  8
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 ההמלצות העיקריות
  

 המשטרה"ט, משהב על, ירושלים עוטף בגזרת במכשול הפרצות בשל הקיים הסיכון נוכח
 .סיכוןהמענה הביטחוני המיטבי לצמצום ה את מספקים הםוצה"ל לוודא כי 

  

בעיית  תיפתר החדשיםמשטרת ישראל וצה"ל לוודא כי לאחר רכישת מכשירי הקשר  על
 התקשורת בין הכוחות בשטח. 

  

והפעולות שנעשו מאז לקידום אזרוח המעברים  2005החלטת ראש הממשלה דאז בשנת  נוכח
נושא אזרוח מעברי עוטף  את יביא"ל שהמל ראויהעדיפויות הביטחוני לעת הזו,  סדר ונוכח

 השיקולים כל את שישקול כדי האפשרי בהקדם הממשלהפני ראש ל דיוןירושלים ל
המקורות התקציביים לכך  וקביעתלהנחות על אזרוח המעברים  אם סופיתיכריע ו הרלוונטיים

  .כנו על המצב את ולהותיר אזרוחם על ההחלטה את לבטל או
  

נוכח הסיכום התקציבי שנקבע בין משרד האוצר למשרד לבט"פ בנושא המשאבים להפעלת 
"פ לוודא כי מעבר מצודת אדומים, יפעל במתכונת לבטהמשרד  עלמעבר מצודת אדומים, 
 מלאה בהקדם האפשרי. 

 
אייש את ל המשטרה עלהנדרשים ממפקדי המעברים,  יםפיקודיהו יםניהוליה הכישורים נוכח

ייעודי, ועליה להכין  הכשרהמעברי עוטף ירושלים כדבר שבשגרה במפקדים שעברו קורס 
 לשם כך. ושיבוץכנית הכשרה ות

  

 הנדרשת המבצעית במעברים הכשירות למאבטחים כי לוודא"פ לבטהמשרד על המשטרה ו על
 .לאלתר במאבטחים למחסור פתרון ולמצוא

  

את הדרך לקיים את  -"כ השב עם יאוםבת -"פ להנחות את המשטרה למצוא לבטהשר  על
  .ה, או לחלופין לפעול לשינוי43החלטה ב/

  

לכך שחיילי המשטרה הצבאית יבצעו את  דאוג, ועל צה"ל ללמעברים האחראית, המשטרה על
 תפקידם תוך הקפדה על עמידה בנוהלי הבידוק, זאת כדי לשפר את איכות הבידוק במעברים.

  

 להשלמת לפעולמערכת רעו"ת חדשה ועדת ההיגוי לפיתוח כגוף שמוביל את מל"ל, על ה
, הפיתוח המשךל אחראי גורםה לפיתוח השותפים הגופים עם ולקבוע האפשרי בהקדם פיתוחה

 . ביניהם תקציבי לשיתוף מנגנוןקביעת ו תוך עמידה בזמנים מוגדרים
 
 

 סיכום
  

ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל ומקום מושבם של מוסדות השלטון וסמליו. לעיר 
מעמדה ירושלים זיקות רבות לאוכלוסיות מגוונות בהיבט הפוליטי, הדתי והלאומי. נוכח 

, להיערכות נאותה בגזרת עוטף ירושלים נודעת חשיבות ביטחונית המיוחד של ירושלים
את רמת הביטחון האישי של תושבי ישראל בכלל  הצורך לשפרמהמעלה הראשונה. ומדינית 

המשמש  ,המכשול בגזרת עוטף ירושליםהביא להקמת  ,ותושבי אזור עוטף ירושלים בפרט
הולכי נועדו לפקח על מעבר נדבך מרכזי בהגנה על ירושלים. המעברים בגזרת עוטף ירושלים 

 . פיגועי טרור בישראל והסתננות לתחומהולמנוע ישראל , כלי רכב וסחורות בין איו"ש לרגל
  

אזרחים ישראלים, פלסטינים,  ,בין היתר ,כולל הרכב האוכלוסייה המשתמשת במעברים
זו במעברים מגוונת תושבי מזרח ירושלים, דיפלומטים ותלמידים. הטיפול באוכלוסייה 

ברגישות ובהתחשבות מחד גיסא, והקפדה על כללי  פעולהמחייב מקצועיות, מיומנות, ויכולת 
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   זהירות וביטחון מאידך גיסא.
  

חיוב את הפעולות שנקטו משרד הביטחון, צה"ל ומשטרת במשרד מבקר המדינה מציין 
ישראל להשלמת מרבית תוואי המכשול בגזרת עוטף ירושלים ולשדרוג המעברים ושיפור 

מענה מיטבי  להבטיח כדי ,הביטחוןאת שיתוף פעולה הנבנה בין גורמי ו השירות הניתן בהם
לעמידה  בנוגע משמעותיים ליקוייםום הביקורת נותרו זאת, במועד סי עםהאיומים. כנגד 

 ולכשירות למפקדים הנדרשת להכשרה ובנוגע הביטחוני והבידוק האבטחהבנוהלי 
כניסה  ותאפשרמ אשר במכשול פרצותשל  ןעל כך, המשך קיומ נוסף .במעברים  המאבטחים

  .ישראלאת ביטחון תושבי  מסכן"ש לירושלים איושל שב"חים משטחי 
  

המעברים לביטחון תושבי מדינת ישראל ולהבטחת מרקם חיים המכשול ונוכח חשיבותם של 
ממשלת ישראל לממש את , על המכשולדי ישל קבוצות האוכלוסייה השונות משני צתקין 

החלטותיה בנוגע להשלמת תוואי המכשול ולקבל החלטה בנוגע לאזרוח המעברים בגזרת 
ובכלל העוסקים בביטחון השוטף במעברים ולאורך המכשול, כלל הגופים עוטף ירושלים. על 

לפעול לשיפור שיתוף הפעולה ו להמשיךצה"ל, משטרת ישראל והמשרד לבט"פ, על זה 
משרד הביטחון, צה"ל על . במעברים הביטחוני הבידוקאת ולשפר את האבטחה  כדי, הםיבינ

לתיקון הליקויים שנותרו כדי לאפשר רמת ביטחון גבוהה  דיחוי ללא לפעולומשטרת ישראל 
זאת תוך שמירה על האיזון העדין בין  לתושבי ירושלים ולבאים בשעריה, תקיןומרקם חיים 

 הישראלית והפלסטינית. יהיהאוכלוסרווחת ובין רכי הביטחון וצ

 
 

 

  מבוא

 
כנית מקיפה וועדת השרים) ת -אישרה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן  2001ביולי 

על  במטרה לספק מענה לאיומים הביטחוניים 10כנית מרחב התפר)ות -(להלן  9למרחב התפר
בכל  למניעת טרורכנית נועדה לקיים פעילות ואיו"ש). הת -מאזור יהודה ושומרון (להלן  ישראל

שב"חים) לתחומי ישראל, החודרים  -ים (להלן בלתי חוקי של שוהיםהסתננות  ולסכלהמרחב 
בשלוש דרכים: טיפוס על החומה באמצעות חבל, הברחה באמצעות כלי רכב והצגת תיעוד 

 כנית עוטף ירושליםוהחליטה הממשלה על ביצוע ת 2001בדצמבר (היתר כניסה) מזויף במעבר. 
ת כללה, בין כניותה. 11הביטחוני הקבינט אישר אותה 2002 ץבמרו ,כנית מרחב התפרוכחלק מת

, בגזרת עוטף ירושליםלזיהוי ו אמצעים טכנולוגיים לתצפיתהתקנת היתר, הקמת מכשול ו
הולכי מעברים לשם פיקוח על מעבר  16לאורך המכשול ובניית  פתקיום פעילות ביטחון שוט

 במשרד תפרו גבולות נהלתימ באמצעותמנוהלת כנית מרחב התפר ות. כלי רכב וסחורות ,רגל
האחראים קבלנים הבעיקר להתקשרויות הכספיות עם  האחראית ,"ט)משהב -הביטחון (להלן 

בפיקוד  "קשת צבעים" נהלתימובאמצעות ולפיקוח עליהם, להקמתו ולתחזוקתו של המכשול 
  ו.לאפיון מרכיביו והמרכז של צה"ל, האחראית לתכנון תוואי המכשול, לתכנון הקמת

  
, של ירושליםהשיפוט לתחום  במלואו חופף אינו ,שאושר ירושלים עוטף בגזרת המכשול תוואי

                                                           
 
, שתכליתה מניעה וסיכול של מרחב התפר הוא רצועה גיאוגרפית המשתרעת משני צידי הקו הירוק  9

  .ישראל מדינת לתוך"ש) איוחבלנית עוינת (פח"ע) מאזור יהודה ושומרון ( פעילות
 ., "תכנית מרחב התפר"18.7.01-מ 24ב/ החלטה  10
 .13.3.02-מ 57החלטה ב/   11
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שכונות נותרו כלומר מחוץ לתוואי,  ,למכשול ממזרחיצוין כי איו"ש. שכן חלק ממנו עובר ב
מחנה הפליטים שועפאט  ביותר הןהגדולות השכונות  בתחום השיפוט של ירושלים. הנמצאות

 למכשול ממזרח שנותרו בשכונותמתגוררים  2018 שנתב ,שונותהערכות  לפיושכונת כפר עקב. 
אחת  .12)שב"חים( פלסטינית זהות תעודת בעלי הםמ ניכר חלק, תושבים 140,000עד  120,000

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 

: תושבי האלה יהאוכלוסיהקבוצות לבעיקר  נוגעתסוגיית מרקם החיים הקפדה על הביטחון. 
פלסטינים תושבי ו לצידו המערבי,לעבור  רח למכשול המבקשיםירושלים המתגוררים ממז

  '.וכדשירותים רפואיים תעסוקה,  לצורכיאיו"ש המבקשים להיכנס לירושלים 
  

מעבר אחד כלי רכב ולהולכי רגל, ל יםמעברעוטף ירושלים כוללים בגזרת  המעבריםכאמור, 
כניסה ה הינים אסורסטפל לכלי רכבהרכב מיועדים לישראלים בלבד (כלי  מעבריסחורות. ל

 פלסטיניותלהעברת סחורות  לישראל למעט באישורים חריגים). מעבר הסחורות מיועד
הולכי הרגל ל םמעבריה ."שבאיופלסטיני  ליעד"ש לישראל ולהעברת סחורות מישראל מאיו

למעבר תושבים משכונות ירושלמיות שממזרח לתוואי התפר, למעבר של משמשים בעיקר 
בעלי דרכונים זרים למעבר של תרים מיוחדים (כגון היתרי עבודה), וכן יסטינים בעלי הפל

דרך מעברי עוטף  ,2018פברואר מנהלת קשת צבעים יעל פי נתוני מ"ש לישראל. איומשטחי 
ובכלל  ,כלי רכב 125,000-כותושבים ואזרחים  307,000-יום כמדי לירושלים  ירושלים נכנסים

 .נים בעלי היתרי עבודה בישראלפלסטי 13,000-זה כ
  

ללוחמה מטה ה כי) 43החלטה ב/ -(להלן  14.12.05-מ 43ב/הקבינט הביטחוני קבע בהחלטה 
מסדיר ה הוא הגורם המל"ל) -שבמטה לביטחון לאומי (להלן  13)"רלוטהאגף ל -בטרור (להלן 

האחראי לשפר את התיאום בין הגורמים השונים  והוא המעברים ותפעולם אבטחתלעניין 
של האגף  העיקרי תפקידו ה לאומית.יהפועלים בתחום אבטחת המעברים ותפעולם מתוך ראי

 המוקצים המשאבים לחלוקת הרצוי הקדימויות סדר על לממשלה להמליץ הוא ללוט"ר
 המשתתפים הגורמים בין גזרה גבולות ולהגדיר מחלוקות בפתרון לסייע, המעברים לאבטחת
 תיעשה המסדיר הגורם של ההחלטות קבלת כי ,בהחלטה נקבע עוד. המעברים באבטחת
 , וכי4414/ב' מס לאומי ביטחון לענייני השרים בהחלטת 2005בדצמבר  שגובש למנגנון בהתאם

שמש גורם מנחה תמחלקת מעברים)  -תשתיות במשטרת ישראל (להלן המחלקת המעברים ו
ושירות טיפול הביטחוני במטען במעברי הסחורות, ולבמעברים  לאבטחה הפיזיתבנוגע 

  .שמש גורם מנחה בנוגע לבדיקת הנוסע וכבודתוהשב"כ) י  -הביטחון הכללי (להלן 
  

קבעה את חלוקת האחריות הביטחונית בין צה"ל למשטרת  30.4.06-מ 4784החלטת ממשלה 
את האחריות לביטחון הפנים ולסדר הציבורי  ישראל, ולפיה יש "להטיל על משטרת ישראל

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 

ל ירושלים הנמצאות מחוץ שבמרחב התפר בשטח מדינת ישראל ובשכונות בשטח המוניציפלי ש

                                                           
 

מתושבי השכונות שממזרח למכשול הם שב"חים; על פי הערכת  30%על פי הערכת עיריית ירושלים   12
 מתושבי השכונות הללו הם שבח"ים. 50%המשרד לענייני ירושלים 

לייעל את דרכי המלחמה בטרור  ,בין היתר ו,המטה הי י. תפקיד1996הוקם באפריל  במל"ל מטה לוט"ר  13
להגביר את התיאום ושיתוף הפעולה  וכן כניות פעולה,וזום תיקביעת יעדים וילי גיבוש המלצות דעל י

האגף לביטחון פנים ומטה לוט"ר  ואוחד 2017בנושא המלחמה בטרור בין הגופים הביטחוניים. בשנת 
 .יטחון פנים ועורףב ,לוט"רלאגף  - ועורף לאגף אחד

מסדיר לקבוע בידי מי האחריות לנושא מסוים, מה הגורם הקובעת כי בסמכותו של  44החלטה ב/  14
מקרים במסדיר יפעל רק הגורם הם קשרי הגומלין בין הגורמים השונים. ה תכולתה של האחריות ומה

מסוים ואין ביניהם  ריבוי גורמים שעוסקים בתחום כאשר ישאו  ,אחראי לתחום מסויםלא מונה בהם ש
 .תיאום
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 ".    לשטח עוטף ירושלים
  

צה"ל מממש את האחריות הביטחונית שהוטלה עליו בגזרת עוטף ירושלים באמצעות שתי 
חטמ"ר) עציון, הנושאת באחריות הביטחונית ממזרח לתוואי  -חטיבות: חטיבה מרחבית (להלן 

ן; וחטמ"ר בנימין, הנושאת המכשול, בחלקו הדרומי של עוטף ירושלים לכיוון גוש עציו
 זה ובכללבאחריות הביטחונית ממזרח לתוואי המכשול, בחלקו הצפוני של עוטף ירושלים, 

 .ירושלים של השיפוט לשטח השייכת עקב כפר בשכונת
  

האחריות לניהול המעברים הוטלה על משטרת ישראל והיא מממשת אחריות זו באמצעות 
כוחות מג"ב של עוטף ירושלים שפועלים בכפיפות למפקדת מג"ב יחידת המעברים ובאמצעות 

עוטף ירושלים ומחוז ירושלים של משטרת ישראל. כוחות מג"ב של עוטף ירושלים מפעילים את 
המעברים באמצעות גדוד משטרה צבאית של צה"ל האחראי לבידוק של העוברים במעברים 

 ובאמצעות העסקת מאבטחים מטעם חברה פרטית.
  

, שבו הועלו 15פרסם מבקר המדינה דוח בנושא המכשול והמעברים בעוטף ירושלים 0920-ב
     ). 2009-הדוח מ -ליקויים הנוגעים להקמת המכשול והפעלתו ולפעילות במעברים אלה (להלן 

ובכלל  16לאיו"שמשרד מבקר המדינה דוח בנושא פעילות המעברים בין ישראל פרסם  2011-ב
פרסם משרד מבקר המדינה דוח  2017-ב .)2011-הדוח מ -(להלן  זה מעברי עוטף ירושלים

או  הביקורת הקודמת - (להלן 201117-מ בדוחמעקב אחר תיקון הליקויים המרכזיים שהועלו 
נוכח  ם.במלואנו וחלקם לא תוק נו,חלק מהליקויים לא תוק, ובו נמצא כי )2017-הדוח מ

בשמירה על  מרקם  והצורך ,גיסא ירושלים מחדכנדבך מרכזי בהגנה על חשיבות המכשול 
החיים הסביר של האוכלוסייה משני צידי המכשול מאידך גיסא, שב ועשה מבקר המדינה 

 ביקורת נוספת בנושא זה.
  

 הביקורת פעולות
 

התפר  מרחבעל משרד מבקר המדינה ביקורת  עשה 2018נובמבר עד  2017אוקטובר בחודשים 
. בביקורת נבדקה הפעילות הביטחונית במכשול ובמעברים עוטף ירושלים גזרתעברים במוה

הליקויים המרכזיים  והשפעתה על מרקם החיים בגזרת עוטף ירושלים. כן נבדק האם תוקנו
, במל"ל "רלוטל אגףב נעשתה הביקורתבדוחות הקודמים הנוגעים לעוטף ירושלים.  שהועלו

משרד ב, )הב"טמש -רד הביטחון (להלן משבמשרד רה"ם),  -במשרד ראש הממשלה (להלן 
במינהל , צה"לב, המשטרה) -(להלן  משטרת ישראלב, )לבט"פהמשרד  -לביטחון הפנים (להלן 

השב"כ), ברשות האוכלוסין  -ירות הביטחון הכללי (להלן שבהמנהא"ז),  -האזרחי (להלן 
 רמי"ם). -וההגירה וברשות המעברים היבשתיים (להלן 

  
מבקר המדינה הליך של שיתוף עבור משרד  צעוב 2018 ומאי אפריל בחודשיםציבור: ה שיתוף

 שיתוף מטרת). הציבור הליך שיתוף - הליך הביקורת (להלןתציבור תושבי מזרח ירושלים ב
. בכל הנוגע לשירותים שהם מקבלים תושביםלקבל ממקור ראשון עמדות של  הייתה הציבור
 ובהם ,שונים נושאים נבחנו, היוועצות קבוצות בחמש תושבים 42 השתתפו בוש, בהליך

 .במעברים והתנאים הפעילות

                                                           
 

 . 64, עמ' "המכשול והמעברים בעוטף ירושלים" ,)2009(א 59דוח שנתי מבקר המדינה,   15
 .13, עמ' ""פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון ,)2011(א 61דוח שנתי מבקר המדינה,   16
ממצאי  -) " "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון2017( ב67דוח שנתי מבקר המדינה,   17

  .1797מעקב", עמ' 
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 פרצות במכשול בעוטף ירושלים

  
. ישראל לתחומי והסתננות עוינת חבלנית פעילות למנוע ,כאמור ,נועדה המכשול הקמת

 מיידית, כי "ממשלת ישראל רואה חשיבות בהשלמה נקבע 2005 מיולי 3873 ממשלה בהחלטת
של גדר הביטחון באזור ירושלים, כדי לשפר את רמת הביטחון האישי של תושבי ישראל בכלל, 

 ותושבי אזור עוטף ירושלים בפרט". 
  

ק"מ והוא מקיף את היישובים גבעת  145הוא  ירושלים עוטף בגזרת להמכשו תוואישל  אורכו
 ואתהשכונות נווה יעקב ופסגת זאב ממזרח;  אתמערב; -מצפון חורוןזאב, גבעון החדשה ובית 

 מדרום.  עילית"ר ובית עציון גוש יישובי
  

  .פרצות שתיעוטף ירושלים  בגזרת ו) נותרהביקורת סיום מועד -(להלן  2018 בנובמבר
 

 ראש הציג זה. בדיון שנה לאותה מכשולים הקמת באישור הביטחוני הקבינט דן 2016 במרץ
 להקמת התוכניות את) את סטטוס הביצוע והמינהלה -"ט (להלן במשהבגבולות ותפר  מינהלת

 המכשול תוואי כי הבהיר המינהלה, לשכלולם ולעיבוים בכל גבולות ישראל. ראש מכשולים
 ציין. ראש הממשלה ואחרים משפטיים אילוצים עקב זה בשלב לביצוע מיועד אינו נוסף באזור
, כי "גם אם ברור, שלאחר הפעילות שלנו ייוותרו עדיין פרצות (בשל בעיות משפטיות, זה בדיון

 ראש הנחהבכך משום צמצום משמעותי באיום". באותו דיון  יהיהפנימיות ותקציביות)... 
 באזור גם המכשול להקמת האפשרות לגבי מצב תמונת שבועות שישה תוך להכיןה הממשל

 .נוסף
  

  הביקורת ממצאי על"ם למשרד מבקר המדינה בתשובתו רהמסר משרד  2016 בנובמבר
 וידוע מטופל אךכי "נושא הפרצות בגדר כרוך בבעיות פנימיות, משפטיות ותקציביות,  הקודמת

התקיים דיון קבינט... שבמסגרתו אושרה התכנית  2016 ביוני 9 ביום" ", וכיהמדיני לדרג
יוקצה  2016-[ונקבע כי] ב ושומרון ביהודה התפר בקו הפרצות לסגירת התקציבים ותוהמקור

 " (ההדגשות במקור)."ח)ש מיליון 180( התפר בקו הפרצות לסגירתסך של... 
 

 דרך אחת הפרצות  כי ינהלההמציין ראש  2017קשת צבעים משנת  מינהלתשל  במסמך
   ".ישראל לעורף והן לירושלים הן טרור ופעילי חים"שבעלולים להיכנס "

  
"ל צה" כי צויןצה"ל)  תשובת -(להלן  המדינה מבקר למשרד 2019 בינוארשמסר צה"ל  בתשובה

 גדר תוואי מהשלמת כחלקאחת הפרצות  בסגירת ביטחוני צורך רואים ישראל ומשטרת
 עדיפויות וסדר המדיני הדרג החלטת פי עלזאת,  עם). במקור(ההדגשה  "ם-י בעוטף הביטחון
המבצעי  המענה וכי ,הזו בעת יושלם לאאחד הקטעים  תוואי כי וחלטה ביטחוני-תקציבי

הקיים אל מול מרחב זה מתבסס על פעילות מבצעית שוטפת של כוחות משטרה וכוחות צה"ל 
 על" כי"ל צההפועלים באופן שוטף בגזרה זו ועל מערך איסוף טכנולוגי בגזרה. בתשובתו הדגיש 

מסייעת רבות לשיפור האפקטיביות  הייתהאף שהשלמת תוואי הגדר שתוכננה למרחב זה 
 ולסכל לצמצם"מ [על מנת] ע מלא בתיאום פועלים ישראל ומשטרתרחב, צה"ל הביטחונית במ

  ". זה ממרחב ירושלים העיר על האיום כל
  

 ביער באכזריותורצח אחת הפרצות חדר מחבל מחברון לירושלים דרך  7.2.19-ב כילציין  חשוב
 .תקוע היישובמ 19ז"ל, צעירה בת  אנסבכראורי  אתיעל  -עין

  
הביטחוני  קבינטשהבמועד סיום הביקורת טרם נסגרו כל הפרצות בעוטף ירושלים אף על פי 

הפרצות הן  בעוטף ירושלים. הפרצות לסגירת םיתקציבי ותכנית ומקורות 2016ביוני  שריא
סיכון ביטחוני חמור כיוון שהן מאפשרות כניסה של שב"חים משטחי איו"ש  לירושלים, 

. נוכח הסיכון הקיים והתממשותו ברצח שתואר iiiובכך מסכנות את ביטחון תושבי ישראל



 - 9 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 
 

 מרחב התפר
 

 יכוןהביטחוני המיטבי לצמצום הס המענה ניתן כיוצה"ל לוודא משהב"ט, המשטרה על לעיל 
  . פרצות אלה הנובע מקיומן של

 

 ירושליםעוטף  בגזרתבין הכוחות הפועלים  פעולה שיתוף
  

 בוצעו מהם 47, בירושלים טרור פיגועי 76 אירעו 2016 - 2015 שניםב"ל עולה כי המל ממסמכי
ממזרח , לגדר שמחוץ בשכונות התגוררוש מפגעים ידי על 13-ו ירושלים תושבי מפגעים ידי על

 .למכשול
  

בגזרת עוטף ירושלים פועלים כוחות ביטחון רבים בתפקידים שונים. כל אחד מהם הוא כאמור, 
נדרשים לפעול בשיתוף  נדבך חשוב בהגנה על ירושלים בגזרה שבאחריותו, ומשכך הכוחות

 פעולה ובקשר הדוק ביניהם כדבר שבשגרה. 
  

של  בצעיתהמ התעסוקהבפקודת  המפורטתבנימין,  (חטיבה מרכזית) "רחטמשל  משימתה
תמנע  !ירושלים על תגן, בגזרתה תגן: "חטיבת בנימין היא"מ), התעפקודת  -החטיבה (להלן 

חדירה וטרור לעורף מדינת ישראל, תתקוף טרור, טרור עממי ופלילי, תאכוף חוק וסדר 
לישראלים ולפלסטינים ותהיה במוכנות מלאה לתרחישי הסלמה,  חיים איכותבמרחב, תאפשר 

כי  בפקודהכל זאת על מנת לקיים ביטחון לתושבי מדינת ישראל" (ההדגשות במקור). עוד נקבע 
 לכל חבירה יכולת קיימת כי לוודא יש" נוספיםרבים  גורמיםחטיבה פועלים שבגזרת ה מאחר

 ".מתפרץ אירוע]/ שוטף יטחון"ש [בבבט ארגוני בין גוף
  

קובע כי נדרש "חיזוק השת"פ  2017מסמך התפיסה המבצעית של חטמ"ר בנימין מינואר 
 מג"ב והתיישבות לטיוב-משטרה 18מת"ק - שב"כ - חטיבה - ארגוניהבין שיתוף פעולה] [

  האפקטיביות המבצעית".
 

 -משרד מבקר המדינה בחן את שיתוף הפעולה בין הכוחות הפועלים בגזרת עוטף ירושלים 
עלה כי הכוחות השונים פועלים  צה"ל, מג"ב עוטף ירושלים ומשטרת ישראל. מהבחינה

 להעמקת שיתוף הפעולה ביניהם. 
 

בו נוכחים נציגי משטרת ישראל, מקיימים הגופים מפגש עבודה משותף, שבוע כך למשל, אחת ל
מת"ק בית אל, מג"ב, נציגי מודיעין של מג"ב ושב"כ ונציגי חטיבת בנימין. בנוסף, מפקד מחוז 
ירושלים במשטרת ישראל מקיים אחת לחודש הערכת מצב בה משתתפים כל הגורמים 

כדי לשפר בנוסף, לצרכים השונים מעת לעת. ומתקיימים דיונים משותפים ייעודיים בהתאם 
יכותו, הוקם במצודת אדומים חמ"ל את זמינות המידע המצוי בידי הגופים השונים ואת א

אפשר זרימת , שנועד לאחוד בו מוצבים קציני מודיעין של צה"ל, שב"כ ומג"ב )חדר מלחמה(
חטיבת בנימין ין, כי עוד יצו שפר את יכולת הפעולה והתגובה.למידע מהירה בין הגופים ו

מסייעת למשטרת ישראל בהתמודדות עם תופעת השב"חים באמצעות איסוף מידע וליווי 
 .לכוחות המשטרה בפעילותם בגזרה

  
 כיהכוחות השונים הפועלים בגזרת עוטף ירושלים נדרש  בין מיטביקיום שיתוף פעולה  לשם

  .אפקטיבית תקשורתהתיאום בין הכוחות יעשה באמצעות 
 

                                                           
 

באיו"ש, ותפקידה  הממשלה פעולות תיאום וקישור. מינהלה זו היא נציגות של יחידת תיאוםמינהלת   18
 הפלסטינים.לקשר בין עובדי הממשלה וצה"ל לבין נציגי הרשות הפלסטינית והתושבים 
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קיימים פערי תקשורת בין הכוחות הפוגעים "מ, התעלפקודת  בניגודכי  נמצאבביקורת 
 :הכוחות בין בתאוםאת הפגיעה  הממחישה דוגמא להלן. פעילותם ביעילות

 
, ומפקד הטיולית נרגמה באבניםכוחות צה"ל לכפר עקב.  טיולית שלבשוגג נכנסה  16.9.18-ב

כוח אירוע עלה כי המח"ט בנימין בעקבות  שהבתחקיר שע נפצעו. נהג הטיוליתוחייל המחלקה, 
במסקנות המשטרה וכוחות צה"ל שפעלו לחילוץ החיילים לא הצליחו לתקשר זה עם זה. 

וטף ירושלים לא היו מכשירי קשר התחקיר לאירוע זה קבע מח"ט בנימין כי לגדוד המוצב בע
 משטרתיים (מוטורולות), דבר שיכל לשפר את הפיקוד והשליטה מול כוחות המשטרה.

 
בנימין לצוות הביקורת, כי "אמנם אושר רכש של  (מפקד חטיבת) מסר מח"ט 2018 באוקטובר

  אולם מכשירים אלו טרם התקבלו [בחטיבה]". .מכשירי קשר משטרתיים..
 

משטרת ובין בנימין  מ"רחט שיתוף הפעולה הנבנה ביןחיוב את בהמדינה מציין מבקר משרד 
ההגנה  ירושלים ואת התוכניות להרחיב את שיתוף הפעולה כדי לשפר אתישראל ומג"ב עוטף 

. עם זאת, משרד מבקר המדינה מעיר לצה"ל ולמשטרת ישראל כי עליהם לטפל על ירושלים
 שטח אשר עלולים לסכן חיי אדם. לאלתר בפערי התקשורת בין הכוחות ב

 
תשובת המשטרה) צוין כי  -למשרד מבקר המדינה (להלן  2019בתשובת המשטרה מינואר 

מכשירי קשר לרמות חטיבה, גדוד ופלוגה.  18"בפריסה החדשה של חטיבת בנימין הוקצו 
תקנים מכשירי קשר ניידים... בכל מכשיר קשר צה"לי מו 120בגזרות בנימין ועציון קיימים 

 תדרי מ"י [משטרת ישראל], דבר המאפשר לכוחות לעבוד ברשת גזרתית אחת".
 

 שיאפשרו כלל המכשירים ויושמשויופעלו  2019סוף חודש ינואר  עד כי בתשובת צה"ל נקבע 
 "ל.וצה ישראל משטרת כוחות בין הישיר השיח את

 
בעיית התקשורת בין הכוחות מכשירי הקשר  תכישרל לוודא כי לאחר "וצההמשטרה  על

 . תיפתר בשטח
 

 אזרוח המעברים
 

 לו שיש לאומי אזרוח המעברים הוא פרויקטבדוחות קודמים של משרד מבקר המדינה נקבע כי 
והשפעה ניכרת על ביטחונם של תושבי מזרח  מהותיות וכלכליות ביטחוניות, מדיניות השפעות

כלי רכב ל, להולכי רגלהפעלת מעברים . האוכלוסייה הפלסטיניתירושלים ועל אורח החיים של 
נהליות ובמניעת ימוישראל כרוכה בטיפול בבעיות ביטחוניות, כלכליות לסחורות בין איו"ש לו

 תושביאזרחים ישראלים, לרבות  כוללתהאוכלוסייה המשתמשת במעברים  פעילות פלילית.
ושבי מזרח ירושלים בעלי תעודות זהות איו"ש, פלסטינים בעלי היתר שהייה בישראל, ת

לאומיים, עיתונאים, תיירים, רופאים, אנשי דת, -ישראליות, דיפלומטים, נציגי ארגונים בין
במעברים מחייב יכולת לפעול ברגישות  כה מגוונתמורים, תלמידים ועוד. הטיפול באוכלוסייה 

עובדי המעברים גיסא.  הקפדה על כללי זהירות וביטחון מאידךוובהתחשבות מחד גיסא, 
נדרשים גם לגלות מיומנות מקצועית גבוהה בכל הנוגע לביצוע בידוק ביטחוני לבני אדם, לכלי 

 שונים. רכב ולסחורות, בין היתר על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים
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"לרכז את עבודת  19, על המל"ל2008-) לחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח4(2על פי סעיף 
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". 
 

בנושא עוטף  כנית המל"לואת ת ז"ל אישר ראש הממשלה דאז אריאל שרון 2005 ץבמר
המלצות  והשפעותיו, ונכללו בה שהיה קיים אזבחינת התוואי הייתה  התוכנית מטרת .ירושלים

צמצום הפגיעה במרקם החיים של תושבי מזרח בדגש על  ,להמשך הטיפול בעוטף ירושלים
האחריות להפעלת כל את העברת , בין היתר, התוכנית כללהכנית המל"ל). ות -ירושלים (להלן 

ובשלב מאוחר יותר  ,שלים מצה"ל למשטרהבגזרת עוטף ירוהקיימים באותה עת המעברים 
התוכנית המליצה  ,כןאזרוח). כמו  -להעביר את האחריות להפעלתם לגופים אזרחיים (להלן 

ההנחה שעמדה  להיבנות בגזרה זו באמצעות גופים אזרחיים.שתוכננו מעברים חדשים  להפעיל
ידי אנשי ביטחון לובשי  הפעלת המעברים על ידי אזרחים ולא עלביסוד תוכנית המל"ל היא כי 

מדים תפחית את החיכוך עם העוברים במעברים, וכי צמצום הגורמים הפועלים במעברים יביא 
 .לאחידות מבצעית, מינהלית, תפעולית וטכנולוגית ולשיפור באיכות השירות והבידוק

 
תיארו העוברים במעברים את בעיית החיכוך בין העוברים במעברים בהליך שיתוף הציבור 

לחיילי צה"ל. להלן פירוט של חלק מהתשובות של המשתתפים בהליך שיתוף הציבור על 
"משחקים באנשים  ";שאלות שנשאלו על המעברים: "הסיוט הכי גדול שלנו זה המחסום!

ומזלזלים בהם"; "היום שאני בוגרת אני נמנעת מלהגיע למחסום, הלחץ, כמות האנשים, 
 ותנו"; "כל בוקר יש לנו 'חוויות' חדשות במחסום...". הרעש, הפחד מהחיילים שתמיד בדקו א

 
העיר מבקר המדינה כי תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לאזרוח מעברי עוטף  2011-בדוח מ

, לא כלל תוכנית קבועה ומוסכמת המפרטת את המקורות 2005ירושלים, שהחל כאמור במרץ 
התקציביים למימוש החלטת אזרוח המעברים. משרד רה"ם, משרד האוצר והגופים המרכזיים 

 משהב"ט, המשרד לבט"פ,  -שראל לאיו"ש ולתפעולם האחראים להקמת המעברים בין י
לא קבעו תוכנית כוללת ומתוקצבת לאזרוח כל המעברים, ובכללם מעברי  -המשטרה וצה"ל 

 .עוטף ירושלים, וממילא לא נקבע לוח זמנים לביצוע תוכנית כאמור
 

זרת הכין המל"ל שתי הצעות מחליטים בנושא אזרוח המעברים בג 2016וביולי  2011במאי 
משהב"ט, המשרד לבט"פ ומשרד האוצר. הצעות  עוטף ירושלים לאחר קיום עבודות מטה עם

 אלה לא נדונו בקבינט הביטחוני.
 

נושא  לאגף ללוט"ר כי עליו לפעול בדחיפות להבאתמשרד מבקר המדינה העיר  2017-מ בדוח
 . אזרוח המעברים לדיון בקבינט הביטחוני

 
למשרד מבקר המדינה בעניין ממצאי הביקורת  2016בר בתשובה שמסר משרד רה"ם בנובמ

הקודמת  צוין כי "הואיל ונושא אזרוח המעברים הוכר כבעל חשיבות על ידי ראש הממשלה, 
נבקש להטעים כי הנושא ותקצובו נבחנים מעת לעת על ידי הגורמים הרלוונטיים ואף בימים 

"ר לאזרוח הלוטהמטה והצעת החלטה של  עבודתאלו נעשית בחינה נוספת של הנושא. 
, וכאשר הדרג המדיני יחליט "רלוטבאופן רציף על ידי מטה  ומתעדכניםהמעברים הושלמו 

לתעדף את הנושא על פני פרויקטים רלוונטיים אחרים, והוא יתוקצב בהתאם, לא יהיה כל 
משרד מבקר מסר המל"ל לעקבות הביקורת הקודמת ). בעיכוב בקידומו" (ההדגשות במקור

                                                           
 

 אמור לשמש גוף מטה ליד ראש הממשלה והממשלה לנושאי המל"ל  1999על פי החלטת ממשלה משנת   19
מהממשלה, ופועל על פי הנחיות ראש הממשלה. ראש המל"ל  וביטחון לאומי. המל"ל שואב את סמכות

 .כפוף במישרין לראש הממשלה, והוא משמש גם יועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי
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כי בכוונתו "להעלות את הנושא לדיון קבינט בהקדם על מנת לבחון את  2017המדינה במאי 
 היכולת לקבל אישור של הדרג המדיני לתכנית מתוקצבת ותחילת ביצועה".

 
 האזרוח בנושא דיונים קיים אומנם"ל המלהביקורת הקודמת  מאז כי עלההנוכחית  בביקורת

 הקבינט אך, בנושא מחליטים הצעות של טיוטות הכין ואף, הרלוונטיים הגופים בהשתתפות
שום מעבר בגזרת  אוזרח לא וממילאלא דן בנושא אזרוח מעברי עוטף ירושלים, הביטחוני 

 :הפרטים להלן. ivעוטף ירושלים
 

זרוח מעברי עוטף ירושלים, ובה לקידום נושא אנוספת המל"ל עבודת מטה  שהע 2017שנת ב
הוא בחן את עלויות האזרוח, ניתח את מקורות התקציב האפשריים ואת ההשפעות 
המשפטיות, המדיניות, הכלכליות והמבצעיות של האזרוח. בסוף עבודת המטה הציע המל"ל 

;  התוכנית הרחבה) -שתי חלופות:  (א) תוכנית לאזרוח של כל המעברים בעוטף ירושלים (להלן 
התוכנית המצומצמת). על פי התוכנית  -(ב) תוכנית לאזרוח של ארבעה מעברים בלבד (להלן 

פעמית -חד תידרש השקעה התאמת התשתיות לאזרוח כל מעברי עוטף ירושלים לצורךהרחבה, 
, נדרש חמש שנים. על פי התוכנית המצומצמת להימשךתהליך צפוי ש"ח, וה מיליון 264-של כ

 מיליון ש"ח. 104-פעמי של כ-חדתקציב 
 

התקיים דיון בראשות מנכ"ל משהב"ט, ובו ציין סגן הממונה על התקציבים במשרד  2017במאי 
 70-האוצר כי הבעיה העיקרית באזרוח המעברים היא הגדלת עלות תפעול המעברים בשוטף (מ

י התקציב על ידי מיליון ש"ח), והדגיש כי הנושא לא תועדף במסגרת דיונ 400-מיליון ש"ח ל
 משרדי הביטחון והבט"פ ולכן הוא לא בר פתרון בשלב זה. באותו דיון סיכם מנכ"ל משהב"ט כי  
מימון האזרוח 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 המעברים 
 בדגש על סיכום המקורות למהלך". 

 
הצעת  -(להלן  חדשההצעת מחליטים  טיוטת הביטחוני לקבינט"ל המל הכין 2017 בנובמבר

 מעבר, קלנדיה מעבר, רחל מעבר -של ארבעה מעברים בלבד  לאזרוח) 2017-מ המחליטים
 במעבר הגופים של הומוגניות חוסר"ל צוין כי "המל בהצעת. אדומים מצודת מעברו ביתוניא

 ."רבים לליקוים וגורם תפעולם על מאד מקשה
 

-נקבע כי לאזרוח ארבעת המעברים האמורים נדרש תקציב חד 2017-בהצעת המחליטים מ
מיליון ש"ח לצורך התאמת התשתיות. לניהול המעברים, הפעלתם ותחזוקתם  104-פעמי של כ

על פי הצעת המחליטים  מימון התוכנית המצומצמתמיליון ש"ח.  135-נדרש תקציב שנתי של כ
-כ בין איו"ש לישראל בהיקף של במעברי הסחורות תפעול דמיעתידיות מהכנסות  על מתבסס

  .לשנה"ח ש מיליון 130
 

קבע ראש המל"ל כי "הסוגיה המונעת את ההתקדמות בנושא היא סוגיית  2017בנובמבר 
  התקציב... טרם מוצתה העבודה בסוגיה ואין סיבה להביאה בפני הקבינט". 

 
לצוות  סגן ראש המל"ל ללוט"ר) -, בט"פ ועורף (להלן לוט"רלראש המל"ל סגן  כתב 2018יולי ב

המל"ל וכלול ברשימת הנושאים לדיון נושא אזרוח המעברים מצוי באחריות הביקורת, כי 
שנתית -התוכנית הרב דיונילדיון במסגרת  להביאו ידאג, וכן כי המל"ל 2019הקבינט לשנת 

 הבאה.
 

 אליו התלווהו ,במעברי עוטף ירושלים ביקור נשיא המדינה מר ראובן ריבלין ערך 2018ביולי 
שנת אשר ביקש מנציגיו לבחון מציאת מקור תקציבי לקראת  חלון,דאז מר משה כ שר האוצר

יחולק בין המשרדים השונים וייפרס במודל  התקציבי שייועד לכךהמקור  ; הוא הנחה כי2019
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, 2019-כי בכוונתו לאפשר לגופים להתחיל בתהליך האזרוח כבר בהודיע שנתי. שר האוצר -רב
 -2020 )תר"ש -שנתית (להלן -תוכנית הרבתקציב ב ייקבע 2019לא יימצא תקציב בשנת  אםוכי 

2024. 
 

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.

 
 -(להלן  2019בתשובה שמסר אגף התקציבים במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה בינואר 

אושר, ולא הועמד מקור תקציבי לטובת  2019כי התקציב לשנת תשובת משרד האוצר) צוין 
אזרוח המעברים ומשהב"ט והמשרד לבט"פ טרם הציגו את המקורות מתקציביהם לטובת 

תשובתו כי "אם משרד הביטחון מזהה באזרוח קידום האזרוח. משרד האוצר הדגיש ב
המעברים והעברת הפעלתם אליו משימה חשובה, על משרד הביטחון לערוך תעדוף בין כלל 

 משימותיו ולמצוא לכך מקורות תקציבים בתוך התר"ש".
 

תשובת משרד  -(להלן  2019בתשובה שמסר משרד רה"ם למשרד מבקר המדינה בינואר 
והודיע כי ראש הממשלה סיכם  20בתו לממצאי הביקורת הקודמתרה"ם), הוא חזר על תשו

 את לעומק לבחון יש, אך בטרם תאושר, חשובה בתכניתכי "מדובר  2014בנושא זה כבר בשנת 
 "ירושלים לאבטחתמול הצרכים הנדרשים  בתעדוףמול יתרונותיה וזאת גם  עלויותיה

משקף את עמדתו הנוכחית  2014-מההדגשות במקור). משרד רה"ם הדגיש כי סיכום דיון זה (
עוטף ירושלים הוא עניין חשוב אך תקצובו  אזרוח מעברי"של ראש הממשלה, ולפיה 

 (ההדגשות במקור).   "תוההחלטה לבצעו הם עניין לסדרי עדיפויות ככל החלטה אחר
 

 נושא את לעומק לבחון יש כיבו קבע ראש הממשלה ש 2014הדיון בשנת  מאז כי אפוא יוצא
 שהכין ההצעותולמרות זאת  ,שנים ארבעמ יותר כברועד מועד סיום הביקורת חלפו  האזרוח

 לגופם וכרעוה לאהביטחוני ו בקבינט נדונו לאעדיין להנחיית ראש הממשלה  בהתאם"ל המל
  .םדברי של

 
 של עיכובהקודמות על אזרוח המעברים,  החלטות נוכחכי למל"ל מבקר המדינה מעיר  משרד
 כשמובא בחשבון גם -הכרעת הדרג המדיני לו לדיון זה חשוב נושא בהבאת מספר שנים

נושא אזרוח  את יביא"ל שהמל ראוימשכך,  .vסביר אינו - נושאים אחרים עדוףיבתצורך ה
 כל את שישקול כדי האפשרי בהקדם הממשלהפני ראש דיון למעברי עוטף ירושלים ל

קביעת המקורות תוך להנחות על אזרוח המעברים  אם סופיתיכריע ו הרלוונטיים השיקולים
  .כנו על המצב את ולהותיר אזרוחם על ההחלטה את לבטל אוהתקציביים לכך 

 

 מעבר מצודת אדומים
 
מעבר מצודת אדומים הוא מעבר חדש בין איו"ש לירושלים. המעבר הוא חלק מפרויקט סלילת  

, בסמוך 437כביש  , המחבר בין2007הכביש), שנסלל בשנת  -(להלן  כביש הטבעת המזרחי
זה תוכנן  כביש. 21, בסמוך לצומת הכניסה לעיסאוויה1לכניסה ליישוב ענתות, לבין כביש מס' 

. בשני נתיבים נפרדים ושל פלסטינים ישראליםכיוונית של -לאפשר תנועה דונתיבי ו-להיות דו
בצד הישראלי הכביש מתוכנן לאפשר כניסה נוספת של ישראלים לירושלים ממזרח, ולהקל על 

                                                           
 

ממצאי  -) "פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה ושומרון 2017( ב67דוח שנתי מבקר המדינה,    20
  . 1809מעקב", עמ' 

 170-, בעלות של כ2007-חברת מע"צ (נתיבי ישראל, כיום) ומשרד הביטחון השלימו את סלילת הכביש ב 21
 .מיליון ש"ח אולם הוא טרם נפתח לתנועה
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עומסי התנועה בכניסה לעיר מאזור זה, ובצד הפלסטיני אמור הכביש לאפשר לפלסטינים לנוע 
, משהתחילו עומסי 2015בשנת זעים מצפון לדרום. -א לאבחופשיות וללא מחסומים בין ענת

את הכביש לתנועת כלי  כדי לפתוחמשרד התחבורה פעל תנועה רבים מאוד באזור פסגת זאב, 
  .רכב

 
התקיים דיון בנושא פתיחת הכביש בראשות המשנה למנכ"ל משרד רה"ם דאז, שבו  2016במאי 

בסיכום דאז.  התחבורה משרד"ל ומנכ דאז מטה לוט"ר במל"לנכחו נציג המשרד לבט"פ, ראש 
כי "תוך מתן מענה מקצועי הולם לכל המשמעויות רה"ם דאז הדיון קבע המשנה למנכ"ל משרד 

"פ ייערך לתפעול המעבר במועד פתיחת הכביש, לבטהמשרד  ...הביטחוניות והתחבורתיות
 מכך".וישלים את בירור המשמעויות התקציביות והתפעוליות הנובעות 

 
 והכנתו לצורך פתיחתו מיליון ש"ח לשיפוץ הכביש 50-הקצה משרד התחבורה כ 2017פברואר ב
    מעבר מצודת אדומים. בנייתלו
 

בנייתו של  והושלמה הכביש שיפוץ הסתיים 2018 במאיחרף העובדה ש כיעלה  בביקורת
והיערכות כל הגורמים הנוגעים  ,לתנועה ונפתח והמעבר לא  הכביש ,אדומים מצודתמעבר 

 :הפירוט להלןבדבר לקתה בחסר. 
 

עשתה משטרת ישראל עבודת מטה לבחינת המשמעויות לפתיחת הכביש  2016באוקטובר 
והמעבר האמורים. בסיכום העבודה נקבע כי "מאחר והכוונה היא לאזרח את כלל המעברים 

עבר על בסיס הפעלה של משטרת ולהפעילם על ידי רמי"ם תהיה טעות חמורה להקים את המ
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, ובסיכומה נקבע כי   2017בפברואר 
רשות המעברים תתפעל מעבר רק בהינתן סכום תקצוב תוספתי לנושא ואישור הקבינט 
הביטחוני וכי המשרד לבט"פ ומשהב"ט יפנו לאגף תקציבים באוצר על מנת לסכם את המקור 

 התקציבי להפעלת המעבר. 
 

 של לאזרוח הביטחוני לקבינט מחליטים הצעת טיוטתהכין המל"ל  2017 בנובמבר, אמורכ
 בנושא דן לאהביטחוני  הקבינט, אולם אדומים מצודת מעבר זה ובכלל בלבד מעברים ארבעה
בשל העובדה שהמל"ל עסק בהיבטים השונים הנוגעים למעבר . ירושלים עוטף מעברי אזרוח

מעבר  לפתיחתלרכז את ההיערכות  החלמצודת אדומים במסגרת בחינת ההצעות לאזרוח, הוא 
 "ם.רההמשנה למנכ"ל משרד  2016במאי כבר  שקבע המתווה פי עלמצודת אדומים 

  
אג"ת) לסגן ראש המל"ל כי  -כתב ראש אגף התכנון במשטרת ישראל (להלן  2017בדצמבר 

עמדה חד משמעית כי המעבר יפתח ויופעל על ידי רשות מעברים "משטרת ישראל הציגה 
הוסיף כי  ולא על ידי משטרת ישראל". ראש אגף התכנון יבשתיים במשרד הביטחון (רמי"ם)

זמן שנותר עד למועד הפתיחה המתוכנן בהיבטי בניין והפעלת "פרק האם לא תתקבל עמדה זו, 
" (ההדגשות במקור). בנספח למכתב זה צוין 2018לא יאפשר את פתיחת המעבר באפריל הכוח 

 מיליון ש"ח.  34-כי לצורך הפעלת המעבר דורשת משטרת ישראל תוספת תקציבית בסך כ
 

ם מנכ"ל המשרד לבט"פ ולראש באותו החודש כתב סגן ראש המל"ל ללוט"ר, לממלא מקו
אג"ת כי "החלטה על איוש עמדות הבידוק [הפעלת מעבר מצודת אדומים] נקבעה כבר בדיון 

 על כן ועל ...25.3.18-בלפעילות משנה מנכ"ל משרד ראש הממשלה... על המעבר להיות מוכן 
 תהדגשו(ה" הזמנים בלוחות לעמוד כדי הנדרשת הפעילות כל את לבצע ישראל משטרת
 ).במקור

 
כי עלתה האפשרות כי  "רלוט"ל וראש אגף המלראש  סגןציין  2018בסיכום דיון מינואר 
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רמי"ם במשהב"ט תהיה אחראית להיערכות ותפעול מעבר מצודת אדומים. משרד התחבורה 
בתוספת גבוהה לאין שיעור ציין באותו דיון  כי "שינוי [הגורם שיפעיל את] המעבר כרוך 

 בשנה ההקמה במועד דחיה צפויה למ"י [משטרת ישראל]. כמו כן...מעלות המעבר המתוקצב 
ורי בניה חדשים מוועדות הבניה השונות (רישוי וסטטוטוריקה)" בשל הצורך בקבלת איש וחצי

 (ההדגשות במקור). בסיכום הדיון קבע סגן ראש המל"ל כי "אין שינוי מסיכום המשנה למנכ"ל
משטרת ישראל אחראי להיערך לתפעול מעבר 'מצודת משרד רה"מ... לפיו המשרד לבט"פ/

 אדומים' במועד פתיחת הכביש". 
 

דיון שקיים כי המשרד לבט"פ יקבל את  22בסיכום "רללוט האגףראש  סגןבע ק 2018באפריל 
-, וכי הכביש והמעבר ייפתחו ב3.5.18-האחריות להפעלת מעבר מצודת אדומים לא יאוחר מ

28.5.18 . 
 

 ,"רלוטראש אגף  לסגןבמשרד לבט"פ כתב סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ובקרה (את"ב)  26.4.18-ב
ם, המשרד ומשטרת ישראל כדלקמן: "אבקש להבהיר כי בהתאם לעמדת השר לביטחון הפני

יהיו ערוכים לקבלת האחריות לאחר איוש תקני כ"א שהוקצו לביצוע המשימה, וזאת לקראת 
 ".2018סוף שנת 

 

מסר רמ"ט מנכ"ל משרד רה"ם לצוות הביקורת כי "בעקבות פניית מנכ"ל  2018באוגוסט 
על ההיבטים  משרד התחבורה קיים המשנה למנכ"ל [משרד רה"ם] דיון בנושא, שרובו נסוב
 נדונה היתר ביןהתחבורתיים של פתיחת הכביש ועל השפעת פתיחתו על עומסי התנועה באזור. 

 כולל מתווה שרטטה 2016 ממאי"ל למנכ המשנה של החלטתו. המעבר הפעלת סוגיית גם
הפעלת המעבר ע"י המשרד לבט"פ  והן בהיבטי תחבורה תשתיות בהיבטי הן הכביש לפתיחת

אדם ובתקציב , הציג המשרד לבט"פ פערים בתקני כח 2017לכשייפתח הכביש. במהלך שנת 
הנדרשים להפעלת המעבר, ולשם כך הפנה משרד ראש הממשלה את המשרד לבט"פ למשרד 
האוצר לתיאום תקציבי במסגרת דיוני התקציב שהתקיימו באותה עת. לאחר מכן נמסר 

[משרד האוצר והמשרד לבט"פ] רה"מ כי הסיכום התקציבי שנתחם בין המשרדים למשרד 
 כולל משאבים להפעלת המעבר". 2018במרץ 

 
כי "למשטרת  צוין 2019בפברואר  המשרד לבט"פ למשרד מבקר המדינהבתשובה שמסר 

משאבים לטובת הפעלת מעבר מצודת אדומים  2019ישראל הוקצו, במסגרת התקציב לשנת 
ופתיחת כביש הטבעת המזרחית. לאחרונה, הכביש נפתח לתנועה עם הפעלת המעבר. בשלב זה 

 ".מדובר בפתיחת הכביש בשעות העומס, ובהמשך באופן מלא
 

התשובה  -נוספת למשרד מבקר המדינה (להלן מסרה משטרת ישראל בתשובה  2019במרץ 
הנוספת של המשטרה), כי "השלמת היבטי בנין הכוח לנושא מעבר מצודת אדומים צפויה החל 

 ".2019מהרבעון השני של שנת 
 

את סיכום המשנה למנכ"ל משרד  ראה ל"המלהביקורת אשר פורטו לעיל עולה כי  ממסמכי
של  ולהפעיל את מעבר מצודת אדומים עם פתיחת הגורם שנבחר לזהות וגעהחלטה בנכ רה"ם

פניותיו ל הבסיסו 2018"ל בשנת המל שקיים לדיוניםהבסיס  הייתההכביש. משכך, החלטה זו 
"פ, בניסיון לקדם את לבט המשרד ובראשם ,בדברהגורמים הנוגעים  כללל והנחיותיו

 . המעבר לתהיערכות להפעה
 

                                                           
 

פץ למנכ"ל המשרד לבט"פ ולמזכיר הביטחוני של השר לבט"פ בלי שמי מנציגיהם סיכום הדיון הו  22
 השתתף בדיון שבו השתתפו נציגים ממשרד התחבורה, צה"ל, שב"כ, עיריית ירושלים וחברת מוריה. 
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שעולה מתכתובת  כלצוין כי " 2019ינה במרץ בתשובה שמסר משרד רה"ם למשרד מבקר המד
בדיון שהתקיים  נטייםווהמעבר היה מסוכם בין הגורמים הרל"ל הוא שנושא תפעול המל

עדר החלטה אחרת, אין בסיס לשינוי הגורם שאחראי יברשות המשנה למנכ"ל המשרד ולכן, בה
זאת ועוד רב המרחק בין העובדה שסיכום הדיון משקף את הגורם  .המעברעל תפעול 

(המוסכם) שיהיה אחראי על תפעול המעבר לבין הקביעה שהמשנה למנכ"ל המשרד צריך היה 
 להגדיר עבור גורם זה לוחות זמנים".

 
  אף על פי ששיפוץ הכביש והקמת מעבר מצודת כי ה"ם ר משרד מבקר המדינה מעיר למשרד

"פ לבט המשרד - 2018נובמבר  -, הרי במועד סיום הביקורת 2018אדומים הושלמו כבר במאי 
במועד שנקבע המעבר  הפעלת-. אילהפעלת המעבר כיםערו עדיין לא היוומשטרת ישראל 

ואשר נועד  ש"ח מיליון 220-כ הושקעו שבו, המזרחי הטבעת כביששל  פתיחתואת עיכבה 
 . פלסטיניתן של האוכלוסייה הוה הישראלית האוכלוסייהלשפר את מרקם החיים הן של 

 
המשרד לבט"פ סירב לקבל על עצמו את עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי העובדה ש

נושא הפעלת המעבר לא היה מסוכם במלואו בין משרד האחריות להפעלת המעבר מעידה כי 
 משרד"ל למנכ המשנה 2016שקבע במאי  הכללימתווה ההאוצר והמשרד לבט"פ ומשכך, 

ה צריך היה להיות מלוו  "פלבטהמשרד  על ידיהפעלת המעבר ול לפתיחת הכביש דאז רה"ם
למנכ"ל  המשנה כיהיה ראוי . נוסף על כך, להיערכות הגופים השונים במסגרת זמנים ברורה

לוודא כי המשרדים הנוגעים בדבר  או מי מטעמו, הנושא את בדיוןשריכז  כמי"ם, רהמשרד 
יהיה ערוך במועד למימוש "פ לבטהמשרד יעמידו מקורות תקציביים כדי להבטיח ש

  .החיוני לפתיחת הכביש להפעלת המעברההחלטה 
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 היבטים במרקם החיים של העוברים במעברי עוטף ירושלים 
 

מרקם החיים של האוכלוסייה באזור מרחב התפר ליוותה את הקמת מרחב התפר  סוגיית
בגזרת עוטף ירושלים נודעת חשיבות מרובה לעניין השמירה על מרקם  למעבריםמראשיתה. 

החיים של האוכלוסייה באזור. ברי, כי המתנה ממושכת של הולכי רגל ושל נוסעים בשל בידוק 
אורח החיים התקין. גם בתי המשפט בישראל שנדרשו קיום פגיעה קשה בגורמת לופיקוח 

 .החיים במרקם פגיעה בגדר הם במעברים ממושכים עיכובים כי קבעו  23זהלעניין 
 

 ככל, צמצום על הקפדה"תוך  תיעשה המכשול הקמת כי ,הממשלה החליטה 2005 בפברואר
 בפסיקות שהותוו המידה לאמות בהתאם הפלסטינים של החיים אורח על השפעתו של, הניתן

 העלולות הפרעות, הניתן ככל, לצמצם מאמץ כל ייעשה המפורט התכנון"במהלך  וכי"ץ", בג
 ".הגדר הקמת בעקבות הפלסטינים של החיים לאורחות להיגרם

 
נבחנו היבטים המשפיעים על מרקם החיים של העוברים במעברי עוטף ירושלים. בביקורת 

  הפרטים:להלן 
 

 המעברים שדרוג כניתות
 

ומעבר קלנדיה נבנה בשנת  2004ממסמכי מינהלת קשת צבעים עולה כי "מעבר רחל נבנה בשנת 
י רגל ולמעלה מעשור שבמעברים אלה לא בוצעו התאמות הנדרשות לכמות ספיקת הולכ 2005

 האוכלוסייה של נסבלת ובלתי ממושכת המתנה של מציאותבמעברים דבר אשר יצר 
 (ההדגשה במקור). ".במעברים

 
הוצגו לראש מינהלת קשת צבעים סקרי תנועות של הולכי רגל ושל כלי רכב שנעשו  2017בינואר 

. מסקרים אלו עולה כי "מדי יום 2016ונובמבר במעברי עוטף ירושלים בחודשים מאי, יוני 
הולכי רגל ונוסעים במעברי העוטף [פלסטינים, ישראלים ותושבי  304,000-נכנסים לירושלים כ

). 1ים]. המעברים המרכזיים בהם יש את העיכוב הארוך ביותר ברגל וברכב הינם: מזרח ירושל
דקות להולכי  34 -). מעבר רחל2שעה ברגל בימים א' ב'),  1דקות לרכב,  56( -מעבר קלנדיה

 הרגל". 
 

"בעיית הבעיות היא הפקקים ציינו המשתתפים כי  בהקשר זה, בהליך שיתוף הציבור
ר אחר"; "אני עובד בירושלים ויוצא כל יום לפני שש בבוקר על מנת במחסומים. כל יום סיפו

דקות, כמה ק"מ בלבד). כל יציאה נהיית  10(והמרחק שלי הוא של  8:30להספיק להגיע עד 
נוראית"; "כל פעם שאני יוצאת מהבית זה 'מסע', הזמן שלוקח לי להגיע הוא ארוך והלחץ 

 מעוניינת אני אםים בלצאת לעבודה ולחזור. במחסום הוא לא נעים... החיים שלי מסתכמ
 ".מוותרת, זה לא פשוט ולכן אני בירושלים משפחה אפילו, דבר לכל להגיע

 
מתפ"ש (מתאם פעולות ו"ט, משרד האוצר במשהב"ם, אגף התקציבים רמיחתמו  8.5.16-ב

מסמך הבנות"  - 2016-2017הנקרא "תכנית לשדרוג המעברים  מסמךעל  הממשלה בשטחים)
יוקצו משאבים   2017-2016  נקבע כי בשנים השדרוג כניתותב). 24כנית השדרוגות -(להלן 

                                                           
 

משרד הביטחון. פורסם  -תושבי הכפר שועפאט ואח' נ' הרשות המוסמכת  405/04וע (ת"א) ראו לדוגמה   23
 . 5.8.2008חשב, במאגר ממו

 נקראת גם תוכנית "המזרח הקרוב".  24
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מעברי הסחורות והולכי הרגל לשם קיצור זמני ההמתנה במעברים, ייעול הבידוק  לשדרוג
של מעבר סחורות בספיקה גבוהה יותר  אפשורתנאים נאותים למעבר והביטחוני, יצירת 
ומטרתה  25עוטף ירושלים"ב" םמעברישלושה  כוללת שדרוג של זוכנית ות .וביעילות רבה יותר

וייעול וזירוז תהליך הבדיקה  26שיפור בתנאים של העוברים בהם על ידי הוספת עמדות בידוק
 הביטחונית באמצעים טכנולוגיים. 

 
השדרוג ואושרה  כניתותת ההערות בביקורת הקודמת גובשה בעקבוהנוכחית עלה כי  בביקורת

"ר לוטאגף  ,על ידי כלל הגורמים המעורבים בתפעול המעברים, ובכלל זאת משטרת ישראל
הגופים השותפים לתוכנית השדרוג נערכים להפעלת המעברים במתכונתם המשודרגת ו "םורמי

לאלה נבנות במעברים במסגרת השדרוג זהות שהתשתיות עוד עלה כי . 2019בראשית שנת 
רמי"ם , לא תידרש המעברים יוחלט על אזרוחם אכדי שבעתיד,  "םרמיהקיימות במעברי 

 להתאמות נוספות כדי להפעילם.
 

מפעולות  כתוצאהמסר ראש מינהלת קשת צבעים לצוות הביקורת, כי " 2018בספטמבר 
. "דקות בממוצע 10-דקות ל 40-ר במעבר מהשדרוג, עתיד להתקצר זמן ההמתנה של אדם העוב

אדם  חוכלצורך הפעלת המעברים במתכונתם המשודרגת לא תידרש הקצאת  כיעוד מסר 
הקיים בגדוד המשטרה מתוך עשה באמצעות ויסות כוח אדם יהפעלת המעברים ת , כינוספת

נתם , וכי חיילי גדוד ארז של המשטרה הצבאית נערכים להפעלת המעברים במתכוהצבאית
 המשודרגת.

 
 ,סיום לקראת נמצא המשודרגים המעברים להפעלת ערכותיהה תהליךכי  בתשובת צה"ל צוין

וכי לא צפויה כל בעיה בהיערכות הכוחות להפעלת המעברים המשודרגים עם סיום עבודות 
 .2019התשתית בראשית שנת 

 
"ם, אגף התקציבים רמימינהלת קשת צבעים, חיוב את ב מצייןמבקר המדינה  משרד

לצורך תיקון הליקויים שעלו בביקורת  םפעולותיה"ש על ומתפ"ט, משרד האוצר במשהב
רואה . משרד מבקר המדינה השדרוג בתכנון הרלוונטייםכלל הגורמים הקודמת ושיתוף של 

מרקם החיים של , נוכח הצורך לשפר את מעבריםלשדרוג הפעולות המתבצעות הבחיוב את 
לוודא את השלמת "ל צהעל  .viהאוכלוסייה העוברת בהם ואת רמת הביטחון בירושלים

  . ה מלאה בהקדםלהפעלהיערכות המעברים המשודרגים 
 

 משקף סחורות בביתוניא
 

מעבר הסחורות היחיד בגזרת עוטף ירושלים. הוא מאפשר להעביר סחורות   ואה ביתוניא מעבר
משלבת אמצעי בדיקה  "ש לישראלמאיו זה"ש לישראל ולהפך. בדיקת הסחורות במעבר מאיו

 במעברי לבדיקה בדומה - סחורות ְמַשֵקף באמצעות בדיקהבביקורת הקודמת נקבע כי  שונים.
ומשפרת את  הבדיקה זמן את משמעותית מקצרת הייתה -"ם רמיהסחורות שבאחריות 

 איכותה.
 

                                                           
 

 הוערכה אלהה מעבריםה תשלוששל  םשדרוג קלנדיה ומעבר סחורות בביתוניא. עלות ,מעברים רחל  25
 "ח.מיליון ש 77,500-בכ 2016בספטמבר 

 -); במעבר קלנדיה 26"ספיד גייט"(עמדות בידוק מהירות  27-חדשים ו םשרוולי 5הוספת  -במעבר רחל   26
עמדות  27 ), הקמתבאחד מהם יוצבו מגנומטר ומשקף חדשים(כאשר שרוולי בדיקה חדשים  3הוספת 
 ."גייט"ספיד 
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לצוות הביקורת  דאז מפקד מג"ב עוטף ירושלים מסר, במסגרת הביקורת הקודמת, 2016 במרץ
 במעבר משקף הצבת. דקות 40-כ משאית בדיקת אורכת, ביתוניאכי בהיעדר משקף במעבר 

  .בלבד ספורות דקות כדי עד בדיקהה זמן את משמעותית תקצר
 

רכשה מינהלת קשת צבעים, באמצעות רמי"ם  2018 בביקורת הנוכחית נמצא כי במרץ
ובמסגרת תקציב תוכנית השדרוג, משקף סחורות חדש מחו"ל למעבר ביתוניא. המשקף הגיע 

-עקב איבמעבר והופעל , אולם עד מועד סיום הביקורת הוא טרם הוצב 2018לישראל  ביולי 
 .השלמת התשתיות הנדרשות להפעלתו

 
קבע  ,ישראל משטרת נציגי השתתפו בו, ש2018ביוני  ההפעלה של המשקף תפיסתעל  בדיון
המנהא"ז יהיה אחראי לבניית מתקן השיקוף, הצבת המשקף ושכירת שני כי , המנהא"זראש 

עובדים אזרחיים להפעלתו, וכי ההנחיה להפעלת המשקף וההכשרה של עובדי השיקוף יהיו 
אחריות לתפעולו השוטף באחריות מחלקת מעברים ותשתיות במשטרה. הפיקוד על המתקן וה

 יוטלו על יחידת המעברים במשטרה.
 

עתיד להיות מופעל  2019מסר ראש מינהלת קשת צבעים לצוות הביקורת, כי במרץ  6.9.18-ב
 המשקף במעבר ביתוניא.

 
המשטרה מסרה בתשובתה כי "בימים אלו הוחלט כי רשות המעברים, בשיתוף עם המינהל 

שירו אותם על פי המתווה המוכר ברשות המעברים. הנחיה האזרחי, ישכרו את העובדים ויכ
מקצועית שוטפת למן תחילת העבודה בפועל תתבצע ע"י מדור חבלה במעברים במשטרת 
ישראל". בתשובתה הנוספת מסרה המשטרה כי תפקידה הוא לתפעל את המשקף ולפקח על 

 . 2019ן השני של שנת  פעילותו הסדירה, וכי הצפי לתחילת פעילות משקף הסחורות הוא בחציו
 

יוצא אפוא שעל פי תחזית המשטרה, הפעלת המשקף תתאחר בשלושה עד תשעה חודשים 
 בהשוואה לתחזית של ראש מנהלת קשת צבעים.

 
 לשטח לחימה אמצעי של העברה מניעת של הביטחוני בהיבט רבה חשיבות משקף להפעלת

 במרקם לשיפור ויביא הבידוק זמן את יקצר המשקףכך  על. נוסף לירושליםישראל ובמיוחד 
את כל  לנקוט עליהמבקר המדינה מעיר למשטרה כי  משרדזאת,  נוכח .לעוברים בו החיים

עיכוב נוסף  ללאמלאה  בצורהלפעול  יתחיל אכן שהמשקף לוודאהצעדים הנדרשים כדי 
  למשרד מבקר המדינה. שמסרה כפי, 2019שנת  של השני בחציון

 

 הכשרת מפקדי מעברים 
 

ממסמכי הביקורת עולה כי במעברים שבאחריות רמי"ם מועסק מפקד מעבר קבוע, אשר 
לאיוש תקין ולשימור הרמה , ח האדםואחראי, בין היתר, לניהול השוטף של המעבר, להפעלת כ

ח האדם, לטיפול במשברים ובאירועים מיוחדים, להיערכות המעבר בהתאם והמקצועית של כ
ים ולהתרעות המודיעין. לעומת זאת במעברי עוטף ירושלים אין נוהל המחייב העסקת לאיומ

שוטרים המבצעים תפקידים אלה על והפיקוד על המעברים מוטל  ,מפקדי מעבר קבועים
 במשמרות, נוסף על תפקידיהם השונים.  

 
ורס ק -פיתחה משטרת ישראל קורס ייעודי להכשרת מפקדי מעברים (להלן  2017בפברואר 

לשם ביצוע המשימה המוטלת על יחידת " קובע כי המשטרהמעברים או הקורס). מסמך מפקדי 
 למפקדניתן להגיש את ארגז הכלים  ובאמצעותה .חודיתייהשטח הכרחי לפתח תכנית הכשרה 

בכדי להביאו לרמת מוכנות גבוהה דבר שיאפשר למפקד למלא את המשימה  במעברהאחראי 
ניהולית ופיקודית  ינטציהיאורפקד המעבר הוא מורכב מאוד הדורש תפקיד מ... באפקטיביות

 ". גם יחד
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נוסף על  אשר ,לשוטרים להכשרת מפקדי מעברים קורסהמשטרה קיימה  2017נובמבר ב
 . ירושלים עוטף של במעברים מפקדיםתפקידיהם השונים יועדו לשמש 

 
משטרת ישראל פיתחה וקיימה קורס מפקדי מעברים, אולם לא כל  אומנם כי נמצא בביקורת

 . viiמקצועיותם עלהשפעה  לכך, ויכולה להיות הקורס בוגרי הם במעברים המפקדים
 

וות קצין האג"ם) של מחוז ירושלים במשטרה לצ -מסר קצין אגף המבצעים (להלן  22.10.18-ב
שוטרים סיימו את קורס ההכשרה כמפקדי מעברים, וכי  28הביקורת כי עד אותו מועד רק 

נוכח העובדה שמדובר במשימה שהוטלה על שוטרים אלה כמשימה נוספת על המשימות 
המוטלות עליהם כשוטרי מג"ב וכן נוכח העובדה שהעבודה במעברים נעשית במשמרות, אין 

 בוגר הקורס כמפקד במעבר בפועל.  היתכנות לכך שבכל משמרת יוצב
 

מעיר כי ניהול מעברים מורכבים כמו אלו שבעוטף ירושלים, הכוללים משרד מבקר המדינה 
התמודדות עם היקף גדול של עוברים במעברים וניהול של שלושה גורמי ביטחון שונים 

פיתחה משטרת ישראל  ,, מחייב הכשרה מיוחדת. אומנם)וחיילים(שוטרים, מאבטחים 
 יםניהוליהכישורים ה נוכח עם זאת,. קורס ייעודי להכשרת מפקדי מעבריםוקיימה 

הנדרשים ממפקדי המעברים, על משטרת ישראל לאייש את מעברי עוטף  יםפיקודיהו
 הכשרה כניתות להכין ועליהירושלים, כדבר שבשגרה, במפקדים שעברו קורס כאמור, 

  .המענה הנדרש למעברים, כך שיינתן  ושיבוץ
 

ציינה בתשובתה כי הערת הביקורת מקובלת. בתשובתה הנוספת ציינה המשטרה כי המשטרה 
שוטרים).  30-מתוכננות השתלמויות למפקדי מעברים (צפי לכ 2019מאי -"בחודשים אפריל

 שוטרים". 25-מתוכנן להיפתח קורס מעברים נוסף בו צפויים להשתתף כ 2019בחודש יוני 
 

 עסקת מאבטחים במעברי עוטף ירושליםה
 

משטרת ישראל היא האחראית להפעלת המעברים בגזרת עוטף ירושלים.  2006כאמור, מאפריל 
עם קבלת האחריות למעברים התקשרה המשטרה עם חברות אבטחה אזרחיות לצורך העסקת 
מאבטחים לאבטחת המעברים והכוחות הפועלים בהם. מחלקת המעברים במשטרה, בתפקידה 

זית במעברים, אחראית גם לקביעת תוכניות האבטחה כמנחה המקצועית בתחום האבטחה הפי
  הנדרשות ולתקנים הנדרשים לביצועה.

 
מצב זה מביא  איוש המאבטחים בהתאמה לתקן הוא חלקי. 2018 באוגוסטעלה כי  בביקורת

 - נדרשים לקורסים משמרת אחראי יציאת-לאיולבעיות איוש, לעבודה במשמרות ארוכות, 
 :הפרטים להלן. במעברים השוטפת ובפעילות בביטחון פוגעיםדברים ה

 
 .במעברי העוטף ביקורת במשטרהביטחון מעברים במחלקת מעברים  מדור ביצע 2017 ביולי

 בסיכוםהביקורת.  בעת במאבטחיםהיה מחסור  שנבדקו בחלק מהמעבריםנמצא כי  בביקורת
. התקן"פ ע במאבטחים חוסר יש כי נמצא שבוקרו מהמעברים גדול"בחלק  כי צוין הביקורת

 ירושלים במחוז הרבות ההתרעות ולאור במעברים האירועים כמות לאור וזאת תקין לא המצב
 ".במעברים ובפרט

 
מסר ראש חוליית אג"ם ומחוזות אג"ת במשטרה לצוות הביקורת כי "לא ניתן  2018באוגוסט 

י העסקה אשר כוללות לגשר על הפער [של מאה מאבטחים] באמצעות תנאי העסקה לאור כלל
בעניין זה מסר סמנכ"ל בכיר לתכנון, תקצוב ובקרה במשרד לבט"פ, כי הגבלות שונות". 

"הפתרון לסוגיית האבטחה טמונה באזרוח המעברים. כאשר רמי"ם תפעיל את המעברים, 
 תהיה לה, לאור מספר הרב של מעברים באחריותה, יכולת לווסת מאבטחים משלה". 
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ימי  20הנוהל), מאבטח בעוטף ירושלים נדרש לעבור  -על פי הנחיות חטיבת האבטחה (להלן 
ימי ריענון של ההכשרה בשנה. על פי הנוהל, המשך  8-הכשרה לפני תחילת עבודתו כמאבטח ו

 העסקת איש האבטחה מותנה בשמירת הכשירות. 
 

הכשרה  ריענון בימי משתתפים אינםירושלים  בעוטף המאבטחים כי עוד עלה בביקורת
   .המבצעית בכשירותם הפוגע דבר, בנוהלכנדרש 

 
מסר קצין האג"ם של מחוז ירושלים במשטרה לצוות הביקורת כי בשל  2018באוקטובר  

העובדה שקיים מחסור במאבטחים, החליטה משטרת ישראל שלא לחייב מאבטחים להשתתף 
בשנים האחרונות נעשה ניסיון לשפר את כי "בריענוני הכשרה כנדרש על פי הנוהל. עוד מסר  

של המאבטחים בעוטף ירושלים כדי להפוך עבודה זו ליותר כדאית. שכר  השכרתנאי 
"ם. למרות זאת, המחסור במאבטחים עדיין ברמיהמאבטחים הועלה והוא זהה לשכר המשולם 

 כבד מחסור קיים ירושלים שבכלל בעובדה גם. הסיבה לכך נעוצה לא בא לידי פתרון
) וגם בעובדה בירושלים ומתקנים מוסדות במגוון חסרים מאבטחים 500-(כ במאבטחים

שעבודת מאבטח בעוטף ירושלים היא מורכבת וקשה יותר הן מעצם ייעודם של מעברים אלה 
לתנאי העבודה  בהשוואהפשוטים  שאינםוהאוכלוסייה העוברת בהם והן בשל תנאי העבודה 

"ם ובכלל זה את שעות המנוחה ברמיאת שעות העבודה לשעות העבודה  להשוות צריך"ם (ברמי
  בין המשמרות, על כל המשתמע מכך)".

 
"פ כי המשטרה ממשיכה להעסיק לבטלמשטרת ישראל ולמשרד  מעיר המדינה מבקר משרד

עוד מעיר משרד מבקר  viii.תכשירות הנדרשה רמת, אף שהם אינם בלנהליהמאבטחים בניגוד 
לפעילות  חיוניות המבצעית וכשירותםמלאה של מאבטחים במעברים  נוכחותהמדינה כי 

כי  לוודא פ"לבטהתקינה במעברים ולשמירה על חיי אדם. לפיכך, על המשטרה והמשרד 
 במאבטחים למחסור פתרון ולמצואהמבצעית הנדרשת  הכשירות במעבריםלמאבטחים 

  לאלתר.
 

 "כ במעברי עוטף ירושליםהנחיית השב
 

 הביטחוני הטיפול בתחוםהשב"כ יהיה אחראי להנחיה המקצועית  נקבע כי 43ב/ הבהחלט
כי  בהחלטהפרט למעברים שצה"ל אחראי להפעלתם. עוד נקבע  -בכלל המעברים  27בנוסע

המקצועית  האחראי להנחי יהיהבמעבר שהאחריות לתפעולו עברה מצה"ל לגוף אחר, השב"כ 
בו. כמו כן נקבע כי על השב"כ למלא את תפקידיו כגוף מנחה בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע 

 הפעלה המבצעית, המודיעין, הטיפול בכוח אדם, הפיקוח והבקרה ועוד.ל הנוגע בכל
 

המשטרה מתנגדת לכך שהשב"כ יהיה אחראי להנחיה  כי עלה 2017-וכן בדוח מ 2009-מ בדוח
 ירושלים בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע.  עוטף בגזרת במעבריםהמשטרה  שלהמקצועית 

 
ממשיכה להתנגד לקבל את הנחיות השב"כ בתחום  המשטרההנוכחית נמצא כי  בביקורת

 הטיפול הביטחוני בנוסע.  
 

ישראל לצוות הביקורת, כי  ה"ם של מחוז ירושלים במשטרהאגמסר קצין  22.10.18-ב
המתמשכת של המשטרה נובעת מכך שהמציאות הביטחונית המיוחדת הקיימת  ההתנגדות"

תן שיקול דעת פיקודי למשטרת ישראל בירושלים מחייבת גמישות בהפעלת ההנחיות תוך מ

                                                           
 

  ברכבו.או  מיטלטלין הנמצאים עליו - תחום הטיפול הביטחוני בנוסע עוסק בבידוק אדם וכבודתו    27
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כיצד להפעילן היות ולה האחריות הטריטוריאלית לגזרת עוטף ירושלים, והנחייה סדורה פוגעת 
 של תהביטחוני הבדיקהבתחום המשטרה  יות"ם, כי הנחהאגבשיקול דעת זה". עוד ציין קצין 

ירושלים הוא בעל וכבודתו זהה לזו של השב"כ. ההבדל היחידי הוא שמפקד מחוז  נוסעה
הסמכות לקבוע את מדרגי הבידוק במעברים בגזרת עוטף ירושלים בהתאם להערכות המצב של 

"ש (פיקוד ושליטה) במעבר שהפו"ם הדגיש כי "מחוז ירושלים עומד על כך האגהמשטרה. קצין 
 על כל שלוחותיו יהיה בכפוף לפיקוד המחוז בזמן אירוע".

 
 גורם יהיה"כ השב ולפיה 43"כ הצעה לתיקון החלטה ב/השב הכין 2018שנת  בראשיתכי  יצוין

 המשטרה, במעברי עוטף ירושלים תהיה זו הצעהפי  עללאומיים. -הבין במעברים רק מנחה
"ם תעבור רמיהטיפול הביטחוני בנוסע, והאחריות להנחיה במעברי  בעניין גם להנחות אחראית

השב"כ  עמדת. ישראל למשטרת או) 28"במלמן כדוגמת "ם (או גוף אחר במשרד הביטחולרמי
"ם מנוהלים בצורה מקצועית וטובה, לא נדרשת רמיהמעברים שבאחריות שהיא, כי מאחר 

"ם יש ידע, לרמישב"כ לגבי אופן הבידוק של האדם וכבודתו במעברים הפנימיים וכי ההנחיית 
 בנושא זה.  היכולות ואמצעים להנחות את עצמ

  
 כי היא"ל צה עמדת ולפיהקשת צבעים התייחסות להצעת השב"כ  נהלתמיב ראש כת 7.2.18-ב

 יפעלו המעברים כלל כי ביטחונית ונכון"ל "ראוי צה שלדעת כיוון ההחלטה להצעת להתנגד יש
ותחת הנחיות בידוק תואמות ככל הניתן בכלל המעברים". ראש  אחד משותף מכנה תחת

הייחוס לכלל המעברים  איומיאת  שיקבע משרדי-בין היגוי צוות יוקם כי הציע המינהלה
 הביטחונית להנחיה האחריות כי הציע, לחלופין. והאבטחה הבידוק מדיניות אתובהתאם לכך 

 להצעה מתנגדים והמשטרה הביטחון משרד גם כי יצוין). מרכז"ל (פיקוד לצה במלואה תועבר
 .  43/ב החלטה לתיקון"כ השב שהכין

  
 מר"כ שב לענייני השרים ועדת"ר ויו מודיעין לענייני לשר 2018 במרץהשב"כ הוצגה  עמדת

את השב"כ, לגבש הצעה לתיקון החלטה  הנחה, והוא השרים וועדתבמסגרת דיון ב כץ ישראל
 .2018 יולי לחודש עדוגעים בדבר יתר הגופים הנ בשיתוף 43ב/

 
"ט ממושך עמ"לאחר  כי הביקורת לצוות"ר, לוט"ל וראש אגף המל ראשסגן  מסר 2018 ביולי

"פ ועורף הוחלט כי הנושא יובא בט"ר ללוט"ל המלבהובלת סגן ראש  2018שהתקיים מראשית 
 במהלך חציון ב' לוועדת השרים לענייני שב"כ בהקדם".

 
 "כ.שב לענייני השרים ועדת ידי על בנושא הכרעה התקבלה לאמועד סיום הביקורת  עד

 
בתשובתה כי היא "המשטרה מוכנה לקבל את הנחיית השב"כ בתחום הטיפול  מסרה המשטרה
 למטרות הנוגע בכל[השב"כ והמשטרה]  הגופים בין פערים קיימים, זאת עםבנוסע.  הביטחוני

וכי לאור הפערים, נכנסת משטרת ישראל לדיונים עם השב"כ לצורך  בשטח ההפעלה ושיטת
 החרגת העוטף בהקשר שצוין לעיל. במקרה והשב"כ לא יקבל את עמדתה, מתעתדת המשטרה 

 "פ יפעל לשנות את החלטת הממשלה"לבט"פ כדי שהשר לבטלהעביר את הסוגיה למשרד 
  .(ההדגשה במקור)

 
 את לממש והאמצעים המקצועית היכולת את אין"למשטרה  כיבתשובתו  מסר"פ לבט המשרד

 משטרתהתקפה]. היכולות והאמצעים הנדרשים מהנחיית השב"כ  43[החלטת ב/ ההחלטה
... הפערים מיפוי לצורך"כ שב מול בנושא משותפת מטה עבודת הזו בעת מבצעת ישראל

                                                           
 

 הממונה על הביטחון במערכת הביטחון.  28
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אפשריים, לרבות הצורך בתיקון עבודת המטה ייבחנו הסוגיות האמורות ופתרונות  במסגרת
 ". הקבינטהחלטת 

 
, כי סירובה המתמשך לקבל את הנחיית השב"כ ישראל למשטרתמבקר המדינה מעיר  משרד

. משכך, ixתקין ואינו מכבד את החלטות הרשות המבצעת במינהל פוגע 43בהתאם להחלטה ב/
, המשטרה מדווחת עליהבמסגרת עבודת המטה  למצוא"פ להנחות את המשטרה לבטהשר  על
 . ההחלטה לשינוי לפעול לחלופין או 43ב/ החלטהאת  לקייםהדרך  את"כ, השב עם תיאוםב

  

 ירושלים  עוטף במעברי הבידוקהלי ובנ עמידה-אי
 

 מקצה למשטרה מאות חיילים, צה"ל 200729בין צה"ל למשטרה מינואר  להסדרבהתאם 
חיילים במעברי עוטף ירושלים, ומהמשטרה הצבאית לצורך הבידוק הביטחוני של העוברים 

צה"ל אחראי להכשרת חיילי המשטרה הצבאית לפעילות  אלו כפופים לפיקוד המשטרה.
במעברים ולשמירה על כשירותם. כאמור, מחלקת המעברים במשטרה משמשת גורם מנחה 

 וכבודתו במקום השב"כ.לבידוק של סחורות וכן לבידוק הנוסע 
 

 העוטף ממעברי אחד"בכל  כי, הביקורת לצוות המעבריםמסר רמ"ד חבלה במחלקת  1.5.18-ב
, באמצעות שוטרים כחולים ומג"ב אשר לה יש אחריות המשטרה) 1גורמים: ( שלושה פועלים

  הרכבים והולכי הרגל; של לבידוק) חיילים ממשטרה צבאית, האחראים 2כוללת על המעבר; (
 אחד כל, עליהם מוטלת האחריות לאבטחה הפיזית של מתחם המעבר. אזרחיים מאבטחים )3(

 ריבוי)... בהתאמה, אבטחה וחברת צבא(משטרה,   אחר לגורם מקצועית כפוף אלה מגורמים
 ".במעבר ושליטה והפיקוד ההתנהלות על מקשה הגורמים

 
מבצע ביקורות שוטפות במעברים לבחינת  במחלקת מעברים במשטרת ישראלמדור חבלה 

ביצע מדור חבלה ארבע ביקורות  2017-2016האפשרות להסלקת אמל"ח דרכם לישראל. בשנים 
 את ביצעו לא הצבאית המשטרה חייליכי  נמצאמהן  ובשתייםבמעבר הסחורות ביתוניא, 

 . הבידוק באיכות שפגע דברהבידוק,  נוהליבהתאם ל עליהם המוטל התפקיד
 

 המשטרה של גדוד ידי על נלמדו הסחורות בבדיקת המוצגים הליקויים כי נמסר"ל צה בתשובת
שיפור המענה הביטחוני  במסגרת כיבתשובה  מסר עוד. מיידית יושמו הלקחים וכלל הצבאית

משקף  2019במהלך החציון הראשון של שנת  כאמוריוצב  ביתוניאלבידוק סחורות במעבר 
זה שדרוג משמעותי באפקטיביות הבידוק  ויהיהדי גורמים מקצועיים סחורות אשר יופעל על י

 .ביתוניאוהביטחון במעבר 
 

להכשרת חיילי המשטרה הצבאית מוטלת על צה"ל וכי  האחריותבתשובתה כי  המשטרה ציינה
להכשרת  ענוניםורימתוך רצון לטייב את עבודתם של החיילים, המשטרה מבצעת תיקוף 

 ה שקיבלו מצה"ל.החיילים, בנוסף להכשר
 

 ומעיר, למעברים כוללת אחריות לה אשרישראל,  משטרתמבקר המדינה מעיר ל משרד
המשטרה  שחיילי  לוודא עליהם, ביתוניאהליקויים בבדיקת הסחורות במעבר  נוכח"ל כי לצה

 זאת, הבידוק בנוהלי עמידה עלבמעברים יבצעו את תפקידם תוך הקפדה  הפועליםהצבאית 
 לשפר את איכות הבידוק במעברים. כדי

 

                                                           
 

  ה.עניין העברת האחריות לעוטף ירושלים מצה"ל למשטרבההבנות בין צה"ל למשטרת ישראל  מסמך  29
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 "רעו"ת"  הממוחשבתמערכת ה
 

האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לצורכי בידוק ובקרה במעברים כוללים, בין היתר, מערכת 
 . 30ממוחשבת לזיהוי ורישום של העוברים בהם ומערכת לזיהוי ביומטרי

 
להטיל על המשטרה את האחריות  )2החלטה ב/ -הביטחוני (להלן החליט הקבינט  2006במאי 

רעו"ת (רישום עוברים ותנועות) לרישום עוברים ושבים במעברים הממוחשבת  מערכתהלפיתוח 
ת או המערכת), מתוקף אחריותה "מערכת רעו -(להלן  ור חבל עזהבין ישראל לאיו"ש ואז

  לאומיים של ישראל.-לרישום היציאות והכניסות במעברי הגבול הבין
 

עוברים בנוגע לבקרה ורישום הן  המאפשרתאמורה לשמש מערכת אחודה  ת"רעומערכת 
מערכת ה .פלסטינים העוברים במעבריםל בנוגע  בעלי דרכונים זרים, והןלהשבים הישראלים וו

לאפשר בקרה אמינה, מהירה ומדויקת על כל התנועות במעברים שבין ישראל הייתה אמורה 
יתה לפעול על בסיס מסד ית אמורה ה"מערכת רעו .)ח"עאז -ור חבל עזה (להלן איו"ש ואזל

של עוברים ושבים הפועלת מערכת מידע ורישום , המשותף לה ולשתי מערכות נוספות: מקוון
הכוללת  א"ז,הלאומיים של מדינת ישראל, ומערכת "אבן מתגלגלת" של המנ-במעברים הבין

של משמשת את המעברים לצורך בקרה ורישום ושל האוכלוסייה הפלסטינית,  נתונים רמאג
  העוברים והשבים הפלסטינים.

 
נקבע כי המערכת נועדה, בין היתר, לענות על הצורך במערכת  2016במסמך של המל"ל ממרץ 

מעברים אחת שתציג לכל המשתמשים בזמן אמת את מיקומו של העובר. עוד נקבע כי למערכת 
ולת לזהות באופן אפקטיבי את העוברים למניעת כניסת מפגעים ושב"חים, לקבוע את תהיה יכ

סוג העובר ואופן הטיפול בו בהתאם לסוג המעבר, וכן יכולת לבדוק את כלי רכב במעברים, 
למניעת מעבר כלי רכב שיש התרעה לגביהם (פח"ע [פעילות חבלנית עוינת] ופלילי), מניעת מעבר 

 ה לגביהן (פח"ע) והפחתת גניבות רכב לאיו"ש. במסמך צוין כי ריכוזשל סחורות שיש התרע
המידע במערכת אחת כאמור, יביא לחיסכון בכוח אדם ובהדרכות, לחיסכון תפעולי ולחיסכון 

 בעלויות התחזוקה והתפעול לטווח ארוך.
 

התוספת התקציבית הנדרשת  גובהיחליט על רה"ם כי מנכ"ל משרד  ,2בהחלטה ב/עוד נקבע 
עוד נקבע כי עם גמר פיתוחה,  ויקבע את המקורות לאותם תקציבים. ת"לפיתוח מערכת רעו

המעברים שבין ישראל כל  עבורת "באחריות משהב"ט, צה"ל והמשטרה להצטייד במערכת רעו
 יצוין כי בהחלטה לא נקבע מועד לסיום הפיתוח. .ובין איו"ש ואזח"ע

 
בקרת מעבר  - 'ת כללו ארבעה שלבים עיקריים: שלב א"של מערכת רעוהפיתוח וההקמה 

 - 'בקרת מעבר סחורות; שלב ד - '; שלב גכלי רכבבקרת מעבר  - 'ישראלים וזרים; שלב ב
 בקרת מעבר פלסטינים.

 
בהיקף ת "ד במערכת רעו-כי "פיתוח שלבים גרה"ם דאז סיכם מנכ"ל משרד  2010יולי ב

יחל לאלתר באחריות צוות הפיתוח... מקורות המימון של עלות  ש"חן מיליו 42תקציבי של עד 
משהב"ט/כ"ד... בכל מקרה  1/5אוצר,  1/5פנים,  1/5בט"פ,  1/5ביטחון,  1/5הפיתוח הסופית... 

הפיתוח יואץ ויקוצר ככל הניתן... אגף התקציבים והאגף הכלכלי במשרד רה"מ יוודאו העברת 
ד נקבע בסיכום, כי מקורות המימון לתחזוקת עו התקציב מהמשרדים למשרד לבט"פ".

יתחלקו בשנים  2015-2011 בשניםמיליון ש"ח  15-המערכת בשלבים א' וב' המסתכמים בכ

                                                           
 

על פי המאפיינים  מערכת המבוססת על טכנולוגיה המאפשרת אימות כמעט ודאי של זיהוי אדם  30
 הביומטריים שלו.
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מקורות המימון יהיו   2014-2013שווה בשווה בין המשרדים האמורים וכי בשנים  2012 -2011
  מכל משרד (ללא אוצר)". 1/4"
 

מערך להאחריות את רשות האוכלוסין)  -ההגירה (להלן וסין רשות האוכלוקיבלה  2011בינואר 
את האחריות להפעלת  המשטרהקיבלה מ. בהתאם לכך היא ביקורת הגבולות ממשטרת ישראל

 ת. "ובכלל זה את האחריות על מערכת רעו ,מערכות הביקורת על הגבולות והמעברים
  

פיתוחם וכי  ,מיליון ש"ח 28בעלות של כי פיתוח שלבים א' וב' הושלם עלה, הקודמת בביקורת 
בשל העובדה שחלק מהגופים לא העבירו את חלקם הושלם לא הופסק ו ד-שלבים ג' ושל 

למערכת רעו"ת את חיבורה של מערכת  פשרילא אהעובדה שצה"ל בשל פיתוח, והן מימון הב
  ."אבן מתגלגלת"

  
העבירו  לא עדיין"ת רעוכי חלק מהגופים השותפים לפיתוח מערכת  עלה הנוכחית בביקורת

לרשות האוכלוסין את התשלום בגין עלויות הפיתוח והתחזוקה של המערכת בהתאם לסיכום 
  "ח.ש מיליון 8.6-בכ 2017 ביולי הסתכם חובם וכי"ם, רהשל מנכ"ל משרד 

 

 -באמצעות המל"ל  -להביא על מטה לוט"ר  כי ,בביקורת הקודמת העירמשרד מבקר המדינה 
 .בהקדם האפשרי לדיון ולהחלטה בקבינט הביטחוני 2מימוש החלטה ב/ נושא את 

 
כי למשרד מבקר המדינה,  2017מאי המל"ל ב מסר ממצאי הביקורת הקודמת,על  ובתגובת

רכת יתה שיש ליישם את החלטת הקבינט כלשונה, לסיים את פיתוחה של המעי"עמדת מל"ל ה
בכוונת המל"ל / מטה לוט"ר להביא  (כולל שלבים ג+ד') ולחייב את כלל הגורמים להצטייד...

ביטחוני, על פי סדר העדיפויות של הנושאים העומדים  - את הנושא לידיעת הקבינט המדיני
 בפניו".

 
 האגףהושלם. עוד עלה בביקורת כי  לא"ת עדיין רעו מערכת פיתוחהנוכחית עלה כי  בביקורת

לצורך קבלת החלטה  לא העלה את נושא המערכת לדיון ולהחלטה בקבינט הביטחוני"ר ללוט
 על עתידה. 

 
עם הגופים השותפים להקמת דיונים  כמה אגף ללוט"רבעקבות הביקורת הקודמת קיים 

 :רטיםלהלן הפ. בנוגע לעתידה ולהמשך פיתוחהמערכת רעו"ת 
 

, לשדרג את הגופים עם בתיאוםהחליט ממלא מקום רמ"ט (ראש מטה) לוט"ר,  2017ביולי 
שפותחו) וקבע כי על הגופים  שלבים א' וב'(מערכת רעו"ת תוך התבססות על המערכת הקיימת 

מערכת רעו"ת  -לגבש את התפיסה המבצעית לפיתוח המערכת בתוך שישה חודשים (להלן 
 ואחזקת הפיתוח עלויות של היחסי בחלקם ישתתפו שהגופים"נכון נקבע כי החדשה). עוד 

סייעו "פ יעיינו בנתוני החוב שבאחריותם ויוהבט"לי משרד הביטחון מנכ... זאת לאור. המערכת
 "ם]".רה[החלטה של מנכ"ל משרד  2010בחלקם היחסי שנצבר, זאת בהתאם להחלטות משנת 

 
 ,לכךאסמכתאות  בביקורת עלה כי אף שהמועד לגיבוש התפיסה המבצעית חלף, לא נמצאו

. נוסף על המבצעית התפיסה את הגופים כלל כמויס ),2018 (נובמברמועד סיום הביקורת  שעד
כך, עד מועד סיום הביקורת לא קבע המל"ל תוכנית לסיום פיתוחה של מערכת רעו"ת 

 החדשה. 
 

התקיים דיון בראשות סגן ראש האגף ללוט"ר ובו נקבע כי "ימונה צוות מוביל  2018בינואר 
לקביעת התפישה המבצעית והארגונית בהובלת אגף לוט"ר, עם השב"כ, צה"ל, רמי"ם, 

ל ומשרד הפנים (רשות האוכלוסין וההגירה)". עוד נקבע בדיון כי מערכת רעו"ת משטרת ישרא
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. 
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לעתידה של מערכת  בנוגע "רללוט נוסף בראשות סגן ראש האגף התקיים דיון 2018מאי ב
"אנו לאחר שלב הבחינה והחלטה לפתח מערכת רעו"ת עתידית [מערכת נקבע כי בדיון  ."תרעו

רעו"ת החדשה]... שהתקבלה בשיתוף כלל הגורמים. מבין החלופות שעמדו על הפרק, לרבות 
מערכת רעו"ת עתידית, כמערכת לשליטה ביטול הצורך במערכת רעו"ת, הוחלט לקדם ולפתח 

מלאה, 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 

י בדיון זה לא נקבע לעת ותבחן את התקדמות הפרויקט, תבצע מעקב ובקרה לתוצרים". יצוין כ
 מועד לסיום פיתוח המערכת.

 
מסר סמנכ"ל בכיר לתכנון תקצוב ובקרה במשרד לבט"פ לצוות הביקורת כי המשרד  6.8.18-ב

 לבט"פ תומך בהקמתה של מערכת רעו"ת החדשה. 
 

צה"ל בנוגע למערכת  עמדתהביקורת כי " לצוותקשת צבעים  מינהלת אשרמסר  6.9.18-ב
למערכת זו אין ... , אולם'אבן מתגלגלת'"ת היא שאין מניעה לכלול בתוכה נתונים ממערכת רעו

תרומה ממשית לפעילות המעברים וכיוון שכל המערכות אותן היא עתידה לאגד פועלות 
  ".בפיתוח מערכת חדשה"ח שמיליון  30במעברים זה מכבר אין הצדקה להשקיע 

 
בול ברשות האוכלוסין לצוות הביקורת כי רשות מסר ראש מינהל מעברי ג 14.10.18-ב

האוכלוסין וההגירה המליצה למל"ל שלא להתחיל בפיתוח של מערכת חדשה לגמרי, אלא 
 ליצור ממשקים בין המערכות השונות ולרכזם למערכת אחודה. 

 
על פיתוח מערכת  2שנים מאז התקבלה החלטה ב/ 12-אף שחלפו יותר מ כי אפוא יוצא

עלויות התפעול את אשר נועדה לסייע במניעת כניסת מפגעים ושב"חים ולהפחית  ,רעו"ת
מיליון ש"ח, עד מועד סיום  28ואף שהושקעו זה מכבר בפיתוחה  ,והתחזוקה של המעברים

. xהביקורת טרם הושלם פיתוח המערכת, אין מועד צפוי לסיומו ולא ברור כיצד יקודם פיתוחה
לא הסדירו את חובותיהם בגין עלויות ת "תוח מערכת רעוהגופים השותפים לפייתרה מכך, 

 .2010מיולי  רה"םבהתאם לסיכום מנכ"ל משרד הפיתוח והתחזוקה שלה 
 

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 לפיתוח  2"ם ציין בתשובתו כי "החלטת קבינט ב/משרד רה

... "ל לא נמנה על הגורמים הללוהמלמערכת רעו"ת ומי הגורמים שאחראים להצטייד בה. 
בהתאם לסמכויות שהוענקו לו  2המל"ל פעל בצורה מיטבית לצורך יישום החלטת קבינט ב/

דת היגוי רעו"ת החדשה הוקמה בתיאום עם כלל ... וע43כגורם מסדיר בהחלטת קבינט ב/
 סמכות כל לה אין אךהגורמים הרלוונטיים לצורך קידום פיתוח מערכת  רעו"ת החדשה, 

... כי אם סמכות תיאום וסיוע וכך פעלה... המל"ל ימשיך לפעול כגורם מסדיר ואף פורמלית
כחבר בוועדת היגוי מערכת רעו"ת החדשה במטרה להשלים את התפיסה המבצעית במהלך 

 " (ההדגשות במקור). 2019שנת 
 

 43כי מכוח תפקידו כגורם מסדיר כפי שנקבע בהחלטה ב/ ,משרד מבקר המדינה מעיר למל"ל
לדיון  2התאם להתחייבותו למבקר המדינה, היה עליו להעלות את נושא יישום החלטה ב/וב

בקבינט הביטחוני. משלא עשה כן, ובחר להוביל ועדת היגוי לפיתוח מערכת רעו"ת חדשה, 
"ל, כגוף מלה עלהרי שלכל הפחות מוטלת עליו האחריות להשלמת עבודת הוועדה. משכך, 

 בהקדם פיתוחה להשלמת לפעול ,"ת חדשהרעווח מערכת שמוביל את ועדת ההיגוי לפית
 תוך, הפיתוח להמשך אחראי הגורםאת  לפיתוח השותפים הגופים עם ולקבוע האפשרי

 .ביניהם תקציבי לשיתוף מנגנון וקביעת מוגדרים בזמנים עמידה
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 סיכום
 

ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל ומקום מושבם של מוסדות השלטון וסמליו. לעיר 
מעמדה המיוחד ירושלים זיקות רבות לאוכלוסיות מגוונות בהיבט הפוליטי, דתי ולאומי. נוכח 

, להיערכות נאותה בגזרת עוטף ירושלים נודעת חשיבות ביטחונית ומדינית של ירושלים
את רמת הביטחון האישי של תושבי ישראל בכלל ותושבי  הצורך לשפרמהמעלה הראשונה. 

נדבך מרכזי המשמש  ,המכשול בגזרת עוטף ירושליםהביא להקמת  אזור עוטף ירושלים בפרט
, כלי רכב הולכי רגלנועדו לפקח על מעבר בהגנה על ירושלים. המעברים בגזרת עוטף ירושלים 

 . פיגועי טרור בישראל והסתננות לתחומיהולמנוע שראל וסחורות בין איו"ש לי
 

אזרחים ישראלים, פלסטינים,  ,בין היתר ,כולל הרכב האוכלוסייה המשתמשת במעברים
זו במעברים מגוונת תושבי מזרח ירושלים, דיפלומטים ותלמידים. הטיפול באוכלוסייה 

מחד גיסא, והקפדה על כללי  ברגישות ובהתחשבותפעולה מחייב מקצועיות, מיומנות, ויכולת 
   זהירות וביטחון מאידך גיסא.

 
חיוב את הפעולות שנקטו משרד הביטחון, צה"ל ומשטרת במשרד מבקר המדינה מציין 

ישראל להשלמת מרבית תוואי המכשול בגזרת עוטף ירושלים ולשדרוג המעברים ושיפור 
מענה מיטבי  להבטיח כדי הביטחוןאת שיתוף פעולה הנבנה בין גורמי ו השירות הניתן בהם

נוגע לעמידה ב משמעותיים ליקוייםעם זאת, במועד סיום הביקורת נותרו כנגד האיומים. 
ובנוגע להכשרה הנדרשת למפקדים ולכשירות  הביטחוני והבידוק האבטחהבנוהלי 

כניסה  ותאפשראשר מ פרצות במכשולשל  ןקיומהמשך כך,  לענוסף  המאבטחים  במעברים.
  .ישראל את ביטחון תושבי מסכן"ש לירושלים איושל שב"חים משטחי 

 
המעברים לביטחון תושבי מדינת ישראל ולהבטחת מרקם חיים המכשול ונוכח חשיבותם של 

ממשלת ישראל לממש את , על המכשולשל קבוצות האוכלוסייה השונות משני צדי תקין 
להשלמת תוואי המכשול ולקבל החלטה סופית בנוגע לאזרוח המעברים החלטותיה בנוגע 

העוסקים בביטחון השוטף במעברים ולאורך המכשול כלל הגופים בגזרת עוטף ירושלים. על 
לפעול לשיפור שיתוף הפעולה ו להמשיךצה"ל, משטרת ישראל והמשרד לבט"פ, על ובכלל זה 

משרד הביטחון, צה"ל על . במעברים הביטחוני והבידוקלשפר את האבטחה כדי , הםיבינ
לתיקון הליקויים שנותרו כדי לאפשר רמת ביטחון גבוהה ללא דיחוי  לפעולומשטרת ישראל 

זאת תוך שמירה על האיזון העדין בין , לתושבי ירושלים ולבאים בשעריה תקיןומרקם חיים 
 הישראלית והפלסטינית. הייהאוכלוסרווחת ובין רכי הביטחון וצ
 

                                                           
 
i ש איוכניסה של שב"חים משטחי המאפשרות  פרצות שתי נותרו ירושלים עוטף בגזרת המכשול תוואי לאורך"

 .ישראלאת ביטחון תושבי  מסכנותלירושלים ובכך 
ii במעבריםהשוטפת  ובפעילות בביטחון פוגע אשר ירושלים עוטף במעברי במאבטחים וניכר מתמשךמחסור  קיים. 

iii לירושלים ובכך מסכנות את ביטחון ות כניסה של שב"חים משטחי איו"ש הפרצות בעוטף ירושלים מאפשר
 תושבי ישראל.

iv שום מעבר בגזרת עוטף  אוזרח לא וממילאלא דן בנושא אזרוח מעברי עוטף ירושלים, הביטחוני  הקבינט
 .ירושלים

v כשמובא בחשבון גם -הכרעת הדרג המדיני לו אזרוח המעברים לדיון נושא בהבאת שנים מספר של העיכוב 
 .סביר אינו - נושאים אחרים בתיעדוףצורך ה
vi  משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הפעולות המתבצעות לשדרוג המעברים, נוכח הצורך לשפר את מרקם

 .החיים של האוכלוסייה העוברת בהם ואת רמת הביטחון בירושלים
vii בוגרי הם במעברים המפקדיםקורס מפקדי מעברים, אולם לא כל  משטרת ישראל פיתחה וקיימה אומנם 

 מקצועיותם. עלהשפעה  לכך, ויכולה להיות הקורס
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viii  המשטרה ממשיכה להעסיק מאבטחים בניגוד איוש המאבטחים בהתאמה לתקן היה חלקי.  2018באוגוסט
 .תכשירות הנדרשה רמת, אף שהם אינם בלנהליה

ix  תקין ואינו מכבד  במינהל פוגע 43לקבל את הנחיית השב"כ בהתאם להחלטה ב/המשטרה של סירובה המתמשך
 את החלטות הרשות המבצעת.

x נועדה לסייע במניעת כניסת ש ,שנים מאז התקבלה החלטה על פיתוח מערכת רעו"ת 12-אף שחלפו יותר מ
  .לסיומופוי צאין מועד וטרם הושלם פיתוח המערכת  ,מפגעים ושב"חים



 ירושלים -דוח מיוחד 

 השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית
 נטילת רשות מטעם המבקרפרסומם ללא . מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המדינה 

 ].נוסח משולב[ 1958-ח''התשי, לחוק מבקר המדינה) 3)(א(28אסור על פי סעיף 

 השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים
 תקציר

 

 רקע כללי
1 

 המזרחי בחלק שטח על שלה והמינהל השיפוט, המשפט את ישראל מדינת החילה 1967ביוני 
 עיריית של השיפוט לתחום אותו וצירפה), 1ירושלים מזרח -(להלן  וסביבותיה ירושלים של

 בתושבי ממוקד טיפולשנתיות ל-החליטו ממשלות ישראל על תוכניות רב 2014-החל מ. 2ירושלים
על בסיס ההכרה שהמצב במזרח ירושלים דורש התייחסות ייחודית  (ראו להלן) ירושלים מזרח

 הערבית האוכלוסייה לבין בינה וכן העיר מערב ובין בינהכלכליים גדולים -נוכח פערים חברתיים
 . 3מיעוט המענים הממשלתיים להתמודדות עם פערים אלה בשל גם כמו, המדינה כללב
2 

להלן  רובם המוחלט בשטחי מזרח העיר;ערבים (תושבים  333,000-ירושלים כב וחי 2016בשנת 
מכלל האוכלוסייה הערבית  %19-העיר וכ תושבי מכלל %38-כ שהם), 4תושבי מזרח ירושלים -

רובם המכריע של תושבי מזרח ירושלים הם בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל (להלן בישראל. 
בכל  יםחייבהם : ככלל, 5תושבי קבע). על תושבי הקבע חל המשפט הישראלי על כל היבטיו -

מתוקף . 6ליישרא כמעט לכל הזכויות המגיעות לאזרח ם, וזכאיהםהחובות שהמדינה מטילה עלי
בשוויון ולספק להם את בהם נגזרת חובתה של המדינה לנהוג  של תושבי מזרח ירושלים מעמדם

 להם הם זכאים. השירותים החברתיים
3 

על  ,שנים רבות נרתעומאוכלוסיית מזרח ירושלים  חלקים .מגוונת ירושלים מזרח אוכלוסיית
ות התחלה של מגמת עם הרשויות, אך בשנים האחרונות ניתן לזה ממגעלאומי, -רקע פוליטי

 כלכלית להשתלבבין רצון : מגמות שתי בין החברה המזרח ירושלמית נעהשינוי בגישה זו, וכיום 
ואף את מדגישות את החיוניות  מגמות אלה. 7שייכות וחוסר עוינות תחושתבין ו בישראל

כלכלי של תושבי -פעילות ממשלתית ועירונית לשיפור מצבם החברתי של יותההשפעות האפשר
וחוסנה של  כלכלתהשיפור  לשם גם אךהחובה לנהוג בשוויון, . זאת במסגרת מזרח ירושלים

  i.ביטחונה הלאומי של מדינת ישראלהגברת ירושלים כולה ואף ל
4 

בירושלים יהודים מה 29%לעומת מתושבי מזרח ירושלים מתחת לקו העוני,  75%-חיו כ 2016-ב
מהילדים במזרח ירושלים חיו בעוני. גם  81% .האוכלוסייה הערבית בכלל המדינהמ 52%-ו

השתתפות האוכלוסייה בחיי הכלכלה והתעסוקה של העיר מועטה, והדבר מדגיש את הצורך 
והשירותים במזרח  תשתיותם פערים ברוב ההעמוק בשירותים חברתיים. למצב זה מצטרפי

, וכן פערים בחינוך ובהשכלה גבוהה ואי ידיעת עברית ירושלים לעומת מערבה: בין היתר, פערים
בניית מכשול . עירונייםהציבור, בתברואה ובשירותים הציבור ושטחי המבני כמות בתחבורה, ב

נועדה ש ,איו"ש) -הודה ושומרון (להלן הגדר) בין ירושלים לבין אזור י -(להלן  "עוטף ירושלים"
הותירה מחוץ לגדר תושבי ירושלים  ,על מדינת ישראלמאיו"ש לספק מענה לאיומים ביטחוניים 

                                                           
; "מערב 1967-בדוח זה המונח "מזרח ירושלים" מתייחס לשכונות הערביות בחלקי העיר שנוספו לה ב  1

 ירושלים" מתייחס לכלל השכונות היהודיות בירושלים, בכל חלקיה.
, לפקודת סדרי השלטון והמשפטב 11, שהוצא מכוח סעיף 1967-תשכ"זה), 1(מס'  השלטון והמשפט צו סדרי  2

תשכ"ז, ה(כ' בסיון  2694, עמ' 2065(ק"ת  אכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים; 1948-תש"חה
לים בירת לחוק יסוד: ירוש 5סעיף כן ראו ; לפקודת העיריות [נוסח חדש]א 8)), שהוצאה מכוח סעיף 28.6.67
 .ישראל

 ).13.5.18( 34-של הממשלה ה 3790להחלטת ממשלה דברי ההסבר   3
בדוח זה המונח "תושבי מזרח ירושלים" מתייחס לתושבי מזרח ירושלים שמעמדם האזרחי הוא של בעלי   4

 רישיון לישיבת קבע בישראל (תושבי קבע) או אזרחים. 
 22בג"ץ אבו לבדה), פס'  -) (להלן 6.2.11(פורסם במאגר ממוחשב,  אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08בג"ץ   5

טיפול המדינה במעמדם האזרחי זה את הפרק "פרוקצ'יה. ראו גם בקובץ דוחות לפסק דינה של השופטת 
 ".של תושבי מזרח ירושלים

מעמד התושבות שלהם  .למעט למשל הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל והזכות לקבל דרכון ישראלי  6
 .נתון לבקרה וניתן לשלילה

 ,השילוחלבן: מזרח ירושלים על פרשת דרכים", -כחולדוד קורן ובן אברהמי, "בין ארדואן ל ראו בין היתר  7
 .92 - 91), עמ' 2017מאי ( 4
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כך שעליהם להיכנס לירושלים  (שבשטח ירושלים), כפר עקבבמחנה הפליטים שועפאט והחיים ב
רה במזרח ירושלים חברה דרך מעברים מוסדרים לשם תעסוקה וצריכת שירותים. מציאות זו יצ

 . 8עם מאפיינים ייחודיים, שרבים בה חשים תחושות של קיפוח, מצוקה וייאוש
5 

 הקצתה ו, לראשונה על טיפול ממוקד בתושבי מזרח ירושליםהחליטה הממשלה  2014 יוניב
. במקביל החלה עיריית 9)2014-הממשלה מהחלטת  -למזרח העיר (להלן מיליון ש"ח  290-כ

ירושלים בעשור האחרון להפנות תשומת לב ומשאבים לצורך בסגירת פערים במזרח העיר 
"צמצום לשנתית -רב תוכנית יישום על הממשלה החליטה 2018 במאיבתחומים מסוימים. 

, 10)2018-מ הממשלה החלטת -פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים" (להלן 
. החלטה זו נגעה בתחומי התחבורה, התשתיות, התעסוקה "חש מיליארד כשני של בתקציב
וביקשה לעודד את השתלבות תושבי מזרח ירושלים בהשכלה גבוהה בישראל, בכלכלה  ,והחינוך

 ובתעסוקה איכותית ולצמצם פערי תשתיות ותכנון.
6 

 חלה הגדול שבחלקם -בעיקר בתחומי החינוך והרווחה  -בשירותים החברתיים  דוח זה מתמקד
אינה מתייחסת אליהם  2018-ת הממשלה מהחלטאלו שירותים ש .לספקם דין פי על חובה

מיטבי, עיקר הבעיה הבאופן ההחלטה או שהתייחסותה חלקית באופן שגם אם תיושם במישרין, 
השירותים הניתנים של תיוותר על כנה, וימשיכו להתקיים פערים עמוקים בכמות ובאיכות 

צמצום הפערים -אי. לאוכלוסייה במזרח ירושלים בהשוואה למערב העיר ולכלל מדינת ישראל
דבר עשוי והכלכלי, -ירושלים לשפר את מצבה החברתי מזרח אוכלוסייתגע ביכולת והללו פ

 .מיק את המצוקות בקרבה ולסכן את חוסנה של ירושלים כולהלהע
 
 

 ביקורתהפעולות 
7 

בדק משרד מבקר המדינה את השירותים החברתיים בתחומי  2018נובמבר -בחודשים ינואר
נעשו בעיריית החינוך והרווחה שמציעות הרשויות השונות לתושבי מזרח ירושלים. הבדיקות 

עיריית ירושלים או העירייה), במשרד החינוך, במשרד העבודה, הרווחה  -ירושלים (להלן 
משרד העבודה והרווחה), במשרד ירושלים ומורשת ובמשטרת  -והשירותים החברתיים (להלן 

 ישראל. בדיקות השלמה נעשו בצה"ל וברשות הארצית למדידה והערכה בחינוך.
8 

במזרח ירושלים, ונוכח מיעוט יחסי של  ד לציבורולו זיקה חזקה מאאשר מדובר בנושא שהיות 
מקורות מידע מחקריים ומהימנים על הנעשה בשטח ועל תחושות התושבים, רצונותיהם 

תהליך של גם  מצא לנכון משרד מבקר המדינה להוסיף על כלי הביקורת הרגילים וצורכיהם,
 שיתוף הציבור מטרת .שיתוף הציבור) -בהליך הביקורת (להלן תושבים ממזרח ירושלים שיתוף 
 בכל הנוגע של תושביםעמדות , מגוון ככל הניתןמפלח אוכלוסייה  ,ראשון מכלילקבל הייתה 

 .11לשירותים שהם מקבלים ולצורכיהם בתחומים הנבדקים
 
 

  

                                                           
 הדבר עלה בין היתר בתהליך שיתוף הציבור שקיים משרד מבקר המדינה עם תושבים במזרח ירושלים.   8
 1775 החלטה, "חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה-התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי"  9

 ).29.6.14( 33-של הממשלה ה
 ), שהתקבלה במהלך ביצוע הביקורת.13.5.18( 34-של הממשלה ה 3790 החלטה  10
במסגרת חמש קבוצות היוועצות, ונבחנו בו בין היתר נושאי חינוך ותעסוקה,  תושבים 42השתתפו הליך תב  11

 ניקיון, תרבות והמעברים בגדר. תהליך שיתוף הציבור שימש גם דוחות אחרים בדוח זה. 
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 הליקויים העיקריים
 

 פערים בחינוך במזרח ירושלים
9 

) 2018 - 2017בתי"ס) במזרח ירושלים למדו בשנת הלימודים התשע"ח ( -בבתי ספר (להלן גם 
שיעור (א)   . ניתן לזהות שני מאפיינים בעלי חשיבות במערכת חינוך זו:12תלמידים 90,000-כ

מהתלמידים לומדים בבתי ספר  %35; 13ם בבתי הספר הרשמייםשל תלמידי) 46%(נמוך 
(ב) שיעור גבוה של תלמידים הלומדים   .14מוכש"ר) -שמעמדם הוא "מוכר שאינו רשמי" (להלן 

-כ -התוכנית הפלסטינית) -להלן של הרשות הפלסטינית ("תווג'יהי";  לפי תוכנית הלימודים
 8%-ורק כ -מהתלמידים בבתי הספר המוכרים במזרח ירושלים (רשמיים ומוכש"רים)  92%

 לומדים לפי התוכנית הישראלית.
10 

י ד-א ו מ י ל ת  ו ת י כ ב ר  ו ס ח מ ב  ק ע ם  נ י ח ך  ו נ י ח ן  ת מ ל ה  ב ו ח ה ם  ו י  :ק
כיתות.  1,900 -בבתיה"ס ובגני הילדים במערכת החינוך הרשמית במזרח העיר קיימות כיום כ

כיתות  1,000-לעומת כ ,כיתות לימוד 2,000-היו חסרות יותר מ 2018להערכת העירייה, בשנת 
כיתות  990שתיושם התוכנית הקיימת של העירייה לבניית חסרות עשור קודם לכן. גם לאחר 

 בשנים לימוד שצפויה לתת פתרון חלקי למחסור בכיתות לימוד, המחסור בכיתות צפוי להימשך
נושא המחסור מתנהל בבג"ץ הליך משפטי ב, 2018הביקורת, נובמבר  סיום במועד. הקרובות

 ובמערבה. בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית במזרח ירושלים
11 

, המחסור החמור בכיתות לימוד 15)אבו לבדה(בג"ץ  2011של בג"ץ משנת כפי שנקבע בפסק דין 
אשר לא מאפשר קליטת ילדים במוסדות חינוך  ,במערכת החינוך הרשמית במזרח ירושלים

, וכמוה בחינוך לשוויוןפגיעה בזכותם החוקתית של הילדים במזרח ירושלים ל רשמיים, מוביל
עוד נקבע בפסק  וחירותו. האדם כבוד: יסוד חוקכפגיעה בזכות חוקתית הנתונה להם מכוח 

רבים מההורים לתלמידים ולילדי הגן נאלצים לשלם עד אלפי ש"ח בשנה למימון  הדין כי
 מוכרים.-מוכש"רים או לאהלימודים של ילדיהם במוסדות חינוך 

12 

 לחינוך שבקשתם התלמידים אתומשרד החינוך "להפנות  העירייהעל בבג"ץ אבו לבדה נפסק כי 
 מוסדות עם מתאימים כספיים להסדרים ולהגיע ...רשמיים שאינם ספר לבתי נדחתה רשמי
אולם, על אף הזמן שחלף מאז . 16"תלמידים אותם של היסוד לימודי עלויות כיסוי לצורך, אלה

העירייה ומשרד החינוך לא הגיעו להסדרים כספיים עם בתיה"ס המוכש"רים, מתן פסק הדין, 
שאינם לומדים במערכת הרשמית בדבר  וילדי גן תלמידים 64,000-כולא יידעו את ההורים ל

 ii.םהאמורה, ובכך לא פעלו למיצוי זכויותיהם לחינוך בחינזכותם 
13 

ם  י מ ו ש ר ם  נ י א ש ם  י ד ל םי ו ש ר ב כ ו מ י  כ ו נ י ח ד  ס ו  23,000-כבמזרח ירושלים  :מ
, לרשויות המוכרתמסגרת חינוכית  בשוםשאינם רשומים ומעולם לא נרשמו  18 - 3 בני ילדים

בדבר . עיריית ירושלים לא אספה פרטים 1949-אף שחל לגביהם חוק לימוד חובה, התש"ט
אין  לפיכך לדין בנושא.בניגוד  ,מםיזהותם של ילדים אלה, מקום מגוריהם ודרכי ההתקשרות ע

אלה לומדים במסגרות חינוכיות כלשהן, והיא גם אינה יכולה הילדים ה כל יה יודעת אםיהעיר
ועיריית ירושלים משרד החינוך . ליידע אותם בדבר מסגרות החינוך המוכרות העומדות לרשותם

מקום אין בידם כל תוכנית או כוונה לאיתור מקום הימצאותם או וגם כלל לא דנו בנושא זה, 
 ועל כן לא צפוי פתרון לבעיה זו בעתיד הנראה לעין.  ,לימודיהם של ילדים אלה

                                                           
לפי נתוני העירייה. הנתונים לגבי התלמידים וילדי הגן המובאים בדוח זה מתייחסים לנתונים העדכניים   12

 ), אלא אם נאמר אחרת.2018 - 2017התשע"ח (לשנת הלימודים 
 בתי ספר המוחזקים על ידי המדינה או על ידי העירייה.  13
נוספים לומדים בבתי ספר פרטיים שאינם מוכרים, קרי כאלה שאינם מתוקצבים על ידי המדינה והיא  %19  14

 אינה מפקחת עליהם.
 השופטת פרוקצ'יה.לפסק דינה של  44 - 43ס' , פאבו לבדהבג"ץ   15
 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 64, פס' אבו לבדהבג"ץ   16
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14 

ם י ד י מ ל ת ת  ר י ש מבתי במצטבר שנשרו  18 - 6 בניילדים  10,800-במזרח ירושלים כ :נ
בין כיתה ט' לכיתה י"ב (בשנים הנשירה של תלמידי מזרח ירושלים  שיעורהספר המוכרים. 

גבוה לא רק ביחס  תלמידים נושר. שיעור זה אחד מכל ארבעה. קרי, כ26.5%הוא  )2018 - 2015
לא לרבי (שיעור הנשירה בכלל המגזר העגם ביחס לאלא  ,5.4%העומד על  ,ארצי-לממוצע הכלל

ספר המוכש"רים מאשר הבעיית הנשירה חמורה יותר בבתי  .7.4%ל עהעומד  ,מזרח ירושלים)
כניות למניעת ומפעיל ת אינומשרד החינוך ואולם בבתי הספר הרשמיים במזרח ירושלים, 

  .במספר זעום של בתי ספר המלמדים את התוכנית הישראליתאלה, למעט נשירה בבתי ספר 
15 

 70%-מילדי העיר, והילדים הנושרים הם בשיעור של כ 41%-אף שילדי מזרח ירושלים מהווים כ
מהתקנים  17%-מכלל הילדים הנושרים בעיר, הקצו משרד החינוך והעירייה למזרח העיר רק כ

בה. מצב טיפול לוירה של נשמניעה מהתקציב של היחידה לקידום נוער בעיר הפועלת ל 25%-וכ
זה ככלל לא השתנה בשנים האחרונות, על אף הצרכים ולמרות ההקצאות בהחלטת הממשלה 

 . 2018-מ
16 

השלכותיה ושתופעת הנשירה בקרב תלמידי מזרח ירושלים היא חריפה ומדאיגה על פי אף 
והעירייה לא החינוך השליליות רחבות היקף, עד כדי סיכון לתלמידים עצמם ולסביבתם, משרד 

בין מזרח העיר  כיחינוהנשירה פוגעת בשוויון זו למניעת פתרון סוגיה זו. פעילות דלה עשו די ל
 ם להיפגע סיכוייהם של התלמידים הנושרים להשתלב בתעסוקה בעתיד.בכך גם עלולי למערבה.

17 

ך ו נ י ח ה ת  כ ר ע מ ב ת  י ר ב ע ה ה  פ ש ה ת  א ר ו  משרד הזניחו ארוכות שניםלאחר ש: ה
, השליטה בשפה העברית העברית במזרח ירושליםהשפה את הוראת  ירושלים ועיריית החינוך

שליטה  .תקשורת אפקטיביתלואינה מספקת  ,נמוכה היא ברמה אוכלוסיית מזרח ירושליםשל 
 כדי ללמוד, בפרט בתעסוקה איכותיתועברית חיונית כדי להשתלב בשוק התעסוקה בכלל ב

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל וכן לניהול תקשורת עם רשויות המדינה, נותני שירותים 
הקניית שליטה בשפה העברית בקרב תושבי מזרח ירושלים . גופים אחריםומהמגזר הפרטי 

ללמוד עברית, כפי שעלה בהליך שיתוף הציבור  םהמעונייניתושבי מזרח העיר הן ל תועיל
 ,אולםו).  Win-Winמצב שלבבחינת ( חברה הישראלית בכלללו הישראלי משקל ובסקרים, והן

שילובם של תושבי מזרח המדינה באמצעות משרד החינוך מחמיצה הזדמנות לקדם את 
 באמצעות הקניית ידיעת השפה העברית ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל

 iii לתלמידים, כמפורט להלן:
18 

ת י ר ב ע ה ד  ו מ י ל ת  ו ע ש ט  ו ע י התלמידים הלומדים לפי התוכנית  66,000-לכ: מ
מהתלמידים במערכת  92%-כשהם  -הפלסטינית בבתיה"ס הרשמיים ובבתיה"ס המוכש"רים 

 שעות שבועיות במהלך שעות לימודיהם)  34( 71%מקצה משרד החינוך רק  -החינוך המוכרת 
שמחויבים רית העבהשפה  לימודהמזערי לבהתאמה משעות התקן שעות שבועיות)  21( 44%-ו

תלמידים במזרח ירושלים הלומדים לפי התוכנית התלמידים בחינוך הערבי ברחבי הארץ ובהן ה
מהתלמידים הלומדים לפי התוכנית  36%, נוסף על כך .שעות שבועיות) 48( הישראלית

בגלל לומדים אף פחות משעות ההקצאה, הנמוכות ממילא,  יםהפלסטינית בבתיה"ס הרשמי
. משרד החינוך מזניח הלכה למעשה כלי מרכזי ואפקטיבי בשילובם לעבריתמחסור במורים 

 30,000לגבי , ובפרט בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראלהעתידי של תלמידי מזרח ירושלים 
 התלמידים הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים לפי התוכנית הפלסטינית.

19 

ח ת  י ר ב ע ד  ו מ י ל ף  ק י יה ת  ו ת י כ ב י  ק : העמדה המקצועית של העירייה היא ב"י-'ל
היעדר כי , ואצל התלמידים כדי לשמר את ידיעת השפהב "עד סוף כיתה ישיש ללמד עברית 

 . אך משרד החינוך והעירייה מקנים ב שוחק את ידיעת השפה שלהם"ילימודי עברית בכיתה 
הפלסטינית במזרח ירושלים לימודי עברית בהיקף התלמידים הלומדים לפי התוכנית  66,000-ל

 השנים -או שכלל אינם מקנים להם לימודי עברית בשנים החשובות ללימוד העברית  ,חלקי
הלומדים  -במצב דברים זה ספק רב אם תושג המטרה שתלמידים אלה  .האחרונות ללימודים

  .יום לימודיהםישלטו בשפה העברית ברמה הנדרשת עם ס - לפי התוכנית הפלסטינית
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20 

ם  י ד מ ו ל ה ם  י י מ ש ר ה ס  " ה י ת ב ב ם  י ד י מ ל ת ה ל  ש ת  י ר ב ע ה י  ד ו מ י ל ב ץ  ו צ י ק
ת י נ י ט ס ל פ ה ת  י נ כ ו ת ה י  פ ) קיצץ משרד 2019 - 2018בשנת הלימודים התשע"ט (: ל

התלמידים הלומדים בבתיה"ס  36,000-החינוך את מספר שעות לימוד העברית שהוא מקצה לכ
בהשוואה  -מהתלמידים במערכת המוכרת  50%-כשהם  -הרשמיים לפי התוכנית הפלסטינית 

שעות  34-ל שעות שבועיות 43-מ: קצה להם בשנת הלימודים שקדמה להלמספר השעות שה
הלימה בין היעד להעמקת הידע בעברית של תלמידי מזרח למעשה אין  אם כן,. שבועיות

שנקבע בהחלטות  , כפיבתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל על מנת לשלבםירושלים 
 לבין יישומן בפועל. ,הממשלה

21 

ך ה ו נ י ח ה ד  ר ש מ ל  ש ד  ע תלי י ר ב ע ה ת  מ ש ר ר ד נ ה ן  מ ק  ו ח בהמשך להחלטת : ר
: קבע משרד החינוך יעד לידיעת העברית של התלמידים במזרח ירושלים 2018-שלה מהממ

בבתיה"ס הרשמיים  'י ',, ח', ו'תלמידי כיתות דמ 60%) 2023 - 2022בשנת הלימודים התשפ"ג (
 60יקבלו במבחנים בעברית ציון  ובבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הישראלית

היעד . כמו כן, ב"אינו משקף את ידיעת העברית הנדרשת לתלמידים בסוף כיתה יזה יעד לפחות. 
ההשפעה הפוטנציאלית של  ולכן, מהתלמידים במערכת החינוך המוכרת 36%-מתייחס לכ

היעד לא הביא בחשבון משרד החינוך את  . זאת ועוד, בקביעתי העברית קטנה יחסיתלימוד
ממילא לא ו ,התלמידים הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים לפי התוכנית הפלסטינית 30,000

בשל  רקי"ס אלו תמדובר בתלמידים שלפחות חלקם לומדים בבש , אףכךלהקצה משאבים 
 . רשמיתמחסור בכיתות לימוד במערכת החינוך הה

22 

ך כ ל ם  י ר ש כ ו מ ם  נ י א ש ם  י ר ו מ י  ד י ל  ע ת  י ר ב ע ה ת  א ר ו רמת העברית של : ה
חלקי בשאר כשפת אם המורים לעברית במזרח ירושלים נמוכה ביחס למורים דוברי ערבית 

ם, י"ס במזרח ירושלית) מהמורים המלמדים עברית בב68%יותר משני שלישים (. כמו כן, הארץ
מבצעים פעולות עירייה המנם משרד החינוך ווא .לי הסמכההרשמיים והמוכש"רים, אינם בע

התלמידים הלומדים בבתיה"ס  30,000-לגבי כלשיפור מצב זה בחלק מהמערכת, אך לא 
 .המוכש"רים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית

 

 הרווחה לתושבי מזרח ירושלים פערים בשירותי
23 

בקצב  פיתחה העירייה שירותי רווחה במזרח העיר(לערך)  2007ועד  1967השנים שמאז  40-ב
היקף השירותים שניתן איטי, שלא הדביק את הצרכים העצומים שם וגם לא סגר את הפער מול 

בשנים האחרונות על בסיס  ההשקעה במזרח העירעל אף הרחבה משמעותית של . במערבה
ההשקעות אינן מתייחסות ומתקציב העירייה,  2018ומשנת  2014החלטות הממשלה משנת 

בדים ובפרט לסוגיות התשתית של מחסור בעו ווחה במזרח העירלתחומים רבים בשירותי הר
, בלשכות רווחה ובשירותים המותאמים לילדים בסיכון, לאנשים עם מוגבלות סוציאלים
בתחומים אלה עדיין שורר פער גדול בהיקף השירות בין מזרח העיר למערבה ולשאר  .ולקשישים

 .ל האוכלוסייההייחודיים ש הארץ, בפרט נוכח הצרכים והמאפיינים
24 

ת ו נ ו כ ש ב ן  ו כ י ס י  ב צ מ ב ם  י ד ל י ל  ע ה  נ ג ה ב ם  י י ו ק י ץ ל ו :-ח ר ד מחנה  ג
הפליטים שועפאט וכפר עקב נמצאים בשטח השיפוט של העיר ירושלים וגרים בהם תושבי קבע 

גדר). בשכונות אלה -שכונות חוץ -ומצפון לגדר (להלן  ממזרחשל ירושלים, אך הם מצויים 
כלכלית, התשתיות במצב ירוד ובפועל שוררת -שוררת מציאות קשה במיוחד מבחינת חברתית

טיפול (לפי חוק הנוער צורך להגן על העובדות הסוציאליות בשל הית בלבד. בהן משילות חלק
עו"סיות לחוק הנוער), הוצאו הנחיות שבעטיין יש להן קושי  -(להלן  1960-), התש"ךוהשגחה

זאת ועוד, למשטרה יכולת  .גדר-ממשי לטפל בילדים בסיכון או לערוך ביקורי בית בשכונות חוץ
ילד על אף אם ידווח לרשויות  .במקרי אלימות במשפחהילי, ובפרט נמוכה לאכוף את החוק הפל

, כגון ילד שסובל מאלימות פיזית או מינית בביתו, אין ערובה בסכנה מיידיתהמצוי ) 18(עד גיל 
 . שאלה יגיעו אליו ויטפלו בו בפרק זמן סביר
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25 

אף במקרים שבהם ציווה בית משפט על הוצאת ילד מביתו, בשל סכנה גבוהה לה הוא חשוף 
שם, ועל העברתו למשמורת במקום חסות, עיריית ירושלים הנחתה את העו"סיות לחוק הנוער 

גדר, גם לא בליווי המשטרה, בשל הסיכון הנשקף להן -שלא לצאת לביצוע צווים בשכונות חוץ
סית לחוק אינה אמורה לבצע את הצווים ללא ליווי עו" מצידה המשטרהר. ועל בסיס ניסיון העב

במקרים שבהם אין שיתוף פעולה . כפועל יוצא, )(אלא אם קבע בית המשפט אחרת בצו הנוער
 ולהעבירםילדים בסיכון מביתם  המאפשר להוציאמצד הילד או סביבתו, אין למעשה כל מנגנון 

צו  לגביהםגדר, שהוצא -ילדים בסיכון בשכונות חוץהם היו מצבים שב חסות. לפיכך למסגרת
שהעו"סיות  עדלעיתים במצב של פגיעה, ושיפוטי, שהו בביתם חודשים רבים במצב של סיכון 
 לחוק הנוער והמשטרה הצליחו להחזירם למסגרת. 

26 

ככל ילד אחר  אלה במצביםגדר לקבל הגנה -על אף זכותם של ילדים נזקקים בשכונות חוץ
העירייה והמשטרה לא הסדירו  ,גדר-במציאות הביטחונית השוררת בשכונות חוץגם בישראל, 

טיפול מהיר ומתאים לילדים בסיכון  להגיש שתאפשר להן ,ביניהן שיטת פעולה מתואמת
ן עושות די כדי לממש אינ השלטון רשויותשיוצא  ivאת מול צה"ל., ולא הסדירו זאלהבשכונות 

 .במצבים שתוארו קטינים חסרי ישע את המענה הדרוש לביטחונם האישילספק לאת חובתן 
27 

ם י ל ש ו ר י ח  ר ז מ י  ב ח ר ב ן  ו כ י ס ב ם  י ד ל י ב ר  ס ח ל  ו פ י שיעור ילדי מזרח  :ט
 . 48%אך חלקם בקבוצת הילדים בסיכון בירושלים עומד על מילדי העיר,  41%ירושלים הוא 

28 

ת  י נ כ ו ת ) ן  ו כ י ס ב ר  ע ו נ ו ם  י ד ל י ל ת  י מ ו א ל ה ת  י נ כ ו ת ב ר  ס ח ל  ו פ י 3ט 6 0( :
הוא הקצאה הוגנת של משאבים לקבוצות  360ת אחד העקרונות המרכזיים של תוכניאף על פי ש

מכלל הילדים חלקם של הילדים בסיכון ממזרח ירושלים  ),ערביםכגון אוכלוסייה שונות (
גם חלקו של התקציב  ).48%( קטן משמעותית מחלקם בעיר כולה )32%(המשתתפים בתוכנית 

ממזרח בסיכון של ילד ו יסיכוי. בעיר הקטן מחלק) 25%(המיועד לטיפול באוכלוסייה זו 
, ואולם. ערב העיריו של ילד דומה במימסיכו פי שניים בתוכנית קטנים לקבל טיפולירושלים 

להרחיב את היקף הטיפול בילדים  השמטרת תוכנית ולעיריית ירושלים 360אין למטה תוכנית 
 .במסגרת התוכנית בסיכון תושבי מזרח ירושלים

29 

ץ ו ח ת  ו ר ג ס מ ב ר  ו ס ח ן -מ ו כ י ס ב ם  י ד ל י ל ח  ו ו ט ת  ו כ ו ר א ת  ו י ת י י ב נ 8ב - 0: 
מתחת לילדי מזרח ירושלים, חלק מילדי מזרח ירושלים מחסור חריף במשפחות אומנה בשל 

ביתית נותרים במקומות שאינם מתאימים -לגיל שמונה שהוחלט שיש לשבצם במסגרת חוץ
נימיות שבהן ילדים או בפ במסגרות חירום: בביתם, לצורכיהם, לעיתים למשך תקופות ארוכות

במועד סיום  עם זאת, הצעיר. םבוגרים יותר, שהטיפול והחיים בהן אינם מותאמים לגיל
ביתיים לילדי מזרח -מענה למחסור בפתרונות חוץ והרווחהלמשרד העבודה הביקורת לא היה 

טרם גובש סופית. הצעדים שננקטו עד כה לא  8 - 6 בני, וגם המענה לילדים 6 - 0 בניירושלים 
 .נעשו בקצב המתבקש מחומרת הבעיה

30 

ם י ק ק ז נ ו ע  ש י י  ר ס ח ל ה  ח ו ו ר י  נ ע מ ב ר  ו ס ח משקי הבית בירושלים מ 37%-שאף : מ
 עם מוגבלות ממזרח העיר, חלקם של תושבי מזרח ירושליםהם בהם אדם עם מוגבלות ש

. למצב זה יש מכלל המושמים במסגרות כאלו 16%ביתי עומד רק על -ים בסידור חוץהמושמ
מענה  לתושבי מזרח ירושלים עם מוגבלותעיריית ירושלים לא סיפקה סיבות שונות. מכל מקום, 

מהאנשים עם מוגבלות המשתתפים בשירותים בקהילה בכלל  25%רק : חלופי ומלא בקהילה
חלקם מקרב אך בירושלים הם ממזרח העיר,  מהקשישים 17% ה. כמו כן,ירושלים הם ממזרח

במזרח  לקשישיםמרכז יום  , ואין שוםבלבד 1%אלה שהושמו בבתי אבות או דיור מוגן הוא 
 .את אלה הנותרים בקהילה וזקוקים לטיפול שרתהעיר שי

31 

ם י י ל א י צ ו ס ם  י ד ב ו ע ב ר  ו ס ח למזרח  משרות תקןעותית של תוספת משמגם לאחר : מ
 -העובדים הסוציאליים (להלן  ממשרות התקן של 27%-מוקצים למזרח העיר רק כ ,העיר

. לפיכך מספר גבוה של )כולה בעיר 476 מתוך 129( המוצבים בלשכות הרווחה בעיר עו"סים)
, וגם עומס המטופלים לכל עו"סית ממתינים זמן רב מאוד להתנעת תהליך הטיפולפונים לרווחה 
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. העומס על עו"ס לחוק הנוער במזרח ירושלים כפול מזה שבמערבה 67%-ירושלים גדול בבמזרח 
, עלול לפגוע באיכות הטיפול שמקבלים תושבי מזרח העירזה מצב  .העיר במערבמאשר  כמעט

ים לשירותי הרווחה מזרח העיר הזקוקתושבי ובהתמודדות עם  וילדים בסיכון ובמצוקה בעיקר,
פעל להמשיך ולהגדיל את תקן לא גף הרווחה בעירייה אאמור, על אף ה .אך אינם פונים לקבלם

לצמצם את הפערים מול ושם לשפר את השירות , כדי המשרות של העו"סים במזרח העיר
 .מערבה

32 

ה ח ו ו ר ת  ו כ ש ל ב ר  ו ס ח כרבע מלשכות הרווחה בעיר ממוקמות במזרח ירושלים.  :מ
 בממוצע שטח גיאוגרפי הגדול יותר מפי שניים ת רווחהמשרתת כל לשכ ירושלים במזרח

רעוע בין שכונה במצב של קישור תחבורתי  .מהשטח הממוצע שמשרתת לשכה במערב העיר
במזרח העיר נמוכה , הדבר מביא לכך שרמת הנגישות ללשכות הרווחה לשכונה במזרח העיר

משרות , על כך ועלולה למנוע מתושבי המקום הנזקקים לשירותי הרווחה לפנות לקבלם. נוסף
אינן וכן מהנדרש  מועטותבמזרח העיר שבלשכות הרווחה מינהלה להדרכה ולהנהלה, ל התקן

"צוואר בקבוק" , ומיעוט משרות אלה עשויות להוות גודל האוכלוסייה הנזקקתהולמות את 
גם מספר התושבים הפוטנציאליים שעל כל לשכה במזרח העיר . כב את מתן השירותיםהמע

רק סמוך למועד סיום הביקורת החלה העירייה להתניע את לשרת חורג בהרבה מהתקן. אולם 
 מבנים נוספים ואיושם.של  םאו שכירת םתהליך הקמת

33 

ל ש ט  ע ו מ ר  ו ע י ק ש ת ו ם  י ל פ ו ט המ ח ו ו ר י  ב י ם צ י כ ו מ מחולקת ירושלים העיר  :נ
 חלוקהזו  מינהליתבחלוקה  והתפיסה הניהולית בעירייה רואה רובעי שירות,מינהלית לארבעה 

 רובעי העיר. ארבעת בין דומה באופן לחלק יש משאב שכל באופן, בצרכים דמיון על המעידה
שלמזרח העיר מוקצים כרבע מהמשאבים, כאילו היה רובע שווה בגודלו  לכך מביאה זו תפיסה

, מתקציב ההשמות(למשל, מוקצים לו כרבע  האחרים רובעי העיר משלושת אחד לכלובנזקקותו 
) 25%( רבע לא מתגוררים העיר במזרח, ואולםתקציב הביצוע של אגף הרווחה).  עיקר שהוא
, השנים-הזנחה רבת ונוכח - כך בשל. העניים העיר מתושבי 61%-ו ,העיר מתושבי 38% אלא

 שאינן, סבירות לא הקצאות אלו - העיר מזרחמערב העיר ובין  ביןשיצרה פערים עצומים 
 v.המהותי השוויון עקרון את מקיימות אינן אף, ולכן גודלה ואת האוכלוסייה צורכי את תואמות

רבים ש כך ,רח ירושלים הוא נמוך באופן יחסירווחה מקרב תושבי מזבבפועל, שיעור הרשומים 
ההשקעה של השנים . רווחה אינם מקבלים טיפולההתושבים הזקוקים לשירותי  מבין

הצליחה להקטין את החוסר, אך הפערים עודם רחבים ביותר, ולא נמצא שמשרד  האחרונות
במסגרת תוכנית  לכל הפחותהעבודה והרווחה ועיריית ירושלים הכינו תוכניות פעולה לסגירתם, 

הגידול  נוכחהן  וזאתהפערים,  העמקתזה משמעו  בשיעורהקצאות ההמשך . ארוכת טווח
עלול להוביל להעמקת  בבעיות רווחהשאי טיפול  מפנין הטבעי באוכלוסיית מזרח העיר וה

 .המצוקות
 
 

 ההמלצות העיקריות
34 

י ד-א ו מ י ל ת  ו ת י כ ב ר  ו ס ח מ ב  ק ע ם  נ י ח ך  ו נ י ח ן  ת מ ל ה  ב ו ח ה ם  ו י על  :ק
לחינוך למלא את חובתן לאפשר לתלמידים ולילדי הגן לממש את זכותם משרד החינוך העירייה ו

מענה  חינם במוסדות החינוך הרשמי, ולחלופין במוסדות מוכש"רים, אם לא נמצא להם
 -) 2020 - 2019כבר לקראת שנת הלימודים התש"פ ( -על העירייה במוסדות החינוך הרשמי. 

ליידע את ההורים לתלמידים ולילדי הגן שאינם לומדים במערכת החינוך הרשמית בדבר זכותם 
וכי אם תידחה בקשתם תפנה אותם העירייה  ,בבקשה ללמוד במערכת הרשמיתלפנות לעירייה 

גיעו להסדרים הכספיים ילאחר שהיא ומשרד החינוך  . זאתללמוד במוסד חינוך מוכש"ר
 בג"ץ אבו לבדה. בדין ההמתאימים עם אותו מוסד, כאמור בפסק 

35 

ם  י מ ו ש ר ם  נ י א ש ם  י ד ל םי ו ש ר ב כ ו מ י  כ ו נ י ח ד  ס ו ית ירושלים ומשרד יעל עיר :מ
כדי לאתר את מקום לימודיהם או  דיןהחינוך לפעול ללא דיחוי בהתאם לחובתם על פי 

כלשהי מסגרת חינוכית בילדים תושבי מזרח ירושלים שאינם רשומים  23,000-הימצאותם של כ
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 במזרח חובה לימוד בגיל הילדים כל של מידע מאגר להקיםגם  עליהם; המוכרת לרשויות
גם בעתיד כדי להבטיח שיקבלו  לא רשומיםלאיתור ילדים  פקטיביא מנגנון ליצורו ירושלים

 .חינוך בסיסי
36 

ם י ד י מ ל ת ת  ר י ש על משרד החינוך ועיריית  ,נוכח ממדי הנשירה במזרח ירושלים :נ
בסוגיית נשירת תלמידי מזרח העיר  פעילותםירושלים להגביר באופן משמעותי את 

את פעילות  להגביראלו שכבר נשרו, ואת לאתר תלמידים המצויים בסכנת נשירה : מהלימודים
ת , להפעיל את התוכניות הייעודיוהיחידה לקידום נוער באזור זה ולפחות להשוותה למערב העיר

זו בכל בתי הספר הזקוקים לכך, ובהם בתי הספר  לשם טיפול בבעיהמשרד החינוך שגיבש 
 שבתי הספרכניות, לפקח על הפעולות ואותן ת לבדוק את האפקטיביות שלו, "ריםהמוכש

 .והקשב הניהולי הנדרשים לטיפול בנשירה, ולהקצות לכל אלה את המשאביםנוקטים 
37 

ך ו נ י ח ה ת  כ ר ע מ ב ת  י ר ב ע ה ה  פ ש ה ת  א ר ו   :ה
ת י ר ב ע ה ד  ו מ י ל ת  ו ע ש ט  ו ע י לבחון את החסמים בנושא לימוד על משרד החינוך  :מ

את היקף לימודי ככל שניתן להרחיב ו העברית בבתיה"ס מזרח ירושלים ואת הדרכים להסרתם
 זאת כדיהפלסטינית, התלמידים במזרח ירושלים הלומדים לפי התוכנית  66,000 של העברית

את מספר שעות התקן המזערי שקבע משרד החינוך ללימודי ככל שניתן  שתלמידים אלה ילמדו
של קידום שילובם בתעסוקה ובהשכלה גבוהה הממשלתי כדי לממש את היעד והעברית, 

בישראל. במסגרת הרחבת לימודי העברית כאמור, על משרד החינוך לשלב לימודי עברית גם 
 .ראשוןהב, ולו בהיקף מצומצם בשלב "י-'בכיתות י

38 

ת ה י ר ב ע ה ת  מ ר ל ך  ו נ י ח ה ד  ר ש מ ל  ש ד  ע ן י מ ק  ו ח שר ר ד נ על משרד החינוך : ה
 התכליתלבחון באיזו מידה היעד שקבע בתחום ידיעת העברית רלוונטי ואפקטיבי מבחינת 

העיקרית של לימודי העברית במזרח ירושלים, שהיא שיפור שילובה של האוכלוסייה בתעסוקה 
ובלימודים גבוהים בישראל. כדי להגיע לשיפור זה, על היעד לכלול שיעור גבוה יותר של 

עם סיום לימודיהם  -ים ולהתייחס לרמת ידיעת העברית שלהם במועד הרלוונטי לכך תלמיד
על המשרד  ,בבתי הספר ובסמוך להשתלבותם בתעסוקה או בלימודים גבוהים. בהתאם ליעד

 לקבוע תוכנית ולהקצות משאבים להשגתו.
39 

ב ן  ו כ י ס י  ב צ מ ב ם  י ד ל י ל  ע ה  נ ג ה ב ם  י י ו ק י תל ו נ ו כ ץ ש ו ר-ח ד על עיריית : ג
לפקח על שלומם חוק לפי אחריות ב נושאות, שלחוק הנוער ותהעו"סי אתמעסיקה ה -ירושלים 

אחראי ש - ועל משרד העבודה והרווחה ,צווים לפי חוק הנוער לגביהםהילדים שהוצאו  של
שבו צווי בית למצב  נותת פתרולמציא בשיתוף גורמי הביטחוןלפעול עבודת העו"ס, למקצועית 

זאת, בלי להגביר את . משפט להוצאת ילד מביתו בשל סכנה שהוא חשוף לה אינם מבוצעים
גדר -ההפרדה שיוצרת הגדר בין שכונות פנים. לחוק הנוער הסיכון לשלומן של העו"סיות

חסרי ללילדים ו מפחיתה מאחריות המדינה, ובכלל זה העירייה, לספקגדר אינה -לשכונות חוץ
את  השיפוט של העירייה שבתחוםגדר -י מזרח ירושלים המתגוררים בשכונות חוץישע תושב

עד היכולים להגיע חומרת הסיכונים,  vi.במצבים שנשקף להם סיכון מיידיהדרושה להם ההגנה 
פתרון מותאם וייחודי בדחיפות. על כלל הרשויות הנוגעות  למצואכדי סכנת נפשות, מחייבת 

לשתף פעולה באופן  - צה"לורד העבודה והרווחה, משטרת ישראל עיריית ירושלים, מש -בדבר 
יותר לילדים ובני נוער תושבי ומהירה הגנה טובה שיאפשרו מתן הדוק ולקבוע הסדרים ברורים 

 גדר.-ירושלים המצויים במצבי סיכון מוגבר בשכונות חוץ
40 

מ י  ב ח ר ב ן  ו כ י ס ב ם  י ד ל י ב ר  ס ח ל  ו פ י םט י ל ש ו ר י ח  ר על עיריית ירושלים,  :ז
בשיתוף משרד העבודה והרווחה, לקדם את היקף הטיפול בילדי מזרח ירושלים במסגרת תוכנית 

; ועל שיהלום את צורכיהם ואת חלקם בתוך כלל אוכלוסיית הילדים בסיכון בעיר באופן, 360
מזרח מ ם בסיכוןביתיים לילדי-מענה למחסור בפתרונות חוץ לגבשהעבודה והרווחה משרד 

 .8 - 0 בניירושלים 
41 

ו ע  ש י י  ר ס ח ל ה  ח ו ו ר י  נ ע מ ב ר  ו ס ח םלמ י ק ק ז שבו המצב את על הרשויות לבחון : נ
מקבלים ) וקשישים הזקוקים לטיפולתושבי מזרח ירושלים הנזקקים (אנשים עם מוגבלות 
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, ולפעול בהקדם לשיפור באוכלוסייה ואת הצורך הקייםשירותים שאינו הולם את חלקם היקף 
 ביתי והן בתחום השירותים בקהילה.-הן בהיבט החוץ -משמעותי בו 

42 

ר  ו ס ח םבמ י ס " ו ה ע ח ו ו ר ת  ו כ ש ל ב משרד העבודה והרווחה ועיריית ירושלים  על :ו
את התקינה הנדרשת לעו"סים במזרח ירושלים כדי משותף שנתי -במהלך רבלשקול להשלים 

לטיפול  בהיקפו ובאיכותו דומההזכאית לטיפול  ,רלשפר את השירות לאוכלוסיית מזרח העי
 העירנוספות במזרח להחיש את פתיחת הלשכות העל העירייה  הניתן במערב העיר. נוסף על כך,

 .בשיתוף משרד העבודה והרווחה ולאיישן באופן מתאים
43 

ל ש ט  ע ו מ ר  ו ע י ה ש ח ו ו ר י  ב י צ ק ת ו ם  י ל פ ו ט ם מ י כ ו מ המצוקות  נוכח :נ
החריפות השוררות במזרח ירושלים והצורך להגן על ילדים וחסרי ישע במציאות זו, לצד 
המחסור היחסי בשירותי רווחה שיענו על מצוקות אלה, מחסור שאינו צפוי להיפתר גם אם 

על עיריית ירושלים להפנות יתר תשומת  -באופן המיטבי  2018תיושם החלטת הממשלה משנת 
זרח העיר ולפעול באופן אקטיבי כדי להמשיך ולצמצם את הפערים בין מזרח לב ניהולית למ

על עיריית ירושלים ומשרד העבודה והרווחה לתת את העיר למערבה בתחום שירותי הרווחה. 
, הנמוך תקציבבשבא לידי ביטוי במיעוט המטופלים ו ,הדעת על מיעוט הטיפול במזרח העיר

להתאמת היקפי הטיפול במזרח העיר למצוקות  -ת טווח גם אם ארוכ -ולפעול להכנת תוכנית 
על הגופים האמורים להתמקד בחוליות החלשות ביותר בחברה  הקיימות שם. הייחודיות

ל כדי והנפגעות מהחוסר המתואר, ובראש ובראשונה ילדים נזקקים וחסרי ישע, ולפעול קודם כ
 לסייע להם.

 
 

 סיכום
44 

בכל החובות  ים ככללחב -מתושבי הבירה  40%כמעט  - תושבי מזרח ירושלים הערבים
 החי. אוכלוסייה זו החברתיות ככל האזרחיםלכל הזכויות  ם, וזכאיהםשהמדינה מטילה עלי

פערים עמוקים בכל תחומי החיים בינה ובין תושבי מערב העיר ושאר  קשה, וקיימיםבעוני 
על רקע בין היתר  המדינה, ובכללם פערים ברמת השירותים החברתיים שהיא מקבלת. זאת

מאוכלוסיית  חלקיםלאומי של -המדינה ורתיעה על רקע פוליטי מצד רשויותבעבר הזנחה 
הביטחוני והאנושי שיש למצב הכלכלי, . מתוך הכרה במחיר ממגע עם הרשויות מזרח ירושלים

-לשיפור המצב החברתישנתיות -ות רב) לאמץ תוכני2018-בו 2014-החליטה הממשלה (ב ,זה
כלכלי של האוכלוסייה במזרח ירושלים והקצתה לשם כך תקציב ניכר. משרדי הממשלה 

בשנים האחרונות לפעול ביתר שאת לשיפור שירותי החינוך החלו אכן ועיריית ירושלים 
ם, ויש בהם כדי להתחיל מדובר בהחלטות ובמהלכים משמעותייאוכלוסייה זו. והרווחה ל

ולשפר היבטים שונים בתחומי החיים של האוכלוסייה במזרח ירושלים. שיפור מצבם של 
תושבי מזרח ירושלים ייטיב הן עם התושבים והן עם המשק והחברה הישראלית בכלל 

 ). Win-Win(בבחינת מצב של 
45 

למדינה  שבהםתחומים מממשות את אחריותן כנדרש בכמה  עם זאת, רשויות המדינה אינן
יש אחריות על פי דין: חינוך לכול, מגיל שלוש עד סוף התיכון ובחינם; והגנה על ילדים נזקקים 

גדר. זאת ועוד, בכמה היבטים מרכזיים בשירותי החינוך -וחסרי ישע, ובכלל זאת בשכונות חוץ
י מזרח ירושלים חלקי ביותר, והן אינן פועלות די והרווחה, המענה של רשויות המדינה לתושב

על מנת לשפרו: לימוד השפה העברית בהיקף נמוך מהנדרש לתלמידים במזרח ירושלים 
מהתלמידים), ובפרט לאלה הלומדים בבתי הספר  92%הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית (

בבתי ספר אלה מהתלמידים), שרבים מהם נאלצים ללמוד  40%המוכרים שאינם 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 

ר, באופן שיינתנו ביחס הולם לניתן במערב העיר ולנוכח המצוקות נזקקים ממזרח העי
 החמורות במזרחה. 
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46 

ובפרט עיריית ירושלים, משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה  -על רשויות המדינה 
הנדרש כדי לפעול כל אחת בתחום אחריותה ובשיתוף פעולה על פי  -והשירותים החברתיים 

בהם למדינה יש שבתחומים ובפרט  לשפר את שירותי החינוך והרווחה במזרח ירושלים,
 עיריית ירושלים ומשרד העבודה והרווחהעל בכלל זה, מפורט בדוח זה. כ אחריות על פי דין

משטרת ישראל וצה"ל למימוש אחריות המדינה להגנה על ילדים במצבי סיכון  לפעול בשיתוף
כפי שאף הכירה בכך הממשלה, המצוקות והפערים העמוקים מחייבים  גדר.-בשכונות חוץ

כלכלי של האוכלוסייה במזרח -שהרשויות יפעלו בדחיפות על מנת לשפר את מצבה החברתי
 ירושלים, ובכך לחזק גם את חוסנה הכלכלי והחברתי של ירושלים ושל המדינה כולה.

 

 
 מבוא

47 

קמ"ר בחלק  70-החילה מדינת ישראל את המשפט, השיפוט והמינהל שלה על שטח של כ 1967ביוני 
 של השיפוט תחוםל אותו וצירפה), 17מזרח ירושלים - המזרחי של ירושלים וסביבותיה (להלן

 ממוקד טיפולשנתיות ל-החליטו ממשלות ישראל על תוכניות רב 2014-החל מ .18ירושלים עיריית
על בסיס ההכרה שהמצב במזרח ירושלים דורש התייחסות  (ראו להלן) ירושלים מזרח בתושבי

וכן בינה לבין האוכלוסייה  בינה ובין מערב העירכלכליים גדולים -פערים חברתיים ייחודית נוכח
 .19מיעוט המענים הממשלתיים להתמודדות עם פערים אלהבשל הערבית בכלל המדינה, כמו גם 

 :בשטח השיפוט של העיר ציינת את שכונות מזרח ירושליםהמ להלן מפה

 
  

                                                           
; "מערב 1967-בדוח זה המונח "מזרח ירושלים" מתייחס לשכונות הערביות בחלקי העיר שנוספו לה ב  17

 ירושלים" מתייחס לכלל השכונות היהודיות בירושלים, בכל חלקיה.
, לפקודת סדרי השלטון והמשפטב 11, שהוצא מכוח סעיף 1967-תשכ"זה), 1צו סדרי השלטון והמשפט (מס'   18

)), 28.6.67תשכ"ז, ה(כ' בסיון  2694, עמ' 2065; אכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים (ק"ת 1948-תש"ח
 .לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל 5סעיף כן ראו א לפקודת העיריות [נוסח חדש]; 8כוח סעיף שהוצאה מ

 .2018-להחלטת הממשלה מדברי ההסבר   19
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 20שטח שיפוט העיר ירושלים ושכונות מזרח העיר: 1תרשים 

 
 ., בעיבוד משרד מבקר המדינה2018המקור: עיריית ירושלים, 

48 

תושבי  -הפכו בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל (להלן  1967מזרח ירושלים ביוני מי שהיו תושבי 
קבע), וילדיהם קיבלו מעמד זהה, כך שכיום רובם המכריע של תושבי מזרח ירושלים הם תושבי 

בכל החובות  יםחייבהם ככלל, : 21קבע. על תושבי הקבע חל המשפט הישראלי על כל היבטיו
, למעט למשל הזכות ת לאזרח ישראלילכל הזכויות המגיעו ם, וזכאיהםשהמדינה מטילה עלי

נתון שלהם תושבות המעמד  . כמו כן,דרכון ישראלי ישראל והזכות לקבל לכנסתולהיבחר  לבחור
נגזרת חובתה של המדינה לנהוג  של תושבי מזרח ירושלים מתוקף מעמדם. לבקרה וניתן לשלילה

 . להם הם זכאים בשוויון ולספק להם את השירותים החברתייםבהם 
49 

 -להלן  ;רובם המוחלט בשטחי מזרח העירערבים ( םתושבי 333,000-ירושלים כב וחי 2016בשנת 
מכלל האוכלוסייה הערבית  %19-העיר וכ תושבי מכלל %38-כ שהם), 22תושבי מזרח ירושלים

                                                           
 מפה זו היא לצורך המחשה בלבד של שכונות מזרח ירושלים ואינה מייצגת גבולות מדיניים.   20
 22פס' , )בג"ץ אבו לבדה -) (להלן 6.2.11(פורסם במאגר ממוחשב,  אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08"ץ בג  21

טיפול המדינה במעמדם האזרחי של הפרק "את זה בקובץ דוחות . ראו לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה
 ."תושבי מזרח ירושלים

בי בדוח זה המונח "תושבי מזרח ירושלים" מתייחס לתושבי מזרח ירושלים שמעמדם האזרחי הוא תוש  22
 קבע או אזרחים. 
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היא הייתה העיר הערבית הגדולה  ,בפני עצמה מקומיתהייתה רשות לו מזרח ירושלים בישראל. 
 . בארץ

50 

-כפרי/עירוני( מוצאה, דתיותה רמת מבחינת - מאוד מגוונת ירושלים מזרח אוכלוסיית
 רמותכלכלית, -חברתיתה רמהה, מודרניזציה דרגות, פוליטית הזדהות, )בדואי/פלאחי

מאוכלוסיית  חלקים .אחת שלטת מגמה בה לזהות קשה . על כן23ועוד עברית ידיעת ,השכלהה
 רשויות העירוניותעם ה ממגע ,לאומי-על רקע פוליטי ,שנים רבות נרתעומזרח ירושלים 

בשנים האחרונות ניתן לזהות התחלה של מגמת שינוי בגישה זו. מומחים  והממשלתיות, אך
 כלכלית להשתלבבין רצון : מגמות שתי יןב מתארים את החברה המזרח ירושלמית כיום כנעה

 על שייכות וחוסר עוינות תחושתבין ותעסוקתי -הכלכלי העתיד את בישראל ותראלו בישראל
מדגישות  . מגמות אלה24ותושביה העיר מזרח את המדינה שלבעבר  הזנחה רקע ועל לאומי רקע

פעילות ממשלתית ועירונית לשיפור מצבם  של ואף את ההשפעות האפשריותאת החיוניות 
זאת במסגרת  vii, וגם הממשלה הכירה בכך כאמור.של תושבי מזרח ירושלים כלכלי-חברתיה

וחוסנה של ירושלים  כלכלתהשיפור  לשם גם אךהחובה לנהוג בשוויון כלפי תושבי המדינה, 
 ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. הגברת כולה ואף ל

 
 רח ירושליםתמונת המצב במז

51 

ה יהאוכלוסי השתתפותגם  .מערבהלעומת  ירודוהשירותים במזרח ירושלים  תשתיותמצב רוב ה
שירותים ב והדבר מדגיש את הצורך העמוקבחיי הכלכלה והתעסוקה של העיר מועטה, 

 :viiiחברתיים
52 

י  .1 נ ו תע ו י ת ר ב ח ת  ו ק ו צ מ :-ו ת ו י ל כ ל העוני  ,25אף שירושלים כולה היא עיר ענייה כ
תחולת  גדלה בעשור האחרון . יתר על כן,תושבי מזרח ירושלים בולט בהיקפו ובחריפותו בקרב
מתושבי מזרח  75%-כחיו  2016-ב .ם (בעוד היא ירדה בקרב היהודים בעיר)בקרב העוני

האוכלוסייה הערבית מ 52%-בירושלים ויהודים מה 29%לעומת , מתחת לקו העוני ירושלים
צפיפות הדיור של תושבי מזרח  גםמהילדים במזרח ירושלים חיו בעוני.  81%. בכלל המדינה

 .26תושבי מערב העירמזו של במידה ניכרת ירושלים גבוהה 
53 

ת  .2 ו פ ת ת ש הה ט ע ו ה מ ד ו ב ע ה ק  ו ש ת ב ו כ ו מ נ ת  ו ס נ כ ה מזרח במהנשים  85% :ו
רובם הגדול של  .27מהנשים במערב העיר 41%, לעומת 2016בשנת  לא עבדו כלל יםירושל

(בשיעורים גבוהים  בהם השכר נמוךשבמשלחי יד  הועסקורובם ), אך 64%( עבדוהגברים 
 ,ככללבמשרה שאינה תואמת את הכשרתם. עבדו מערב העיר), וחלק ניכר לעומת בהרבה 

מההכנסה  40%על  , ועמדהנמוכה מאודבמזרח ירושלים הממוצעת לנפש  החודשיתההכנסה 
  .28לנפש של תושבי מערב העיר

 
  

                                                           
 תושבים, -) (להלן 2017( 2017 - 1967, ירושלים-ישראל וערביי מזרח -תושבים, לא אזרחים אמנון רמון,   23

 .63 ), עמ'לא אזרחים
 ,השילוחלבן: מזרח ירושלים על פרשת דרכים", -דוד קורן ובן אברהמי, "בין ארדואן לכחול ראו בין היתר  24

 .92 - 91), עמ' 2017מאי ( 4
אפיון כלכלי של רשויות מקומיות; למ"ס, -במדד החברתי 10מתוך  2השתייכה ירושלים לאשכול  2015-ב  25

 .2), עמ' 28.11.18( 2015כלכלית של האוכלוסייה בשנת -יווגן לפי הרמה החברתיתיחידות גאוגרפיות וס
שנתונים סטטיסטיים  ;62, 58, 56עמ' , )2018( על נתונייך ירושליםמכון ירושלים למחקרי מדיניות,   26

 ".ובמחוזות תחולת העוני בישראל, בירושלים, "1, עיבוד לנתוני לוחות ו/2018 - 2005לירושלים 
מהנשים  24%מהנשים ממזרח ירושלים לא עבדו, לעומת  80% 64 - 25ומעלה; בגילי  15מדובר על נשים בגיל   27

 -(להלן  2018שנתון סטטיסטי לירושלים , מכון ירושלים למחקרי מדיניותהיהודיות בעיר. עיבוד לנתוני 
(גילאי העבודה העיקריים) בישראל  64-25בני ומעלה, ו 15בני , "1ז/ לוח, )2018שנתון סטטיסטי לירושלים 

 ".2016ובירושלים, לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 
מועסקים העובדים בירושלים, לפי משלח יד, קבוצת " ,9, לוח ז/2018שנתון סטטיסטי לירושלים   28

 .47), עמ' 2018( ליםפיתוחה וחיזוק מעמדה של ירוש"; מבקר המדינה, 2016אוכלוסייה ומגדר, 
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 2016יהודים וערבים בירושלים, אצל מדדי עוני ותעסוקה : 2תרשים 

 
 ,ומכון ירושלים למחקרי מדיניות למ"ס) -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן נתוני על פי 

 .המדינהעיבוד משרד מבקר ב
54 

ה .3 ה ו ב ג ה  ל כ ש ה ב ו ך  ו נ י ח ב ם  י ר ע :  פ ת י ר ב ע ת  ע י ד י י  א בבתי הספר ו
מהתלמידים לומדים לפי תוכנית הלימודים של הרשות  92%-במזרח ירושלים כ 29המוכרים

זו של מדינת ישראל, ולכן התעודה שהם מקבלים בסיום לימודיהם לרוב לפי הפלסטינית ולא 
אינה מוכרת בישראל. כמו כן, בעוד בשאר אזורי הארץ לומדים הרוב הגדול של התלמידים 

 46%המדינה או העירייה, במזרח ירושלים רק בבתי ספר רשמיים המוחזקים על ידי 
מהתלמידים לומדים בבתי ספר רשמיים (לרבות כאלו שבהם תוכנית הלימודים היא של 

) 87%שיעור האקדמאים נמוך, והרוב הגדול ( -הרשות הפלסטינית). בתחום ההשכלה הגבוהה 
ל שילובם , דבר המקשה ע30של מחזיקי התארים קיבלו אותם ממוסדות שאינם ישראליים

נוסף על כך, חלק גדול מתושבי מזרח ירושלים בעבודה מתאימה בישראל לאחר לימודיהם. 
אינם יודעים עברית כלל ולחלקם רמת שליטה נמוכה בעברית, וזאת גם ביחס לאזרחי ישראל 

 הערבים.
55 

ו .4 ה  א ו ר ב ת ב  , ר ו ב י צ י  ח ט ש ו ר  ו ב י צ י  נ ב מ ב  , ה ר ו ב ח ת ב ם  י ר ע ם פ י ת ו ר י ש ב
: ה ם י י נ ו ר י דרכי הנסיעה בתוך מזרח ירושלים וכן בינה לבין ו התחבורתית הנגישותע

 .במיוחדשל תושבי מזרח ירושלים ארוכים בשל כך זמני ההתניידות , ולקויותמערב ירושלים 
להגיע למקומות עבודה, לאזורי מסחר ולמוסדות שבהם  מקשה עליהם, בין היתר,עובדה זו 

מאפיין נוסף של מזרח ירושלים נוגע להיעדר הסדרת קרקעות, חברתיים.  ניתנים שירותים
מחסור בתכנון ובנייה נרחבת ללא אישורים, דבר המקשה על הליכי תכנון ובינוי של מבני ציבור 

תברואה הושל שטחים ציבוריים. בתחום איכות החיים המדדים במזרח העיר נמוכים: שירותי 
וספורט, גינות ופארקים כמעט שאינם קיימים; תשתיות  ; מבני תרבות31ניקיון מועטיםהו

ם; והיצע השירותים מיזיהולהמים והביוב מיושנות ופגומות, באופן הגורם להצפות ו
יים צורך גובר בשירותי רווחה לילדים ק שתוארה במציאות הממשלתיים והעירוניים נמוך.

אף ש ,מתקשות לצאת מהמצוקהמשפחות ו ,32ועם צרכים מיוחדים הומבוגרים במצוק
 מעמיקה והולכת. 

                                                           
בתי ספר שמתוקצבים על ידי המדינה והיא מפקחת עליהם. ראו להלן בפרק "פערים בחינוך במזרח   29

 ירושלים".
מוסדות שאינם מפוקחים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, וחלק מהתעודות שהם מעניקים אינן   30

 מוכרות בישראל.
 ".פעולות עיריית ירושלים לשיפור ניקיון העירראו בקובץ דוחות זה את הפרק "  31
 ראו להלן בפרק "פערים בשירותי הרווחה לתושבי מזרח ירושלים".  32
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56 

ל  .5 ו ש כ " מ ם י ל ש ו ר י ף  ט ו ע " : ( ר ד ג ה גורם נוסף שהגביר את המצוקות במזרח העיר (
, איו"ש) -הגדר) בין ירושלים לבין אזור יהודה ושומרון (להלן  -הוא בניית מכשול (להלן 

רבים הגדר עד לבניית  .33על מדינת ישראלמאיו"ש ניים לספק מענה לאיומים הביטחועדה שנו
 .והתרבות שלהם באיו"ש , החברהמתושבי מזרח ירושלים ניהלו את חיי התעסוקה, המסחר

והגבירה את תלותם בשוק התעסוקה והמסחר  ,הגדר הפרידה את רובם מאזורים אלה ואולם,
לכך שתושבי קבע ירושלמיים שהתגוררו בפועל זמן מה הביאה גם הגדר בניית הירושלמי. 

פנימה אל שכונות מזרח חזרה  באיו"ש, מחוץ לשטחה של ירושלים, היגרו באזורים סמוכים
ע שלהם בשל מעמד תושב הקב משלילת , שהיו צפופות מלכתחילה, בעקבות חששםירושלים

שכונות זאת, כמה מלבד . מקום מגוריהם. הדבר הוביל לעלייה במחירי הדיור במזרח ירושלים
של  השיפוט שהן בשטחאף  ,)מחנה הפליטים שועפאט וכפר עקב (בייחוד לגדרמחוץ נותרו 

להיכנס לירושלים דרך על כן תושביהן צריכים  .תושבי ירושליםבהן מתגוררים ירושלים ו
 . לשם תעסוקה וצריכת שירותיםסדרים מומעברים 

57 
ל .6 ש ת  ו י ב י ט ק י י ב ו ס ת  ו ש ו ח ה ת ק ו צ ש מ ו א י י המציאות המתוארת, לצד : ו

הופכים אותם  -ההיסטוריה והמעמד ("תושבי קבע") הייחודיים של תושבי מזרח ירושלים 
לקבוצה בעלת מאפיינים משלה, הן מול ערבים אזרחי ישראל והן ביחס לערבים תושבי איו"ש. 

  ם:במגוון מישוריבשביעות הרצון פערים בין תושבי מזרח ירושלים ומערבה  3להלן בתרשים 
 
 

 , מזרח ירושלים ומערבהתחושות ועמדות: 3תרשים 

 
 ., בעיבוד משרד מבקר המדינה201834-ו 2017, 2015מהשנים  למ"סהסקרי נתונים מעל פי 

 

                                                           
 א59דוח שנתי גדר"; מבקר המדינה, -חוץ בשכונותבמצבי סיכון  ראו להלן בפרק "ליקויים בהגנה על ילדים  33

פעילות המעברים בין ), "2011( א61דוח שנתי  ;95 - 66, עמ' "'עוטף ירושלים'המכשול והמעברים ב, ")2009(
פעילות המעברים בין ישראל לבין ), "2017( ב67דוח שנתי ; 59 - 13", עמ' ישראל ובין אזור יהודה ושומרון

מרחב התפר והמעברים . כן ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "1845 - 1797", עמ' אזור יהודה והשומרון
  ."בגזרת עוטף ירושלים

לקט נתונים לרגל יום ; 16, עמ' )2018מאי ( )7201 - 5201לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני ס, למ"  34
 .2017-; סקר של עיריית ירושלים מ9), עמ' 2017(מאי  )2016 - 2015ירושלים (נתוני 
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58 

במסגרת  ,ציבור שקיים משרד מבקר המדינה עם תושבים ממזרח ירושליםההליך שיתוף תב
 משתתפים על מצוקות רבות: ה הצביעודוח ביקורת זה, 

 הם רצים  .הצהריים רי"אחת הבעיות הקשות בשכונה זה שאין לילדים איפה לשחק אח
 לחמישה ואםנשואה  ,45בת  אדריכלית( אין גינה ציבורית, אין פחים" .ברחובות ובין הזבל

  ;)ילדים
  שלא לדבר על גינה למשחקי ילדים!  ,ציבורית, אין מדרכה"אין שירותים, אין תחבורה

מורה ( תמיד מלוכלך ובלגן. כאוס גדול שאנחנו באמצע שלו. לאף אחד לא אכפת מאיתנו"
 . 35)ילדים שניל ואםנשואה , 34בת 

 
 פעילות ממשלתית ועירונית בשנים האחרונות 

59 

משך יותר מארבעים שנה לא הקדישו עיריית ירושלים ורשויות המדינה מאמצים ייעודיים ב
 לקידוםשנתיות -תוכניות ממשלתיות רב. במשך השנים, לטיפול בתושבי מזרח ירושליםוממוקדים 

תושבי מזרח לא עסקו ב 36ירושליםהעיר לפיתוחה של ותוכניות בישראל האוכלוסייה הערבית 
 .במישרין ירושלים

60 
 . זאתלראשונה על טיפול ממוקד בתושבי מזרח ירושליםהחליטה הממשלה  2014 יוניבכאמור, 

חברתי בירושלים לטובת כלל -התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי"במסגרת 
 .37למזרח העיר"ח מיליון ש 290-), שהקצתה כ2014-מ הממשלה החלטת - להלן(" תושביה

הגברת הביטחון האישי, שדרוג תשתיות, חינוך,  אלו:נושאים שונים ובהם  עבורההקצאה הייתה 
בשלוש השכלה גבוהה, תעסוקה, חברה ורווחה. בדיקה קודמת של משרד מבקר המדינה העלתה כי 

ת השפעתה הכוללת הייתה זניחה, והמיקוד שלה לא היה תוכנישנות יישומה הראשונות של ה
ומשאבים . במקביל החלה עיריית ירושלים בעשור האחרון להפנות תשומת לב 38דיו פקטיביא
 סגירת פערים במזרח העיר בתחומים מסוימים. צורך בל

61 

, ותוך הכרה בכך שהתקציב שהקצתה קטן מאוד ביחס 2014-נוכח לקחי יישום החלטת הממשלה מ
להטיל על כמה משרדי  2017כלכלי, החליטה הממשלה במאי -צר שינוי חברתיליי על מנתלצרכים 

 - להלן(פיתוח כלכלי במזרח העיר לממשלה לגבש תוכנית חומש ממשלתית לצמצום פערים ו
 . 39והוליסטי בצרכים אלה החשיבות שבטיפול ממוקד לאור ,)2017-מ הממשלה החלטת

62 

 שנתית-רבת תוכניהחליטה הממשלה על יישום , במהלך ביצוע הביקורת, 2018במאי בהמשך לכך, 
בתקציב של כשני מיליארד  "במזרח ירושלים צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכליל"

בתחומי התחבורה, התשתיות,  נגעה החלטהה. )2018-מ הממשלה החלטת - להלן( 40ש"ח
לעודד את השתלבות תושבי מזרח ירושלים בהשכלה גבוהה בישראל,  שהוביק ,והחינוךהתעסוקה 

 בכלכלה ובתעסוקה איכותית ולצמצם פערי תשתיות ותכנון.
 

                                                           
היו אלו: צפיפות כיתות הלימוד בבתי ספר עירוניים במזרח  שיתוף הציבורנושאים נוספים שצוינו בתהליך   35

העיר, וכן האלימות, הרמה הנמוכה ותופעת הנשירה בהם; המחסור בגני ילדים עירוניים ומעונות מפוקחים; 
הצורך בלימודי עברית לשם שילוב בתעסוקה; תחושות האפליה שהם חשים הן באספקת השירותים והן 

 קה, והייאוש הנלווה לכך.בבואם להשתלב בשוק התעסו
 ,ת היובל)תוכנית מרום ותוכנית הצמיחה, תוכניפיתוח כלכלי (בעסקו  התוכניות לפיתוח ירושליםשלוש מ  36

ות לפיתוח תוכניות לפיתוח אגן העיר העתיקה ושתי תוכניוארבע מהן עסקו בפיתוח תשתיות ואחזקה (שתי 
פעולות ), בפרק "2018( חיזוק מעמדה של ירושליםפיתוחה ו. ראו מבקר המדינה, מתחם הכותל המערבי)

 .14", עמ' חברתי בירושלים-ממשלתיות לפיתוח כלכלי
התקציב הקיים תוך מ). רובו של התקציב לא היה תוספתי, אלא 29.6.14( 33-של הממשלה ה 1775 החלטה  37

 שונים.של משרדי ממשלה 
-פעולות ממשלתיות לפיתוח כלכלי, בפרק ")2018( פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים המדינה, מבקרראו   38

 ואילך. 46", עמ' חברתי בירושלים
, "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי" 34-של הממשלה ה 2684 החלטה  39

 .50 - 49), עמ' 2018( פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים); כן ראו מבקר המדינה, 28.5.17(
צית הסכום הוא תקציב תוספתי, והיתר מתקציבי כמח). 13.5.18( 34-של הממשלה ה 0379 החלטה  40

 המשרדים והעירייה. כרבע מהסכום הוא תקציב שהקצאתו מותנית בתנאים שונים. 
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63 

מעמידה תקציבים לצורך מתן מענה לחלק מהפערים שהוצגו. על כן,  2018-הממשלה מ החלטת
. במישרין לבחון בעת הזו את התחומים המטופלים בהחלטהלא משרד מבקר המדינה מצא לנכון 

 שבחלקם -בעיקר בתחומי החינוך והרווחה  -הבדיקה בדוח זה מתמקדת בשירותים החברתיים 
אינה מתייחסת אליהם במישרין או באופן  שההחלטהשירותים  . אלולספקם דין פי על חובה חלה

 . עיקר הבעיה על כנהתיוותר  ,תיושם באופן המיטביהיא גם אם מלא, ולכן 
 

 פעולות הביקורת
64 

בדק משרד מבקר המדינה את השירותים החברתיים בתחומי  2018נובמבר -בחודשים ינואר
החינוך והרווחה שמציעות הרשויות השונות לתושבי מזרח ירושלים. הבדיקות נעשו בעיריית 

ה), במשרד החינוך, במשרד העבודה, הרווחה יעיריית ירושלים או העירי -ירושלים (להלן 
ובמשטרת  , במשרד ירושלים ומורשתמשרד העבודה והרווחה) -והשירותים החברתיים (להלן 

 .ידה והערכה בחינוךנעשו בצה"ל וברשות הארצית למד בדיקות השלמהישראל. 
65 

במזרח ירושלים, ונוכח מיעוט יחסי של  ד לציבורולו זיקה חזקה מאאשר מדובר בנושא שהיות 
 יהם, רצונותהתושבים מקורות מידע מחקריים ומהימנים על הנעשה בשטח ועל תחושות

תהליך של שיתוף גם  משרד מבקר המדינה להוסיף על כלי הביקורת הרגילים מצא לנכון ,הםוצורכי
הייתה  שיתוף הציבורמטרת  .שיתוף הציבור) -בהליך הביקורת (להלן מזרח ירושלים מ םתושבי
השכלה, המגורים, רמת ה(מבחינת שכונת  מגוון ככל הניתןומפלח אוכלוסייה ראשון מכלי לקבל 

ם בתחומים הרכיולשירותים שהם מקבלים ולצ בכל הנוגע של תושביםעמדות  מגדר ועוד),הגיל, ה
בין היתר בו נבחנו וחמש קבוצות היוועצות, במסגרת  תושבים 42השתתפו הליך תב .הנבדקים

 .41תעסוקהונושאי חינוך 
 

  

                                                           
, שאינם מהווים שיתוף הציבור מתבסס על התשובות של מי שבחרו להשיב בלבד בתהליךהמידע שהתקבל   41

ולפי תפיסת עולמם האישית. הליך שיתוף הציבור שימש גם דוחות אחרים בדוח מדגם מייצג של התושבים, 
 זה, ונבחנו בו גם נושאי ניקיון, תרבות והמעברים בגדר.
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 פערים בחינוך במזרח ירושלים
 רקע 

66 

 109,000-כ 42)2018 - 2017ירושלים למדו בשנת הלימודים התשע"ח (במערכת החינוך במזרח 
 . במערכת חינוך זו שני מאפיינים מרכזיים.44וילדי גן 43תלמידים) -תלמידי בית ספר (להלן 

ושל ילדי גן  בתיה"ס) -ם בבתי הספר (להלן גם שיעור נמוך של תלמידיהמאפיין הראשון הוא 
שיעור  -זקים על ידי המדינה או העירייה; והמאפיין השני אלה המוח -מוסדות החינוך הרשמיים ב

גבוה של תלמידים הלומדים שלא לפי תוכנית הלימודים הישראלית, אלא לפי תוכנית הלימודים 
 התוכנית הפלסטינית). להלן הפירוט: -של הרשות הפלסטינית ("תווג'יהי"; להלן 

67 

ת ל  ש ך  ו מ נ ר  ו ע י :ש ת י מ ש ר ה ת  כ ר ע מ ב ם  י ד י מ  התלמידים 90,000-מכ 46%-כ ל
מהתלמידים לומדים בבתי ספר שבהגדרתם  %35; 45רשמיים ספר בבתי לומדים ירושלים זרחבמ

לומדים בבתי ספר פרטיים שאינם  19%-; ו46מוכש"ר) -הם "מוכרים שאינם רשמיים" (להלן 
קרי כאלה שאינם מתוקצבים על ידי  ,47מוכרים)-לאבתי"ס  -(ואינם רשמיים) (להלן  מוכרים

ילדים בלבד לומדים בגני  3,600-כ -המדינה והיא אינה מפקחת עליהם. לגבי הילדים בגני הילדים 
בגני הילדים המוכש"רים ומספר ילדים שאינו ידוע לעירייה,  14,500-הילדים הרשמיים, לעומת כ

 מוכרים. -הלומדים בגני ילדים לא
68 

 החינוך במערכת מהם) הלומדים 81%-מכלל תלמידי מזרח ירושלים (כ 73,000-בכ עוסק זה דוח
 הספר בבתי הלומדים התלמידים שיעורוהמוכש"רים. יצוין כי  בתי הספר הרשמיים - המוכרת

בבתי הספר  יםהתלמיד) נמוך במידה רבה משיעור 90,000מתוך  46%-כבמזרח ירושלים ( הרשמיים
). עוד יצוין כי מדובר בירידה %82( 48הרשמיים ביישובים שבהם מתגוררת אוכלוסייה ערבית

 . 59%-כ -בשיעור זה ביחס לשיעורם חמש שנים קודם לכן 
69 

: י ג ו ג ד פ ה ט  ב י ה ב ת  ו י ד ו ח י  49מהתלמידים במערכת המוכרת במזרח ירושלים 92%-כ י
לומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית.  8%-לומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית, ורק כ

מוכרת, הלומדים שלא לפי התוכנית הישראלית, יוצא -אם מצרפים את התלמידים במערכת הלא
מידים במערכת החינוך במזרח מכלל התל 6%שהלומדים לפי התוכנית הישראלית הם רק 

ירושלים. הרקע לכך הוא התנגדות התושבים במזרח ירושלים ללימודים לפי התוכנית הישראלית. 
איפשרה המדינה לאוכלוסייה במזרח ירושלים לבחור  20-על כן, החל בשנות השבעים של המאה ה

מוסדות החינוך בין לימודים לפי התוכנית הישראלית לבין לימודים לפי התוכנית שנהגה ב
והרוב לומדים לפי אותה  -התוכנית הירדנית בעבר והתוכנית הפלסטינית כיום  -הערביים באיו"ש 

 . 50תוכנית
 

                                                           
לפי נתוני העירייה. הנתונים לגבי התלמידים וילדי הגן בדוח זה עדכניים לשנת הלימודים התשע"ח, אלא   42

 ר ומסתיימת באוגוסט.אם נאמר אחרת; שנת הלימודים מתחילה בספטמב
 י"ב, ובהם תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.-תלמידי כיתות א'  43
 . 5 - 3בני   44
-לחוק לימוד חובה, התש"ט 1ככלל, בי"ס רשמי הוא בי"ס המוחזק על ידי המדינה או העירייה. ראו סעיף   45

1949. 
הרשות המקומית, אך מקבלים הכרה ורישיון אינם מוחזקים על ידי המדינה או מוכש"רים ככלל, בתי ספר   46

מתקן הבסיס של בתי ספר רשמיים. בתי ספר אלה כפופים  75%בשיעור של עד  מהמדינה ומימון חלקי
לתקנות חינוך ממלכתי  9. ראו גם תקנה 1969-לפיקוח המדינה לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט

 .1953-(מוסדות מוכרים), התשי"ד
תלמידים), גורמים פרטיים  12,000מוכרים כוללים בתי"ס של הוואקף המוסלמי בירושלים (בתיה"ס הלא   47

 תלמידים). 1,300תלמידים) והאו"ם ( 3,600(
מהתלמידים בחינוך  18%בשנת הלימודים התשע"ח למדו בחינוך המוכש"ר הערבי לפי נתוני משרד החינוך,   48

 בארץ, ללא מזרח ירושלים.  הערבי
מהם במערכת  2,000-כ -תלמידי חינוך מיוחד  2,100-תלמידי החינוך המיוחד. במזרח ירושלים כללא   49

הרשמית והיתר בבי"ס מוכש"ר. בגלל השונות הגבוהה ביכולת הלימודית של תלמידי החינוך המיוחד ובשל 
אינו עוסק הרלוונטיות של תוכנית הלימודים בחינוך הרגיל לחלק מתלמידי החינוך המיוחד, דוח זה -אי

 בתוכניות הלימודים הרלוונטיות לתלמידי החינוך המיוחד.
 .229 - 228, 152 - 149, עמ' תושבים, לא אזרחים  50
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70 

אלו בדרך כלל תושבי מזרח ירושלים שבעצמם למדו לפי התוכנית  -אשר למורים במזרח ירושלים 
את הכשרתם המקצועית במוסדות להשכלה גבוהה פלסטיניים הפלסטינית ופעמים רבות קיבלו 

באיו"ש ובמזרח ירושלים. על כן, האוריינטציה והידע המקצועי שלהם מתבססים על לימודים לפי 
 התוכנית הפלסטינית.

71 

אלית או התפלגות התלמידים במזרח ירושלים לפי תוכנית הלימודים (ישר 4להלן בתרשים 
 ) ולפי המעמד המשפטי של ביה"ס (רשמי או שאינו רשמי). 51פלסטינית

 
: התפלגות התלמידים במזרח ירושלים, לפי תוכנית הלימודים ומעמד ביה"ס, שנת 4תרשים 

 )2018 - 2017הלימודים התשע"ח (
 

 
 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, ירושלים עיריית נתוני לפי

72 

חה נ ז יב הה ת ו ר י ך ש ו נ י ח ח ה ר ז מ ם ב י ל ש ו ר שנים רבות משרד החינוך והעירייה  :י
לא הקצו למערכת החינוך במזרח ירושלים את המשאבים הנדרשים לה ולא הפנו את הקשב 

. למשל, היחידה הארגונית בעירייה האחראית לחינוך 52הניהולי הנדרש לטיפול במערכת החינוך
ך האחרים היו הערבי בעיר הייתה בדרג של מחלקה, ואולם היחידות האחראיות למגזרי החינו

בדרג הבכיר יותר של אגף. כמו כן, העירייה ומשרד החינוך לא אספו נתונים שונים הנדרשים 
כבסיס לקבלת החלטות, כמו לגבי מספר התלמידים שנשרו מהלימודים במזרח ירושלים. ההזנחה 

טווח באה לידי ביטוי בין היתר בבנייה מועטה של כיתות לימוד, הגורמת למחסור חמור בכיתות ב
שנים ארוך; בטיפול מועט ולא ממוקד בתופעת הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך במזרח 
ירושלים, למרות שיעור נשירה גבוה באופן חריג; וכן במערך ייעוץ ופיקוח חסר, שתוצאתו חוסר 

 במענה החינוכי הנדרש לתלמידים וחוסר במענה מקצועי למורים. 
73 

בשנים האחרונות, בעקבות החלטות הממשלה שפורטו לעיל ותוכנית שגיבש משרד החינוך, החלו 
משרד החינוך והעירייה להוציא אל הפועל תוכניות לשיפור מערכת החינוך במזרח ירושלים 

שהוקצו לכך. בין היתר, משרד החינוך הוסיף מפקחים ויועצים חינוכיים  באמצעות משאבים
במזרח ירושלים, העירייה ומשרד החינוך הקצו משאבים למימוש תוכניות למערכת החינוך 

                                                           
מוכרים, וייתכן שבחלקם לומדים לפי תוכניות -אין לעירייה נתונים לגבי תוכניות הלימודים בבתיה"ס הלא  51

בעמודה של "בי"ס שאינו רשמי" ותוכניות מוכרים נכללים -בתיה"ס הלא -לימודים אחרות. בתרשים 
 הלימודים בהם מוגדרות בהכללה כ"תוכנית לימודים פלסטינית".

 .151, עמ' תושבים, לא אזרחיםראו גם   52
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למניעת נשירה, ללימודי השפה העברית, ללימודים טכנולוגיים ולעידוד הלימודים לפי התוכנית 
הישראלית, וככלל הוגבר הקשב הניהולי של גופים אלה למערכת החינוך שבמזרח ירושלים. 

ר המשאבים והתשומות הניהוליות מוקצים לטובת , עיק2018-בהתאם להחלטת הממשלה מ
התלמידים הלומדים בבתי הספר הרשמיים (לפי התוכנית הישראלית או הפלסטינית) ובבתי הספר 

מכלל תלמידי  47%-תלמידים (כ 42,500-כ -המוכש"רים שהנהיגו את התוכנית הישראלית, דהיינו 
 מזרח ירושלים).

 

 אי-קיום החובה למתן חינוך חינם עקב מחסור בכיתות לימוד 
74 

זכאי ללמוד  18עד  3חוק לימוד חובה), כל אדם מגיל  -(להלן  1949-לפי חוק לימוד חובה, התש"ט
החובה לספק חינוך חינם מוטלת על המדינה, והחובה לקיים מוסדות  חינם במוסד חינוך רשמי.

. מוסדות חינוך רשמיים פועלים במבנים 53ל הרשות המקומיתחינוך רשמיים מוטלת על המדינה וע
שהרשות המקומית מחזיקה בהם. ככלל, האחריות להעמדת המבנים לטובת המוסדות היא של 

 הרשות המקומית, ומשרד החינוך מתקצב בשיעורים שונים את בינוי כיתות הלימוד או שכירתן. 
75 

. בדוח 54רסם משרד מבקר המדינה דוח בנושא "בינוי כיתות לימוד במזרח ירושלים"פ 2009בשנת 
כיתות לפי נתוני העירייה  1,000-כ -צוין שקיים מחסור חמור בכיתות לימוד במזרח ירושלים 

שבעטיו נשללה מילדים ומנערים רבים הזכות לחינוך על פי חוק לימוד חובה. בדוח  -באותה עת 
עירייה ומנכ"ל העירייה לוודא שתיעשה עבודת מטה מקיפה לאיתור פתרונות נקבע כי "על ראש ה

אפשריים לסוגיה זו. כמו כן עליהם להסיר חסמים שמעכבים את ביצועם של פרויקטים שכבר 
החלו, ובעת הצורך עליהם לפנות ביזמתם למשרדי הממשלה כדי לקבל מהם סיוע". הודגש כי "על 

נמרצות להקמת מוסדות חינוך במזרח ירושלים... אם משרד  הנהלת משרד החינוך לפעול ביתר
החינוך סבור שאין לו די כלים לטפל בבעיה זו, עליו להביא את הנושא לפני הממשלה, להציג לה 
חלופות שיאפשרו שימוש בקרקעות לצורכי חינוך ולקדם פרויקטים לבינוי כיתות לימוד במזרח 

 .55העיר"
76 

כעשור לאחר פרסום הדוח המחסור בכיתות לימוד בבתיה"ס ובגני הילדים של מערכת החינוך 
הרשמית במזרח ירושלים לא רק שלא קטן אלא הלך והעמיק עם השנים. להערכת העירייה, 

כיתות חסרות כעשור קודם  1,000-, לעומת כ56כיתות לימוד 2,000-היו חסרות יותר מ 2018בשנת 
כיתות לימוד נוספות מדי שנה כדי  45-כמו כן, על פי הערכת העירייה נדרשות כלכן, כאמור. 

 . לעמוד בגידול הטבעי של התלמידים וילדי הגן
77 

כיתות לימוד במזרח ירושלים על  990-, היא מקדמת בינוי של כ2019 אפרילב העירייה לפי תשובת
, ובמקביל היא שוכרת מבנים חדשים שישמשו את מערכת 2023 - 2019מנת לאכלסן בחמש השנים 

 החינוך הרשמית במזרח העיר. 
78 

 תוצאה שלהיא בין היתר הקודמות מעט כיתות לימוד במהלך השנים בנייתן של לטענת העירייה, 
מאפיינים  הצביעה עלהעירייה . 57הקצאת משאבים לא מספיקה מצד המדינה וחסמים רגולטוריים

מייקרים ו משך הבנייהכיתות לימוד, מאריכים את  בנייתמזרח ירושלים המקשים על בייחודיים 
תשתיות פריפריאליות (כבישי ב מחסורהיעדרו של הסדר מקרקעין במזרח העיר וה, ובהם אות

א פועלת לקידום עוד ציינה העירייה כי זה כמה שנים הי. 58מים וביוב) ,תשתיות חשמלוגישה 

                                                           
 .28עמ'  ,אבו לבדהבג"ץ ; 1949-לחוק לימוד חובה, התשע"ט 7-ו 6סעיפים   53
 .665 - 615ימוד במזרח ירושלים", עמ' ), בפרק "בינוי כיתות ל2009( ב59דוח שנתי מבקר המדינה,   54
 .665, עמ' שם  55
כיתות במערכת החינוך הרשמית. לפי העירייה, מספר הכיתות החסרות נחלק  1,900-היו כ 2018בשנת   56

 1,300מעל  ;כיתות להחלפת כיתות שאינן עומדות בתקנים הפיזיים שקבע משרד החינוך 550-כדלקמן: כ
שלהערכת העירייה ומשרד החינוך יהיו מעוניינים לעבור  ,דים וילדי הגןמהתלמי 50%-כיתות לקליטת כ

כיתות לימוד שיידרשו  200-מוכרים למוסדות החינוך הרשמיים; וכ-ממוסדות החינוך המוכש"רים והלא
 אם משרד החינוך והעירייה יצליחו לצמצם את ממדי הנשירה של התלמידים במערכת החינוך הרשמית.

במגזרים  מכל מקום, .החרדיובמגזר ת העירייה קיים מחסור בכיתות לימוד גם במגזר הכללי יצוין כי להערכ  57
  .במזרח העיר משיעורן במידה ניכרתאלה שיעור הכיתות החסרות מכלל הכיתות הקיימות נמוך 

 .15 - 14, 11), עמ' 2018( תוכנית עיריית ירושלים לצמצום פערי כיתות הלימוד בעיר  58
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התכנון והבינוי של הכיתות החסרות, ובין היתר מיפתה קרקעות שניתן לבנות בהן מוסדות לימוד, 
"ביצעה פעולות הפקעה ותכנון אינטנסיביות" והקדישה תשומות ניהוליות רבות לטובת העניין, 

 ובינוין.  לרבות הקמת "מינהלת כיתות לימוד", האמונה על תכנון הכיתות
79 

כיתות,  2,000-מיותר כיתות כמענה למחסור של  990-כ(בניית  של העירייה הבינוי תוכנית
המחסור בכיתות צפוי להימשך גם ו ,צפויה לתת פתרון חלקי למחסור בכיתות לימוד כאמור)

 ix.בשנים הקרובות
80 

 במזרח לימוד בכיתות המחסור בעניין עתירות כמה"ץ לבג הוגשו האלפיים שנות מתחילת
הגישו כמה תלמידים ממזרח העיר עתירה לבג"ץ נגד שרת החינוך דאז  2008. בשנת 59ירושלים

והעירייה, בטענה כי המדינה אינה מקיימת את זכותם לחינוך חובה חינם במוסדות חינוך רשמיים, 
רשמיים, והוריהם נושאים בנטל תשלומים כבד (להלן -ללמוד במוסדות לאוכי עקב כך הם נאלצים 

פסק בג"ץ בין היתר כי על רשויות המדינה ליצור בהדרגה  2011. בפברואר 60בג"ץ אבו לבדה) -
תשתית פיזית שתאפשר את קליטתם בחינוך הרשמי של כל התלמידים במזרח ירושלים זכאי חינוך 

 חובה חינם בתוך חמש שנים. 
81 

עתרו לבג"ץ בעניין זה "ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים" והורים לתלמידים  2016בשנת 
ממזרח ירושלים וממערב העיר. לטענת העותרים, הם ביקשו לרשום את ילדיהם לבתי ספר 

רים ביקשו מבג"ץ רשמיים, ואולם בקשותיהם נדחו בגלל היעדר מקום באותם בתי ספר. העות
כיתות החסרות לטענתם ברחבי העיר, ובכלל זה לקיים  3,600-להורות למדינה ולעירייה לבנות כ

את פסיקת בג"ץ בעניין אבו לבדה לעניין הוספת כיתות לימוד, באופן שתתאפשר קליטת כל 
 . 61עירתלמידי מזרח ירושלים זכאי חינוך חובה חינם המעוניינים בכך במסגרת החינוך הרשמי ב

82 

, תלוי ועומד נושא המחסור בכיתות לימוד במערכת החינוך 2018הביקורת, נובמבר  סיום במועד
 במסגרת ההליך המשפטיהרשמית במזרח ירושלים ובמערבה בהליך משפטי המתנהל בבג"ץ. 

משותף לגיבוש המלצות למציאת וביוזמת בג"ץ הקימו משרד החינוך, משרד האוצר והעירייה צוות 
 פתרון למחסור בכיתות בירושלים. 

 
 מיצוי הזכות לחינוך חינם

83 

כתוצאה מהמחסור בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית נאלצים חלק מההורים לשלוח את 
. הנטל 62אלפי ש"ח לשנהמוכרים בתשלום של עד -ילדיהם ללמוד במוסדות חינוך מוכש"רים או לא

הכלכלי הכבד עלול לגרום לחלק מההורים לוותר על שליחת ילדיהם למוסדות הלימוד. כמו כן, 
 -שמצבם הפיזי אינו טוב  ים,תקני-כיתות לאבצפיפות בחדרי רבים מהתלמידים נאלצים ללמוד 

 תנאים המשפיעים לרעה על איכות הלמידה.
84 

מהתלמידים שאינם לומדים כיום במערכת  50%-ההערכה של העירייה ושל משרד החינוך היא ש
החינוך הרשמית יעברו ללמוד בה אם יהיו די כיתות לימוד מתאימות. הערכה זו מתיישבת עם 

  בקשות לעבור למערכת החינוך הרשמית. לעירייה מוגשות מדי שנה העובדה ש

                                                           
 .662 - 562, 615), בפרק "בינוי כיתות לימוד במזרח ירושלים", עמ' 2009( ב59דוח שנתי מדינה, ראו מבקר ה  59
 .אבו לבדהבג"ץ   60
 .בירושלים ע"ר נ' משרד החינוך ארגון ההורים למערכת החינוך 6183/16בג"ץ   61
 לפסק הדין. 3, עמ' אבו לבדהבג"ץ   62
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85 

ם י ר " ש כ ו מ ה ס  " ה י ת ב ב ם  נ י ח ם  י ד ו מ י ל ל  ש ה  ר ד ס ה ר  ד ע י בפסק דין אבו  :ה
, קבעה השופטת פרוקצ'יה כי "הזכות לחינוך הוכרה כזכות בסיסית 2011לבדה, שניתן בפברואר 

מוכרים -של האדם עוד משחר ימי המדינה". לגבי התלמידים הלומדים במוסדות מוכש"רים או לא
קם פנו לחינוך החלופי לאחר שנדחו מהחינוך הרשמי בשל העדר "לפחות חלציינה השופטת, כי 

תשתית מספקת של מבנים וכוחות הוראה... ולא ניתן בשלב זה מענה מלא לחובת הרשויות מכוח 
חוק להעניק לכל ילד בישראל חינוך רשמי חינם. מציאות זו מובילה לכך שילדים שאינם נקלטים 

מוכרים שאינם רשמיים או למוסדות פרטיים שאינם במוסדות חינוך רשמיים פונים למוסדות 
מוכרים, והוריהם נאלצים לשלם סכומי כסף בעבור הוצאות לימודיהם, האמורים להינתן להם 

". חינם לחינוךבמוסדות המדינה נפגעת, אלא נפגעת גם זכותם  רשמי לחינוךחינם. לא רק שזכותם 
השופטת הוסיפה כי "מציאות זו כרוכה בפגיעה בזכותם החוקתית של הילדים במזרח ירושלים 

 .63בחינוך" לשוויון
86 

  :כדלקמן הדין בפסק נקבע עוד
"(א) המשיבים [משרד החינוך והעירייה] נדרשים לפעול במישורים השונים 

פיסית הדרגתית שתאפשר קליטת כל המתחייבים לצורך יצירת תשתית 
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.
הרשות (ב) ככל שבחלוף התקופה האמורה בס"ק (א) עדיין לא תספק 

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, ולהגיע להסדרים כספיים 
מתאימים עם מוסדות אלה, לצורך כיסוי עלויות לימודי היסוד של אותם 

  .64דים"תלמי
 שבהם החלופיים החינוך מוסדות כלפיחובה זו מוטלת על הרשויות "יודגש כי לפי פסיקת בג"ץ, 

 .65"אין מדובר בתשלום כספי ציבור ישירות לידי הורי הילדים, והילדים לומדים
87 

 אלא, רשמי ולחינוך לשוויון הילדים של בזכותם רק לא פוגע, הדין בפסק כאמור ,מחסור בכיתות
 חינוך לתלמידים להעניק הפחות לכל וטלמ והעירייה החינוך משרד ועל, חינם לחינוך זכותםב גם

 , גם אם לא במערכת החינוך הרשמית. 66חינם
88 

ש"ראוי כי כל רשות ציבורית מיצוי של זכויות חברתיות", -מבקר המדינה קבע בדוח בנושא "אי
שמוסמכת ליתן זכות או שיש בידה מידע על זכות שנוצרה לזכאי ברשות ציבורית אחרת תפעל 
למיצוין של הזכויות ולהנגשת המידע עליהן לאזרחים... הכול כדי להבטיח את יישום עקרון היסוד 

להן את האפשרות לממש  לא רק לעגן את הזכויות עלי כתב, אלא גם לתת לזכאים -של צדק חברתי 
 .67אותן בפועל"

89 

עם בתי"ס מוכש"רים, כפי שנקבע  כספיים להסדרים הגיעו לאנמצא כי העירייה ומשרד החינוך 
בפס"ד אבו לבדה. כמו כן, הם לא יידעו את ההורים לתלמידים שאינם לומדים במערכת החינוך 

במערכת החינוך הרשמית, ושאם תידחה בקשתם ללמוד בה תפנה הרשמית שהם זכאים ללמוד 
 אותם העירייה ללמוד בחינם בבי"ס מוכש"ר.

  

                                                           
 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה.  44 - 43, פס' אבו לבדהבג"ץ   63
 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 64, פס' שם  64
 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 52, פס' שם  65
 , ובכפוף לכל דין. 1949-חינוך חינם כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט  66
 .46 - 3), עמ' 2015( ג65דוח שנתי מבקר המדינה,   67
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 64,000משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולמשרד החינוך כי לא פעלו למימוש זכותם של 
 ללמוד בחינם.  68תלמידים לפחות בבתי הספר ובגנים שמחוץ לחינוך הרשמי

91 

מסרה העירייה כי היא פועלת להנגיש להורי התלמידים העולים לכיתה  2019בתשובתה מאפריל 
א' את המידע בדבר אפשרותם לרשום את ילדיהם לחינוך הרשמי. בין היתר הודיעה העירייה כי 

הרישום של התלמידים לכיתה א' לבתיה"ס ) ייעשה 2020 - 2019החל בשנת הלימודים התש"פ (
המוכש"רים באמצעות העירייה, בדומה לרישום לבתיה"ס הרשמיים, והעירייה תנגיש להורים 

 במעמד הרישום את המידע הרלוונטי לעניין. 
92 

לגבי מוסדות החינוך כי מסר משרד החינוך  2019מאפריל בתשובתו למשרד מבקר המדינה 
  ."נמצא בתהליך הסדרת תשלומי הורים, ע"פ חוזר מנכ"להמוכש"רים במזרח ירושלים הוא "

93 

על העירייה ומשרד החינוך למלא את חובתן לאפשר לתלמידים ולילדי הגן כולם לממש את זכותם 
ם במוסדות החינוך הרשמי, ולחלופין במוסדות מוכש"רים, אם לא נמצא להם מענה לחינוך חינ

כבר לקראת  -במוסדות החינוך הרשמי, לפי הפסיקה בבג"ץ אבו לבדה. לשם כך, על העירייה 
ליידע את ההורים לתלמידים ולילדי הגן שאינם לומדים  -) 2020 - 2019שנת הלימודים התש"פ (

 אם וכי, הרשמיתבדבר זכותם לפנות לעירייה ולבקש ללמוד במערכת במערכת החינוך הרשמית 
 ומשרד שהיא לאחר . זאת"רמוכש חינוך במוסד ללמוד העירייה אותם תפנה בקשתם תידחה
 בעלות יישאו לא שההורים באופן ,מוסד אותו עם המתאימים הכספיים להסדרים גיעוי החינוך
  xבפסק דין בג"ץ אבו לבדה. ילדיהם, כאמור של היסוד לימודי

 

 רשומים ונשירת תלמידים שאינםילדים  -ליקויים ביישום החובה למתן חינוך 
94 

חייבי לימוד), ומחייב את הוריהם לדאוג  -(להלן  18 - 3חוק לימוד חובה חל על כל הילדים בגילים 
 2017החינוך "מביקור סדיר למניעת נשירה" ממרץ . חוזר מנכ"ל משרד 69ללימודיהם הסדירים

חוזר המנכ"ל או החוזר), החל הן על בתי ספר רשמיים והן על בתי ספר מוכש"רים, מחייב  -(להלן 
את הרשויות המוסמכות ואת בעלי התפקידים השונים במערכת החינוך לנקוט פעולות שונות 

יין רישום הילדים שעליהם חלה חובת לצורך קיום הוראות חוק לימוד חובה, ובכלל זאת בענ
 הלימוד ובדבר ביקורם הסדיר במוסד החינוך והתמדתם בלימודיהם.

 
 ילדים שאינם רשומים בשום מוסד חינוכי מוכר 

95 

על פי חוק לימוד חובה, על כל רשות חינוך ברשות מקומית לנהל כרטיסייה של כל הילדים בגיל 
שיפוטה. חוזר המנכ"ל קובע כי על הכרטיסייה לכלול את הפרטים לימוד חובה הגרים בתחום 

, שמות ההורים, דרכי המגורים כתובותהאלה: השם הפרטי, שם המשפחה, מספר ת"ז, 
עוד קובע החוזר כי על מנהל מחלקת החינוך, שהוא  .ותיעוד הרישום וההעברהההתקשרות עימם 

 הרשם הראשי על פי דין, לדאוג לביצוע הוראות התקנות השונות והנחיות משרד החינוך. 
96 

חינוכית  מסגרת בשוםרשומים  אינם 18 - 3 בני נוער ובניילדים  אלפי ירושלים במזרח כי נמצא .1
. עוד נמצא כי בעבר"רות), ואף לא נרשמו והמוכשהמוכרת לרשויות (קרי, במסגרות הרשמיות 

 דרכיועל  מגוריהם מקוםעל , אלה ילדים של זהותם עלעיריית ירושלים לא אספה פרטים 
אם ילדים אלה לומדים במסגרות חינוכיות כלשהן,  יודעת הי. לכן אין העיריעימם ההתקשרות

 יכולה ליידע אותם בדבר מסגרות החינוך הרשמיות והמוכרות העומדות לרשותם.  אינה וגם
                                                           

 ילדים 14,500-מוכרים וכ-תלמידים בבתיה"ס הלא 17,000-כ ,תלמידים בבתיה"ס המוכש"רים 32,000-כ  68
העירייה ומשרד החינוך  הערכתיוזכר כי מוכרים. -לא הילדים בגני הילדים הלאול ,בגני הילדים המוכש"רים

 לומוכרים היו עוברים ללמוד בבתיה"ס הרשמיים -מהתלמידים בבתיה"ס המוכש"רים והלא 50%היא כי 
ישנה אוכלוסייה רחבה של תלמידים שהיו מעוניינים ללמוד  -היו די כיתות לימוד בבתי"ס אלה. כלומר 

 .אבו לבדהן בבג"ץ , והם זכאים למימוש זכותם לפי פסק הדיחינוך הרשמיתבמערכת ה
 של" הילד זכויות בדבר"אמנה בזכותו של כל ילד לחינוך חובה חינם ועל בסיס הזדמנות שווה מעוגנת גם   69

. בין היתר, האמנה מחייבת את המדינות החברות בה לנקוט 1991-ב ישראל אשררה אותהש"ם, האו
 אמצעים לעידוד ביקור סדיר בבתי ספר ולהקטנת שיעור הנשירה.
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ניסה משרד החינוך להתחקות אחר ילדים אלה, ולשם כך ערך השוואה בין  2017במהלך שנת  .2
בין ל 2017 - 1995נתוני משרד הפנים לגבי כלל הילדים שנולדו במזרח ירושלים בשנים 

התלמידים הרשומים במערכת החינוך המוכרת במזרח ירושלים בשנת הלימודים התשע"ז 
) ילדים תושבי מזרח 30%-(כ 54,000-נתוני חייבי לימוד). לפי השוואה זו, באותה עת כ -(להלן 

 העיר לא היו רשומים במסגרות מוכרות למדינה. 
98 

, שהמניין של הילדים הלא 2018על בסיס נתונים אלה צוין במסמך של משרד החינוך מינואר 
 במוסדות בירושלים לומדים תלמידים 20,000-כ אלו מתוךילדים, וכי  54,000-רשומים הוא כ

בני הנוער, נכללים  34,000. במסמך נאמר שבכל הנוגע ליתר )ירושלים עיריית להערכת( פרטיים
ידוע של בני נוער הלומדים מחוץ לירושלים, בבתי ספר של הרשות הפלסטינית,  בהם מספר לא

מספר לא ידוע של תלמידים הלומדים בחו"ל וילדים שהוריהם החליטו לדחות את מועד 
 כניסתם למערכת החינוך.

99 

 הם 27,000-כ), 54,000-(כ מיםרשו הלא הילדים"כ סה שמתוך עולה הלימוד חייבי בנתוני מעיון
עיריית  .רישום חייבים אינם שכבר, 18 גיל מעל 3,500-כ ועוד, לימוד חייבי שאינם, שלוש גיל עד

) אינו מוכר לה, 54,000כי נתון זה ( 2018ירושלים מסרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
אולם היא מעריכה שהנתון כולל תלמידים הלומדים במסגרות פרטיות, במסגרות ברשות 
הפלסטינית, ילדי גן שטרם נרשמו ותלמידים שנשרו מהמערכת. לעומת זאת, לפי משרד 

מהמערכת המוכרת אינם נכללים בנתון זה, כי הם מוכרים למערכת  החינוך, תלמידים שנשרו
 ופרטיהם מצויים בה.

100 

ילדים חייבי  23,000-במזרח ירושלים ישנם כ יוצא אפוא כי על סמך נתוני משרד החינוך,
 מוכרת לרשויות.שאינם רשומים ומעולם לא נרשמו בשום מסגרת חינוכית ה 18 - 3לימוד בני 

לשם השוואה, לפי נתוני מינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך, מספר הילדים שאינם 
 . 20,000-הוא כ 70בכל מדינת ישראלרשומים בשום מסגרת חינוכית מוכרת למדינה 

101 

 אגף ילדים ונוער בסיכון) -לן (להבמשרד החינוך אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון סגן מנהל 
ילדים  20,000-, כי ידוע למשרד ולעירייה שישנם כ2018מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

"נעלמים", שאינם מוכרים למערכת החינוך, אולם עקב חוסר ההצלחה באיתורם החליטו שני 
  ילדים. 100,000-כ -הגופים לחדול ממאמץ זה ולהתמקד באלה המוכרים למערכת 

102 

 שאינםכי למעט ניסיון ראשוני ומצומצם שעשה משרד החינוך להתחקות אחר הילדים  עלה .3
במערכות החינוך המוכרות, ועל אף חובתו ואחריותו, הוא ועיריית ירושלים לא פעלו  רשומים

. זאת ועוד, נמצא ותםאודכדי לאתר אותם, ולכן למועד סיום הביקורת אין בידיהם פרטים על 
את  לאתראו כוונה  תוכניתכי משרד החינוך והעירייה כלל לא דנו בנושא זה, אין בידם כל 

 הנראה בעתיד זו לבעיה פתרון צפוי לא כן ועל, אלה ילדים של לימודיהם או הימצאותם מקום
 .לעין

103 

 בעיריית) רשומים שאינם"נעלמים" (ה התלמידים מספר בין סתירות יש כי עולה עוד .4
 .החינוך משרד נתוני פי על מספרם ובין ירושלים

 
 

104 
ילדי מזרח איתור ממצאים אלה מצביעים על אוזלת יד ורפיון של משרד החינוך והעירייה ב

 לצורך מתן חינוך בסיסי. ירושלים אלה
105 

ילדים תושבי  23,000-אישר משרד החינוך את הנתון המצוין לעיל בדבר כ 2019בתשובתו מאפריל 
מזרח ירושלים חייבי לימוד שלא היו רשומים מעולם במערכת חינוכית מוכרת. עיריית ירושלים 

                                                           
 לא כולל מזרח ירושלים.  70



 - 24 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית

לצת משרד מבקר המדינה בנוגע לאיסוף מידע על הילדים כי היא מקבלת את המבתשובתה מסרה 
  שאינם רשומים, וכי בכוונתה לבדוק את האפשרות החוקית והמעשית לעשות זאת.

106 

על עיריית ירושלים ומשרד החינוך לפעול ללא דיחוי, בהתאם לחובתם על פי החוק, כדי לאתר 
ילדים תושבי מזרח ירושלים שאינם רשומים  23,000-ימצאותם של כאת מקום לימודיהם או ה

בשום מסגרת חינוכית המוכרת לרשויות. כמו כן, עליהם להקים מאגר מידע של כל הילדים בגיל 
לימוד חובה במזרח ירושלים וליצור מנגנון אפקטיבי לאיתור ילדים לא רשומים גם בעתיד כדי 

 להבטיח שיקבלו חינוך בסיסי. 
 

 רת תלמידים נשי
107 

לנשירה השלכות שליליות נוער בסיכון. ובני ילדים  תופעה רווחת בקרבהיא  ממוסדות לימוד הנשיר
הן על רווחתו האישית והנפשית של הילד והן על החברה בכללותה. נשירה קשורה במידה רבה 

 .71ואובדנות בקרב בני נוער לתופעות כמו עבריינות, שימוש בסמים ובאלכוהול
108 

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 שאינו רשום ואינו לומד בתוכנית 

 מה)". היל"ה (השכלת יסוד לימודי השל
109 

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 

חוקי מוסד החינוך או חווה קשיי  הספר בכלל, אינו מתפקד מבחינה לימודית, מתקשה למלא אחר
 . 72הסתגלות וקשיי התנהגות

110 

לאחר עשרות שנים שנושא הנשירה במזרח ירושלים לא זכה לטיפול של רשויות המדינה, בהחלטת 
) לטיפול בנשירה 2018 - 2014שנתי (-הקצתה המדינה לראשונה תקציב חמש 2014-הממשלה מ

גיבש משרד החינוך תוכנית "פדגוגית חברתית וחינוכית  2016. ביולי 73מיליון ש"ח 5.4 בסך של
התוכנית האסטרטגית), שמטרתה ליצור מערכת חינוך  -טווח קצר וארוך" (להלן  -במזרח ירושלים 

מתקדמת ושוויונית במזרח ירושלים על בסיס תוכנית הלימודים הישראלית. אחד מיעדי התוכנית 
 ההתמדה של התלמידים וצמצום הנשירה במזרח ירושלים.היה חיזוק 

111 

שנשרו  18 - 6ילדים ובני נוער בני  10,800-היו במזרח ירושלים במצטבר כ 2017נמצא כי בשנת 
 מבתי הספר המוכרים בשלב כלשהו. 

112 

נתוני הנשירה במזרח ירושלים לעיל, והוסיף כי המחוז נמצא משרד החינוך בתשובתו אישר את 
 דידה שיאפשר קבלת תמונת מצב מדויקת יותר של נשירת התלמידים.בעיצומו של הליך מיפוי ומ

113 

) ב"י-'טבמחזור (כיתות להלן מוצג שיעור הנשירה של תלמידים ערבים במזרח ירושלים  5בתרשים 
  בהשוואה למגזרים אחרים. ,2018 - 2015בשנים 

 
  

                                                           
מצא ששיעור בעלי התיקים הפליליים בקרב בני נוער שנשרו  1998-סקר של מכון ברוקדייל וג'וינט ישראל מ  71

 הנשירהמכון ברוקדייל המרכז לילדים ולנוער והכנסת מרכז מידע ומחקר, -ג'וינט; 38%מבית הספר הוא 
 ).2001( מחקר דוח - נוער בני בקרב והסמויה הגלויה

 .3, עמ' שם  72
 תקציב זה נוצל על ידי משרד החינוך לביצוע תוכניות לקידום נוער ולמניעת נשירה, כפי שיפורט בהמשך.  73
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 2018י"ב  - 2015תלמידים, לפי אוכלוסיות, מחזורים ט' : שיעורי נשירת 5תרשים 

 
 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, 2018-מ עיריית ירושליםעל פי נתוני משרד החינוך ו

114 

 עומד 2018 - 2015 בשניםכי שיעור הנשירה של תלמידי מזרח ירושלים  עולה לעיל מהתרשים
שיעור נשירה זה גבוה במידה ניכרת לא רק משיעור הנשירה  ).26.5%-(כ ארבעה מכל אחדכ על

, אלא גם משיעור הנשירה בכלל המגזר הערבי (ללא מזרח 5.4%ארצי, העומד על -הממוצע הכלל
 . 7.4%ירושלים), העומד על 

 
נות הכ ר י ש נ ת  ע י נ מ ל ת  ו  י

115 

אגף ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך אחראי למניעת נשירת תלמידים, וזאת באמצעות חיזוק 
אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות בסיכון בתוך בתי הספר ופעולות חינוכיות טיפוליות עבור ילדים 

חד את אגף שח"ר (שירותי חינוך ורווחה), המפעיל האגף מא .ובני נוער המנותקים מבתי הספר
 נוער לקידום והאגףתוכניות ייחודיות לתלמידים במצבי סיכון לנשירה בתוך בתי הספר, 

 -מלבד אלה פועלת במשרד החינוך יחידת קציני ביקור סדיר (להלן  .המקומיות שברשויות
  קב"סים) לאיתור נושרים ולהשבתם לבית הספר.

116 

) לשנת הלימודים התשע"ח 2017 - 2016לפי נתוני העירייה, במעבר משנת הלימודים התשע"ז (
תלמידים  2,885-) מבתי הספר הרשמיים ו6%מידים (תל 2,076) נשרו במזרח ירושלים 2017-2018(
) מבתי הספר המוכש"רים. נתוני העירייה מראים עוד שגם בשנתיים שקדמו היה שיעור 9%(

משיעורם במערכת הרשמית, אבל חלה בהן ירידה  50%-הנושרים מבתיה"ס המוכש"רים גדול בכ
  -, ובמערכת המוכש"ר 2017-ב 6%-ל 2015-ב 10%-מ -בשיעור הנושרים: במערכת הרשמית 

 . להלן פירוט הממצאים בנוגע ליישום תוכניות הנשירה:2017-ב 9%-ל 2015-ב 15%-מ
 

ר יה ד יע נ כ ו בת ה  ר י ש נ ת  ע י נ מ ל ת  ב ו ו םר י ר " ש כ ו מ ה ר  פ ס ה י  ת  ב
117 

"רים בבתי הספר המוכש הנשירה שבעייתנתוני הנשירה של העירייה מצביעים כאמור על כך 
יותר בהשוואה לבתי  חמורהמזרח העיר,  מתלמידי 35%-מ במזרח ירושלים, שבהם לומדים יותר

 מהם.  46%-הספר של החינוך הרשמי, שבהם כ
118 

נמצא כי משרד החינוך אינו מפעיל תוכניות למניעת נשירה בבתי הספר המוכש"רים במזרח 
 שבעייתירושלים, למעט במספר זעום של בתי ספר המלמדים את התוכנית הישראלית. זאת אף 

 בהם יותר לעומת בתי הספר הרשמיים, ואף על פי שמחובתו לעשות כן.  חמורההנשירה 
119 

על משרד החינוך להפעיל תוכניות למניעת נשירה גם בבתי הספר המוכש"רים, שבהם לומדים 
 רושלים.במזרח יהנשירה  בעייתמעל שליש מהתלמידים, על מנת לצמצם את 

 
ם  י ד י מ ל ת ר  ו ת י א ל ר  ע ו נ ם  ו ד י ק ל ה  ד י ח י ה ת  ו ל ו ע פ ל  ש ם  צ מ ו צ מ ף  ק י ה

ם  ה ב ל  ו פ י ט ל ו ם  י ר ש ו  נ
120 

עיריית ירושלים מפעילה במסגרת מחלקת החינוך שלה יחידה שמטרתה "קידום נוער", המשמשת 
לה כאמור אגף ילדים  , ואחראי26 - 12בגילים  מסגרת למתן שירותים לנוער מנותק ובסיכון גבוה
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 166-במזרח ירושלים ו 34עובדים, מהם  200. היחידה מעסיקה 74ונוער בסיכון במשרד החינוך
 במערב העיר. 

121 

 הנושרים מכללוש ;41%הוא  ירושלים ילדי מכלל העיר מזרח ילדישל  ששיעורם פי על אף, כלומר
ביחידה הוקצו  ממשרות התקן 17% רק, 70% הואהתלמידים ממזרח ירושלים  שיעור - בעיר

פעילותם החיונית של עובדי יחידת קידום נוער במניעת נשירה ובטיפול  למרות זאתלמזרח העיר. 
 .בה

122 

 במזרחרים "ז במספר קטן מאוד של ילדים נושהתשעטיפלה בשנת הלימודים  היחידה כי נמצא
 טיפלה היחידה  "ההיל תוכניתובמסגרת אלפים נושרים;  עשרתמ יותרמתוך  260-כ -ירושלים 

 נושרים בלבד. 73-ב
123 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי בפועל רק מיעוט קטן ביותר מהתלמידים במזרח 
 נשירההעיר זוכים להשתתף בתוכניות למניעת 

124 

הוקצו תקציבים נוספים  2018-משרד החינוך מסר בתשובתו כי במסגרת החלטת הממשלה מ
בשכונות ג'בל  -ליחידה לקידום נוער, וכי בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו שני מרכזי קידום נוער 

 במזרח העיר (בשער הפרחים).נוסף על המרכז היחיד שפועל כיום  -מוקאבר ובשועפאט 
125 

לבחון את האפשרות להתאים שם משרד החינוך  עלממדי הנשירה במזרח ירושלים כאמור,  נוכח
לגודל האוכלוסייה. בכלל זה, עליו לבחון אם פתיחת שני פעילות היחידה לקידום נוער היקף את 

 ה הולם או שנדרש להרחיב מענה זה.מרכזי קידום נוער נוספים הוא מענ
 

ר י ע ה ח  ר ז מ ב ה  ר י ש נ ת  ע י נ מ ל ת  ו ל ו ע פ ל  ש ב  ו צ ק ת ב ם  י ר ע  פ
126 

עלה כי ישנם פערים משמעותיים בתקצוב הטיפול בנשירה במזרח העיר לעומת  בביקורת
 נוער דוםלקי ביחידה האדםהשתתף משרד החינוך במימון עלויות כוח  2017מערבה: בשנת 

מיליון ש"ח. מתוכם הקצתה עיריית  5.8בירושלים כולה בסכום של  75"ההיל תוכניות ובהפעלת
 ביחס נמוך זה שיעור. 76מכלל התקציב 25%-כ -"ח שמיליון  1.5ירושלים לתושבי מזרח העיר רק 

וזאת אף שבעיית הנשירה  - בה התלמידים כלל מתוך 41%-כ - העיר מזרח תלמידי של לשיעור
 אצלם חמורה יותר במידה ניכרת.

127 

 מיליון 1-ל ירד ירושלים במזרח הנוער קידום ליחידת האגף שהקצה הסכום 2018 בשנת, כן על יתר
 .ירד לא המטופלים שמספר פי על אף"ח, ש

128 

כי מתוך  ,עולה 2018" מיולי 3790"סטטוס מנכ"ל משרד החינוך ליישום החלטת ממשלה ממסמך 
 ,פורמלי במזרח ירושלים-מיליון ש"ח לחומש שהקצתה הממשלה לחינוך הלא 206תקציב של 

פעולות אגף ילדים ונוער עבור  -מיליון ש"ח לשנה  1.8-כ -מיליון ש"ח לחומש  9-הקצה המשרד כ
 . 2017אלף ש"ח) מהסכום שהקצה האגף לפעילות זו בשנת  300רק במעט ( בסיכון, סכום הגבוה

129 

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך כי למרות שיעורי הנשירה 
 2018-הגבוהים והצרכים ההולכים וגדלים העולים מהשטח, כאמור, ועל אף החלטת הממשלה מ

                                                           
טיפולי (איש מקצוע) לאיתור בני נוער -. עובד חינוכי1מספקת את השירותים האלה: היחידה לקידום נוער   74

. שירותי השלמת השכלה (היל"ה): מסלולי 2נושרים, יצירת קשר עימם ובניית תוכנית אישית מותאמת; 
ת . הפניי3שנות לימוד ולקראת בחינות בגרות;  12לימוד ייחודיים לנוער נושר עם מורים מוסמכים להשלמת 

תלמידים בסיכון למסגרת הפעולה של היחידה לקידום נוער לתקופה מוגבלת של תהליך התחזקות 
והתאוששות לצורך מתן טיפול וחינוך עד לשילוב מחדש בבית הספר הקולט (המקורי או החדש) או בתוכנית 

בסיכון  . העסקת עובד מניעה ייעודי בתוך בית הספר שבו לומדים התלמידים4השכלה חלופית תואמת; 
 לצורך מתן טיפול פרטני לתלמיד אחד או לקבוצה של תלמידים.

 כולל עובדים מלווים לאוכלוסייה ייחודית.  75
 ראו להלן בפרק "מיעוט מטופלים ותקציבי רווחה" בדבר הקצאות חסר למזרח העיר.   76
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דה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים, ההקצאה התקציבית שלהם שנוע
 לתוכניות קידום נוער במזרח העיר כמעט לא גדלה.

130 

בשנת  2018-משרד החינוך מסר בתשובתו כי במסגרת ההיערכות ליישום החלטת הממשלה מ
הלימודים התש"פ, הוא בוחן את התמהיל התקציבי הפנימי של סעיפי התוכנית, ובכלל זה את 

מתוך מודעות הגדלת החלק היחסי של התקציב המופנה לטיפול במניעת הנשירה. עוד מסר כי 
קלו, הוא מפעיל בשיתוף פעולה עם העירייה שורה של תוכניות לטיפול לאתגר הנשירה ולכובד מש

בנשירה ולמניעתה במזרח ירושלים, אולם מוקדם עדיין להעריך את מידת האפקטיביות של 
  תוכניות אלה.

131 

ית ירושלים כדי ליעל את הטיפול בשיעורי הנשירה הגבוהים באזור, על משרד החינוך ועירי
למפות את הצרכים של האוכלוסייה במזרח ירושלים בנושא נשירת תלמידים ולהתאים 

 לאוכלוסייה זו תוכניות לקידום נוער ולמניעת נשירה. 
132 

עיריית ירושלים מסרה בתשובתה כי היא מקבלת את ההמלצה להגביר באופן משמעותי את 
ת נשירת תלמידים במזרח ירושלים, וכי היא כבר מיישמת את הלקחים ונוקטת פעולותיה למניע

מניעת  -בין היתר פעולות אלה: הוספת שמונה תקני פסיכולוגים למזרח העיר; תוכנית יחד 
התנהגויות של סיכון בקרב בני נוער; מרכז השכלה לנוער מנותק ממסגרת לימודים שעתיד 

לתגבור מקצועות ליבה; שילוב עובדים סוציאליים וחיוב  להיפתח; הקמת כיתות ומרכזי למידה
ביועצת בכל בית ספר; תוכנית לכל בית ספר למיפוי התלמידים המועדים לנשירה; פיילוט להזנה 

סיוע לילדים במעבר  -בתי ספר ומתן "סל סיוע" לתלמידים נזקקים; תוכנית מעברים  15-בסיסית ב
 יסודי. -מהיסודי לעל
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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 

יניות של משרד החינוך בעניין הכלת התלמידים, ביקור סדיר והתמדה, קרי מניעת את יישום המד
 נשירה. 

134 

עוד קבע החוזר כי כדי להבטיח שהתלמיד מגיע לבית הספר, על מנהלי בתי הספר לדווח לרשות 
תו מארבע פעמים בשנה, החינוך המקומית ולמשרד החינוך, במועדים קבועים ושוטפים שלא יפח

על נוכחות התלמידים בבית הספר, ובכלל זה על תלמידים שאינם לומדים או אינם מבקרים בו 
המפקח הכולל של בית הספר יעבור מדגמית על הדוחות המתקבלים מבית הספר,  .באופן סדיר

ייתן משוב  באופן שבמשך שנת לימודים ייבחנו הדוחות פעמיים לפחות. לגבי כל דוח שיבחן המפקח
 בכתב למנהל בית הספר ויעביר העתק ממנו לממונה המחוזי על הביקור הסדיר.

135 

נמצא כי בכל הנוגע למערכת החינוך במזרח ירושלים משרד החינוך אינו מפקח על יישומן של 
ה של תלמידיהם: בתי הספר למניעת נשיר הוראות חוזר המנכ"ל בנושא אחריותם של מנהלי

המנהלים אינם מגבשים ומפעילים פעולות בית ספריות למניעת נשירה, והמפקחים אינם 
תוכניות למניעת נשירה ודוחות על נוכחות תלמידים, וממילא אינם  דורשים מבתי הספר

 מעבירים משוב בכתב למנהל בית הספר כמתבקש בחוזר. 
136 

כי מנהלי בתי הספר במזרח ירושלים,  2018נוך מסר למשרד מבקר המדינה באפריל משרד החי
האחראים למנוע את הנשירה, לא פועלים על פי נוהלי משרד החינוך וחוזרי המנכ"ל בעניין מניעת 
הנשירה. לדבריו, חסם מרכזי בפני הטמעת הנחיות החוזר בבתי הספר הוא שבמזרח ירושלים 

 יםס"קבפועלים רק בבתי הספר הרשמיים. הם בשל מגבלת המשאבים ו, יםס"קב שני רק עובדים
 הנשירה ששיעור אף על פי בהם, גם חל"ל המנכ שחוזר"רים, המוכשפועלים בבתי הספר  אינם אלה

בשנת הלימודים המשרד מסר עוד כי . הרשמיים הספר בבתי הנשירה משיעור גבוה אלה ספר בבתי
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בתהליך איוש.  ותנמצאוהן  בשתי משרות, מזרח ירושליםבסים "קבאת תקן ה הוא הגדילהתשע"ח 
 קב"סים.  27יצוין כי למערב העיר הוקצו בשנה זו 

137 

 41% לומדים הבשמזרח העיר, עבור קב"סים ה בתקןנמצא שגם לאחר התוספות האחרונות 
"סים הקב ממשרות 13% רקעבורה  מוקציםגבוהים במיוחד, בה נשירה השיעורי ו מהילדים

הוא ממלא את אין . מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי בבתי הספר במזרח ירושלים בעיר
מצא לנכון לתת לבעיה זו עדיפות הן מבחינת  ולא ,ההוראות שהוא עצמו קבע בנושא מניעת נשירה

שוויונית של הכלים -לא הקצאה מכך עולההקצאת המשאבים והן מבחינת הקשב הניהולי. 
 למניעת נשירה בין שני חלקי העיר. 

138 

עם משרד החינוך מסר בתשובתו כי הממונה מטעם הפיקוח על הביקור הסדיר מובילה יחד 
המפקחים הטמעה של חוזר המנכ"ל מול מנהלי בתי הספר, הן בחינוך הרשמי והן בחינוך 

 המוכש"ר, ובכלל זאת בנייה של מנגנון מעקב בית ספרי על נוכחות התלמידים.
139 

המפקחים, כן מנהלי בתי הספר וזה על משרד החינוך לוודא שבתי הספר במזרח ירושלים, ובכלל 
לנוהלי משרד החינוך נוקטים את כל הפעולות הנדרשות למניעת נשירת תלמידים, בהתאם 

 ולחוזר המנכ"ל.
  

י ם-א י ל ש ו ר י ח  ר ז מ י  ד י מ ל ת ל ה  ד מ ת ה ת  ד ע ו ס  ו נ י  כ
140 

מוך בחוזר המנכ"ל נקבע כי בכל רשות חינוך מקומית תוקם ועדת התמדה. מטרתה של ועדה זו לת
במוסדות החינוך, לסייע להם להכיל את התלמידים המצויים בתהליך נשירה ולפקח על המעברים 

 . 77בין מוסדות החינוך ועל המעבר משנת לימודים אחת לזו שאחריה
141 

נמצא כי לא זומנו ישיבות של ועדת ההתמדה בנוגע לתלמידי מזרח ירושלים. עם זאת ועדת 
בעיקר בעניין בקשות להעברת  -ההתמדה בנוגע לתלמידי מערב העיר מתכנסת מעת לעת 

 תלמידים ממוסד חינוכי אחד למשנהו. 
142 

כינוס ועדת התמדה בנוגע לתלמידי מזרח -לעיריית ירושלים כי אימשרד מבקר המדינה מעיר 
העיר הוא התנהלות בלתי תקינה ומזיקה: הדבר מאפשר נשירת תלמידים, כאשר ייתכן שעדיין 
ניתן למנוע זאת. כמו כן, אם תלמידים עוברים ממסגרת חינוך אחת לאחרת שלא דרך ועדת 

ים והאיכותי עבורם. עוד יש להביא בחשבון ההתמדה, לא ניתן להבטיח שהוצע הפתרון המתא
שבמצב כזה הרישומים אינם משקפים את המעבר של התלמיד, והדבר עלול לפגוע באמינות 

 המידע והנתונים שבידי משרד החינוך ועיריית ירושלים.
143 

ליך מול העירייה שנועד משרד החינוך מסר בתשובתו כי הפיקוח המחוזי של המשרד החל בתה
ועדת ההתמדה בנוגע לתלמידי מזרח העיר החל בשנת הלימודים התש"פ הדרגתי של להביא לכינוס 

)2019 - 2020.( 
 

✰ 
144 

אינם רשומים ומעולם  )18 - 3גילים (הספר ילדים בגיל הגן ובית  23,000-מהאמור לעיל עולה כי כ
אלה לומדים הילדים כל היה יודעת אם יאין העירערכות החינוך המוכרות, ולא נרשמו במ

י"ב אחד -בכיתות ט' -התלמידים היא בשיעור גבוה ביותר  תנשיר גם. כלשהןבמסגרות חינוכיות 
מכל ארבעה תלמידים נושר מבית הספר. אף שתופעת הנשירה בקרב תלמידי מזרח ירושלים היא 

עצמם וסיכון  חריפה ומדאיגה והשלכותיה השליליות רחבות היקף, עד כדי סיכון התלמידים
מזרח זו. במרבית בתי הספר ב סוגיהשל  פתרונהל עשו די והעירייה לאהחינוך משרד לסביבתם, 

העיר המשרד אינו מפעיל את התוכניות שגיבש למניעת נשירה, ואינו מוודא שמנהלי בתי הספר 

                                                           
סד החינוך; בעלי הרכב ועדת ההתמדה: מנהל מחלקת החינוך בתפקיד יו"ר; קצין הביקור הסדיר של מו  77

תפקידים ברשות המקומית לפי קביעת מנהל מחלקת החינוך, כגון מנהל שכבת הגיל במחלקת החינוך, מנהל 
 וגורמי מקצוע כיוצא באלו. מחלקת הרווחה או מי מטעמו ברשות, מנהל קידום נוער
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מספקים  משאביםה אינם מקצים יוהעירי החינוך משרד יפעילו תוכניות בית ספריות. זאת ועוד,
הפעילות הדלה של משרד החינוך והעירייה למניעת נשירה  .במזרח העיר נוער לקידום ליחידה
החברתיים ופוגעת בשוויון החינוכי בין מזרח  ירושלים אינה מסייעת לצמצום הפערים במזרח

 העיר למערבה. 
145 

את פעילותם בסוגיית נשירת תלמידי  במידה ניכרתעל משרד החינוך ועיריית ירושלים להגביר 
שכבר תלמידים ום בסכנת נשירה לאתר תלמידים המצוייובכלל זאת מזרח העיר מהלימודים, 

 ולעקוב אחרנשרו, להפעיל את התוכניות הייעודיות שגיבש משרד החינוך לטיפול בבעיה 
שלהן, לפקח על הפעולות שבתי הספר נוקטים לטיפול בנשירה, ולהקצות לכל אלה  האפקטיביות

של מספר התלמידים המתמידים ניכרת המשאבים והקשב הניהולי הנדרשים. הגדלה  את
 להשתלב בתעסוקה איכותית בעתיד. של תלמידים רבים יותר בלימודיהם תגביר את סיכוייהם 

 

  החינוך במערכת העברית השפה הוראת
146 

מוסדות  העברית היא השפה העיקרית בישראל, ובה מתנהלים חיי המסחר והכלכלה ופעילות
ה. השליטה בעברית הכרחית כדי להשתלב בתעסוקה ובפרט בתעסוקה איכותית, כדי ללמוד המדינ

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל וכן על מנת לנהל תקשורת עם רשויות המדינה, עם נותני 
 שירותים מהמגזר הפרטי ועם גופים אחרים. 

147 

אוכלוסיית מזרח ירושלים נמוכה ואינה מספקת לניהול  חרף זאת, רמת השליטה בעברית של
חלקם הגדול של התושבים אינם יודעים עברית כלל ולאחרים רמת שליטה  -תקשורת אפקטיבית 

נמוכה בשפה. בשל כך רוב רובם של תושבי מזרח העיר אינם יכולים לעסוק בעבודות שבהן נדרשת 
ידיעת השפה העברית פוגעת -מה בסיסית. איידיעת השפה ואף לא באלו שדורשות את ידיעתה בר

לא רק ביכולת התעסוקה וההשתכרות של תושבי מזרח ירושלים, אלא גם ביכולתם למצות את 
עלה לגבי נשים במזרח ירושלים שככל שידיעת  2017זכויותיהם. יצוין שבסקר של העירייה משנת 

  .79, הסיכוי לתעסוקה גבוה יותר78העברית שלהן ברמה גבוהה יותר
148 

מכירים בחשיבות ידיעת העברית של האוכלוסייה  81לאומית-וקרן המטבע הבין OECD80-יצוין כי ה
דוברת הערבית בישראל, והם ממליצים להרחיב את הוראת העברית בקרב אוכלוסייה זו לצורך 

  שיפור שילובה בתעסוקה.
149 

חשיבות ידיעת העברית עלתה גם במהלך השיחות עם תושבי מזרח ירושלים במסגרת תהליך שיתוף 
 הציבור, וכך הם ציינו:

  לומדים מקצוע איזה משנה לא. העברית זה במכללה שלמדתי חשוב הכי"המקצוע ,
 , בעלת תואר ראשון);24(בת  "לחיים משמעותית העברית

  עובדת סוציאלית);59(בת  "הזה בתנאי עומדת לא אני. עברית דורש תפקיד"כל , 
  כוח חברת את לא אני וגם אותי מבינים לא עבודה מחפש שכשאני חושב אני"לפעמים 

 העבודות מכל ללמוד מצליח שאני מה רק, בסיסי זה יודע שאני העברית כל כי, האדם
 ., סיים כיתה ט' ועובד ברשת מזון)25(בן  "שלי

150 
בין הסיבות לרמה הנמוכה של ידיעת העברית אצל תושבי מזרח ירושלים לעומת האוכלוסייה 

מתושבי מזרח העיר למדו במערכת החינוך לפי  90%הערבית הכללית עומדת העובדה שמעל 
ו הירדנית, והוראת העברית שזכו לה הייתה בהיקף מצומצם תוכנית הלימודים הפלסטינית א

וברמה נמוכה (ראו פירוט להלן). כמו כן, במשך תקופה ארוכה רבים מהם ראו בשפה העברית 
 .82"שפת האויב", ועל כן לא רצו ללמוד אותה

                                                           
 כפי שדיווחו המשיבות.  78
 .53, 18), עמ' 28.3.18( חות צעירותסקר צעירים ומשפ 2017מזרח ירושלים עיריית ירושלים,   79
80  (2018), p. 5, 47.OECD Economic Surveys Israel  
81  Israel: Staff Concluding Statement of the 2018 Article IV  International Monetary Fund,

Mission (2018), p. 2-3. 
 .150, עמ' תושבים, לא אזרחים  82
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151 

 ללמוד רצונם את ומביעים ,העברית בידיעת חשיבות רואים ירושלים מזרח מתושבי רביםכיום 
 87% כי עולה העירייה של מהסקר. למבוגרים במסגרות והן החינוך במערכת הן אותה

סברו שידיעת עברית משפיעה לחיוב על הסיכוי להצליח בחיים (הסיכוי לרכישת  83מהמשיבים
 ירושלים מזרח תושבי של הרצוןהשכלה גבוהה, להתפרנס היטב, למצות את הכישורים וכד'). 

 :הציבור שיתוף בתהליך הדוברים שאמרו בדברים גם עלה החינוך במערכת עברית ילמדו שילדיהם
 "אצלנו, יודעת שאני ממה... עברית לימודי"צ אחה חשבוני על הוספתי אני שלי לילדים 

ואם לשלושה: תלמיד  47" (בת טוב שזה העברית את מדגיש ממש העירוני"ס ביה, בשכונה
 תיכון, סטודנטית לתואר ראשון וסטודנטית לתואר שני באוניברסיטאות בישראל);

 "את מדגישים לא עירוני"ס בבי גם. העברית השפה לימודי על דגש לתת שצריך מאמין אני 
" (אב התעסוקה על משפיע גם כך ואחר בחינוך שמתחילות בעיות להרבה פתרון וזה, זה

 ). תלמידי תיכון ושניים סטודנטים באוניברסיטההם לארבעה, מהם שניים 
152 

יוצא אפוא ששיפור הוראת העברית בבתי הספר נותן מענה לצורך ולרצון של האוכלוסייה במזרח 
כלכלי של -ירושלים ללמוד עברית, מסייע לממש את היעד הממשלתי של שיפור מצבה החברתי

-וקרן המטבע הבין OECD-האוכלוסייה במזרח ירושלים ועולה בקנה אחד עם המלצות ה
יצאו נשכרים  –לאומית. רכישת השפה העברית בקרב תושבי מזרח ירושלים תועיל אפוא לכול 

 Win -Win.(xiשלמצב  בבחינת(בכלל ממנה הן תושבי מזרח העיר והן המשק והחברה הישראלית 
153 

 בשפה הנדרשת לשליטה מגיעים אינם העיר במזרח התלמידים שרוב בכך מכיר החינוך משרד
 ועיריית החינוך משרד הזניחו ארוכות שנים. החינוך במערכת הלימודים במהלך העברית
שעות הלימוד היו מעטות; המורים לא היו בעלי  -את הוראת העברית במזרח ירושלים  84ירושלים

לקה  תקופת עבודתםהפיתוח המקצועי שניתן להם במהלך  וגםההסמכה הנדרשת ללמד עברית 
בחסר; ומשרד החינוך לא מדד והעריך את רמת ידיעת העברית של התלמידים במטרה לשפר את 

 ההוראה. 
154 

  :ירושלים במזרח לתלמידים העברית בשפה השליטה הנחלת לגבי פירוט להלן
 

רוב התלמידים במזרח ירושלים לומדים עברית בהיקף שעות נמוך, ואינם לומדים עברית 
 בכיתות הגבוהות

155 

ללימודי עברית בחינוך הערבי ברחבי הארץ. משרד החינוך קבע את היקף שעות התקן המזערי 
היקף שעות זה משקף את היקף השעות הנדרש לשיטתו של המשרד כדי לשלוט בשפה העברית 
ברמה שמאפשרת לתלמיד להשתלב בעתיד בתעסוקה איכותית ובלימודים גבוהים בישראל (להלן 

 שתי שעות של בהיקף החוב בגן מתחיליםהעברית . המשרד קבע כי לימודי 85שעות תקן מזערי) -
 לחשוף היא המטרה אלה בגילים '.בו 'א בכיתות גםנמשך  זהלימוד  היקףו ,"ש)ש -(להלן  שבועיות

-'י ובכיתות"ש, ש 5 של בהיקף עברית לומדים 'ט-'ג בכיתות. חווייתי באופן לעברית הילדים את
 3 לפחות - ללמוד התלמיד שבחר הלימוד יחידות למספר בהתאם הוא הלימוד שעות מספרב "י

"ש, ש 48 הואב "י-'א בכיתות עברית ללימודי המזערי התקן שעות ךס. שניםהמ אחת בכל"ש ש
לתלמידים בחינוך  . בפועל, פעמים רבות נוספות שעות לימוד בעבריתחובה בגן"ש ש 2 על נוסף

 הערבי הרשמי ברחבי הארץ מעבר לשעות התקן המזערי.
 

  

                                                           
 משיבים. 2,000מעל   83
 כאמור, העירייה מעסיקה את המורים בבתיה"ס הרשמיים בחטיבה העליונה.   84
יחידות לימוד.  3התקן המזערי מתייחס למספר השעות המזערי של תלמיד שבחר ללמוד בהיקף המזערי של   85

ש"ש בכל אחת משנות הלימוד  5יחידות לימוד ילמד לפחות  5לעומת זאת מי שבחר ללמוד בהיקף של 
 ש"ש. 54"כ בתיכון, ובסה
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ת  ו ע ש ט  ו ע י תמ י ר ב ע ה ד  ו מ י  ל
156 

י"ב במזרח ירושלים בשנת הלימודים -מספר שעות לימודי העברית שמתקיימים בכיתות א'
ובהתאם  -רשמי או מוכש"ר  -) משתנה בהתאם למעמד המשפטי של ביה"ס 2019 - 2018התשע"ט (

 לתוכנית הלימודים בביה"ס: ישראלית או פלסטינית.
157 

ם י ד מ ו ל י ה פ ת ל י נ כ ו ם  ת י ד ו מ י ל תה י ל א ר ש י התלמידים הלומדים לפי  6,000-: כה
 -מהתלמידים במערכת המוכרת  8%-כ -התוכנית הישראלית בבתיה"ס הרשמיים והמוכש"רים 

לומדים עברית בהיקף ובשכבות הגיל כמקובל ברחבי הארץ, קרי בהיקף שעות התקן המזערי 
 ועד כיתה י"ב.  לפחות,

158 

ם י ד מ ו ל י ה פ תות ל י נ ם כ י ד ו מ י ל ת ה י נ י ט ס ל פ 6-כ - ה 6 , 0 0 0 )9 2 %: לימוד  )
עברית אינו חלק מתוכנית הלימודים הפלסטינית, וככל שהשפה העברית נלמדת, הלימוד הוא 

רית בהיקף נמוך תוספת על תוכנית הלימודים. משרד החינוך קבע כי תלמידים אלה ילמדו עב
מהיקף שעות התקן המזערי ולא בכל שכבות הגיל. מנתונים שמסרה העירייה למשרד מבקר 

יסודיים עולה, כי בפועל רבים מתלמידים אלה -המדינה לגבי התלמידים בבתיה"ס הרשמיים העל
 לומדים פחות שעות מהשעות שקבע משרד החינוך. 

159 

היקף לימודי העברית  הפלסטינית הלימודים תוכנית לפי המלמדיםהרשמיים יה"ס תשבב עלה
, ורק עד כיתה י"א (בפועל חלק לומדים פחות ש"ש 34שמשרד החינוך קבע שיש ללמוד הוא 

. יצוין כי בשנת הלימודים התשע"ט קיצץ המשרד את היקף לימודי י"א, ראו להלן)-בכיתות י'
. ש"ש 43', שכן עד אותה שנה הם למדו ט-'ש"ש בכיתות א 9-העברית לתלמידים אלה ב

נלמדת השפה העברית רק בכיתות  המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית יה"ס המוכש"ריםתבב
 ש"ש בלבד. 21ש"ש, ובסה"כ בכל שנות לימודיהם בהיקף של  3בהיקף מצומצם של ו 'ט-'ג

160 
צגת התפלגות התלמידים לפי סוג ביה"ס (רשמי או מוכש"ר), תוכנית הלימודים להלן מו 6בתרשים 

 (ישראלית או פלסטינית) והיקף שעות לימודי העברית.
 

: התפלגות התלמידים במערכת החינוך המוכרת במזרח ירושלים, לפי מספר ש"ש 6תרשים 
 86י"ב-ללימוד העברית בכיתות א'

 
 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, החינוך משרד נתוני לפי

161 

התלמידים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית בבתיה"ס הרשמיים  66,000-עולה כי לכ מהנתונים
מקצה משרד החינוך רק  -מהתלמידים במערכת החינוך המוכרת  92%-כ -"רים המוכשובבתיה"ס 

מהתלמידים במזרח  8%-לכ . רקלימודי העבריתהתקן המזערי של בהתאמה משעות  44%-ו 71%
שעות מלוא משרד החינוך מקצה את  -התלמידים הלומדים לפי התוכנית הישראלית  -ירושלים 

                                                           
 הקצאת השעות בשנת הלימודים התשע"ט; מס' התלמידים לפי נתוני התשע"ח.  86
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) לומדים פחות 42%מערכת החינוך המוכרת ( תלמידימ 30,000-ש. עוד עולה המזעריהתקן 
 xii.87עברית ללימודי החינוך משרד שקבע המזערי ןשעות התק ממספרממחצית 

162 

, כי לפי מצב הרשמיים"ס בבתיה הפלסטינית התוכנית לפי הלומדים התלמידים לגבי עולה עוד
 אינם"ש עברית, שכן הם ש 30מהם לומדים רק  36% בפועל"ט, התשעהדברים בשנת הלימודים 

 דבר של תוצאתובגלל מחסור במורים לעברית (ראו להלן).  אי"-'י בכיתות כלל עברית לומדים
, העברית ללימודי והחשובות האחרונות בשנים דווקא העברית הוראת להיפגע וצפויה שנפגעת

 מוך לכניסתם לשוק התעסוקה או לתחילת לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה.בס
163 

במשך שנים התבסס נוהג בו מנהלי בתי "בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינוך כי 
ת, כנית הלימודים הפלסטיניותלהספר מקצים את השעות שנותרות להם לאחר ההקצאה הנדרשת 

מנהל את  [משרד החינוך] ..למקצועות ליבה אחרים (בדגש על לימוד השפה האנגלית), ולא לעברית.
נדרשות מתוך תקן ביה"ס בשום שכל בהתאם לתמהיל המתאים העברית ההליך הקצאת שעות 

לכל מוסד חינוכי. בתקופת הביניים עד להסדרת הנושא, המשרד מקצה שעות דיפרנציאליות 
 ."די העברית בבתי הספרתוספתיות ללימו

164 

מהתלמידים במערכת המוכרת  40%משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך על כך שלגבי 
הוא מזניח הלכה  -תלמידי המוכש"ר הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית  -במזרח ירושלים 

לימודי  -למעשה כלי מרכזי ואפקטיבי בשילובם העתידי בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל 
בלבד משעות התקן  44%מידים אלה לומדים עברית בהיקף של כיוון שתלמהעברית. זאת 

 המזערי.
 

' י ת  ו ת י כ ב י  ק ל ח ת  י ר ב ע י  ד ו מ י ל ף  ק י ב-ה "  י
165 

המטרה בהקניית השפה העברית לתלמידים במזרח ירושלים היא שיפור שילובם בתעסוקה 
רמה הנדרשת, לפי העניין, עם סיום ובלימודים גבוהים בישראל. לשם כך עליהם לדעת עברית ב

לימודיהם המיועד בסוף כיתה י"ב. הניסיון מלמד שלאחר שמפסיקים ללמוד שפה נוספת וכאשר 
. לפי העמדה המקצועית של העירייה, יש ללמד עברית 88אין משתמשים בה ידיעתה הולכת ונשחקת

ב "עברית בכיתה יהמודי היעדר לי אצל התלמידים. כדי לשמר את ידיעת השפהעד סוף כיתה י"ב 
בבחינות הסיום של  כיתה י"בם נבחנים בסוף תלמידיהשהעובדה ו ,שוחק את ידיעת השפה שלהם

לכן יש חשיבות רבה בכך  שכבת גיל זו.מכשול ללימודי העברית ב יוצרתהתוכנית הפלסטינית אינה 
ודגש כי גם משרד י"ב. י-כיתות י' -שהתלמידים ילמדו עברית גם בשנים האחרונות ללימודיהם 

החינוך רואה בהיעדר הוראת העברית בשנים האחרונות ללימודים את אחד 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 

 יכול להיות להם מגע עם השפה. שבו 
166 

התלמידים הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים לפי התוכנית הפלסטינית  30,000בביקורת עלה כי 
התלמידים הלומדים בבתיה"ס הרשמיים  36,000י"ב. כמו כן, -אינם לומדים עברית בכיתות י'

י"א -הנחיית משרד החינוך ללמוד עברית בכיתה י' ולפי התוכנית הפלסטינית אמורים לפי 

                                                           
התלמידים  36,000-יצוין כי נוסף על לימוד העברית במסגרת בתיה"ס מאפשר משרד החינוך לחלק קטן מ  87

הלומדים בבתיה"ס הרשמיים לפי התוכנית הפלסטינית ללמוד עברית במסגרות נוספות מחוץ לשעות 
 1,300-כ לעבריתבשנת הלימודים התשע"ט משתתפים בקורסים  הם:על חשבון שעות הפנאי של ,לימודיםה

מהתלמידים בבתיה"ס הרשמיים בכיתות  6%-הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית (כ 520תלמידים, מהם 
 1,950-) מתכנן משרד החינוך לקיים קורסים כאמור לכ2023 - 2022בשנת הלימודים התשפ"ג ( ב)."י-'י

תלמידים. נוסף על כך, משרד החינוך מפעיל מרכזי העשרה ולמידה "לחיזוק השפה העברית, מקצועות ליבה 
א בבתיה"ס הרשמיים "י-'תלמידים בכיתות ד 4,000-המיועדים לכ ,וצריכת תרבות פנאי משמעותי"

יים לאחר שעות פורמלי המתק-והמוכש"רים שבהם לומדים לפי התוכנית הישראלית במסגרת החינוך הלא
מהתלמידים בבתיה"ס הרשמיים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית  נמוךששיעור אפוא תכן יהלימודים. י

 ילמדו עברית גם במסגרות אלה נוסף על הלימודים בביה"ס.
88  –generational second language attrition within university students -Sylwia Stachurska, "Inter

case study, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research (2015), Vol. 5(2), pp. 85-88.  וראו
 גם המקורות המוזכרים שם. 
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ש"ש בלבד בכל אחת מהשנים, ובכיתה י"ב אינם אמורים ללמוד עברית כלל. בפועל,  2בהיקף של 
מתלמידי כיתות י' וי"א אלה אינם לומדים עברית. במצב דברים זה ספק רב אם תושג  36%

ישלטו בשפה העברית ברמה  -ת הלומדים לפי התוכנית הפלסטיני -המטרה שתלמידים אלה 
הנדרשת עם סיום לימודיהם בכיתה י"ב באופן שיוכלו לממש בתעסוקה או בלימודים גבוהים 

 את הפוטנציאל הטמון בהם. 
167 

) 2020 - 2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי לקראת שנת הלימודים התש"פ (
 ב."י-תוכנית למיצוי כל שעות ההוראה לעברית לכיתות י'היא מכינה 

168 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינוך כי מנהלי בתי הספר שלהם נתון שיקול הדעת 
אם לשבץ לימודי עברית בכיתה י"ב בוחרים שלא לעשות כן בגלל העומס המוטל על התלמידים 

  .בבחינות הסיום של התוכנית הפלסטינית כיתה י"בנבחנים בסוף ה
169 

בהמשך לפעולתה החיובית של העירייה, כפי שעולה משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך 
 שילוב לימודי עברית גם בכיתות י"במתשובתה, כי עליו לבחון דרכים נוספות על מנת לעודד 

 .רכת החינוך במזרח ירושליםבמע
 

ם  י ד מ ו ל ה ם  י י מ ש ר ה ס  " ה י ת ב ב ם  י ד י מ ל ת ה ל  ש ת  י ר ב ע ה י  ד ו מ י ל ב ץ  ו צ י ק
ת  י נ י ט ס ל פ ה ת  י נ כ ו ת ה י  פ  ל

170 

לתגבור לימודי העברית במזרח ירושלים  2014-כדי לקדם את היעד שנקבע בהחלטת הממשלה מ
. 2018 - 2014מיליון ש"ח לשנים  3תקציב תוספתי בסך קבעה הממשלה, כי יוקצה למטרה זו 

בעקבות ההחלטה ובמסגרת גיבוש התוכנית האסטרטגית שלו למזרח ירושלים, כלל משרד החינוך 
 .89גם הקצאת תקציב, כוח אדם ותשומות ניהוליות לטובת שיפור הוראת העברית

171 

ע כי משרד החינוך יפעל ל"העמקת הידע בשפה העברית", ולטובת נקב 2018-בהחלטת הממשלה מ
מיליון ש"ח לשנה).  2.5( 2023 - 2018מיליון ש"ח עבור השנים  15יעד זה קבעה הממשלה כי יוקצו 

. עוד נקבע בהחלטה כי התוכניות 90המימון נועד להגיע מכמה מקורות, ובהם תקציב משרד החינוך
לבתיה"ס הרשמיים בכלל ולבתיה"ס המוכש"רים המלמדים  רק שיופעלו במסגרת ההחלטה יינתנו

 תוכנית הלימודים הישראלית. לפי
172 

בתי הספר ללמד לפי התוכנית הישראלית.  תמרוץהיא  2018-של החלטת הממשלה מ המשמעות
המוכש"רים הלומדים "ס בתיה תלמידי 30,000-כ יהנויצוין כי מהתקציב שהוקצה בהחלטה לא י

מכך,  יתרהכנית להעמקת הידע בשפה העברית. ולא יקבלו את התוהם לפי התוכנית הפלסטינית, 
-"ט קיצץ משרד החינוך את מספר שעות לימוד העברית שהוא מקצה לכהתשעבשנת הלימודים 

התלמידים הלומדים בבתיה"ס הרשמיים לפי התוכנית הפלסטינית בהשוואה למספר  36,000
"ש אחת לכיתות ש): המשרד קיצץ 2018 - 2017"ח (התשעהשעות שהקצה להם בשנת הלימודים 

ש"ש  43-מידים אלה לאורך לימודיהם ירד מהעברית שהמשרד מקצה לתלשעות מספר שט', כך -א'
 . ש"ש 34-ל

173 

 הפלסטינית התוכנית לפי ללומדים העברית לימודי שעות בהקצאת לקיצוץ בהתאם כי יצוין
 8.5-כסכום מוערך של ב לכך מייעד שהוא התקציב את קיצץ גם המשרד, הרשמיים"ס בבתיה
 .91"חש מיליון

 

                                                           
משרד החינוך עדכן ושינה את התוכנית האסטרטגית פעמים אחדות, ומדובר אפוא בתוכנית דינמית שיש   89

 לה כמה גרסאות ונוסחים.
ש"ח ליישום כלל הפעולות בתחום החינוך במסגרת החלטת הממשלה נחלק מיליון  445התקציב בסך של   90

 54%-ל להתייחס ניתן ,כלומר). 9%) ומשרד ירושלים ומורשת (45%), משרד האוצר (46%בין משרד החינוך (
, קרי תקציב שאינו התקציב של משרד תוספתי כתקציב העברית בתחום היעד ליישום שנקבע מהתקציב

 ).לשנה"ח ש מיליון 1.3-(כ התקופה לכל"ח ש מיליון 8 -החינוך 
סטאטוס תוכנית אסטרטגית מזרח להערכת משרד מבקר המדינה, בהתבסס על הנתונים המוצגים ב  91

 .13), עמ' 22.10.18, משרד החינוך (ירושלים
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174 

הלימודים  שנת לעומת"ט צומצמו לימודי העברית בבתיה"ס התשעהלימודים  שבשנת יוצא
 הקודמת. 

175 

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 

 להביא להעמקת הידע בשפה העברית בקרב התלמידים במזרח ירושלים.  -היעד האסטרטגי שלו 
176 

לדעת משרד מבקר המדינה, על משרד החינוך להרחיב ככל הניתן את היקף לימודי העברית בקרב 
התלמידים במזרח ירושלים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית, וזאת נוסף על האמור  66,000

 המזערימספר שעות התקן את  לפיכך עליהם ללמוד ככל שניתן .2018-בהחלטת הממשלה מ
דים לפי התוכנית הישראלית, התלמידים הלומ משרד החינוך ללימודי העברית, כמו אצלשקבע 

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 

 xiiiיתה י"ב, ולו בהיקף מצומצם בשלב ראשון.התוכנית הפלסטינית גם בכ
 

 היעד של משרד החינוך לרמת העברית רחוק מן הנדרש
177 

קבע משרד החינוך יעד לידיעת העברית של התלמידים במזרח  2018-בהמשך להחלטת הממשלה מ
מכלל תלמידי מזרח ירושלים  60%) "2023 - 2022ירושלים. היעד הוא שבשנת הלימודים התשפ"ג (

 יגיעו לרמת השליטה הנדרשת בעברית "ר בתוכנית הישראליתוהמוכשהחינוך הרשמית  במערכת
"ס בבתיה 'י ',ח, 'ו, 'ד כיתות תלמידימ 60%[ההדגשה אינה במקור]". פירושו של דבר שבשנה הנ"ל 

לפחות במבחנים  60יקבלו ציון  הישראלית התוכנית לפי המלמדים"רים המוכשבכלל ו הרשמיים
 בעברית שייערכו להם, שרמתם תשקף את הרמה הנדרשת במערכת החינוך במגזר הערבי בארץ. 

 

ת .1 ש י כ י ה ר ט נ ו ו ל ר ה ד  ע ו מ ל ת  נ ו ו כ מ ה  נ י א ת  י ר ב ב -ע " י ה  ת י כ ף  ו  ס
178 

כאמור, על התלמידים לדעת עברית ברמה הנדרשת, לפי העניין, עם סיום לימודיהם המתוכנן 
בסוף כיתה י"ב, סמוך להשתלבותם בשוק התעסוקה או בלימודים גבוהים בישראל. על כן, 

העברית של תלמידי מזרח ירושלים אמור לשקף את רמת ידיעת השפה היעד בתחום ידיעת 
 הנדרשת בסוף כיתה י"ב.

179 

עלה שהיעד של משרד החינוך בתחום הקניית ידיעת העברית לתלמידים במזרח ירושלים 
ית במזרח השנה השמינית מאז החל משרד החינוך לפעול לשיפור הוראת העבר - 2023לשנת 

אינו משקף את ידיעת העברית הנדרשת לתלמידים בסוף כיתה י"ב. במקום זאת  -ירושלים 
מתייחס היעד לידיעת העברית של התלמידים בכיתות הנמוכות יותר, לרבות כיתות ד', ו'. 

השגת היעד אפשרית  ולכןכמקשה אחת,  'י ',, ח', ו'יודגש שהיעד מתייחס לתלמידי כיתות ד
כל עוד חלק גדול וזאת , 60יקבלו ציון של מעל  'תלמידי כיתה ימה מעטים מלדוגגם אם 

 .60יקבלו ציון של מעל  ')ח ',, ו'כיתות ד( םתלמידייתר היחסית של 
 

ת .2 י י ס ו ל כ ו ת א מ צ מ ו צ מ ד  ע  י
180 

הערבית שבמזרח ירושלים כדי שידיעת העברית תאפשר להשפיע לחיוב על שילוב האוכלוסייה 
חברתי, -בתעסוקה ובלימודים גבוהים במוסדות ישראליים, ומתוך כך לשפר את מצבה הכלכלי

 יש להגדיל את חלק האוכלוסייה השולט בשפה העברית במידה הנדרשת.
181 

 36%-לכ ייחסמת) 2023 - 2022(תשפ"ג השנת הלימודים לשקבע המשרד כי היעד  עולה
התלמידים במזרח ירושלים, מכלל בלבד  29%-וכ המוכרת החינוך במערכת מהתלמידים

ההשפעה הפוטנציאלית של לימודי העברית על  לכן .מוכרים-בבתיה"ס הלא ובהם אלו
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צפויה שילובה של האוכלוסייה במזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל 
 . יחסית קטנהלהיות 

 

י .3 ת-א ל ל כ י  ה פ ל ם  י ר " ש כ ו מ ה ס  " ה י ת ב ב ם  י ד מ ו ל ה ם  י ד י מ ל ת ה
ת י ר ב ע י  ד ו מ י ל ל ד  ע י ה ת  י י ס ו ל כ ו א ב ת  י נ י ט ס ל פ ה ת  י נ כ ו ת  ה

182 

כאמור, המחסור בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית מאלץ חלק מן התלמידים ללמוד 
ת. היות שבמקרים אלו בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטיני

מדובר בבחירה מאולצת, מצופה שמשרד החינוך יספק לתלמידים אלו את התוכניות ללימודי 
 עברית ברמה ובהיקף שמקבלים אלו הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית בבתיה"ס הרשמיים. 

183 

, העברית השפה לידיעת שקבע היעד במסגרת כי החינוך למשרד מעיר המדינה מבקר משרד
 התוכנית לפי"רים המוכש"ס בבתיה הלומדים התלמידים 30,000 את בחשבון הביא לא הוא

 לומדים חלקם שלפחות בתלמידים מדובר. משאביםעבורם  הקצה לא ממילאו ,הפלסטינית
 . הרשמית החינוך במערכת לימוד בכיתות מחסורמ הנובע", ברירה חוסר" מתוך אלו"ס יתבב

184 

על משרד החינוך לבחון באיזו מידה היעד שקבע בתחום ידיעת העברית רלוונטי ואפקטיבי 
מבחינת המטרה העיקרית של לימודי העברית במזרח ירושלים, שהיא שיפור שילובה של 

לשיפור זה, על היעד להתייחס האוכלוסייה בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל. כדי להגיע 
עם סיום לימודיהם בבתי הספר  -לרמת ידיעת העברית של התלמידים במועד הרלוונטי לכך 

ובסמוך להשתלבותם בתעסוקה או בלימודים גבוהים. בהתאם ליעד על המשרד לקבוע תוכנית 
 ולהקצות משאבים להשגתו.

 
 הוראת העברית על ידי מורים שאינם מוכשרים לכך 

185 

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 

הספר הערביים הפדגוגיים כיצד ללמד את השפה. לפי דרישות משרד החינוך, מורה לעברית בבתי 
 נדרש להיות בעל תעודת הוראה ותואר אקדמי רלוונטי או הכשרה בתחום. 

186 

הצורך בהכשרה ייעודית איכותית של המורים לעברית במזרח ירושלים היא חיונית במיוחד נוכח 
מזרח ירושלים ולמדו העובדה שמדובר במורים שרבים מהם הם בוגרי מערכת החינוך המקומית ב

עברית במסגרת זו, ולכן רמת הבקיאות שלהם בשפה העברית אינה מספקת. בנוגע לכך צוין במסמך 
של משרד החינוך כי רמת העברית של המורים לעברית במזרח ירושלים נמוכה לעומת מורים דוברי 

 המשרד. ערבית בשאר חלקי הארץ, ואיכות ההוראה שלהם אינה עומדת בסטנדרט הרצוי של 
187 

) היו חסרים בבתיה"ס התיכוניים 2019 - 2018להערכת העירייה, בשנת הלימודים התשע"ט (
תשעה מורים לעברית, ובגין מחסור זה רבים מתלמידי כיתות י', י"א במזרח ירושלים הרשמיים 

מוצגת התפלגות המורים  7לעיל. להלן בתרשים ) בבתי"ס אלה אינם לומדים עברית, כמפורט 36%(
 מוסמכים לפי סוג ביה"ס:-לעברית הלא
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מוסמכים מתוך כלל המורים לעברית, לפי מעמד -: שיעור המורים לעברית הלא7תרשים 
 )2019 - 2018ביה"ס ותוכנית הלימודים, שנת הלימודים התשע"ט (

 
 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, )2018(נובמבר  החינוך משרד נתוני לפי

188 

יה"ס תהמורים המלמדים עברית בב 460-) מ68%( שני שלישיםעולה כי יותר מ 7מתרשים 
מכאן  .במזרח ירושלים, הרשמיים והמוכש"רים, אינם בעלי הסמכה כפי שדורש משרד החינוך

 -מורים המוסמכים לכך מ לומדים עבריתמזרח ירושלים אינם ב םשעשרות אלפי תלמידי
"ס היתלו בביאו ,יה"ס הרשמיים רק כמחצית מהמורים לעברית הם מורים מוסמכיםתבב

כנית הפלסטינית אף לא מורה אחד לעברית הוא מורה מוסמך והמוכש"רים המלמדים לפי הת
 כנדרש.

189 

ת ו י נ כ ו ך ת ו נ י ח ה ד  ר ש ת מ י י ר י ע ה ו ל ם  י ל ש ו ר ם י י ר ו מ ה ר  פ ס מ ת  ל ד ג
ם י כ מ ס ו מ : ה ת י ר ב ע ד  מ ל כדי להתמודד עם המחסור במורים לעברית ובמורים  ל

מוסמכים לעברית בבתיה"ס הרשמיים ובבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הישראלית 
המורים המוסמכים כמה תוכניות ייעודיות להגדלת מספר  93והעירייה 92מפעילים משרד החינוך

בשנת  -ללמד עברית: משרד החינוך פיתח מסלול לימודים להסמכת מורים להוראת עברית 
 32) 2018-2017מורים, בהתשע"ח ( 12) החלו ללמוד במסלול זה 2017-2016הלימודים התשע"ז (

דים בשנת הלימומורים במסלול זה. נוסף על כך,  35) צפויים ללמוד 2019-2018מורים ובהתשע"ט (
 16התשע"ט נפתח מסלול להסמכת מורים לעברית בשיתוף האוניברסיטה העברית, ובו לומדים 

מהם ממזרח ירושלים. במקביל השיק משרד החינוך תוכנית לעידוד מורים מוסמכים  10מורים, 
להוראת עברית מהמגזר הערבי בצפון הארץ ללמד עברית במזרח ירושלים. בשנת הלימודים 

מורים  12מורים מהצפון, ובנוסף גייסו משרד החינוך והעירייה  20תוכנית התשע"ט הצטרפו ל
 .דוברי עברית כשפת אם על מנת שילמדו עברית בבתיה"ס במזרח ירושלים

  

                                                           
 הרשמיים.ט' בבתיה"ס -המעסיק את המורים בכיתות א'  92
 י"ב בבתיה"ס הרשמיים.-המעסיקה את המורים בכיתות י'  93



 - 37 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית

190 

משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הצעדים שנוקטים משרד החינוך והעירייה שמטרתם 
המוכש"רים שבהם לומדים לפי התוכנית בבתיה"ס וכולם "ס הרשמיים שבבתיהלהביא לכך 

התלמידים  30,000-. ואולם לגבי כבהתאם לצורךהישראלית ילמדו את השפה מורים מוסמכים 
משרד החינוך אינו נוקט צעדים על  -הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים לפי התוכנית הפלסטינית 

. משמעות הדבר היא שאותם תלמידים אינם 94העברית הוראתל מנת שיהיו די מורים מוסמכים
הנדרשת והראויה, מצב שעלול לפגוע ביכולתם זוכים ללמוד ולרכוש את השפה העברית ברמה 

 להשתלב בתעסוקה ולרכוש השכלה במסגרת לימודים גבוהים בישראל.
191 

כי הוא "מתכנן לסגור את פער ההסמכה של  ,המדינהמשרד החינוך מסר בתשובתו למשרד מבקר 
המורים לעברית" בבתיה"ס הרשמיים ובבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הישראלית 

). לגבי המורים לעברית בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים 2023 - 2022עד שנת הלימודים התשפ"ג (
 ותפתוחהלהסמכת מורים להוראת עברית ישנן תוכניות כי  ,לפי התוכנית הפלסטינית מסר המשרד

 המשרדלדברי מורי המוכש"ר בתוכנית הפלסטינית, ואכן ישנם מורים שהוסמכו". עם זאת, גם ל"
"ישנם שני חסמים עיקריים בסוגיה זו: ראשית, המורים עצמם אינם מעוניינים בהכשרה ללימוד 

מר בעברית, ושנית, חלק גדול עברית, שכן תוכנית הלימודים הפלסטינית אינה כוללת בחינות ג
 ."מהמורים אינו עומד בתנאי הסף לתכניות אלה

192 

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. בפרט 

 30,000וך לפעול, בהתאם לאפשרויות העומדות בפניו, כדי להביא לכך שגם על משרד החינ
תלמידי בתיה"ס המוכש"רים הלומדים לפי 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

193 
מורים, כמו בעלי מקצועות אחרים, נדרשים במהלך חייהם המקצועיים ללמוד ולהתעדכן 

קצועית. ההתפתחות המקצועית של המורים בחידושים בתחום עיסוקם כחלק מהתפתחותם המ
-במחקרים בין וכפועל יוצא לשיפור הלמידה של התלמידים.מכוונת לשיפור איכות ההוראה, 

לאומיים העוסקים בהישגי תלמידים נמצא קשר בין ההשקעה בפיתוחם המקצועי של עובדי 
אפשר להקנות -אי הוראה ובין הישגי תלמידיהם. התברר כי לצורך הוראה איכותית ורלוונטית

למורה את כל הידע והמיומנויות הדרושים לו במסגרת ההכשרה הראשונית להוראה או בשנותיו 
 Lifelongהראשונות במערכת החינוך, אלא נדרשת למידה מתמדת לאורך החיים המקצועיים (

learning(95. 
194 

מרכזי  -"לפיתוח מקצועי של סגלי הוראה" (להלן  משרד החינוך מפעיל ברחבי הארץ מרכזים
פסג"ה), המעמידים לרשות צוותי ההוראה מגוון מסגרות לפיתוח מקצועי, לרבות השתלמויות 

 . מקצועיות וימי עיון
195 

 מנתונים שמסר משרד החינוך למשרד מבקר המדינה עולה, שבשנת הלימודים התשע"ט המרכז
בתי הספר הרשמיים במזרח ירושלים  92היה אחראי לתוכניות פיתוח מקצועי לצוות החינוכי בכל 

בתי"ס  100-וגם בעשרה בתי ספר מוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הישראלית (מתוך כ
מוכש"רים במזרח העיר). כפי שמסרה מנהלת המרכז, המורים באותם בתי"ס מוכש"רים זכאים 

                                                           
 בתיה"ס המוכש"רים אינם בבעלות העירייה, והפיקוח עליהם נתון בידי משרד החינוך.  94
 .890, 916 - 885), "הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה", עמ' 2014( ג66דוח שנתי מתוך מבקר המדינה,   95
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, וכולם מלמדים לפי התוכנית 96ד החינוך עקב הצטרפותם ל"עוז לתמורה"לפיתוח מקצועי ממשר
הישראלית. עוד עולה מהנתונים שבשנת הלימודים התשע"ח השתתפו בהשתלמויות של מרכז 

 מורים לעברית מבתיה"ס הרשמיים ושישה מורים מבתיה"ס המוכש"רים האמורים. 50פסג"ה 
196 

התועלת והחשיבות במתן פיתוח מקצועי למורים לעברית, משרד החינוך אינו משתף את למרות 
מורי העברית בבתיה"ס המוכש"רים המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית בתוכניות לפיתוח 

התלמידים בבתי"ס אלה לומדים עברית ממורים שלא רק  30,000מקצועי שהוא מקיים. לפיכך, 
ד עברית, אלא גם אינם מקבלים את הפיתוח המקצועי הנדרש שאין להם ההכשרה הנדרשת ללמ

 להוראת העברית. 
197 

 יםמוכש"רמורים בבתיה"ס המתן מענה ל בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינוך כי
. "ארגוני ולוגיסטיפדגוגי, תקציבי,  - דורש היערכות אחרת ונוספת לאור הפערים מכל הבחינות"

לרוב המורים מהמוכש"ר הם ללא תעודת הוראה וללא רישיון הוראה. מורה עוד מסר המשרד כי "
יכול לצבור גמולים ולעלות בדרגה. כמו כן, אינם יכולים לקבל ימי הדרכה, מה  אינושאינו מוסמך 

המשרד כי  עוד מסר ."שמהווה חסם בעבורם להצטרף לתכניות ייחודיות או להשתלב בהדרכה
 2700-בוע תוספת של כחדרי לימוד בלבד יתקשה להכיל באופן ק שבעהמרכז הפסג"ה הכולל "

 .עובדי הוראה, אי לכך המשרד בודק פתיחת שלוחה נוספת של מרכז פסג"ה במזרח ירושלים"
198 

ית בבתיה"ס המוכש"רים על משרד החינוך לפעול לפיתוחם המקצועי גם של המורים לעבר
המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית, ולשם כך עליו לבחון דרכים להתאמת תוכניות הפיתוח 

 המקצועי למורים אלה ולהסרת החסמים המונעים מהם את הפיתוח המקצועי הנדרש. 
 

✰ 
199 

מיצה הזדמנות לקדם את שילובם של מהאמור לעיל עולה כי המדינה באמצעות משרד החינוך מח
תושבי מזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים בישראל באמצעות הקניית ידיעת השפה 

 92%-כ -תלמידים במזרח ירושלים לומדים לפי התוכנית הפלסטינית  66,000העברית: 
נמוך והוראת העברית לתלמידים אלה מתקיימת בהיקף  -מהתלמידים במערכת החינוך המוכרת 

במידה רבה מההיקף המזערי הנדרש לפי משרד החינוך לרכישת השפה. יתר על כן, בשנים 
האחרונות ללימודיהם מצטמצמים לימודי העברית או נפסקים לגמרי, אף שאלו שנים חשובות 

  xivביותר ללימוד השפה.
200 

העתידי של תלמידי מזרח ירושלים בתעסוקה כדי לממש את היעד הממשלתי ולקדם את שילובם 
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 

במטרה שילמדו  זאת. התלמידים במזרח ירושלים הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית 66,000של 
, כמו הלומדים בתוכנית הישראלית. במסגרת זו, על משרד החינוך המזערימספר שעות התקן את 

להקנות לימודי עברית לתלמידים אלה גם בכיתות הגבוהות, לרבות כיתה י"ב, ולו בהיקף 
 תלמיד לכל מאפשרים אינם והעירייה החינוך משרד עוד כלמצומצם בשלב הראשון. זאת בפרט 

 .שמיתהר החינוך במערכת לו המתאימה במסגרת ללמוד
201 

על משרד החינוך והעירייה גם להבטיח כי המורים המלמדים עברית בכל מערכת החינוך המוכרת 
התלמידים  30,000יהיו מורים מקצועיים, בעלי ההכשרה והידע המקצועי הנדרשים, בדגש על 

 הלומדים בבתיה"ס המוכש"רים לפי התוכנית הפלסטינית. 
 

  

                                                           
 - 943יסודי", עמ' -), "יישום רפורמת 'עוז לתמורה' בחינוך העל2013( ג65דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   96

. רפורמת "עוז לתמורה" היא הרפורמה המקיפה ביותר שנעשתה בחטיבות העליונות במערכת החינוך, 988
פורמה נועדה בין היתר ). לפי משרד החינוך, הר2012 - 2011ותהליך יישומה החל בשנת הלימודים התשע"ב (

 לקדם את הישגי מערכת החינוך, להעצים את מעמדו של המורה ולקדם פיתוח מקצועי של המורים.
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 וסר במערכי הערכה ומדידה של הלימודים לפי התוכנית הפלסטיניתח
202 

תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים של הישגי התלמידים וכישוריהם מסייעים לשיפור החינוך. 
תהליכים אלה כוללים למשל מבחנים וסקרים בקרב התלמידים וצוותי ההוראה, ובעקבותיהם 

וך מפעיל מערכי מדידה והערכה לקחים ותובנות לצורך שיפור ההוראה. משרד החינהפקת 
 . 97כת החינוך בישראל, דוגמת מבחני המיצ"בבמער

203 

, בביקורת עלה כי לאורך השנים לא הפעיל משרד החינוך מערכי מדידה בבתי הספר במזרח ואולם
 בחלק זה של העיר כמו גם בדברירושלים. לכן לא הייתה לו תמונת מצב בדבר רמת החינוך 
לא  בבתי הספר ההוראה לצוותי גם התחומים שנדרש לשפר כדי להעניק לתלמידים חינוך איכותי.

) החל משרד 2017 - 2016"ז (התשערק החל משנת הלימודים לשיפור ההוראה. היה המידע הנחוץ 
החינוך לשלב בהדרגה מערכי מדידה והערכה בחלק ממערכת החינוך במזרח ירושלים, בהתאם 

 ). 2022 - 2021"ב (התשפשנת הלימודים  שעדשנתית שהכין לשנים -לתוכנית רב
204 

כנית העלתה כי היא כוללת מערכי מדידה והערכה בתחומים שונים, כמו שפת אם, בדיקת התו
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 

ה"ס הרשמיים המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית. יוצא הפלסטינית; וליישמה חלקית בבתי
שלא ניתנים לצוותי ההוראה המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית הכלים לשיפור ההוראה 
הניתנים לצוותים החינוכיים ברחבי הארץ בכלל ולמורים המלמדים לפי התוכנית הישראלית 

 30,000י רמת החינוך שמקבלים במזרח ירושלים בפרט. כמו כן, למשרד החינוך אין תמונה לגב
התלמידים בבתיה"ס המוכש"רים, ויש לו רק תמונה חלקית בנוגע לרמת החינוך שמקבלים 

התלמידים בבתיה"ס הרשמיים. לכן אין ביכולתו לפתח את המענים הדרושים למוריהם  36,000
תלמידים,  66,000-של תלמידים אלה לצורך שיפור ההוראה. בכך נפגעת רמת ההוראה הניתנת ל

 והדבר עלול לפגוע בהישגיהם הלימודיים. 
205 

ך ר ו ת צ מ א ת ה י ב כ ר ע ה מ ד י ד מ ההו ה כ ר ע ת ה תול י נ ם כ י ד ו מ י ל  ה
ת י נ י ט ס ל פ ראמ"ה),  -: על פי עמדת מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (להלן ה

הלימודים הישראלית, ולכן אינם מתאימים למדידת מבחני המיצ"ב מפותחים על סמך תוכנית 
. עם זאת, לדעתה אין מניעה ההישגים של תלמידי בתיה"ס המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית

לפתח מבחנים מתאימים גם ללומדים לפי התוכנית הפלסטינית. בעניין זה, בשנת הלימודים 
לפי התוכנית הפלסטינית  התשע"ח השתתפו תלמידי כיתות א' הלומדים בבתיה"ס הרשמיים

 ספרית.-אם במסגרת הערכה פנימית בית-במבדק לרכישת שפת
206 

מסרה ראמ"ה: "אין מניעה מתודולוגית לפתח כלי  2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ 
ראשון יש לבצע הערכה המותאמים לתכנית הלימודים הפלסטינית. אולם אנו סבורים כי בשלב 

בדיקה מעמיקה של תכנית הלימודים הפלסטינית בתחומי הליבה והתאמתה לסטנדרטים 
בינלאומיים וישראלים. בהתאם לממצאים יש לקיים דיון עקרוני בנושא זה אשר מסקנותיו ישמשו 

הערכה בקרב בתי הספר המלמדים על פי התכנית הלהחלטה על האופי הרצוי של מערך המדידה ו
 נית".הפלסטי

207 

כלי חשוב לבחינת האפקטיביות שלהן על מנת לזהות את הן מדידה והערכה של תוכניות 
המוקדים שנדרש לשפר וכדי לנקוט צעדים מתאימים לשיפורם. משרד החינוך הכיר בצורך 

דה והערכה, ועליו לבחון את תוכניות הלימוד שהוא מפעיל במערכת החינוך באמצעות מערך מדי
לימודים לפי תוכניות הלימוד בכל בתיה"ס הרשמיים הלפעול ליישום מערך מדידה והערכה של 

במזרח ירושלים. עליו גם לפעול בשיתוף ראמ"ה כדי לפתח מערכי מדידה והערכה  והמוכש"רים
 xvהמותאמים ללימודים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית.

                                                           
הוא מערכת מדדים בית ספרית שמטרתה לספק מידע  -מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית  -המיצ"ב   97

מערך המבחנים,  -אמ"ה למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון נושאים; מתוך ר
 .15.8.18-מ 0115מס'  המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ט, הודעה
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 מזרח ירושלים הרווחה לתושבי שירותיפערים ב
 תמונת מצב

 וזקוקה לשירותי רווחהאוכלוסיית מזרח ירושלים סובלת מעוני ומצוקות 
208 

השתייכה העיר ירושלים  2015כלכלי של האוכלוסייה שמציגה הלמ"ס, בשנת -על פי המדד החברתי
בעיר נמצאות בשני חלקי העיר, ועם זאת  נזקקותהעניות והאוכלוסיות . ה1098מתוך  2לאשכול 

מתושבי מזרח ירושלים חיו מתחת לקו  75%-כ 2016-בשיעור העניים במזרח העיר גבוה בהרבה: 
על המשפיעים לצד כושר השתכרות נמוך, אחד הגורמים  .בירושליםיהודים מה 29%לעומת העוני, 

נפשות  5.2היו  2016-ב -צע העוני והמצוקות במזרח העיר הוא מספר הנפשות במשק בית ממו
. התוצאות 99בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר 3.4לעומת  בקרב תושבי מזרח ירושלים במשק בית

-בין בני באלימותהן בין היתר עלייה  של תושבי מזרח ירושלים קשההכלכלי -חברתישל המצב ה
 הזנחת ילדים. וגידול בתופעות של  וקשישים זוג וכלפי ילדים

209 

משפחות גבוה של לידי ביטוי למשל בשיעור  הת באהמצוקה בקרב האוכלוסייה המזרח ירושלמי
במחלקות לשירותים חברתיים (להלן  המשפחות הרשומותמבין במיוחד הסובלות מבעיות קשות 

 בתרשים שלהלן:  , כפי שמוצגהרשומים ברווחה) -
 

קרב בבקשיים כלכליים נתונות או הזנחה ממשפחות הסובלות מאלימות וה ישיעור: 8תרשים 
 2018, ובמערבה ירושליםבמזרח  המשפחות הרשומות ברווחה

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהב ,נתוני עיריית ירושליםעל פי 

210 

, ורבים מהם תושבי מזרח העירלהוא קריטי  רווחההשירותי המענה של  ,על רקע מצוקות אלה
טיפול הולם של שירותי הרווחה יכול לסייע לצאת מהמצוקה ולבנות חוסן ואורח  .פונים לקבלו

 .חיים בריא ועצמאי
 

  

                                                           
כלכלית נמדדת באמצעות -הרמה החברתית. כלכלית הנמוכה ביותר-מציין את הרמה החברתית 1 אשכול  98

רווחה כלכלית  : דמוגרפיה, השכלה וחינוך,האלה שילוב של תכונות בסיסיות של האוכלוסייה בתחומים
אפיון יחידות גאוגרפיות . , תעסוקה ואבטלה, מצוקות כלכליות(הכנסה כספית, רמת מינוע, תכונות דיור)

 והלוחות המקושרים. 2), עמ' 28.11.18( 2015כלכלית של האוכלוסייה בשנת -וסיווגן לפי הרמה החברתית
 .58 - 57), עמ' 2018(על נתונייך ירושלים מכון ירושלים למחקרי מדיניות,   99
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 שירותי הרווחה במזרח ירושלים 
211 

אך ההוצאה לתושב בעיר בתחום  גבוהה יחסית,בעיר ירושלים כולה צריכת שירותי הרווחה 
ההשקעה הרווחה נמוכה בהרבה מהממוצע הארצי (אף שעלתה בשנים האחרונות). עם זאת, חוסר 

באזור פיתחה העירייה שירותי רווחה  )לערך( 2007-ל 1967 שביןהשנים  40-ב :ניכר בעיקר במזרחה
היקף השירותים שלא הדביק את הצרכים העצומים וגם לא סגר את הפער מול  ,בקצב איטיזה 

  .נמוכיםותקציבים  משרותמעט לו , והקצתה שניתן במערבה
212 

מינהל  -מינהל שירותי קהילה בעיריית ירושלים (להלן ההשקעה של מאוד  גדלה בשנים האחרונות
לשירותי  100עלה תקציב ההשמות 2016-ל 2008כך, בין במזרח העיר. שבו ה אגף הרווחקהילה) ושל 

עו"סים) המשרתים את  -; מספר העובדים הסוציאליים (להלן לערך 2.7רווחה במזרח ירושלים פי 
המשרתות  101; ומספר לשכות הרווחה2017-ל 2005תושבי מזרח העיר עלה ביותר מפי ארבעה בין 

בשנים האחרונות. חלק גדול מההשקעה נקבע בהחלטת הממשלה את מזרח העיר הכפיל את עצמו 
העצמה  ותתוכנימיליון ש"ח למגוון  37.9תקציב של  2018 - 2014, שהקצתה לשנים 2014משנת 

 ותעו"סים ייעודימשרות  30של להוספה חברתית, רווחה ופנאי, בין היתר לילדים ונוער בסיכון, וכן 
 מתקציב העירייה. מומן למזרח ירושלים. חלק אחר מההשקעה בשנים אלה 

213 

משרות  30 ןאות של תקצובהיימשך  2023 - 2018שבשנים  הקבע 2018החלטת הממשלה משנת 
מיליון  100-להקצות תקציב של כ הוחלט כן .2014העו"סים שתוקצבו במסגרת ההחלטה משנת 

ח לתקופה זו עבור שירותי רווחה מסוימים (ביניהם המשך התוכניות שנקבעו בהחלטת ש"
בהחלטה זו  כי "תחום הרווחה ,הודגש 2018-מבדברי ההסבר להחלטה ). 2014הממשלה משנת 

 -קשור קשר הדוק לתחום התעסוקה ומתמקד בנשים ובצעירים, בדגש על ילדים ונוער בסיכון 
, בין שירותי לאור זאתלעבודה ולהשתלבות בתעסוקה איכותית".  במטרה לסייע ולעודד יציאה

סיכון בקרב ומצבי  מניעת נשירהלות לעידוד תעסוקת נשים, תוכניהרווחה שהוחלט לתקצב נכללו 
אינה מטפלת באותם היבטים  2018מכאן שהחלטת הממשלה משנת . חילוץ מעונילילדים ונוער ו

 קשר הדוק לעידוד התעסוקה.של שירותי הרווחה שאינם קשורים 
214 

 ישנה חשיבות להבטחת היבטי טיפול שונים שירותי הרווחה,במסגרת טיפול המורכבות לאור 
לאוכלוסיות נזקקות שונות. משרד מבקר המדינה בחן את מצב שירותי הרווחה במזרח העיר 

עלה כי , כפי שיפורט להלן. 2018-לה מהחלטת הממשבבתחומים שאינם מטופלים ישירות 
אינן מתייחסות  ת לעתידומתוכננואלו ה ו במסגרת החלטות הממשלהבוצעכבר ש ותההשקע

בתחומים אלה עדיין שורר פער גדול בהיקף  .תחומים רבים בשירותי הרווחה במזרח העירל
הייחודיים של  מאפייניםהצרכים ונוכח ההשירות בין מזרח העיר למערבה ולשאר הארץ, בפרט 

של שירותי  כרבע מהמשאבים ככלל למזרח העיר מוקציםכפי שיפורט להלן,  xvi .האוכלוסייה
מתושבי העיר העניים.  61%-מתושבי העיר ו 38%הרווחה בירושלים, אף שהאוכלוסייה שם היא 

העשויים להיזנח למעשה  -ביניהם ילדים וחסרי ישע  -מצב זה פוגע במיוחד בחלשים שבחלשים 
 בשל טיפול חסר. 

 

 גדר-חוץ בשכונותבמצבי סיכון  ליקויים בהגנה על ילדים
 רקע -גדר -חוץ שכונות

215) 

 שמטרתהת מקיפה תוכניעל ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה  2002 - 2001 בשנים
הקמת , ובמסגרתה הוחלט גם על על מדינת ישראלמאיו"ש לספק מענה לאיומים הביטחוניים 

לתחום במלואו  אינו חופףתוחם  הגדרתוואי שהשטח . 102(הגדר) "עוטף ירושלים"מכשול 
המצויות בתחום  שכונות (מצידה המזרחי והצפוני) נותרומחוץ לגדר : המוניציפלי של ירושלים

מחנה הפליטים שועפאט  בייחוד - ירושליםמזרח תושבי בהן מתגוררים ו השיפוט של ירושלים

                                                           
 השמות הן מעני רווחה הניתנים בתוכניות או במסגרות שמחוץ ללשכת הרווחה.  100
 .חברתיים לשירותים המחלקה של"סים העו עובדים שבוהמקום הפיזי   101
 ).13.3.02( 57ב/), 2.12.01( 43ב/), 18.7.01( 24מס' ב/ ותהחלט  102
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. דונם 3,200-בשטח של כ הפרוסות - )גדר-שכונות חוץ -(להלן  103וכפר עקבמ"פ שועפאט)  -(להלן 
גבוהה בליווי  חומת בטוןרושלים הגדר בנויה כבקטעים המפרידים שכונות אלה משאר שכונות י

 . 104, וקבועים בה מעברים מוסדריםאמצעי חישה ותצפית
216 

ישנן הערכות שונות לגבי מספר התושבים בשכונות אלו לנוכח קשיים ניכרים בביצוע רישום מדויק 
גדר -האחרונות. לפי ההערכות, בשכונות חוץגידול חד באוכלוסייתן בשנים ומול של התושבים שם 

תושבי ירושלים בעלי מעמד  100,000-ל 55,000איש, מהם בין  140,000-ל 120,000מתגוררים בין 
  של תושב קבע.

217 

מרקם ת "עוטף ירושלים" היא הצורך לשמור על תוכני יישוםבעת שעלו אחת הסוגיות המרכזיות 
 החליטה הממשלה 2005בפברואר בין היתר, די המכשול. יהחיים הסביר של האוכלוסייה משני צ

כי הקמת המכשול תיעשה "תוך הקפדה על צמצום, ככל הניתן, של השפעתו על אורח החיים של 
  .105הפלסטינים"

218 

 של מדינת ישראל בענייני מרקם החיים הבטיפולהליקויים מצא מבקר המדינה כי  2009כבר בשנת 
ובכלל  ,לפגיעה מתמשכת באוכלוסייה גרמו גדר-בשכונות חוץירושלים שנותרו  תושבי מזרחשל 
כיבוי אש, פינוי בעיות קשות של תברואה, הזנחה חמורה של תשתיות כבישים, מים וביוב, זה 

מתקיימת פעילות של  בשכונות אלה לא כי אזעוד עלה צפיפות אוכלוסין גבוהה מאוד. וכן אשפה 
גם שירותי הרווחה היו בחסר ניכר  .המשטרה בתחום האכיפה והשמירה על הסדר הציבורי

של עובדי מחסור חמור בשכונות אלו. כך למשל צוין אז, שבתקן משרות שירותי הרווחה קיים 
לתת קושי ה את 2013-בבעירייה ציין אגף הרווחה  .106גדר-חוץ שכונותלמתן שירות לתושבי  רווחה

מורכבות בהפעלת החוקים השונים, אי נגישות ה גדר בשל-שירותי רווחה בשכונות חוץ
קושי בפיתוח שירותים המעבר במעברים והקשיי בשל האוכלוסייה לשירותים האזוריים 

 .שם שכונתיים עקב מדיניות לא אחידה של הרשויות השונות
219 

והיא  ,גדר-חוץמציאות הקשה שחווה האוכלוסייה בשכונות כי לא חל שינוי מהותי ב ,נמצא
 כלכלי-חברתימצב  אלושכונות בר לאחר דוח מבקר המדינה שהוזכר: ממשיכה להתקיים כעשו

 . אף(בתחומי התברואה, המים והביוב למשל) כושלותתשתיות  צפופים, מצוקה אזורי, ירוד
נוכחות עירונית  בהן חמור (אין תחנת משטרה קבועה בתוך השכונות, ואיןלוקה באורח משילות ה

מוקדי  המצמיחה ,מו התרופפות קשה של שלטון החוקיהביא ע זה מצב .או ממשלתית קבועה)
השמירה על מרקם החיים , כןאם מצבורי נשק ומעשי אלימות תכופים.  ונלווים אליהפשיעה 

רשויות האחרות כמעט שאינן העירייה והוכמעט שלא יושמה,  2005-החלטת הממשלה מבהתאם ל
 . 107גדר-חוץלספק שירותים ולבצע פעולות פיקוח ואכיפה בשכונות  מצליחות

220 

ציבור שקיים משרד מבקר המדינה עם תושבי שכונת כפר עקב הביעו המשתתפים ההליך שיתוף תב
 : דברים האלהציינו את הלמשל, משתתפים את תחושותיהם במציאות זו. 

 העירייה לא ו... אין מי שמגן עלינו... אנחנו בלי חוק ..."אין אצלנו אף אחד שדואג לסדר
 ארבעהל ואםנשואה  ,, מורה50בת (תושבת קבע  מתפקדת כאן בכלל, אין שירותים"

  xvii .)ילדים
 אחר במקום לגור אחרת כלכלית אפשרות לנו אין כי, שלנו המחדל ברירת היא עקב "כפר. 

 אין - מזעזע היתר כל אבל ,לעצמנו להרשות יכולים שאנחנו היחידה היא כאן השכירות
 תמיד .ילדים למשחקי גינה על לדבר שלא מדרכה אין, ציבורית תחבורה אין, שירותים

 לעירייה לא, מאתנו אכפת לא אחד לאף. שלו באמצע שאנחנו גדול כאוס. ובלגן מלוכלך
 כי ,עשן עם הזמן כל כאן חיים אנחנו איך להריח עכשיו אפילו יכולה את. ברמאללה ולא

                                                           
זה, ובהן עוסק הדוח דנן. מדובר בשכונות שמדינת ישראל  אלה השכונות הגדולות ביותר הנתונות במצב  103

או בקובץ את המשפט, השיפוט והמינהל שלה, יחד עם שאר שכונות מזרח העיר. ר 1967ביוני החילה עליהן 
 ."טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושליםדוחות זה את הפרק "

  ".מעברים בגזרת עוטף ירושליםמרחב התפר והראו בקובץ דוחות זה את הפרק "  104
 ).20.2.05, "תוואי מתוקן לגדר הביטחון" (30-של הממשלה ה 3283החלטה   105
 .91 - 87'", עמ' עוטף ירושלים, "המכשול והמעברים ב')2009(א 59דוח שנתי מבקר המדינה,   106
 .336, 261 - 260), עמ' 2017( תושבים, לא אזרחיםראו למשל   107
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 ממש, אסטמה עם שלי הקטן הבן .וחולדות עכברים יבואו שלא הזבל את כאן שורפים
 ממש, סמים מלא, עבריינים .עצוב... לישון בעיקר מלהגיע חוץ הרבה כאן אין לנו. סובל

 ).ילדים שניל ואםנשואה  ,מורה ,34בת קבע  תושבת( "ילדים כאן לגדל מפחיד
221 

האוכלוסייה שחיה המציאות הקשה שתוארה לעיל משפיעה מטבע הדברים על צורכי הרווחה של 
לצורכיהם הסובלת ממצוקות רבות, ועל יכולת הרשויות להיענות להם ובפרט  ,גדר-בשכונות חוץ

 ילדים במצוקה. של 
222 

ן ו כ י ס ב ם  י ד ל י ב ה  ח ו ו ר ה י  ת ו ר י ש ל  ו פ י : המחוקק ייחס להגנתם של חסרי ישע, ט
בגרותם הפיזית -איעקב הקושי שלהם לדאוג לעצמם,  קטינים נזקקים וילדים בסיכון משקל מיוחד

לו. בית המשפט העליון עמד על חשיבות הדבר באומרו:  והסיכון המוגבר שהם חשופים והנפשית
כי צרכיו הפיזיים והנפשיים יסופקו ברמה הדרושה  -זכות יסוד ואף היא  -זכותו של כל ילד "

אנו ; "...108"ישע התלוי באחרים, מעמד בכורהלהתפתחותו התקינה. לזכות זו של ילד, שהוא חסר 
מצווים בראש ובראשונה להגן על שלומם ושלמותם הגופניים והנפשיים של הקטינים חסרי 

 . 109..."הישע
223 

לפי חוק הנוער אחד ממוקדי הטיפול העיקריים של שירותי הרווחה הוא ילדים אלה. עו"סים 
 - אמונים על הטיפול בקטינים נזקקים ,עו"ס לחוק הנוער) -(להלן  1960-), התש"ךוהשגחהטיפול (

כגון ילדים שאין אחראי מבוגר המופקד עליהם או שהאחראי אינו מסוגל להשגיח עליהם, ילדים 
ועל שלומם על  לפיקוחם יואחראי - משוטטים וילדים ובני נוער ששלומם הגופני או הנפשי נפגע

. עו"ס לחוק הנוער הוא עובד במחלקה לשירותים חברתיים ברשות פיזי והנפשיביטחונם ה
המקומית, המקבל מינוי לתפקידו מאת שר העבודה והרווחה, ונתון להנחיה, להדרכה ולפיקוח של 

. גם לעו"ס משפחה יש תפקיד 110עו"ס מחוזי וראשי על פי חוק הנוער במשרד העבודה והרווחה
. תפקידה של המשטרה בהקשר זה הוא לאכוף את 111ילדים בסיכוןחשוב בשמירה על שלומם של 

הדין הפלילי במצבי אלימות במשפחה או בשל פגיעה אחרת בילדים ובחסרי ישע אחרים ולסייע 
לעו"סים, כפי שיפורט להלן. משרד מבקר המדינה בדק היבטים בטיפול בילדים בסיכון בשכונות 

 גדר.-חוץ
 

 גדר-לחוק הנוער בשכונות חוץ קושי ממשי בטיפול של העו"סיות
224 

 האישי של העו"סים ןביטחוהקיים צורך להגן על גדר, -בשל המציאות הביטחונית בשכונות חוץ
לביקורי בית אצל משפחות המוכרות  ותסיות אמנם יוצא". לפיכך העו112הנכנסים לשם סיות"והעו

משפחות ל ותמגיע ןזאת מעט, בזוגות ובכפוף למצב, וככלל אינ ותעוש ןגדר, אך ה-בשכונות חוץ ןלה
 שאינן רשומות ברווחה. 
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 וזקוק בסכנה שנמצאירושלים מזרח תושב  נער או ילד על דיווחמקבלות  הנוער לחוק"סיות עוכש
על פני ביקור  הרווחה ללשכת המשפחה את לזמן ותמעדיפ ןהגדר, -חוץ משכונות באחת להגנה
 כדיהמוסדר  במעבר לעבור על המשפחה ,גדר-פנים בשכונת נמצאת שהלשכה מכיוון אך .בשטח
 לעיתים שקורה כפי, ירושליםמזרח  תושב אינו הילדים מהורי אחד אם. העו"סית אל להגיע

 אישורים לו להשיג"סיות העו מנסות ואז, במעבר לעבור אפשרות ול או הל תהיה לא, תכופות
 עם מראש מדוקדק תיאום הדורשמסורבל  הליך - במעבר מויע למפגש להגיע או יםמיוחד

 הילד של מצבו את להעריך כדי בית ביקור נדרש בהםש במקרים. 113שם הביטחוניים הגורמים
 .מאוד להתעכב עלול הביקור שתוארו המגבלות בשל אך ,שכזה לביקור"סיות העו נערכות, בביתו

 

                                                           
 .דורנר השופטת של דינה לפסק 10' פס, 048) 1, פ''ד נ(נ' פלונית היועץ המשפטי לממשלה  7015/94דנ"א   108
 לפסק דינו של השופט ג'ובראן. 13), פס' 6.5.10(פורסם במאגר ממוחשב,  פלוני נ' מדינת ישראל 150/09ע"פ   109
 .תע"ס) של משרד העבודה והרווחה -בתקנון העבודה הסוציאלית (להלן  8.11ראה לחוק הנוער והו 30סעיף   110
כלל הטיפול של המחלקה לשירותים וניהול צורכי המשפחה  עו"ס בלשכת הרווחה האחראי להערכת  111

 בעניינה. חברתיים והקשר עם שירותים נוספים בקהילה
 ייעשה שימוש בפרק זה בעיקר בלשון נקבה.מכיוון שרוב העובדים הסוציאליים הם נשים,   112
 ."מרחב התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושליםראו בקובץ דוחות זה את הפרק "  113
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 בילדים בסיכון שיש להוציא מביתםטיפול עיכובים ב
226 

יו, חובה על פי חוק אינם משתפים פעולה בהגנה על והאחראים עליובסכנה גבוהה נמצא כאשר ילד 
 יפול.רכי הטעל ד יחליטעו"ס לפי חוק הנוער יפנה לבית המשפט לנוער, אשר ו ,לפעול להגנתו

מוציא בית המשפט  - ובפרט במצבים של סכנת נפשות - במקרים חריפים של הזנחה או התעללות
 או קלט חירוםמצו הוצאה ממשמורת ומורה על העברת הילד למשמורת במקום חסות, כגון 

תושבי  ילדים 112במועד סיום הביקורת היו לפי נתוני העירייה אומנה. מסגרת של או  ,פנימייה
 . 114צווי הוצאה ממשמורת שהוצאו לגביהםגדר -משכונות חוץקבע 

227  

, אם לא הורה בית המשפט אחרת, החלטות בית המשפט יוצאו לפועל על ידי עו"ס הנוער לפי חוק
בין אם ביצוע ראשוני ובין במקרה שהילד עזב את מקום  -לחוק הנוער. כדי שיוכל לבצע צווים אלה 

לקבל עזרה מתאימה זכאי עו"ס לחוק הנוער קובע שהחוק  -החסות שהוגדר לו ויש להחזירו לשם 
 .115מהמשטרה

228 

ממרחב קדם של משטרת ישראל, המופקד על אזור מזרח  כפי שעולה מההסברים שהתקבלו
גדר נמוכה יותר -רמת האכיפה הפלילית והאזרחית בשכונות חוץבמועד סיום הביקורת ירושלים, 

אכיפה  כל כניסה ישירה של המשטרה לשכונות אלה לצורכי .מזרח העיראזורי  יתרב מרמתה
באותו הלכה למעשה האחריות הביטחונית  בעלצריכה להיעשות בתיאום ובשיתוף עם הגורם 

מקשה על צה"ל. תלות זו  -ובכפר עקב  ,116משמר הגבול (מג"ב) -שועפאט  בשכונת מ"פ :אזור
לטענת המשטרה, נוכח מצב זה היא פועלת בשכונות אלה אותה.  תפעילות המשטרה ולעיתים מעכב

 בדרכים יצירתיות, שאינן מחייבות כניסה לשטח אם הדבר אינו חיוני.
229 

נשקף גדר והמצב הביטחוני שם, -בשכונות חוץבפועל  השוררת, בשל המשילות החלקית כך על נוסף
רועים אי כפי שמלמדים ,לבצע צו שיפוטי כאמור לעילהבאה לעו"סית לחוק הנוער גבוה סיכון 

כדי להגן על  .היו נתונות עו"סיות לחוק הנוער בסכנה ממשית על אף הליווי המשטרתי םבהש
לא יצאו העו"סיות לביצוע  2016הנחיה, ולפיה החל בינואר ביטחונן הוציא אגף הרווחה בעירייה 

 ותהעו"סישהדבר מתאפשר,  היכן, אף לא בליווי המשטרה. גדר-צווים שיפוטיים בשכונות חוץ
באמצעות שיתוף פעולה  , כגוןהילד להוצאתדרכים רכות או עקיפות ב יםפועלהמשטרה כוחות ו

, בעקבות פניית לדוגמה. גדר-לשכונות חוץמסביבתו של הילד, ותוך הימנעות מיציאה אדם עם 
  .יתאותם העו"ס תהרווחה מזמנת המשטרה את הילד ומשפחתו לתחנת המשטרה, ושם פוגש
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ר ד ע י ן ה ו נ ג נ ע  מ ו צ י ב םל י ו ו ל צ ע ו פ ב ם  ע ו צ י ב ל י  א ר ח א ם  ר ו ג ר  ד ע י ה  :ו
כי באותם מקרים שהדרכים העקיפות אינן אפקטיביות ועולה צורך להגיע למקום  עלה בביקורת

אין במציאות הנוכחית  ,מגורי הקטין כדי להוציאו משם ולהחזירו למסגרת החסות שבה הושם
על העו"סיות חלה ההנחיה שלא לצאת לשכונות  xviii:המאפשר את ביצוע הפעולה הזאתכל מנגנון 

אלא אם קבע אמורה לבצע את הצווים ללא ליווי עו"ס (אינה גדר לביצוע צווים, והמשטרה -חוץ
בין תחנות עוד נמצא כי על אף קשר תדיר יחסית בין לשכות הרווחה ל .אחרת בצו) בית המשפט

שום למעשה  לכן .המשטרה בנוגע לתיקים פרטניים, שני הגורמים לא הגיעו להסדרת העניין
כי אגף  נמצא כן. הצווים במקרים שדרכים עקיפות לביצועם כושלות ביצועמוביל את  אינו גורם

כפי  ,הביא את הנושא בפני הדרגים הבכירים ביותר בעירייה ובמשטרה לאהרווחה בעירייה 
 כזה. במצב דבריםשמצופה 
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ם י ב ו כ י ם ע י ר כ י ע נ ו צ י ב ם ב י ו ו החזרת ילדים בסיכון פעולה של עד לביצוע הזמן  משך: צ
 העירמזרח יתר אזורי גדר לעומת -בשכונות חוץ במידה ניכרת ארוך ביתיות-שעזבו מסגרות חוץ

 גדר.-של גורמי הרווחה והמשטרה להגיע לשטח בשכונות חוץ המצומצמתבשל האפשרות 
 
 
 

                                                           
 מכפר עקב. 28-ילדים ממ"פ שועפאט ו 84  114
 .1960-תש"ךהחוק הנוער (טיפול והשגחה), ל 18סעיף   115
 מפקד מג"ב עוטף ירושלים.  116
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, שהוצא לגביהם צו גדר-בשכונות חוץ ילדים בסיכון דוגמאות שלמשרד מבקר המדינה מצא 
חודשים רבים וביתית, -ורת משפחתם והשמתם במסגרת חוץהוצאה ממשמשיפוטי המורה על 
והמשטרה לחוק הנוער שהעו"סיות  עדולעיתים במצב של פגיעה,  של סיכון שהו בביתם במצב

במהלך  מה מצבםלדעת יכולות היו אף לא  העו"סיותלעיתים  להחזירם למסגרת. הצליחו
רשויות השלטון הרלוונטיות בהם שמצבים  תמונת מצב זו מלמדת על .התקופה ששהו בביתם

 צו שיפוטי.בעניינם שהוצא גדר -בשכונות חוץבילדים לטפל  לממש את חובתןאינן מצליחות 
 להלן דוגמאות:

233 

ד ל ן י 1 ב ן 1 ו ת נ ת ה ו מ י ל א ת ל י ב ץ ב ל א נ ו  ת ח פ ש ה מ נ מ מ ח  ו ר ב ת  ל ו ח ו כ ב
ו מ צ התגורר באומנה מגיל ו ואלימות חריפה בביתמשסבל מהזנחה ו 11 ןבמקרה אחד, ילד ב: ע
באישור מיוחד לביקור בן כמה שעות בבית  2018-צו הוצאה ממשמורת), יצא בעל פי צעיר (

בבית  שההא ואולם, המשפחה סירבה להחזיר את הילד לאומנה, והוהמשפחה במ"פ שועפאט. 
ניסו נוער העו"סיות לחוק הלאלימות רבה.  ןנתו בעודו ,וכמעט חודש ימים בניגוד לרצונהמשפחה 

הניסיונות עלו , ואף פנו למשטרה, אך מרחוק (על ידי התקשרות למשפחה וניסיונות לזמנה) לסייע
 .והאומנת של ובעזרת האם והמשפחה בזכות תושייתית בלבסוף הצליח הילד לברוח מבתוהו. 

234 

ם י ח א ה  ש ו ל ו ש ב ז ת ע ו י מ י נ ו פ ה ש ם  ו י ש ד ו ח ך  ש ת במ י םב ת ח פ ש ה מ נ ו ת נ  ה
תב ו י ע ת ב ו ר ו מ שבהן שלושה ילדים ממשפחה בכפר עקב עזבו את הפנימיות  במקרה אחר: ח

משפחה  -שניים מהם נותרו בבית המשפחה  .שהו מכוח צו הוצאה ממשמורת ולא שבו אליהן
כשנה ושלושה חודשים (בראשית במשך  -מרובת בעיות חמורות ומטופלת אינטנסיבית ברווחה 

תקופה זו עשו צוותי במשך כחמישה חודשים. ב) 13), והשלישי (בן 17-ו 14התקופה היו בני 
הפנימיות והעו"סיות לחוק הנוער מאמצים מרחוק (על ידי התקשרות למשפחה וניסיונות לזמנה) 

 , וכן פנו למשטרה בנושא, שפעלה גם היא באמצעות שיחות טלפון.להחזירם
235 

לפקח חוק לפי אחריות ב נושאותש, לחוק הנוער ותהעו"סי אתמעסיקה ה -עיריית ירושלים  על
 -ועל משרד העבודה והרווחה  ,צווים לפי חוק הנוער לגביהםהילדים שהוצאו  על שלומם של

 נותלמציאת פתרובשיתוף גורמי הביטחון לפעול שאחראי מבחינה מקצועית לעבודת העו"ס, 
על . לחוק הנוער העו"סיות לשלומן שלזאת, מבלי להגביר את הסיכון . שתואר הקשהלמצב 

שביצוע הצווים יהיה מהיר כדי את הצורך  םנגד עיניהללראות  ומשרד העבודה והרווחה העירייה
ולפעול ביצירתיות ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים  ,דים נזקקים ובחסרי ישעפגיעה ביל למנוע

 הרלוונטיים ליישום תכלית זו. 
 

 עיכובים באכיפה משטרתית במקרי אלימות במשפחה בכפר עקב
236 

מזרח ת שכונושאר לעומת גדר נמוכה -כאמור, רמת האכיפה הפלילית והאזרחית בשכונות חוץ
מפקדים במרחב קדם במשטרת לדברי אם הדבר אינו חיוני. , והמשטרה אינה נכנסת לשטח העיר

יש צורך להיכנס לשטח בכל זאת, קיימים הבדלים בין יכולת הפעולה של במקרים שבהם ישראל, 
הוא הלכה למעשה ביטחונית מבחינה במ"פ שועפאט הגוף האחראי  :המשטרה בין שתי השכונות

מאז מאי , במעבר שועפאט נמצא על כך נוסף .מוידבר מקל על התיאום עוה), מג"במשטרתי (גוף 
שונים שוטרים קהילתיים הנותנים שירותים שאותו מאיישים  ,מרכז שיטור משולב (מש"מ) 2017

ובמקום  . לעומת זאת, בכפר עקב טרם הוקם מש"מ,מהיומקדמים הליכי הידברות ע לאוכלוסייה
היא בכפר עקב לשטח  ת המשטרהכניס ט פעילות עירונית או משטרתית סדורה.לא מתקיימת כמע

מחליטות על כניסה לשטח משיקולים ההחטיבה או האוגדה הצבאית,  -רק בתיאום עם צה"ל 
מפקד אוגדת  גןעל ידי סגם הדברים אושרו ועל פי לוחות זמנים המתאימים להן. שלהן מבצעיים 

ההתייחסות לכפר עקב דומה להתייחסות  מבחינת צה"ל,כי שהוסיף וציין איו"ש בצה"ל, 
יש צורך בליווי (שאינה חלק מירושלים אלא נמצאת בשטחי הרשות הפלשתינית), ולכן  רמאללהל

 עניינים מוניציפליים.צורך גם ללא רק בענייניים ביטחוניים אלא  -לשטח צבאי בכניסה 
237 

 אלימות ובמקרי ככלל המשטרה של הפלילית האכיפה יכולת עקב שבכפר האמור מתוך עולה
במהלך ו; שועפאט"פ במ ממילא הנמוכה האכיפה יכולתמ אפילו פחותה בפרט במשפחה
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 שילד היא הדבר משמעות. באכיפה עיכובים עקב בכפר שיש שייתכן המשטרההביקורת אישרה 
 ידווח אם אף, בביתו מינית או פיזית מאלימות סובלה ילד כגון, דיימי בסיכון המצוי עקב בכפר
 .סביר זמן בפרק בו ויטפלו אליו יגיעו שאלה ערובה אין, לרשויות עליו

238 

ציין כי הכניסה לכפר עקב מאופיינת בהפרות סדר בעוצמה משתנה,  2019צה"ל בתשובתו ממאי 
בא. עוד מסר צה"ל כי הוא שם לעצמו ליעד לאפשר שם פעילות ומחויבת באבטחה על ידי כוחות צ

של הגורמים המוניציפליים, כך שהחטיבה הצבאית תפעל לאפשר כניסת גורמי רווחה לכפר עקב, 
ממשטרת ישראל נמסר בתשובתה כפי שהיא פועלת כיום לאפשר כניסת גורמי אכיפת חוק. 

במסגרת  .בכל מקרה לגופו במקצועיות ובאופן שירותי תהמשטרה מטפל"כי  ,2019מאפריל 
המשטרה הוסיפה כי "קיימת  ".הפעילות נדרשת המשטרה לסיוע צה"ל בהתאם לאחריותו

לעומת מסרה המשטרה כי  עוד ".[עקב] מורכבות גבוהה מאוד לבצע תנועה חופשית בשטח הכפר
, ם עם גורמי הרווחה במשרדיובמ"פ שועפאט פועל המש"מ לשם איתור הילדים והפגשתכפר עקב, 

שם, "משטרת ישראל מטפלת אד הוק בכל אירוע  .בכל מקרה בו פונים גורמי הרווחה למשטרה
 מוקד ובמיוחד במצבי סיכון לחיי אדם".

239 

שלא לקבל  עשוייםו הנתונים לפגיעהילדים ובני נוער ישנם  בשטח ירושליםגדר ש-בשכונות חוץ
 ובני ילדים בהן ישנםוגם לא מהמשטרה;  -טיפול במועד מעו"ס לחוק הנוער, ואם הם בכפר עקב 

הרווחה, העבודה ושביהמ"ש קבע כי עליהם לשהות במסגרת מוגנת בחסות משרד  בסיכון נוער
 אלה סכנהוסיכון  מצבי. תוך פרק זמן סבירב כזו שהותלהבטיח  יוכלו המדינה רשויותש מבלי

חמורה ומדאיגה עבור  במציאות מדוברחודשים רבים.  להימשך עלולים הילדים נמצאים בהםש
, על אף המציאות ככל ילד אחר בישראל במצבים אלה , הזכאים לקבל הגנהילדים רבים

 בוש המצב את בחומרה רואה המדינה מבקר משרד. גדר-הביטחונית השוררת בשכונות חוץ
קטינים חסרי ישע את המענה לספק לן עושות די כדי לממש את חובתן אינ טוןהשל רשויות

העירייה והמשטרה לא הסדירו ביניהן  :ובכלל זה, במצבים שתוארו הדרוש לביטחונם האישי
-שיטת פעולה מתואמת, שתאפשר להן להגיש טיפול מהיר ומתאים לילדים בסיכון בשכונות חוץ

הביא את הנושא בפני הדרגים  לאאגף הרווחה בעירייה וגדר, ולא הסדירו זאת מול צה"ל; 
 .הבכירים ביותר בעירייה ובמשטרה, כפי שמצופה

240 

על הצורך המוסכם להגן על  117בתשובותיהם חזרו עיריית ירושלים ומשרד העבודה והרווחה
משטרת ישראל  גדר.-ביטחונן של העו"סיות ועל הקשיים הביטחוניים הייחודיים בשכונות חוץ

גדר, נוכח הצורך לתאם כל פעילות -פעילות רציפה וקבועה בשכונות חוץציינה את הקושי לבצע 
בהקשר זה ציינה המשטרה כי לצורך מימוש אחריותה והגברת יפה מול הגורם הצה"לי. אכ

כוח משטרה קבוע במ"פ שועפאט  היא סבורה שיש להציבהאכיפה הפלילית במציאות הקיימת 
עבודת מטה מבצעית מול צה"ל בנושא תחומי האחריות של משטרת ישראל לבצע ובכפר עקב, וכן 

צה"ל מסר בתשובתו כי החטיבה הצבאית מבצעת פעילות בתחומי כפר עקב וצה"ל בשכונות אלה. 
כי אינה בתשובתה הדגישה המשטרה  ,לעניין ביצוע צוויםהמשטרה. בין היתר עם בשיתוף 

כי ציינה לבסוף, המשטרה מוסמכת מכוח חוק להוציא בעצמה ילדים מביתם, ללא ליווי עו"ס. 
ן משרד הרווחה, אשר יחזק ויסדיר עוד יותר את סדרי "ניתן לגבש מסמך הבנות בין המשטרה לבי

 העבודה הנהוגים כיום".
241 

 מאחריותמפחיתה גדר אינה -גדר לשכונות חוץ-ההפרדה שיוצרת הגדר בין שכונות פנים
ונות המתגוררים בשכ ,חסרי ישע תושבי ירושליםלובכלל זה העירייה, לספק לילדים ו ,המדינה

 xix.סיכון מיידי במצבים שנשקף להם הדרושה להםהשיפוט שלה, את ההגנה שבתחום גדר -חוץ
עד כדי סכנת נפשות, מחייבת מציאת פתרון מותאם וייחודי להגיע  היכוליםחומרת הסיכונים, 

עיריית  -. על כלל הרשויות הנוגעות בדבר תוך שמירה על שלומן של העו"סיותבדחיפות, 
לשתף פעולה באופן הדוק ולקבוע  - צה"לוירושלים, משרד העבודה והרווחה, משטרת ישראל 

יותר לילדים ובני נוער תושבי ירושלים ומהירה הגנה טובה שיאפשרו מתן הסדרים ברורים 
  גדר.-המצויים במצבי סיכון מוגבר בשכונות חוץ

 

                                                           
 .2019שרד מבקר המדינה ממרץ תשובת משרד העבודה והרווחה למ  117
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 ים בסיכון ברחבי מזרח ירושליםטיפול חסר בילד
242 

בסיכון או במצבים העשויים להתדרדר כאמור הנוער במזרח ירושלים מצויים ובני רבים מהילדים 
מילדי העיר, אך חלקם בקבוצת הילדים בסיכון  41%ילדי מזרח ירושלים מהווים  .לכדי סיכון

. להלן הממצאים שעלו בביקורת בנוגע לטיפול גורמי 48%118ל בירושלים גבוה יותר, ועומד ע
 .מזרח ירושליםרחבי הרווחה בילדים בסיכון ב

 
  )360ילדים ונוער בסיכון (תוכנית ת הלאומית לתוכניטיפול חסר ב

243 

מכוונת לצמצם את היקף הילדים  )360ת תוכני -להלן ת הלאומית לילדים ונוער בסיכון (תוכניה
והרחבה של המענים  חיזוקידי על  119החיים במצבים המסכנים אותםברחבי הארץ ובני הנוער 

הממוקמות בשלושה מתוך אחדות שכונות ב 2009ת החלה לפעול בירושלים בשנת תוכניהבקהילה. 
  הרביעי. ברובעגם החלה לפעול  2013, ובשנת , ובהם מזרח ירושלים120ארבעת רובעי העיר

244 

הוא הקצאה הוגנת של משאבים לקבוצות אוכלוסייה  360ת אחד העקרונות המרכזיים של תוכני
העדפות של קבוצות לומאפיינים ערבים, חרדים ועולים) ופיתוח שירותים המתאימים לכגון שונות (

בין היתר בהפעלת התוכנית להתייחס שבה אוכלוסייה מעורבת מקומית על כל רשות . כך, אלו
ממשרד העבודה . 121זו ברשות אוכלוסייה פה שלביחס להיקלאוכלוסייה הערבית ף המענים היקל

ממשאבי התוכנית הלאומית בכל הארץ מוקצים  50%-קרון זה, כיוהרווחה אף נמסר שלאור ע
 .םיליישובים ערבי

245 

הביא  ברחבי העיר 360האופן בו קבעה עיריית ירושלים באיזו שכונות תיושם תוכנית  נמצא כי
קטן  360ממזרח ירושלים המשתתפים בתוכנית והנוער בסיכון הילדים לכך שחלקם של 

מהילדים בסיכון בעיר,  48%ילדים בסיכון ממזרח העיר הם  -כולה  בעירחלקם משמעותית מ
  .360מהילדים המטופלים בתוכנית  32%אבל הם רק 

246 
ברשות העבודה והרווחה ציין בתשובתו כי כמות הילדים מושפעת מסוגי התוכניות שנבחרו  משרד

 עם עלות גבוהה שמשרתות מעט ילדים וגם להפך.  תוכניותיש  - המקומית
247 

לקו בביקורת נמצא כי גם חכי  ,מבקר המדינה מעיר לעניין תשובת משרד העבודה והרווחה דשרמ
מהתקציב  25%, ועומד על קטן מחלקם בעיר מזרח העיר תשל התקציב המיועד לטיפול באוכלוסיי

יתה חלק מהעיר ישעל אף גודלה של אוכלוסיית מזרח ירושלים (שאילו לא ה. יוצא, לכלל העיר
, בפועל )בפער ניכר מהיתר הייתה העיר הערבית הגדולה ביותר בארץ, ,ירושלים אלא עיר נפרדת

 .360מקבלת שיעור קטן מאוד מתקציבי תוכנית היא 
248 

מטופל שיעור שונה משמעותית מתוך הילדים בסיכון באותו  העיר מחלקי אחד בכלכיוון שכך, 
מכלל הילדים בסיכון במזרח  7% רק הוא וכניתפלים בתשיעור הילדים המטו העיר במזרח: אזור

של ילד בסיכון ממזרח  סיכוייו, קרימהילדים בסיכון מטופלים.  14%העיר  במערב ואילוהעיר, 
  xx.העיר במערב דומה ילד של מסיכוייו פי שניים קטנים 360ירושלים לקבל טיפול בתוכנית 

 
 
 

                                                           
אוכלוסיית ירושלים, לפי , "14, לוח ג/2018 לירושלים שנתון סטטיסטימכון ירושלים למחקרי מדיניות,   118

 ". ייתכן שיש ילדים נוספים בסיכון שאינם רשומים ברווחה.2016רובע ואזור סטטיסטי, -גיל, רובע, תת
 חה, מעברים, הגירה והשתייכות לקבוצות מיעוט, מוגבלויותמצוקה כלכלית, מצבי משבר במשפמצבים כגון   119

-ביןהיא תוכנית  360ת תוכניולקויות למידה. כתוצאה ממצבים אלה נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם. 
, הרווחה, החינוך, הבריאות, העלייה והקליטה וביטחון הפניםהעבודה והמשותפת למשרדי , משרדית

 .7), עמ' 2015(ינואר  לרשויות האוגדןת הלאומית לילדים ונוער בסיכון", הפועלת ברחבי הארץ; "התוכני
 רובעי העיר הם חלוקה מינהלית של מינהל קהילה.  120
; "כלי להגשת תוכנית יישובית", 5), עמ' 2009(יוני  תוכניותמאגר  -לאומית לילדים ונוער בסיכון  תוכנית  121

, בן אכתילאת-ניג'ם; http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/Forms/Pages/Docs_List.aspx: 3עמ' 
עקרונות עבודה והתערבות המותאמים לחברה הערבית דייל, ברוק-ג'וינט-לאל, מכון מאיירס-רבי וסבו

 .2), עמ' 2018(יוני  בשירותי רווחה וטיפול בישראל

http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/Forms/Pages/Docs_List.aspx
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249 

של ילדים בסיכון  122צרכים מעמיקמיפוי  360 תוכנית במסגרת להתבצע אמור 2019 שנת במהלך
בסיס להחלטות על זהות האוכלוסייה המטופלת  לשמש נועד זה מיפוי .ברמה הארצית והמקומית

שבמשרד העבודה התוכנית  מטההחליטו  טרם הביקורת סיום מועד עדאך  ,ועל היקפה בתוכנית
 . שכונות ומאילוהיקף המיפוי בירושלים, ובפרט כמה ילדים ימופו  עלוהעירייה והרווחה 

250 

 להרחיב שמטרתו תכנון ולעיריית ירושלים 360 תוכניתאין למטה , במועד סיום הביקורתבפועל, 
 .במסגרת התוכנית ירושלים מזרח תושבי בסיכון בילדים הטיפול היקף את

251 

בתשובת עיריית ירושלים נמסר כי הקצאת המשאבים לעיר ירושלים אינה מאפשרת כיסוי מלא 
יופעלו  2018-ציינה העירייה כי במסגרת ביצוע תקציבי החלטת הממשלה מ כןשל שכונות העיר. 

, בתקציב 360ניעה בגיל הרך על פי מודלים של תוכנית במזרח ירושלים תוכניות נוספות בתחום מ
 מיליון ש"ח. 1.2-של כ

252 

אחד מעקרונות התוכנית הוא מתן האחריות והסמכות כי משרד העבודה והרווחה ציין בתשובתו 
 לרשויות המקומיות, וכי עיריית ירושלים היא זו שבחרה את השכונות שישורתו. 

253 

בדבר הקצאה הוגנת לקבוצות אוכלוסייה שונות, וכדי להגשים את  360ת תוכנילאור עקרונות 
היקף הטיפול את קדם משרד העבודה והרווחה, ל בשיתוףת, על עיריית ירושלים, תוכנימטרות ה

צורכיהם ואת חלקם בתוך כלל יהלום את ש באופן, 360בילדי מזרח ירושלים במסגרת תוכנית 
 אוכלוסיית הילדים בסיכון בעיר.

 
  8 - 0 בניביתיות ארוכות טווח לילדים בסיכון -במסגרות חוץ מחסור

254 

שהוחלט שיש להוציאם מביתם  ,ילדים ובני נוער ממזרח ירושלים 1,020היו  2017 - 2016בשנים 
, בשל סיכון לשלומם ולהתפתחותם מהמשך ולהעבירם למקום חסות בפיקוח שירותי הרווחה

השלב הראשון של ביצוע ההחלטה הוא העברה לשהייה קצרה  ,. בדרך כלל123השהייה בביתם
 ביתיות אחרות-עד שלושה חודשים. לאחר מכן מופנים הילדים למסגרות חוץ -במסגרת חירום 

 והרווחה, משרד העבודההנחיות לפי . 124בעיקר פנימיות ומשפחות אומנה -לשהייה ארוכת טווח 
מייה. כמסגרת ארוכת טווח, ולא בפניבמשפחת אומנה  8עד גיל צעירים  יםילדיש לשאוף לשלב 

  ילדים ממזרח ירושלים במשפחות אומנה. 102שהו  2018 בנובמבר
255 

בשל כך,  .לעומת הצורךבמזרח ירושלים קיים מחסור חריף במשפחות אומנה בביקורת עלה כי 
, ביחס למערבה גם דומספר הילדים ממזרח העיר הממתינים לשילוב במשפחות אומנה גבוה מא

  .כמפורט להלן
256 

ם י ד ל ם י י ר י ע ם צ י ר ר ו ג ת ת מ ו מ ו ק מ ם ב נ י א ם ש י מ י א ת ם מ ה י כ ר ו צ ךב ל ש  מ
ת ו פ ו ק ת ת ו כ ו ר ילדים צעירים ממזרח  5שולבו במשפחות אומנה רק  2015בשנת בפועל,  :א

 2016בשנת  .ביתית-שהם זקוקים למסגרת חוץ צעירים שהוחלט לגביהם ילדים 29ירושלים, מתוך 
זקוקים הם הוחלט ששצעירים ילדים  47מתוך ילדים צעירים  10שולבו במשפחות אומנה רק 

משפחות ממזרח ירושלים לסידור ב צעיריםילדים  21המתינו  2018ביולי  .ביתית-למסגרת חוץ
  .אומנה

257 

משפחות די שבמערב העיר יש  מפניקצר הוא ילדי מערב העיר עבור משך ההמתנה למשפחת אומנה 
ה גם מותאם יותר לצרכיו של כל ילד. לעומת זאת, השיבוץ למשפחת האומנ ,בשל כך .אומנה

                                                           
הלמ"ס מפרסם נתונים כלליים על שיעורי עוני ומדדי נזקקות אחרים באזורי העיר השונים. מטרת המיפוי   122

למפות את הצרכים הייחודיים היא לאתר את הילדים הספציפיים הדורשים טיפול ו 360במסגרת תוכנית 
 של כל ילד.

ביתית מתקבלת על ידי ועדת תכנון טיפול בלשכת -החלטה על הוצאת ילד מביתו ושילובו במסגרת חוץ  123
מהילדים  35%-ביתית בירושלים נגעה ל-הרווחה שברשות המקומית. ההחלטה על הוצאה למסגרת חוץ

 מהילדים שנדונו בוועדות במערב העיר. 28%-שנדונו בוועדות לתכנון טיפול במזרח העיר ול
 .87, 85, עמ' 2016 החברתיים השירותים סקירתמשרד העבודה והרווחה,   124
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 )משרד העבודה והרווחהשבאחריות (שירותי האומנה שכן  ,משפחות אומנה אין דיבמזרח העיר 
 .בגיוסן, כמו גם קושי בפיקוח על טיב האומנה יםוטכני ים, ביטחונייםכלכליעם קשיים  יםמתמודד

קשה לשלב את ילדי מזרח ירושלים במשפחות אומנה מקרב האוכלוסייה לעיתים נוסף על כך, 
המרחק  . אףתואוכלוסישתי ההבדלים תרבותיים בין  וזאת מחמתהערבית בשאר אזורי הארץ, 

 על פתרון זה. ממקומות אלה מכביד
258 

 במסגרת לשבצם שיש שהוחלט שמונה לגיל שמתחת ירושלים מזרח מילדי חלק, מכך כתוצאה
, נותרים במקומות שאינם מתאימים לצורכיהם, לעיתים למשך תקופות ארוכות ביתית-חוץ

 : כמפורט להלן

  .שבכך הסיכוןמהילדים נותרים לגור בביתם על אף  חלק .1
 .למצבם ומהמתאיםלהם  מהדרוש בהרבה ארוך זמן חירום במסגרות שוהים אחרים ילדים .2

על יותר  2017-משך השהייה הממוצע של ילדים ממזרח ירושלים במסגרות חירום עמד ב
ופי ארבעה ממשך  םזמן ארוך פי שניים מממוצע השהייה הארצי במרכזי חירו -משנה 

סיום  מועד ועד, שהה במרכז חירום שנה וחצי וחצי חמשבן  ילד ,למשל כך .השהייה המומלץ
 פוגעתנמצאה לו משפחת אומנה. השהייה הארוכה מדי במסגרות החירום  טרםהביקורת 

השהייה  בשל, כן כמו .לצרכיו מותאם אינו זו תארעי במסגרתמשום שהטיפול המוצע  ,בילד
הארוכה לא מתפנה במסגרות החירום מקום לילדים חדשים הזקוקים לכך. יצוין שגם בתי 

 במרכזי ירושלים ממזרח קטינים שוהים בושהמשפט העירו זה מכבר על הזמן הממושך 
  .אומנה משפחת למציאת בהמתנה חירום

 הטיפול ואולם. יותר בוגרים ילדים שבהן בפנימיות משולבים, כאמור צעירים, אחרים ילדים .3
 תומך אינוהעבודה והרווחה  משרד ולכןמותאמים לגיל הצעיר,  אינם אלו במוסדותוהחיים 

 בני פחות ירושלים ממזרחילדים  30-כ בפנימיותשולבו  2018 - 2016. כך למשל, בשנים בכך
 . ממערבה, לעומת שלושה ילדים בלבד שמונהמ

259 

ממשפחות האומנה  שחלקקושי נוסף בשילוב ילדי מזרח ירושלים במשפחות אומנה נובע מכך 
עצמן אינן מתפקדות באופן תקין. כך למשל עלה שבמזרח העיר יש פי שלושה ילדים ממזרח העיר 

. היצע מוגבל זה של העיר מערבמספרם בלעומת שהוצאו ממשפחות האומנה ששובצו אליהן 
מקשה ליישם את תכלית הוראות חוק גם ת עבור ילדי מזרח העיר משפחות אומנה מתאימו

הילד  זכויות את אומנה מתוך חתירה לממשהמשפחת האומנה לילדים, שלפיו יש לבחור את 
 . 125לצרכיוולהתאים את המשפחה 

260 

 מעלה תמונה מדאיגה, 8ילדי מזרח ירושלים הצעירים, עד גיל  במשפחות אומנה של השילוב
 ומעורר חשש ממשי שלא ניתן לילדים אלו מענה הולם למצבי הסיכון שבהם הם חיים.  ביותר

261 

י ח -א ו ת י הפ נ ע ץ מ ו י-ח ת י ם ב ל ו ם ה י ד ל י ם ל י ר י ע נוכח הקושי במציאת  :צ
מאז  אחדות והרווחה פעמים, פנתה עיריית ירושלים למשרד העבודה משפחות אומנה מתאימות

 ,במזרח ירושלים פתח מסגרת חלופית שתפתור את מצוקת האומנהישבבקשה  2015ספטמבר 
הציע אגף הרווחה בעירייה  2017ביולי  .ביתיות-במסגרת פעולות המשרד לפיתוח מסגרות חוץ

יינתן ש פןבאו, ממזרח ירושלים ארבע עד שמונה בלבד לבני גיללהקים פנימייה ייעודית ומותאמת 
תצומצם התפוסה במעט משפחות האומנה ובמקביל  ,לגילם מענה מותאםלילדים צעירים אלו 

משרד העבודה החל  2018באוקטובר  .בלבד עד גיל ארבעקטנים, רק ילדים יופנו אליהן שהקיימות, 
תנו ישי, 21 - 6 בני ולבני נוער ארצי להקמת פנימיות לילדיםמכרז לבשלב מיון מוקדם והרווחה 

 מענה גם עבור ילדי מזרח ירושלים בגילים אלה. 
262 

מתפרסם בימים אלה ובו נפתחה אפשרות  מכרז חדשמשרד העבודה והרווחה מסר בתשובתו כי 
, בדגש על האוכלוסייה הערבית. עוד הוסיף המשרד כי הוא עוסק 8לקליטת ילדים מתחת לגיל 

 כעת בפיתוח של מודלים חלופיים למשפחות אומנה לאוכלוסיית היעד של מזרח ירושלים.
 
 

                                                           
 גם דורש שמירת רציפות הרקע התרבותי. 12. סעיף 32(א), 6, סעיפים 2016-חוק האומנה לילדים, התשע"ו  125
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 ירושלים עוד למרות פניית עיריית כי העבודה והרווחה משרד מבקר המדינה מעיר למשרד 
מזרח  ביתיים לילדי-מחסור בפתרונות חוץמענה לבפועל במועד סיום הביקורת לא היה  ,2015-מ

שננקטו עד כה הצעדים  xxi.טרם גובש סופית 8 - 6 בניהמענה לילדים וגם  ,6 - 0 בנים ירושלי
, הנהלת המשרד לקחת לתשומת ליבה נושא זה. על חומרת הבעיהמ המתבקשבקצב לא נעשו 

  .הציג בתשובתו יבוצעו בדחיפות ובאפקטיביותהמשרד ולהקפיד כי המהלכים החדשים ש
 

 םפגיעה בשירות עקב מחסור במעני רווחה לחסרי ישע ונזקקים, בעובדים סוציאליי
 ובלשכות רווחה 

264 

יו מועילים, יש להתאים אותם לצורכי הנזקקים להם ולספקם בתוך פרק כדי ששירותי הרווחה יה
למתן שירותי רווחה, המרכיבים שישפיעו ביותר על איכותו הם אלו:  זמן סביר. לאור אופי התהליך

, תכנון הטיפול, טיפול ומעקב; נגישות של 126לשם ביצוע איתור, "אינטייק" -זמינות העו"סיות 
הגיע אליהם באופן סביר לשם קבלת הטיפול מהעו"סיות; והיצע שתאפשר ל -לשכות הרווחה 

שיהיה תואם לצורכי הקהילה. מחסור בכל אחד ממרכיבים אלו עשוי  127מענים מחוץ ללשכה
 לגרום לפגיעה באיכות השירות לאוכלוסייה הנזקקת לשירותי רווחה. 

265 

המצב  לעומת הן, ירושלים במזרחחוסר ניכר  קייםאלו  ביםמרכי שלושתשב נמצא בביקורת
 איכותב פוגע הדבר. והיקפם העיר במזרחהאוכלוסייה  רכיוצ של אופיה מבחינת והן העיר במערב

. המחסור במענים מחוץ ללשכה לו הזקוקים ירושלים מזרח לתושבי הניתן השירות של ובזמינות
 :ןלהל ופורטנגישות הלשכות י-ובעו"סיות ואי

 
 מחסור במעני רווחה לחסרי ישע ונזקקים

266 

שאינם  -כגון אנשים עם מוגבלות וקשישים  -ונזקקים חסרי ישע על על הרשויות מוטלת חובה להגן 
אחריות הרשויות במזרח ירושלים . ולטפל בהם םאו לשלומ ם, לבריאותםמחייתלמסוגלים לדאוג 

של רבות משפחות שבכלכלי הקשה של האוכלוסייה, המביא לכך -מצבה החברתינוכח מתחדדת 
  .בכוחותיהם שלהםלתת להם טיפול הולם בני המשפחה חסרי ישע ונזקקים יתקשו 

 
ץ ו ח ם  י ר ו ד י ס ב ר  ו ס ח ם -מ י י ת י  ב

267)270( 

 -מוגבלות (מוגבלות שכליתברמת ביתי אנשים -דיור חוץשל שירותי הרווחה מפנים למסגרות 
אינה מאפשרת מגורים בתא ש, אוטיזם ומוגבלויות פיזיות וחושיות שונות) 128התפתחותית

המשפחתי או שהמשפחה אינה מסוגלת לטפל בהם; וכן מציעים מסגרות דיור (בתי אבות ודיור 
מסוגלים להמשיך להתגורר בביתם באופן זמני או  שאינם )עצמאיים או תשושים( לקשישיםמוגן) 
 קבוע.

268 

ם י ש נ :  א ת ו ל ב ג ו מ ם  בהם יש אדם שכי אף שבקרב משקי הבית בירושלים בביקורת עלה ע
הם משקי בית ממזרח העיר (ייתכן שיש מקרים נוספים שאינם  37%עם מוגבלות לפחות 

ביתי עומד רק על -רשומים ברווחה), חלקם של תושבי מזרח ירושלים המושמים בסידור חוץ
 .עם מוגבלות בירושלים מכלל המושמים 16%

269 

בתשובתה מסרה עיריית ירושלים כי אכן יש מקום להרחיב במזרח העיר את היקף מסגרות הדיור 
 ביתי בקרבת הקהילה הטבעית למעוניינים בכך.-ת כדי לאפשר סידור חוץוללאנשים עם מוגב

 
 

                                                           
בסיסה יחליט צוות הלשכה על תהליך הטיפול פגישת היכרות מעמיקה, שעל  -ריאיון אבחוני שעורך עו"ס   126

 המתאים.
 ביתית. -למשל תוכנית או מסגרת בקהילה, או מסגרת חוץ  127
מגבלה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי ובהתנהגות ההסתגלותית של אדם, המופיעה בילדות ומשפיעה   128

 על מיומנויות שונות. 
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ם י ש י ש חלקם מקרב אלה שהושמו אבל בירושלים הם ממזרח העיר,  מהקשישים 17%: ק
שהרווחה עובדת איתם, ביתיות -חוץמסגרות  44בלבד. מתוך  1%דיור מוגן הוא בבבתי אבות או 

 רק אחד מצוי במזרח ירושלים ומשרת אוכלוסייה זו. 
271 

כי לפחות בחלקה היא נובעת מהתנגדות  ,אלהביתית של אנשים -יצוין בעניין אי ההשמה החוץ
האוכלוסייה במזרח ירושלים לעצם הוצאת אדם עם מוגבלות או קשיש חלקים מתרבותית של 

 לאיתור בנוגע תכנוניות מגבלות היא נוספת סיבה ., וכן משיקולים כלכליים של האוכלוסייהמביתו
 . 129העיר במזרחציבור  למוסדות קרקע

272 

 במסגרות מטופליםה קשישיםששיעור תושבי מזרח ירושלים שהם אנשים עם מוגבלות או  מאחר
 אנשיםשל  םהמגורי המשך היא התוצאהנמוך בהרבה מחלקם באוכלוסיית העיר,  ביתיות-חוץ

  .בקהילה משפחתםאלה בביתם או בבית 
273 

החסמים  מענים מתאימים לקבוצה זו, בין באמצעות התמודדות עםלגבש עיריית ירושלים על 
ביתיות ובין באמצעות מענה חלופי מתאים בקהילה למי -המונעים את שילובם במסגרות חוץ

עיריית ירושלים לא סיפקה להם מענה חלופי ומלא בביקורת עלה כי  שממשיך להתגורר בביתו.
  .ילהבקה

 
ר ו ס ח ם מ י נ ע מ ה ב ל י ה ק  ב

274 

כוללים מסגרות יום שיקומיות,  ולקשישיםשירותי הרווחה הניתנים בקהילה לאנשים עם מוגבלות 
 .לקשיש מעונות יום, מועדונים חברתיים ומרכזי יום

275 

ם י ש נ :  א ת ו ל ב ג ו מ ם  מהאנשים עם מוגבלות המשתתפים  25%בביקורת עלה כי רק ע
ממשקי הבית  37%, אף שלפחות 130בשירותים בקהילה בכלל העיר ירושלים הם ממזרח העיר

אנשים רבים עם  ,כאמור .בהם יש אדם עם מוגבלות הם משקי בית ממזרח העירשבירושלים 
ביתיות אך נותרים בקהילה, ולכן הצורך -חוץבמזרח העיר מתאימים למסגרות החיים מוגבלות 

 מזרח ירושלים בשירותים בקהילה גדול במיוחד. תושבי של 
276 

ובמהלך מנם לטענת העירייה אין במזרח העיר רשימות המתנה לשירותים לאנשים עם מוגבלות, וא
, מה גם שאין מבחינת תתוכניאו  רותית שלא קורה שדוחים אדם עם מוגבלות מקבלהדברים הרגיל 

אין בכך כדי להעיד על היעדר  ,העירייה מגבלת תקציב לקבלת אדם לשירותים הקיימים. אולם
יודעת  נהאוכלוסייה חלשה איתים קרובות ילעשמבקר המדינה עמד בעבר על כך  .צורך בשירותה

לקבל  בהכרח מודע לזכויותיו אינו השייך אליה, ואדם להיעזר בשירותים ולמצות את זכויותיה
 . 131לדרכי מימושןושירות 

277 

השיעור הנמוך של אנשים עם מוגבלות ממזרח ירושלים המשתתפים בשירותים תומכים נוכח 
עיריית ירושלים לפעול באופן פרואקטיבי כדי לעודדם להשתמש בשירותים אלה. על בקהילה, 

 את זכויותיהם. למצותיכולת הידע וה ם שעניינםדי להתגבר על חסמיהדבר דרוש כ
278 

ם י ש י ש יום בירושלים המרכזי  , בעודלקשישיםכלשהו במזרח העיר אין מרכז יום : ק
המשתתפים (תוכניות -מהתוכניות רבות 8%רק  . כמו כן,ממערב העיר קשישים 800-משרתים כ
 ומעלה ברחבי העיר) משרתות את תושבי מזרח העיר.  קשישים 100המשרתות 

 
 

                                                           
קיום -וד ומוסדות ציבור אחרים. ראו למשל לעיל בפרק "אימגבלות דומות משפיעות גם על בניית כיתות לימ  129

 החובה למתן חינוך חינם עקב מחסור בכיתות לימוד". 
 -יצוין כי חלקם של תושבי מזרח ירושלים עם מוגבלויות מסוימות גדול במיוחד, ולגבי מוגבלויות אחרות   130

 קטן במיוחד. היקף השירותים במקרים אלה הוא בהתאם. 
פעולות המדינה לקידומם של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה ), "2018(ג 68דוח שנתי  ר המדינה,ראו מבק  131

 .1039 ,1015, 1007עמ'  ",ולשילובם בתעסוקה
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לגבי שירותים ותוכניות בקהילה הוסיפה העירייה בתשובתה כי במידה שיש מחסור הדבר נובע 
מחסור בקרקע ציבורית , קשות על ניוד אנשים עם מוגבלותמחסמים שונים כגון תשתיות המ

מת מרכז יום לקשישים במזרח העיר, וכי שכיום יש מגעים להק. עוד צוין ומימון ממשלתי
, בין במזרח ירושליםולהורים לילדים עם מוגבלות מתוכננים מענים נוספים לאוכלוסייה הקשישה 

תו כי הוא משרד העבודה והרווחה הוסיף בתשוב .2018-היתר על בסיס תקציב החלטת הממשלה מ
והוא פועל מול עיריית  ,רואה חשיבות רבה ביצירת מענים נוספים ומגוונים לתושבי מזרח העיר

 ירושלים לקידום הנושא.
 

280 

 במסגרות טיפול מקבליםלעצמם  לדאוג מוגבלתיכולת  עם וקשישיםשאנשים עם מוגבלות  יוצא
ירושלים אינה מפצה  עירייתזאת,  עם .בהיקף הנמוך משיעורם באוכלוסיית העיר ביתיות-חוץ

הטיפול שהם  היקף בקהילה במסגרות גם שהריעל מחסור זה על ידי טיפול חלופי בקהילה, 
 זוכים לו נמוך מחלקם בעיר. 

281 

תושבי מזרח  מחוץ לכותלי לשכות הרווחהשהשיקום תמונת מצב זו, לפיה בשלבי הטיפול ו נוכחל
שאינו הולם את חלקם באוכלוסייה ואת הצורך שירותים היקף מקבלים הנזקקים ירושלים 

-הן בהיבט החוץ - בוולפעול בהקדם לשיפור משמעותי מצב זה , על הרשויות לבחון xxiiהקיים
 ביתי והן בתחום השירותים בקהילה.

 
 מחסור בעו"סים במזרח ירושלים 

282 

נמוכות באופן ניכר ירושלים למזרח  עו"סיםמשרות נות האלפיים היו ההקצאות של עד לראשית ש
של עו"סים  ותרבתקן  משרותבהדרגה נוספו  לערך 2005שנת ב. החל מערב העירבשאלה לעומת 

משרות . המקורות לתוספת 129-ל 30-מכמספרם עלה  2017-ל 2005בתקופה שבין ו, זרח העירלמ
, תקצוב ישיר של עיריית ירושלים ותוספות 2014העו"סים היו מגוונים: החלטת הממשלה משנת 

משרד העבודה והרווחה  משרות תקן שמקצהככלל,  הרווחה.העבודה וממשרד משרות תקן של 
, ןשקובעת על פי שיקול דעתה הבלעדי לאיזה חלק בעיר להקצות והיא ,לעיריית ירושליםמועברות 

(החריג לכלל זה הוא ההקצאה שניתנה  שהעירייה עצמה מתקצבתאלו כפי שקורה כמובן גם לגבי 
 ייעודי למזרח העיר). באופן שהוגדרה, 2014במסגרת החלטת הממשלה משנת 

283 

, בעת סיום הביקורת אין תקן משרות של והמבורכתת המשמעותית , גם לאחר התוספאולם
העיר, והאוכלוסייה הנזקקת בפרט, לבין שיעור  במזרח החיההלימה בין שיעור האוכלוסייה 

"סים העו ממשרות 27%-בפועל מוקצים למזרח העיר רק כ -המוקצה לה  "סיםהעו משרות
הרווחה  שמטופליזאת בשעה  .132)כולה בעיר 476 מתוך 129המוצבים בלשכות הרווחה בעיר (

עניי מזרח כמו כן,  xxiii.133העיר בלשכות הרווחה מטופלי מכלל 39%-כ הםבמזרח ירושלים 
מכלל עניי  61%הם  -קבוצה שבחלקה הגדול עשויה להזדקק לשירותי רווחה  -ירושלים 
 נמוכה ביחס לגודל האוכלוסייה, ואינהמצבת העו"סים במזרח ירושלים במצב הנוכחי . ירושלים
העשויים לייצר צורך גדול אף יותר בשירותי  ההצרכים הייחודיים שלהמאפיינים ואת הולמת 

 .רווחה
284 

(במסגרת  ומורשת שליםבפני משרד ירו 2018גם העירייה מודעת למחסור זה, והציגה בראשית 
כדי למזרח העיר  ותנוספ עו"סיות 60-כב) צורך 2018-הדיונים לקראת החלטת הממשלה מ

. משרות תקן חדשות, אך בהחלטת הממשלה לא הוקצו 134המצב שם למצב במערבה אתלהתאים 
במזרח העיר. המשרות  ולהגדיל את תקןך יפרט לכך לא נמצא שאגף הרווחה בעירייה פעל להמש

 כמה נזקים, כפי שיפורט להלן: "סיותלמחסור בעו
 

                                                           
 140-יצוין כי ישנן גם כומשרות ניהול והדרכה. לא כל משרות התקן מאוישות.  במיקור חוץכולל משרות   132

 ) הן בעיקר עבור תושבי מזרח העיר.19%מהן ( 27משרות תקן של עו"סים במטה המינהל; 
  בעיר כולה. 95,300-מתוך כ בלשכות מזרח העיראיש  37,000-היו רשומים כ 2018ביוני   133
  .הכוונה היא לצורך בתוספת שמעבר לתוספות שניתנו והוצגו לעיל  134
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פגישת הריאיון האבחוני המעמיק של העו"ס (התארכות פרק הזמן שבין הפנייה הראשונה לבין 
ה לשירות, לפגוע במידת יהמצוקה שבשלה נעשתה הפניעלולה לגרום להעמקת  )"אינטייק"ה

 וויתור על קבלת השירות. ולהאמון במערכת ואף לייאוש 
286 

פרק הזמן עד לשלב  מתארך ןשבה ישנן פניותהבדיקה העלתה שבכל העיר ירושלים 
מהפונים  33%-גורם לעיכוב יתר: כ במזרח העיר ותהאינטייק. אולם המחסור העמוק בעו"סי

 120 - זמן ארוך במיוחד עד לביצוע אינטייקפרק פונים) נאלצו להמתין  565-ממזרח העיר (כ
 . 135פונים) 474-מהפונים במערב העיר (כ 19%-לעומת כ ,יום ויותר

 

ל  .2 כ ל ם  י ל פ ו ט מ ס  מ ו סע " ו  ע
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עלול , ואליו לפונים ויעיל טובטיפול  להעניקיכולתו עו"ס משפיע על על רב מדי עומס עבודה 
שלו כלפי שירותיות להשפיע על מידת החוק, המטלותיו לפי לפגוע ביכולתו למלא את כל 

 עובדים.שחיקה ופרישת היעדרויות,  עודדאף עלול לוהמטופל 
288 

צמצמה את עומס המטופלים על כל עו"ס, אך  מנםוא העיר מזרח ללשכות האדם כוח תוספת
במזרח העיר עודנו גדול בהרבה  ית, שעודנו קיים, העומס על כל עו"סות"סיבעובשל המחסור 

 מהעומס במערבה, כפי שניתן לראות בתרשים להלן:) 67%-(ב
 

 2018עו"ס בלשכות הרווחה במזרח ירושלים ובמערבה, משרת למטופלים : עומס 9תרשים 

 
  .עיבוד משרד מבקר המדינה, בנתוני עיריית ירושליםעל פי 

289 

ת ו י ס " ו ע ל  ע ס  מ ו :  ע ד י ק פ ת י  פ בעלי ניכר במיוחד אצל  ותהעומס על העו"סיל
 מאשר במערבה 1.3העומס על עו"ס משפחה במזרח העיר גדול פי  כך למשל, .מסוימיםתפקיד 

התוצאה  .העיר במערב מאשר 1.7גדול פי במזרח ירושלים  136עומס הממוצע על עו"ס שיקוםוה
היא עיכוב של ממש בשלב ההפניה לאבחון לצורך הכרה אגפית, שהיא שלב הכרחי לפני קבלת 

שהמתינו ירושלים ילדים במזרח  200-ביקורת היו כזכויות ושירותים. כך, במועד סיום ה
  להפניה לאבחון בשיקום.

290 

על שלומם  ולפיקוחנזקקים לילדים  האחראי כאמור לסיוע - הנוער"ס לחוק עועומס על ה
אצל  בממוצעמטופלים  ילדים 153( העיר במערבמאשר  כמעט כפולבמזרח העיר  - 137וביטחונם

                                                           
עבר, נמנעה האפשרות  שאינה שומרת נתוני ,יצוין כי בשל מגבלות מערכת המחשוב של עיריית ירושלים  135

יותר.  אףייתכן שהפערים גדולים  לכן .לבחון בביקורת את מספר הממתינים המלא במשך שנה שלמה
 לפקח על השירות ולשפרו. םלכן נפגעת יכולתוגם בפני מנהלי אגף הרווחה לא עומדים נתונים אלה, למעשה, 

 ומם.עו"ס שיקום מרכז את נושא הטיפול באנשים עם מוגבלות ושיק  136
תפקידיו על פי חוק כוללים פעולות דחופות, כגון הופעות בבתי משפט, ביצוע צווים שיפוטיים והתערבות   137

 במקרי חירום בזמן אמת.
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משרות של של אף תוספות ניכרות  עלזאת, . 138, בהתאמה)81לעומת עו"ס במשרה מלאה, 
 .2014 שנת מאז העיר במזרח הנוער לחוק ים"סעו

291 

העומס הכבד של מטופלים לכל עו"ס במזרח העיר עלול לפגוע באיכות הטיפול שמקבלים 
הדבר נכון בפרט לילדים לזה המוצע במערב העיר. ובהשוואה תושבי מזרח העיר בכלל 

כמו כן, עומס זה מקשה על במצוקה ובסיכון במצבים הדורשים התערבות עו"ס לחוק הנוער. 
, קרי תושבי מזרח העיר הזקוקים לשירותי "כבושים ביקושים"התמודדות עם המצב של 

הרווחה אך אינם פונים לקבלם, שכן לעו"ס העובד בעומס כה גדול אין פנאי לפעול לאיתור 
  .139חדשיםמטופלים 

292 

לסגירת הפער לא הביאו מנם את המצב, אך ויוצא, שתוספות התקינה של העשור האחרון שיפרו א
, גידול עו"סים למזרח העיר משרותהקצאת של  ההיסטורי שנוצר עקב הזנחה רבת שנים

ירושלים עדיין  במזרח ות. המחסור בעו"סיחברתיות-האוכלוסייה והעמקת בעיותיה הכלכליות
שפיע לרעה על האיתור, המיון והטיפול שלהם זוכים תושבי מזרח ירושלים מידי עלול להניכר, ו

הדבר מתבטא, בין היתר, במספר גבוה של פונים לרווחה הממתינים זמן רב הרווחה.  שירותי
 מאוד להתנעת תהליך הטיפול, ובמספר מטופלים גבוה לכל עו"ס. 
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משרד העבודה והרווחה השיב למשרד מבקר המדינה כי הקצאת כוח האדם לעיריית ירושלים 
חלות על כל הרשויות המקומיות, וכי עיריית ירושלים מחליטה ה ,ות מידה אחידותנעשית על פי אמ

עיריית  .סים לחוק הנועריוקצו למשרות עו" ןלו מהייינתנו למזרח ירושלים וא מהמשרותלו יא
ירושלים מסרה כי הקורסים של משרד העבודה והרווחה להכשרת עו"סים חדשים אינם מותאמים 

 תרבותית.הכשירות הבחינת השפה ומבחינת לעובדי מזרח ירושלים מ
294 

המחסור בכוח אדם, מחייבים את ועימם ההיקף והעומק של מצוקות תושבי מזרח ירושלים, 
את התקינה משותף שנתי -במהלך רבמשרד העבודה והרווחה ועיריית ירושלים לשקול להשלים 

, ובכך לשפר את השירות לאוכלוסיית ואת הדרכים לאיישההנדרשת לעו"סים במזרח ירושלים 
 .לזה הניתן במערב העיר בהיקפו ובאיכותודומה הזכאית לטיפול  ,מזרח העיר

 
 רווחה  חסור בלשכותמ
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ניתנים כולם בלשכת הרווחה. בשנת עצמו שלבי האיתור, המיון, תכנון הטיפול וחלק מהטיפול 
שירתו רק שלוש לשכות רווחה את כלל תושבי מזרח ירושלים, ומאז החלה עיריית ירושלים  2013

להפעיל שלוש לשכות נוספות באזור מזרח העיר. כך, בעת סיום הביקורת פועלות שש לשכות רווחה 
מהם עניים. במערב העיר  %75-כש ,איש 333,000-משרתות אוכלוסייה של כוהן , 140במזרח העיר

 מהם עניים.  29%-שכ ,איש 550,000-רתות אוכלוסייה של כמש, והן לשכות רווחה 19פועלות 
296 

1.  : ה כ ש ל ל ת  ו ש י ג נ י  י ש של משרד העבודה תע"ס)  -(להלן בתקנון העבודה הסוציאלית ק
הם אמורים לשרת שקמו בלשכות בשכונות והרווחה נקבע כי צוותים שכונתיים של עו"סים ימו

של נגישות הזמינות והתוך התחשבות בקיומם של קווי תחבורה, במטרה להגביר את 
נגישות וקרבה פיזית . 141השירותים ולשפר את הקשר של העו"סים עם כלל התושבים במקום

 ונהתחבורתית בין שכונה לשכהנגישות הבהן שבמקומות ת במיוחד ושל לשכת הרווחה חיוני
 העשויהלשכה בשכונה או בקרבתה הימצאות , במצב זה ירושלים., כמו במזרח לוקה בחסר

                                                           
בעיריית ירושלים, לא  הנתונים במערכת חוסרים ים ומפאתעקבי ולא יםחלקי ורישום תיעוד בשל כי, יצוין  138

צווים  ביצוע עומסלבתי משפט,  הגעה תדירותנוער בפילוח לפי הניתן היה לבחון את עבודת העו"סים לחוק 
 העלול מצב, עצמו קהילהה במינהל למנהלים זמין אינו גם זה מידע .שיפוטיים, זמני ביצוע הצווים וכד'

 .(ראו להלן) שלהם הניהול יכולת על להעיב
בארץ ובעולם מצביעים על כך שכמות העובדים קובעת במידה רבה את מספר המטופלים בשירותי  מחקרים  139

הרווחה; וכן שאפיונים חברתיים כלכליים של האוכלוסייה יכולים ללמד על מידת הנזקקות הפוטנציאלית 
 .6), עמ' 2001(דצמבר  מסכם דוח - המקומיות לרשויות להקצאות קריטריונים לקביעת הוועדהבה: 

 במועד סיום הביקורת חלק מהלשכות החדשות טרם החלו לפעול במשרדי קבע באופן מלא.   140
 .5בתע"ס, עמ'  1.20הוראה   141
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הלשכה ממוקמת רחוק בו שמצב שלא כ ,לעודד את תושבי השכונה לפנות לשירותי הרווחה
 מהשכונה.

297 

לשכות הרווחה במזרח העיר תחבורתית, הנגישות הגיאוגרפי והפיזור הנמצא כי מבחינת 
הלשכות במערב: במערב העיר כל לשכה משרתת בממוצע שטח מ במידה ניכרתנחותות 

במזרחה משרתת כל לשכה בממוצע שטח גיאוגרפי של ואילו דונם,  3,600-גיאוגרפי של כ
ש . נוסף על העובדה שמדובר בשטח גדול יותר, ישהוא יותר מכפול בגודלו, 142דונם 7,800

הרעוע בין שכונה לשכונה במזרח העיר. עולה מכך  קשר התחבורהלהביא בחשבון גם את 
 המקום ע מתושביומנועלולה ל ,שבמזרח העיר נמוכהשכות הרווחה להנגישות לשרמת 

יודגש כי פיזור לשכות הרווחה במזרח העיר  xxivלפנות לקבלתם.הנזקקים לשירותי הרווחה 
 כלכלי קשה מאוד ללא לשכת רווחה בשטחן.-הגדולות שמצבן החברתימותיר כמה מהשכונות 

 
 2018, : פריסת לשכות רווחה בירושלים10תרשים 

 

 מזרח ירושלים. מקור המפה: המרכז למיפוי ישראל. לשכות  מערב ירושלים; לשכות  : מקרא
  .עיבוד משרד מבקר המדינהב ,נתוני עיריית ירושליםמיקום הלשכות על פי 

298 

ב .2 ת  ו ר י ש ה ת  ו כ י א ב ה  ע י ג תפ ו כ ש ת  ל ו י א ר ח א םלה י ב ר ם  י ל פ ו ט איכות : מ
גדול מדי,  מטופליםששטח אחריותה רחב ומשרתת מספר השירות שמספקת לשכת רווחה 

  , כפי שיפורט להלן:עו"סיות דיעלול להיפגע גם אם יהיו בה 
 

                                                           
. בעת 14, ג/3, לוחות א/2018סטטיסטי לירושלים שנתון עיבוד לנתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות,   142

 סטטיסטיים שכמעט אין בהם תושבים ועל כן אינם צורכים שירותי רווחה.חישוב הממוצע הושמטו אזורים 
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299 
ש .א ל ה ת  ל ה נ ה ל  ש ם  י מ צ מ ו צ מ ל  ו ה י נ י  ב א ש ם מ י כ י ר ד מ ה ת  ו ו צ  , ה כ

ה ל ה נ י מ ה ת  ו ו צ ההנהלה  תהליכים רבים בלשכות הרווחה נדרשים למעורבות גורמי :ו
לכן ככל ו), 143(למשל כינוס ועדת תכנון טיפול עבור ילדים ובני נוער במצבי סיכוןוהמינהל 

הופכים יותר, כך אותם גורמי ניהול ומינהל שהיקף השירותים שהלשכה אמורה לתת גבוה 
להיות "צוואר בקבוק" המעכב את מתן השירותים. כדי למנוע מצב זה קובעות הוראות 

ראש צוות -עו"סים יהיה מדריך משרות תקן של 8 - 6 הכוללצוות שכונתי כל כי ל ,התע"ס
 . 144מדר"צ) אחד -(להלן 

300 

במזרח העיר חורג מהתקנים שבלשכות הרווחה המדר"צים  מספר משרותנמצא כי 
לעומת  השמתווה התע"ס: יחס מדר"צ לעו"סים במזרח ירושלים הוא יותר מפי שלוש

לגודל  הנהלה, הדרכה ומינהלההתקן ל במשרותאין הלימה , על כך . נוסףהתקן
ה, למזרח ותמוקצ ם אלהלתפקידי ותהעירוני מהמשרות 24%רק  :האוכלוסייה הנזקקת

מתושבי העיר ומהרשומים ברווחה  38%-כהם שכאמור תושבי מזרח ירושלים על פי  אף
 . בה

301 

עיריית ירושלים השיבה לעניין זה כי חל גידול משמעותי בהקצאת משרות הנהלה והדרכה 
שנים  שלפליה מקפחת נוכח אוראות התע"ס ה, אך בכל ירושלים אין עמידה בלמזרח העיר

קיים מחסור  ,. לטענת העירייהבהקצאת כוח אדם לכל העיר מצד משרד העבודה והרווחה
נובע מגידול בתקן משרות העו"ס,  , ומחסור זהרב בתפקידי הנהלה והדרכה בעיר

, מפתיחת לשכות חדשות ומהרחבת הפעילות כתוצאה מהחלטת המטופליםממעמסת 
  .2018-הממשלה מ

302 

ם  .ב י ב ש ו ת ף  ק י ןה ק ת ה מ ג  ר ו ח כי לשכה (צוות שכונתי) קובעות הוראות התע"ס : ה
 להתמקד וכדיעל איכות השירות  הקפדה לשםבין היתר זאת  .תושבים 35,000תשרת עד 

 . הןלצורכיהמותאמים שירותים כדי לפתח ולספק שכונה ברכי המשפחות וצב
303 

מתקן זה, והיקף אחריותן גם במידה ניכרת בביקורת עלה כי לשכות מזרח העיר חורגות 
 גדול בהרבה מזה של הלשכות במערבה, כפי שמוצג בתרשימים להלן:

 
ובמערבה,  לשכה במזרח ירושליםשל  השבאחריותהממוצע תושבים המספר : 11תרשים 

 2018לעומת התקן, 

 
 .עיבוד משרד מבקר המדינהב ,נתוני עיריית ירושליםעל פי 

 
 
 
 
 

                                                           
ועדת תכנון טיפול והערכה דנה במצבם של ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומתכננת את תוכנית ההתערבות   143

 ).11.1.17בתע"ס ( 8לפרק  9המתאימה ביותר לצורכיהם. בראש הוועדה עומד מנהל הלשכה; הוראה 
 .6 - 5לתע"ס, עמ'  01.2הוראה   144
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304 

. מהתרשים עולה מערבהושלהלן מוצג מספר המטופלים בלשכות מזרח העיר  12בתרשים 
ממספר יותר אף קטן מטופלים מטפלות במספר  )19-מ 14העיר (רוב הלשכות במערב ש

 :שמשרתת לשכה במזרח העירהקטן ביותר המטופלים 

 
 2018, כל לשכה בירושליםב המטופליםמספר : 12תרשים 

 
 .לשכות מזרח ירושלים - כתום; לשכות מערב ירושלים -כחול : מקרא
  .עיבוד משרד מבקר המדינהב ,נתוני עיריית ירושליםעל פי 

305 

רחבים השלשכות הרווחה במזרח ירושלים משרתות שטחים והיקפי אוכלוסייה המצב נוכח 
מנהלת אזור , מנחים תקני התע"סכמו גם מאלו ש ,משרתותלשכות במערב העיר מאלו שהבהרבה 

 ציינה בפני הנהלת מינהל קהילה בעירייה, כי קייםבאגף הרווחה בעיריית ירושלים ירושלים מזרח 
דרושים מבנים לשכן  כי לשם כך . היא הוסיפה וציינהשתי לשכות נוספות במזרח העיר לפתוחצורך 

 כדי למנועמינהלה הוריכוז הניהול, התקני משרות בוספת הבהם את הלשכות השכונתיות ו
וציינה בפני משרד  ,רווחה בעיריית ירושלים מכירה בצורך זהההנהלת אגף . "צווארי בקבוק"

 מבקר המדינה כי יש כוונה עתידית לפתוח שתי לשכות נוספות. 
306 

רווחה בעירייה מודע למחסור בלשכות רווחה במזרח ירושלים, רק השאגף אף על פי נמצא, כי 
מבנים  ם שלאו שכירת םהחלה העירייה להתניע את תהליך הקמת מועד סיום הביקורתסמוך ל

  .נוספים ואיושם
307 

עיריית ירושלים השיבה למשרד מבקר המדינה כי בשנים הבאות מתוכננים שלושה מבנים נוספים, 
אולם, כמות הלשכות ווכי היא מבזרת את השירותים ככל הניתן לצורך הנגשת השירות לתושב. 

ירושלים העומדים בדרישות המינימום לשכירות מבנים,  מבנים במזרחלמצוא מושפעת מהקושי 
 וכן מהיקף משרות התקן הניתנות על ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות משרות הדרכה וניהול. 
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308 

לשכות הפתיחת  להחיש אתנוכח הפערים והעומס הניכר על לשכות מזרח העיר, על העירייה 
שן ילאי , ועל העירייה בשיתוף משרד העבודה והרווחה למצוא את הדרךירושלים נוספות במזרחה

 באופן מתאים.
 

 קבלת החלטות במינהל קהילה בעיריית ירושלים נעשית שלא על בסיס מלוא הנתונים
309 

של תשתית נתונים מלאה ככל על רשות מינהלית לתכנן את פעילותה ולקבל החלטות על בסיס 
בעשור השקיע בעיריית ירושלים מינהל קהילה  .145, כדי שפעולתה תהא יעילה ומועילההניתן

בכך שיצר תקן מטה לעניין זה ואימץ שינויים  בקידום ניהול הידע והלמידה הארגוניתהאחרון 
 בתחום.שונים 

310 

וכי חלק  ,קהילה בעיריית ירושלים לקוי מינהל, הביקורת העלתה כי ניהול בסיס הנתונים של אולם
מלאים ולכן גם אינם אמינים. המערכת  אינם("מערכת רווחה") מהנתונים שבמערכת המידע שלו 

תמונה מלאה, וגם כמעט שלא ניתן להפיק  גיבושלנתוני עבר הדרושים  אחזוראינה מאפשרת 
תמונת מצב מהימנה על בסיסם.  ולגבשהנתונים  לנתח אתות מנהלים שיאפשרו באמצעותה דוח

בנסיבות שבהן פועלת המערכת גם קשה לבצע מעקב ופיקוח שיטתיים על איכות הנתונים. תוצאת 
מידע מלאה ואמינה בנוגע למצב -קהילה שלא על בסיס תשתית במינהלהדבר היא קבלת החלטות 

הרווחה המסופקים לה. בחלק מהתחומים תשתית הנתונים  האוכלוסייה בירושלים ושירותי
חלופות  לבחוןקהילה  מינהלהחל לקויה במיוחד לגבי מזרח ירושלים. במועד סיום הביקורת 

 .לדרכו יצא טרם המהלך אך ה,הסבתלאו המידע שלו  מערכתלפיתוח 
311 

ם הבאים: "לצערנו אכן קיימת בעיה באחזור המידע, עיריית ירושלים מסרה בתשובה את הדברי
אושר תקציב עירוני שיוסב גם לטובת זה. כמו כן בימים אלה אנו עמלים על  2019אולם בתקציב 

 שדרוג המערכת ובתום כשנתיים יושלם המהלך".
312 

בלוח הזמנים שפורט וצעו לוודא כי המהלכים שהצהירה עליהם יבעל עיריית ירושלים 
שתשמש בסיס יעיל ואמין לקבלת במינהל קהילה מערכת נתונים שתגובש ובאפקטיביות כדי 

 החלטות.
 

  נמוכים מטופלים ותקציבי רווחהשיעור מועט של 
313 

התקציב המופנה שני מדדים בסיסיים נדרשים כדי להעריך את היקף שירותי הרווחה ביישוב: 
. להלן הממצאים שעלו בנוגע לנושאים ברווחה מקרב פוטנציאל הנזקקיםהרשומים שיעור לטיפול ו

 מזרח ירושלים:תושבי אלו לגבי 
 

 רבאוכלוסיית העימזרח העיר נמוך מחלקם תושבי תקציב הרווחה המוקצה ל .1
314 

של  המינהליתלראות בחלוקה  יש לפיה, ניהוליתשוררת תפיסה  בעירייהקהילה  במינהל
, בצרכים דמיון על המעידה חלוקהשירות (צפון, מערב, דרום ומזרח)  רובעי לארבעההעיר 
 לכך מביאה זו תפיסה. העיר רובעי ארבעת בין דומה באופן לחלק יש משאב שכל באופן

 אחד לכלשלמזרח העיר מוקצים כרבע מהמשאבים, כאילו היה רובע שווה בגודלו ובנזקקותו 
 25%(ראו להלן),  ההשמותמתקציב  24%. למשל, מוקצים לו האחרים העיר רובעי משלושת

(כפי שתואר  מהלשכות בעיר 24%-ו"ס העו ממשרות 27%מתקציב התוכנית הלאומית, 
 61%-ו, העיר מתושבי 38% אלא) 25%( רבע לא מתגוררים העיר במזרח, ואולם. לעיל)

 בין, שיצרה פערים עצומים השנים-ההזנחה רבת ונוכח - כך בשל. העניים העיר מתושבי
 האוכלוסייה צורכי את תואמות שאינן, סבירות לא הקצאות אלו - העיר מזרחמערב העיר ובין 

 . כמפורט להלן המהותי השוויון עקרון את מקיימות אינן אף, ולכן גודלה ואת

                                                           
), 2018( ג68דוח שנתי ; 5 ), "עבודת המטה במשרדי הממשלה", עמ'2003( ב53דוח שנתי מבקר המדינה,   145

 .1595", עמ' עבודת מטה וסדרי קבלת החלטות במועצת מקרקעי ישראל"
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315 

ם י ל ש ו ר י ח  ר ז מ י  ב ש ו ת ל ה  צ ק ו מ ת  ו מ ש ה ה ב  י צ ק ת מ ך  ו מ נ ר  ו ע י תקציב : ש
. התקציב מורכב 2017-מיליון ש"ח ב 784-הביצוע של אגף הרווחה בעיריית ירושלים עמד על כ

מיליון  612-, כמתקציב הביצוע 78%ההשמות (ממספר רכיבים, שהגדול ביניהם הוא תקציב 
. ראוי כי תקציב 146למסגרת או לתוכנית רווחהמטופל ), המשולם עבור כל השמה של ש"ח

 הרווחה יחולק בין תושבי העיר בהתאם לצורכיהם, באופן יחסי לחלקם באוכלוסייה הנזקקת. 
316 

מהתקציב  24%העירייה הפנתה רק נמצא כי  של אגף הרווחהת תקציב ההשמות בבדיקאולם, 
תקצוב יחסי זה בא לידי ביטוי כמעט בכל אחת מהיחידות -. תת147לתושבי מזרח העיר 2017-ב

 באגף הרווחה, כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן: 
 

, התפלגות בעיריית ירושליםביחידות השונות באגף הרווחה תקציב ההשמות : 13תרשים 
 2017, הרח העיר למערבבין מז

 
 בעיבוד משרד מבקר המדינה. על פי נתוני משרד העבודה והרווחה,

317 

העירייה מסרה בתשובתה כי "בשנים האחרונות תקציבי מזרח העיר צמחו בכל ההיבטים 
[בעיר]. קיימת מגמה ברורה (תוכניות, השמות, כוח אדם) בקצב מהיר יותר מבכל אזור אחר 

 2018-ומשמעותית של הרחבת מענים וצמצום פערים". היא הוסיפה כי החלטת הממשלה מ
המגדילים את התקציב  ,קובעת משאבים בסדר גודל חסר תקדים לתושבי מזרח ירושלים

 עבורם באופן משמעותי, והדבר יביא לשיפור מצב האוכלוסייה. 
318 

 2018-ומ 2014-משרד העבודה והרווחה הדגיש בתשובתו כי הנושאים בהחלטות הממשלה מ
 הם לפי סדר עדיפות שנקבע על ידי ממשלת ישראל.

319 

אזי  ,לתחום הרווחה 2018-טת הממשלה מיצוין שאם ימוצה במלואו התקציב שהוקצה בהחל
 612-מיליון ש"ח מתוך כ 167-לכלתושבי מזרח העיר השנתי ות יכול לעלות תקציב ההשמ

יישאר דומה בהיקפו). יוצא שעדיין לא שהוא (בהנחה עירוני ההשמות התקציב של מיליון ש"ח 

                                                           
י העירייה. ברוב ההשמות שלושה רבעים מהתקציב משולמים על ידי משרד העבודה והרווחה, והיתר על יד  146

 שאר תקציב הביצוע הוא עבור פעולות שונות. 
 17%מהילדים והנוער בעיר,  41%בחלק מהקבוצות השיעור שונה. כך למשל, תושבי מזרח ירושלים הם   147

 מהאנשים עם אוטיזם. 14%-מהחירשים וכבדי השמיעה ו 45%מהקשישים, 
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, מה גם הלימה בין שיעור התקציב לתושבי מזרח העיר לשיעורם מכלל תושבי העירכל תהא 
 .שרין בנושאים שנבדקו בדוח זהבמי תאינה מטפל 2018-שכאמור החלטת הממשלה מ

320 

נובע גם ממחסור במסגרות, כי הפער בתקציב ההשמות עוד  בתשובתה ציינהעיריית ירושלים 
פנתה בעבר למשרד מסרה שהיא גם וכן ממאפיינים תרבותיים ייחודיים למזרח העיר. העירייה 

העבודה והרווחה בבקשה לפתוח מסגרות נוספות במסגרת התקציב הייחודי של "מענק 
לתקן באמצעות יכול משרד העבודה והרווחה  ,ובקשתה נדחתה. לדעת העירייה ,ירושלים"

 נק עיוותים שנוצרים בגלל ייחודה של ירושלים. המע
321 

על פי הרווחה השיב מנגד, כי הוא מתקצב את אגף הרווחה העירוני בירושלים העבודה ומשרד 
, הוא מתקצב על כך שחלות על שאר הרשויות המקומיות במדינה. נוסף ,אמות מידה אחידות

לתוכניות רווחה שמבקשת  ,במסגרת "מענק ירושלים" ,חת לשנהאאת עיריית ירושלים 
עירייה דגיש כי אינו מתערב בשיקולי המיליון ש"ח. המשרד ה 2.66של כספי בהיקף  העירייה

 בחלוקת התקציב ותקני כוח האדם באזורים ובשכונות בעיר.
322 

נוכח המצוקות במזרח ירושלים, על משרד העבודה והרווחה ועיריית ירושלים לפעול יחד כדי 
, כך ששירותי הרווחה הניתנים לתושבי את השלמת החוסריםשנתי -להבטיח במהלך רב

על  בין זאת xxv.מזרח ירושלים יהלמו את חלקם באוכלוסיית העיר ואת צורכיהם הייחודיים
תעדוף נוסף למזרח העיר בתקציבים שונים בין בירושלים",  ידי הגדלת המסגרת של "מענק

 או בדרכים אחרות.
 

 נזקקים רבים אינם זוכים לטיפול של שירותי הרווחה במזרח העיר  .2
323 

האנשים החיים בעוני כאוכלוסייה בשנים האחרונות את  הגדירהרווחה העבודה ומשרד 
היקפי העוני הנרחבים במזרח ירושלים הופכים את . לאור זאת, 148להתערבותבעדיפות גבוהה 

לא  ירודכלכלי -מצב חברתיות רווחה, מניעה והתערבות. תוכנירוב אוכלוסייתה לקהל יעד ל
אלא אף מעצים קשיים הקיימים בכל האוכלוסיות (כגון נכות,  ,רק מביא עמו בעיות ייחודיות

באופן המחייב תשומת לב מיוחדת של שירותי  ,מוגבלות שכלית התפתחותית או התמכרות)
 הרווחה.

324 

מהתושבים  רבכלכלי חלש מאוד, שיעור -חברתיהשבחברה בה המצב הנחה מקובלת היא על כן, 
תושביה של רשות מקומית עניים ככל שואכן בפועל ברחבי הארץ,  זקוק לשירותי הרווחה.יהא 

ברווחה ), כך שיעור הרשומים הרשות כלכלי של-החברתי יותר (דבר המתבטא בין היתר במדד
 . 149בה (מקרב כלל התושבים) גבוה יותר

325 

זרח ירושלים חיים מתחת לקו העוני, מצופה היה מתושבי מ 75%-נוכח האמור, היות ש
בהם שלמקומות בהשוואה יהיו רשומים ברווחה יותר גבוה תושבים שבמזרח העיר שיעור 

כלכלי -בעוד ביישובים במצב חברתי -עולה כי אין זה המצב אולם, ושיעורי העוני נמוכים יותר. 
השיעור  ,)2 - 1 כלכלי-חברתי משתייכים לאשכוליישובים ההדומה לשכונות מזרח ירושלים (

מהתושבים רשומים  12%, במזרח ירושלים רק 20%-הממוצע של רשומים ברווחה הוא כ
 ביחסירושלים  במזרחשיעור הרשומים ברווחה  אתמציג ה ,להלן תרשיםהמברווחה. גם 

 במזרח ירושלים נמוך יחסית:ברווחה , עולה כי שיעור הרשומים אחרות לקבוצות
 

                                                           
 .208, עמ' 2016 החברתיים השירותים סקירת, משרד העבודה והרווחה  148
 השירותים סקירת; משרד העבודה והרווחה, 92: רווחה, עמ' 6, פרק 2017שנתון סטטיסטי לישראל למ"ס,   149

 .16, עמ' 2016 החברתיים
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, תושבי מזרח ירושלים תושביבקרב שיעור הרשומים ברווחה ו תחולת העוני: 14תרשים 
 בישראל הערביתוכלל האוכלוסייה  העיר מערב

 
 בעיבוד משרד מבקר המדינה. ,2016-מ הלמ"סונתוני  2018-עיריית ירושלים מעל פי נתוני 

326 

, יחסי באופן נמוךרווחה מקרב תושבי מזרח ירושלים בהרשומים  שיעורש עולה 14 מתרשים
ששיעור נמוך זה קשור בין השאר להיקף  קיים חשש. שם המצוקות היקף את משקף אינוו

 היא הדבר משמעות, כמתואר בדוח זה. םלתושבי יםהמוצע רווחהההמצומצם של שירותי 
הרווחה אינם רשומים בהם ועל כן אינם מקבלים רבים מבין התושבים הזקוקים לשירותי ש

 .טיפול
327 

אושרו הקמת  2018-עיריית ירושלים מסרה בתשובתה כי במסגרת תקציבי החלטת הממשלה מ
שישה מרכזים להתמודדות עם עוני והדרה חברתית וכן תוכניות בנושא. לטענת העירייה, עם 

  המרכזים, יורחב משמעותית היקף השירות.פתיחת 
328 

המרכזים החדשים יצליחו עם הקמת כי  ,להבטיחהעירייה ומשרד העבודה והרווחה  על
עשוי להציף  . גידול זהלהתמודד עם הגידול הצפוי בפונים לשירותי הרווחהלשכות הרווחה 

תחומים שנמצאים כאמור  -צרכים נוספים של ילדים בסיכון, אנשים עם מוגבלות וקשישים 
להתייחס לצורך עליהם . 2018-בחוסר ניכר ואינם מטופלים במישרין בהחלטת הממשלה מ

יהיה  שניתןמנת  על, המעניםאת  להרחיבולצורך  הניהול"סים וצוותי העואת תקן  להרחיב
על העירייה גם לתת את הדעת על ביצוע איתור כנדרש.  במטופלים חדשים וקיימים לטפל

) למטופלים חדשים כדי שהמרכזים החדשים אכן יצליחו להביא להרחבת outreachויישוג (
 היקף המטופלים. 

 

✰ 
 

329 

הן על ידי  - ירושליםבמזרח  בשנים האחרונות מתבצעת פעילות רחבה לשיפור שירותי הרווחה
אין די בפעילות זו כדי לגשר על הפערים עולה כי  עיריית ירושלים והן בתמיכה ממשלתית. אולם

לאורך עשרות שנות הזנחה בתחום למערבה העצומים שנפערו בין שירותי הרווחה במזרח העיר 
סובל רוב גדול של  מהםשוהמצוקות הרבות  המעמיק, ובייחוד נוכח העוני העיר הרווחה במזרח

הוא מבורך, אך אינו  2018-צפוי עם ביצוע החלטת הממשלה מההשיפור אוכלוסיית מזרח העיר. 
סוגיות התשתית של מחסור בעו"סים  בענייןעונה על רבים מן הפערים שהוצגו בדוח זה, ובפרט 
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אנשים עם למותאמים לילדים בסיכון, ה ובשירותיםבמגוון תפקידים ודרגים, בלשכות רווחה 
  xxviקשישים.למוגבלות ו

330 

נמוך בהרבה מפוטנציאל  העיר בעת סיום הביקורת מספר התושבים המטופלים ברווחה במזרח
עיכובים  ישגדר -בשכונות חוץ ובפרט ,הטיפול בילדים בסיכון הוא חלקי וחסרכמו כן,  .הנזקקים

לעומת מספר מעטים ילדים במטפלת  360; התוכנית הלאומית ים בפעולות חיוניותממושכ
ביתיות לילדים -; ויש מחסור מתמשך במסגרות חוץלחלקם בעירביחס הילדים הנזקקים ו

בסיכון חמור. הטיפול החסר עשוי לעלות כדי הפקרת שלומם של ילדים וחסרי ישע, באופן 
 העתיד החברה במזרח ירושלים. גם המענועל עתידם  הן עלושישפיע הן על מוגנותם בהווה 

. לבסוף, ניכרבחוסר  השאינם מסוגלים לדאוג לעצמם לוק ולקשישיםלאנשים עם מוגבלות 
מחסור  ועומס מטופלים גדול במיוחד על כל עו"ס, כמו גם בתפקידים שונים מחסור בעו"סים

. בעיות אלה אינן חדשיםוהן קיימים  , הןבמטופלי הרווחה כדי לפגועבהם יש  ,בלשכות רווחה
, שאינה מתייחסת 2018יישום החלטת הממשלה משנת בעקבות משמעותי  שיפורללזכות צפויות 

 ולאוכלוסיות אלה. לנושאים במישרין
331 

העיר בשנים האחרונות  בתושבי מזרח והממשלה על אף הגידול בהשקעה של עיריית ירושלים
הן מבחינת כמות  - מעניקה העירייהבתחום שירותי הרווחה, בעת סיום הביקורת הטיפול ש

 :ואינו הולם את חלקם באוכלוסייהעדיין נתון בחוסר ניכר  -הרשומים והן מבחינה תקציבית 
במזרח העיר  ואולםהעירוניים בתחום הרווחה,  כרבע מהמשאביםמוקצים למזרח העיר 

מדובר . עולה שהעניים העיר מתושבי 61%-ו מתושבי העיר 38%מתגוררים לא רבע אלא 
 בשיעורקצאות ה. המשך ההמהותי יוןוהשומגשימות את עקרון  אינןאף ש ,בירותלא סבהקצאות 

הגידול הטבעי באוכלוסיית מזרח  בעקבותהעמקתם, הן אף הפערים אלא  זה משמעו לא רק קיבוע
לא נמצא שמשרד העבודה . יל להחמרתןעלול להוב בבעיות רווחהטיפול -שאי כך בשלהעיר והן 

והרווחה ועיריית ירושלים הכינו תוכניות פעולה לסגירת הפערים, ולו במסגרת תוכנית ארוכת 
 טווח.

332 

והצורך להגן על ילדים וחסרי ישע במציאות  המצוקות החריפות השוררות במזרח ירושלים נוכח
על עיריית  - שיענו על מצוקות אלהמתאימים המחסור היחסי בשירותי רווחה ובד בבד , זו

להפנות יתר תשומת לב ניהולית למזרח העיר ולפעול באופן אקטיבי כדי להמשיך ירושלים 
מזרח העיר למערבה בתחום שירותי הרווחה. על משרד העבודה והרווחה ולצמצם את הפערים בין 

אשר אזור מוכה עוני  -ירושלים מזרח ומשרד האוצר לתת את הדעת על מצבה הייחודי של 
ולפעול בשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים כדי לשפר  - במצבי סיכון שוניםאוכלוסייתו נתונה 

על עיריית ירושלים ומשרד העבודה חיים שם. את היקף השירותים המוצעים לתושבים ה
במזרח העיר היקפי הטיפול  להתאמת -גם אם ארוכת טווח  -להכנת תוכנית והרווחה לפעול 

על הגופים האמורים להתמקד בחוליות החלשות ביותר  .שםלמצוקות הספציפיות הקיימות 
רי ישע, ולפעול קודם בחברה, הנפגעות מהחוסר המתואר, ובראש ובראשונה ילדים נזקקים וחס

 ל כדי לסייע להם.וכ
 

 סיכום
333 

בכל החובות שהמדינה  ים ככללחב -מתושבי הבירה  40%כמעט  - תושבי מזרח ירושלים הערבים
קשה, בעוני  החי. אוכלוסייה זו החברתיות ככל האזרחיםלכל הזכויות  ם, וזכאיהםמטילה עלי

פערים עמוקים בכל תחומי החיים בינה ובין תושבי מערב העיר ושאר המדינה, ובכללם  וקיימים
מצד בעבר על רקע הזנחה בין היתר  שהיא מקבלת. זאתהחברתיים פערים ברמת השירותים 

עם  ממגע מאוכלוסיית מזרח ירושלים חלקיםלאומי של -המדינה ורתיעה על רקע פוליטי רשויות
-החליטה הממשלה (ב ,הביטחוני והאנושי שיש למצב זההכלכלי, כרה במחיר . מתוך ההרשויות

כלכלי של האוכלוסייה במזרח -לשיפור המצב החברתישנתיות -ות רב) לאמץ תוכני2018-בו 2014
בשנים החלו אכן ועיריית ירושלים . משרדי הממשלה והקצתה לשם כך תקציב ניכר ירושלים

מדובר בהחלטות אוכלוסייה זו. לשיפור שירותי החינוך והרווחה להאחרונות לפעול ביתר שאת 
ובמהלכים משמעותיים, ויש בהם כדי להתחיל ולשפר היבטים שונים בתחומי החיים של 
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האוכלוסייה במזרח ירושלים. שיפור מצבם של תושבי מזרח ירושלים ייטיב הן עם התושבים 
 ).Win-Winשל מצב בבחינת והן עם המשק והחברה הישראלית בכלל (

334 

למדינה יש  שבהםתחומים עם זאת, רשויות המדינה אינן מממשות את אחריותן כנדרש בכמה 
ילדים נזקקים הגנה על ועד סוף התיכון ובחינם;  , מגיל שלושאחריות על פי דין: חינוך לכול

בכמה היבטים מרכזיים בשירותי החינוך  גדר. זאת ועוד,-וחסרי ישע, ובכלל זאת בשכונות חוץ
חלקי ביותר, והן אינן פועלות די לתושבי מזרח ירושלים והרווחה, המענה של רשויות המדינה 

תלמידים במזרח ירושלים ל בהיקף נמוך מהנדרש על מנת לשפרו: לימוד השפה העברית
ם בבתי הספר מהתלמידים), ובפרט לאלה הלומדי 92%הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית (

מהתלמידים), שרבים מהם נאלצים ללמוד בבתי ספר אלה עקב  40%המוכרים שאינם רשמיים (
להשתלב התלמידים מחסור בכיתות לימוד בבתי הספר הרשמיים. כך פוחתים סיכוייהם של 

בשוק התעסוקה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט, וכן בלימודים גבוהים בישראל. בעתיד 
יפרו די הצורך את ההיקף והנגישות של שירותי הרווחה לתושבים נזקקים הרשויות גם לא ש

 ממזרח העיר, באופן שיינתנו ביחס הולם לניתן במערב העיר ולנוכח המצוקות החמורות במזרחה. 
335 

הרווחה ובפרט עיריית ירושלים, משרד החינוך ומשרד העבודה,  -על רשויות המדינה 
לפעול כל אחת בתחום אחריותה ובשיתוף פעולה על פי הנדרש כדי  -והשירותים החברתיים 

בהם למדינה יש אחריות שבתחומים ובפרט  לשפר את שירותי החינוך והרווחה במזרח ירושלים,
 לפעול בשיתוף עיריית ירושלים ומשרד העבודה והרווחהעל בכלל זה, מפורט בדוח זה. כ על פי דין

-בשכונות חוץ סיכוןרת ישראל וצה"ל למימוש אחריות המדינה להגנה על ילדים במצבי משט
המצוקות והפערים העמוקים מחייבים שהרשויות יפעלו כפי שאף הכירה בכך הממשלה,  גדר.

כלכלי של האוכלוסייה במזרח ירושלים, ובכך לחזק -בדחיפות על מנת לשפר את מצבה החברתי
 רתי של ירושלים ושל המדינה כולה. גם את חוסנה הכלכלי והחב
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i  עוינות תחושתבין ו בישראל כלכלית להשתלבבין רצון : מגמות שתי בין החברה המזרח ירושלמית נעה 

 הפעילות לשיפור מצב שלואף את ההשפעות האפשריות מדגישות את החיוניות  אלהמגמות  .שייכות וחוסר
 .של אוכלוסייה זו כלכלי-החברתי

ii   לימודי עלויות כיסוי לצורךהעירייה ומשרד החינוך לא הגיעו להסדרים כספיים עם בתיה"ס המוכש"רים 
 ., בהתאם לפסיקת בג"ץתלמידיםה של היסוד

iii   הזדמנות לקדם את שילובם של תושבי מזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים המדינה מחמיצה
 .באמצעות הקניית ידיעת השפה העברית לתלמידים

iv  טיפול מהיר ומתאים להגיש שתאפשר להן  ,העירייה והמשטרה לא הסדירו ביניהן שיטת פעולה מתואמת
 ל צה"ל.גדר, ולא הסדירו זאת מו-סיכון בשכונות חוץבמצבי לילדים 

v  האוכלוסייה צורכי את תואמות אינן, סבירות לאהמשאבים לשירותי הרווחה במזרח ירושלים הן  תוהקצא 
 .המהותי השוויון עקרון את מקיימות אינן אף, ולכן גודלה ואת

vi   חסרי ישע ללילדים ו מפחיתה מאחריות המדינה, ובכלל זה העירייה, לספקההפרדה שיוצרת הגדר אינה
השיפוט שלה, את ההגנה הדרושה להם במצבים  שבתחוםגדר -תושבי ירושלים, המתגוררים בשכונות חוץ

 . סיכון מיידי של
vii  עוינות תחושתבין ו בישראל כלכלית להשתלבבין רצון : מגמות שתי בין החברה המזרח ירושלמית נעה 

 הפעילות לשיפור מצב של השפעות האפשריותואף את ה מדגישות את החיוניות מגמות אלה .שייכות וחוסר
 .של אוכלוסייה זו כלכלי-החברתי

viii  והשירותים במזרח ירושלים ירוד לעומת מערבה. גם השתתפות האוכלוסייה בחיי  תשתיותמצב רוב ה
 הכלכלה והתעסוקה של העיר מועטה, והדבר מדגיש את הצורך העמוק בשירותים חברתיים.

ix  צפוי להימשך גם בשנים הקרובותבכיתות לימוד במזרח ירושלים מחסור ה. 

x   לתלמידים ולילדי הגן לממש את זכותם לחינוך חינם במוסדות החינוך על העירייה ומשרד החינוך לאפשר
 .הרשמי, ולחלופין במוסדות מוכש"רים

xi   משיפור הוראת העברית בבתי הספר יצאו נשכרים הן תושבי מזרח ירושלים והן המשק והחברה הישראלית

 .) Win-Winשלמצב  בבחינת(בכלל 

xii  לעברית המזערימשרד החינוך את שעות התקן ה מקצמהתלמידים במזרח ירושלים  8%-לכ רק. 
xiii   התלמידים במזרח ירושלים  66,000על משרד החינוך להרחיב ככל שניתן את היקף לימודי העברית בקרב

 .הלומדים לפי התוכנית הפלסטינית
xiv  מדינה מחמיצה הזדמנות לקדם את שילובם של תושבי מזרח ירושלים בתעסוקה ובלימודים גבוהים ה

 .עות הקניית ידיעת השפה העברית לתלמידיםבאמצ
xv   על משרד החינוך לפעול ליישום מערך המדידה וההערכה של הלימודים בכל בתיה"ס הרשמיים

 .והמוכש"רים במזרח ירושלים
xvi   .ההשקעות במסגרת החלטות הממשלה אינן מתייחסות לתחומים רבים בשירותי הרווחה במזרח העיר

ול בהיקף השירות בין מזרח העיר למערבה ולשאר הארץ, בפרט נוכח הצרכים בתחומים אלה שורר פער גד
 .הייחודיים של האוכלוסייה

xvii  העירייה לא מתפקדת כאן בכלל, ו... אין מי שמגן עלינו... אנחנו בלי חוק ..."אין אצלנו אף אחד שדואג לסדר
 .)ילדים ארבעהל ואםנשואה  ,, מורה50בת (תושבת קבע אין שירותים" 

 xviii   כדי להוציאו משם ולהחזירו למסגרת החסות גדר -בשכונות חוץצורך להגיע למקום מגורי הקטין כשעולה
 המאפשר את ביצוע הפעולה הזאת.בית משפט, אין במציאות הנוכחית כל מנגנון בצו  שבה הושם

xix   חסרי ישע ללילדים ו קמפחיתה מאחריות המדינה, ובכלל זה העירייה, לספההפרדה שיוצרת הגדר אינה
השיפוט שלה, את ההגנה הדרושה להם במצבים  שבתחוםגדר -תושבי ירושלים, המתגוררים בשכונות חוץ

 סיכון מיידי. של
xx  דומה ילד של מסיכוייו פי שניים קטנים 360של ילד בסיכון ממזרח ירושלים לקבל טיפול בתוכנית  סיכוייו 

 .העיר במערב
xxi   ביתיים לילדי מזרח -למשרד העבודה והרווחה מענה למחסור בפתרונות חוץ הביקורת לא היהבמועד סיום

 .טרם גובש סופית 8 - 6 בני, וגם המענה לילדים 6 - 0 בניירושלים 
xxii   מזרח ירושלים אנשים עם מוגבלות וקשישים מבשלבי הטיפול והשיקום שמחוץ לכותלי לשכות הרווחה

 הולם את חלקם באוכלוסייה ואת הצורך הקיים.מקבלים היקף שירותים שאינו 
xxiii   27%-רק כ מוקצים , למזרח העירשל עו"סים תקן משרות של ומבורכתגם לאחר תוספת משמעותית 

 .עירב הרווחה מטופלי מכלל 39%-כ הםהרווחה במזרח ירושלים  שמטופלי אף ,"סים בעירהעו ממשרות
xxiv   בממוצע שטח שהוא יותר מכפול בגודלו מהשטח שמשרתת לשכה במזרח ירושלים משרתת כל לשכת רווחה

. רמת הנגישות ללשכות הרווחה שבמזרח העיר נמוכה, ועלולה למנוע מתושבים הנזקקים לשירותי הבמערב
 הרווחה לפנות לקבלתם.

xxv   נוכח המצוקות במזרח ירושלים, על משרד העבודה והרווחה ועיריית ירושלים לפעול יחד כדי להבטיח
 .את השלמת החוסריםשנתי -הלך רבבמ

xxvi  הוא מבורך, אך אינו עונה על סוגיות התשתית של מחסור  2018-השיפור הצפוי עם ביצוע החלטת הממשלה מ
לילדים בסיכון, לאנשים עם מוגבלות  ובשירותים המותאמיםם, בלשכות רווחה בדים סוציאליבעו

 ולקשישים.
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 טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

 פרסומם ללא נטילת רשות מטעם המבקר. מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המדינה 

 ].נוסח משולב[ 1958-ח''התשי, לחוק מבקר המדינה) 3)(א(28אסור על פי סעיף 

 טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים
 תקציר

 

 רקע כללי
 

. 2מתושבי העיר ירושלים 38%-תושבים, שהם כ 319,000-מתגוררים כ 1בשכונות מזרח ירושלים
 1967-במפקד האוכלוסין שהתקיים ב ושהתפקד ,שהותם בישראל של תושבי מזרח ירושלים

 19523-התשי"ב, ת קבע על פי חוק הכניסה לישראלישיבלעשית מכוח רישיון התאזרחו, נ לאו
מתושביה הערבים של ירושלים מתגוררים בשכונות  97%-כ .חוק הכניסה לישראל) -(להלן 

  תושבים ארעיים. 3,000-תושבי קבע, וכ 294,000-מהם הם אזרחים, כ 22,000-כ :מזרח העיר
 

חוק האזרחות) קובע כללים למתן אזרחות ישראלית,  -(להלן  1952-חוק האזרחות, התשי"ב
אשרות ורישיונות  שקובע כיואילו מעמד של תושב קבע מוסדר באמצעות חוק הכניסה לישראל, 

. תושבי קבע תושב קבע) -(להלן  ויישיבה בישראל ניתנים על ידי שר הפנים ומי שהוסמך על יד
חייבים בכל החובות שהמדינה מטילה וזכאים כמעט לכל הזכויות המגיעות במדינת ישראל 

רשות  למעט, למשל, הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת והזכות לשאת דרכון ישראלי. ,לאזרחים
רשות האוכלוסין), כיחידת סמך עצמאית של משרד הפנים,  -האוכלוסין וההגירה (להלן 

על הטיפול בבקשות של אנשים למתן מעמד של אזרח או של תושב קבע.  ,בין היתר ,מופקדת
שימש  2016עד דצמבר  2010מינואר  כשר הפנים. בתקופת הביקורת כיהן מר אריה מכלוף דרעי

שימש מ"מ המנכ"ל  2017. ממועד זה ועד יוני מנכ"ל רשות האוכלוסיןמר אמנון בן עמי בתפקיד 
 יוסף.-שלמה מור פרופ' שמש בתפקיד המנכ"למ 2017מר אמנון שמואלי, ומיולי 

 

חוק  -להלן ( 1995-מרבית ענפי הביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה
בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות  והזכאות לביטוח ,הביטוח הלאומי) חלים על "תושב ישראל"

חוק הביטוח לעניין  "ושבת"ניתנת ל ,חוק ביטוח בריאות) -להלן ( 1994-ממלכתי, התשנ"ד
נבחנת  זהתושבות לעניין חוק ו ,חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב ישראל .הלאומי

מגורי קבע  ,שנקבעו בפסיקה וכוללים, בין השארפי תשתית עובדתית ומבחנים משפטיים  על
מתושבי מזרח  ,000287 היו 2018-ב ,על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי .4בתחומי מדינת ישראל

 .5לפי חוק ביטוח בריאותותושבים לפי חוק הביטוח הלאומי  ירושלים
 

נועד ו וכן מתוקף חוקים נוספים המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי
להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי 

יוסף כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי -שימש פרופ' שלמה מור 2017ועד ינואר  2012-מלקיומן. 
שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  .מנכ"לכ משמש מר מאיר שפיגלר 2017ומנובמבר 

. בתקופת הביקורת 6והרווחה) ממונה על ביצועו של חוק הביטוח הלאומי שר העבודה -(להלן 
  כיהן ח"כ חיים כץ כשר העבודה והרווחה.

 
 

  

                                                           
תייחס לתיאור השכונות הערביות בירושלים ולתושביה הערבים מ"מזרח ירושלים", בדוח ביקורת זה,   1

 בלבד.
 . 9.5.18), 2015-2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת, לקט נתונים לרגל יום ירושלים (  2
 .424) 2, פ"ד מב (נ' ראש הממשלה ושר הפנים עווד מוברק 282/88בג"ץ   3
 .)27.3.17, (פורסם במאגר ממוחשבנג'אתי קואס נ' המוסד לביטוח לאומי  65521-09-14עב"ל (ארצי)   4
 .2018ני מינהל מחקר ותכנון מערכות מידע במוסד לביטוח לאומי מאוגוסט נתו  5
 . לחוק הביטוח הלאומי 400סעיף   6



 - 2 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

 ביקורתהפעולות 
 

בדק משרד מבקר המדינה את טיפול המדינה בנושא מעמדם  2018ספטמבר -בחודשים פברואר
הנושאים האלה: המדיניות הממשלתית האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. הבדיקה כללה את 

בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים; שירותי רשות האוכלוסין במזרח ירושלים; 
וקביעת מעמד תושבות בידי המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת זכויות סוציאליות. הביקורת 

ד הפנים נערכה ברשות האוכלוסין ובמוסד לביטוח לאומי. בדיקות השלמה נערכו במשר
 ובמשרד המשפטים.

 

-תושבים בשכונת א 2018במסגרת עבודת הביקורת ראיינו נציגי משרד מבקר המדינה באפריל 
 .טור במזרח ירושלים

 
 

 הליקויים העיקריים
 

 המדיניות הממשלתית בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים
 

לא נקבעה מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. כי  נמצא
, באמצעות רשות שרממונה על ביצוע חוק הכניסה לישראל, לא קבע מדיניות כזו. הההפנים, שר 

ה את תלא מיפוהרשות ע עבודת מטה כתשתית לקביעת מדיניות, והאוכלוסין, אף לא יזם ביצ
את  הולא ניתח -(ראו להלן) למשל אלה שעלו בפסיקה  -זה  הסוגיות המרכזיות בנושא

על חיי התושבים. גם שר העבודה והרווחה,  לכתםעויות ההסדרים הקיימים ואת השמשמ
שממונה על ביצועו של חוק הביטוח הלאומי, לא יזם קביעת מדיניות כזו, וכך גם הנהלת המוסד 

טחון לאומי במשרד ראש הממשלה, לבימשרד המשפטים ובמטה לביטוח לאומי. הביקורת ב
העלתה שגם הם לא יזמו עבודת מטה כאמור. באין מדיניות  ,המעורבים אף הם בתהליכים אלו

ממשלתית כוללת, מרכז הכובד של ההכרעה בסוגיות האמורות היה, הלכה למעשה, בידי 
 .המערכת השיפוטית

 

 פסיקה נסיבתיתעקבות נוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי ב שינוי
על רקע היעדר גיבוש מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח 

רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי אוסף של נהלים הקשורים להיבטים  ניסחוירושלים, 
שונים של הסוגיה, ואלה משמשים מעין מדיניות ממשלתית. ואולם, שלא כמו מדיניות 
המתגבשת באופן סדור, על בסיס עבודת מטה מקיפה הכוללת גם היבטים חוקתיים, כמו הזכות 

הוק, בסד -החלטות שהתקבלו אדם בעקבות התגבשו הנהלילבריאות ולשלמות המשפחה, 
שליבונה נכפה על המדינה או לצורך  ,הזמנים של ההליך המשפטי ובהתייחס לסוגיה מסוימת

מדיניות כוללת לאחר בחינה אינם תחליף ראוי ליישום הכרעות שיפוטיות. דפוסי החלטה אלו 
ניים, תקציביים יסודית של מכלול ההיבטים הרלוונטיים, ובהם היבטים חוקתיים, מדי

  .ומוניציפליים
 

למעמדם וזכיותיהם של תושבי מזרח  הקשורותריבוי פסיקות בתי המשפט בשאלות עקרוניות 
 -והשינויים שנדרשים רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי לעשות בנוהליהם  ירושלים
קיימת בהיעדר עבודת המטה המקיפה כאמור, המסגרת המשפטית הרלוונטית הכי  מלמדים

אינה  -מהוראות החוקים ועד נוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי  -בסוגיה זו 
 לסוגיות יסוד בתחום מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. מספקת מענה שלם וקוהרנטי

 

תושבי מזרח ירושלים נאלצו לפנות לערכאות שיפוטיות כדי לממש את זכויותיהם למעמד 
באופן קשה ביותר,  עיתים, לתפוגע מציאות זומעמד זה. מ הנובעותאזרחי וזכויות נוספות 

י באפשרות שנותנת המדינה לתושבי מזרח ירושלים למצות את זכויותיהם כתושבי קבע, וכמ
 שהוקמה מדינת ישראל.לפני ץ שנים שמשפחותיהם התגוררו באר



 - 3 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

 

 היעדר שקיפות בנוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי
פרסמו עגנו בנוהליהם ולא כי המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין לא  הביקורת העלתה

 ולעניין השבת הרישיון לישיבת קבע 7בציבור שינויים במדיניותם, לעניין תושבי השטח המיוחד
קיימת אפשרות  .פעלו שלא על פי חובתם בדין , ובכךפגה ורכש אזרחות זרה ושתושבותלמי 

סבירה שבשל חוסר הידיעה על שינויי המדיניות לא פעלו תושבי מזרח ירושלים למיצוי 
שבותם פגה זכויותיהם של תושבי השטח המיוחד ושל מי שתונפגעו קשות זכויותיהם, ובכך 

 ורכשו אזרחות זרה.

 

 א לחוק האזרחות4פגיעה ביכולת לממש את הזכות לקבלת אזרחות לפי סעיף 
האזרחות  א לחוק4בקשת התאזרחות לפי סעיף בדבר כללים לא קבעה רשות האוכלוסין עלה כי 

מזרח תושבי מנמנעת בכך  .התנאים להגשתה, המסמכים הדרושים לבחינתה והליך הטיפול בה -
נפגעת אפשרות סבירה להגיש בקשות מכוח סעיף זה בחוק, שנותר כאות מתה, ו ירושלים

 סעיף.לממש את הזכות לקבל אזרחות על פי התנאים שנקבעו באותו של חלק מהם  םיכולת

 

 שירותי רשות האוכלוסין במזרח ירושלים
 

  הזכאות לקבל שירות רק בלשכה במזרח העיר
האוכלוסין מגבילה את מתן השירותים לתושבי מזרח ירושלים ללשכת אוכלוסין אחת רשות 
, העירשבמערב ואינה מתירה להם לקבל שירות בלשכה אחרת, לרבות זו  - במזרח העיר -בלבד 

רק  ללא קשר למקום מגוריהם. רשאים לקבל שירות בלשכות שונותה אזרחי המדינהמ להבדיל
חידוש תעודות מעבר בלבד,  אחדבעניין פשרה הרשות מתן שירות בעקבות הגשת עתירה לבג"ץ א

 .לתושבי מזרח ירושלים גם בלשכות אחרות ,8ביומטריות

 

  הנגשת שירותים מקוונים בשפה הערבית :שירות מרחוק
 שירותים מקוונים .ערבית היא ירושלים מזרח תושבי של, היחידה עיתיםול, העיקרית שפתם

לשירותים של לשכת נזקקים ה ,תושבים אלהלעשויים לשפר את רמת השירות בערבית 
אלה והמידע בעניינם אינם  שירותים. ואולם, האוכלוסין בתכיפות רבה יחסית לאזרחי המדינה

 תור להזמין אפשרות אין כן וכמו, הממשלתי והמידע השירותיםניתנים במלואם בערבית באתר 
ההנגשה הלקויה של שירותים ממשלתיים בערבית פוגעת . בערבית ביומטרי תיעוד להנפקת

בזכותו של חלק מהציבור במזרח העיר לקבל שירותים מרשות האוכלוסין ולמצות את זכויותיו 
 ולעתים אף מייקרת את השירות עבורם.

 

  לקבלת תור בלשכת מזרח ירושלים ממושכתהמתנה 
בבקשות ו להתאזרחות ותשלבי הטיפול בבקשנמצא שרשות האוכלוסין לא קבעה תקן למשך כל 

, אף לא למשך הזמן שבין אחמ"ש קבע) -(להלן  9בן הזוג תושב אזורש במקרהלאיחוד משפחות 
 קביעת התור לבין המועד שייקבע להגשת הבקשה.

  

                                                           
 .ירושליםשטח שבין גדר ההפרדה ובין התחום המוניציפלי של ה  7
היא תעודת זהות ישראלית ומסע שאינה דרכון, והיא  1952-תעודת מעבר על פי חוק הדרכונים, התשי"ב  8

ניתנת למי שאינו אזרח ישראלי, או למי שאזרחותו נתונה בספק או בלתי מוגדרת; במקרים מיוחדים היא 
תיעוד הכולל  הואתיעוד ביומטרי (תעודת זהות, דרכון ותעודת מעבר), . ניתנת גם לאזרח ישראלי לפי בקשתו

שתי  שבואלקטרוני  במסמך זיהוי ביומטרי כולל שב. אמצעים ונתונים ביומטריים ייחודיים לכל אדם
 טביעות האצבע ותצלום הפנים של התושב. 

היא: כל אחד  2003-ההגדרה של "אזור" על פי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), התשס"ג  9
 יהודה והשומרון וחבל עזה. מאלה
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 ויוכל שבו למועד עד וחצי כשנתיים להמתין יםנדרש ירושלים מזרח יתושב כי הביקורת העלתה
הביקורת העלתה  .העיר במזרח האוכלוסין בלשכת ישראלית אזרחות לקבל םקשתב את להגיש

המועד הפנוי הקרוב ביותר לצורך הגשת בקשה להתאזרחות בלשכת מזרח  2017באוקטובר כי 
העלתה כי המועד הפנוי  2018בדיקת משרד מבקר המדינה ביולי . 2019בפברואר היה ירושלים 

  .2021בקשה להתאזרחות היה בינואר הקרוב ביותר לצורך הגשת 
 

פרק זמן של שנתיים וחצי, רק לצורך הגשת בקשה להתאזרחות, חריג בחומרתו ובלתי סביר 
העיכוב החריג בטיפול בבקשות להתאזרחות הנמשך זה כמה שנים, ללא נקיטת  לחלוטין.
על ידי הרשות למציאת פתרון הבעיה, עלול להתפרש על ידי תושבי מזרח  משמעותיותפעולות 

הפערים בעניין זה משקפים  .ירושלים כמדיניות שנועדה להקשות עליהם לקבל מעמד של אזרח
 שירותים בתחום המעמד לתושבי מזרח ירושליםנקת בכל הנוגע להעבעבודתה חמור כשל 

החלה הרשות לנקוט  מאז תחילת כהונתו של מנכ"ל הרשות הנוכחי .ופוגעים באמון הציבור בה
 .אלוהטיפול בבקשות  פעולות לשיפור

 

באמצע יוני  10הגדולות הלשכות בארבע ביומטרי תיעוד להנפקת תור להזמין שביקש מיעלה כי 
, זומן בתוך כחודש בממוצע לכל היותר, בעוד שתושב מזרח ירושלים נאלץ 2018ובאוקטובר 

העיר), בחיפה ובבאר שבע עמדו  מרכזבתל אביב, בירושלים ( להמתין בממוצע כמעט חצי שנה;
תורים פנויים במהלך שלושת החודשים  10,000-יותר מ 2018לרשות הציבור באמצע יוני 

פער בעוד שבלשכת מזרח ירושלים נתפסו כלל התורים הפנויים במהלך התקופה הזו.  העוקבים,
משקף אפליה של תושבי מזרח ירושלים אל מול מי שזכאי לקבל שירות בלשכות שנבדקו,  זה

 בבואם לממש את זכותם לקבל מהמדינה תיעוד ביומטרי.
 

 לשכת האוכלוסין במזרח ירושליםבהמתנה בתור 
עד ארבע שלוש נדרש להמתין בתוך מתחם הלשכה  מזרח ירושלים תושב כי הביקורת העלתה

, פרק זמן זה אינו כולל זמן המתנה נוסף לצורך כניסהזו.  שעות לצורך קבלת שירות בלשכה
כי משך זמן . עוד נמצא יותר משעהאורך  על פי עתירה שהוגשה לבג"ץ,ש למתחם הלשכה

בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים בבקשות למרשם ולדרכונים הוא ההמתנה לקבלת שירות 
דקות בממוצע),  39דקות בממוצע) בהשוואה לארבע הלשכות הגדולות ( 73ארוך במידה ניכרת (

דומה ומספר מקבלי השירות נמוך יותר  -ממוצע למתן השירות עצמו אף על פי שמשך הזמן ה
 .מבין כל הלשכות האחרות

 

קשים,  בתקופת הביקורתתנאי ההמתנה וזמני ההמתנה בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים 
ואינם הולמים תנאים לקבלת שירות מטעם מדינה המקפידה על זכויותיהם של תושביה 

  ואזרחיה.
 

 משכי הטיפול בבקשות לקבלת מעמד
 רובן, מעמד לקבלת ירושלים מזרח תושבי של בקשות 2,500-כ היו הביקורת במועד

 מאז שנים כמה שחלפו אף, הסתיים טרם בהן הטיפולו 2016-2014הוגשו בשנים ש, להתאזרחות
. מציאות זו משקפת שיהוי ניכר ובלתי סביר בטיפולה של ירושלים מזרח ללשכת הוגשו שהן

  רשות האוכלוסין בבקשות אלו, הפוגע במגישי הבקשות.

  

                                                           
 לשכת ירושלים (מרכז העיר); לשכת תל אביב; לשכת חיפה; לשכת באר שבע.  10
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 האוכלוסין לשיפור השירות בלשכת מזרח ירושליםפעולות הנהלת רשות 
) 640ת מהן (בקשות להתאזרחות שטרם טופלו, כחמישי 3,000-היו בלשכה כ 2017בנובמבר 

נמצא כי  .בקשות לרישום קטין שלא טופלו 1,500-; באותה עת היו בלשכה כ2014-הוגשו עוד ב
מטה מינהל האוכלוסין גיבש תוכנית עבודה שבה הציב יעד לצמצום כל הפיגור בטיפול בבקשות 

היעד האמור לא הושג ולא טופלו, אולם  2014-להתאזרחות שהוגשו ללשכת מזרח ירושלים ב
כי  עלהולא טופלו. עוד  2014-מהבקשות שהוגשו ב 20%-הרשות קיבלה החלטות רק בכלל: 

עבודה לצורך צמצום הפיגורים בטיפול בבקשות לאחמ"ש קבע  יתתוכנהרשות לא גיבשה 
 .ן עד למועד סיום הביקורתולרישום קטי

 

 55מתוך  10( 2018שכמעט חמישית מהעובדים שהועסקו בלשכה בפועל במאי  הביקורת העלתה
 עיתיםול ,שפתם העיקרית של תושבי מזרח ירושלים ,כאמור. עובדים) אינם דוברים ערבית

  השירותים בערבית.ולפיכך גוברת החשיבות למתן  ,היא ערבית ,היחידה
 

פעלה רשות האוכלוסין בתקופת כהונת מנכ"ל הרשות הנוכחי,  בייחודו ללו,במהלך השנים ה
רמת השירות בלשכה הן בהיבט הפיזי של תנאי ההמתנה והן בהיבט של משך הטיפול  לשיפור

הגדלת כוח ועל ידי  על ידי מעבר ללשכה גדולה ומרווחת יותר ,, בין היתרבבקשות לקבלת מעמד
ימת באופן מתן השירות, אולם השירות שניתן אדם של הלשכה. פעולות אלה הביאו להטבה מסו

 לנוכחביתר חלקי הארץ.  לאזרחיםמזה הניתן  בהרבהלתושבי מזרח ירושלים עדיין נחות 
 שימושלנוכח , ירושלים מזרח לתושבי רצון משביעת שאינה ברמה שנים במשך שירות הענקת

 על עברית דוברת האינ, הגדול שבחלקה לאוכלוסייה המותאמים האדם כוח במשאבי יעיל לא
 רשות כי חשש עולה, בלשכה הרב לעומס שנים במשך מספקים פתרונות היעדרלנוכח ו בוריה

 .ירושלים מזרח לתושבי ותכליתי יעיל שירות להעניקכדי  בנחרצות די פעלה לא האוכלוסין
 

ידי המוסד לביטוח לאומי לצורך הענקת זכויות על קביעת מעמד תושבות 
 סוציאליות

 

  משך הטיפול בבקשות להכיר בתושבות לפי חוק הביטוח הלאומי
משכי הזמן את המוסד לביטוח לאומי טרם הגדיר , 2018כי במועד סיום הביקורת, יולי  עלה

 .המרביים לשלבי הטיפול בבקשות על ידי מחלקת תושבות
 

  תושבותנתוני המוסד לביטוח לאומי על הליך הטיפול בבקשות 
מערכות  כמהנמצא שהמידע על טיפול בבקשה לתושבות מנוהל במוסד לביטוח לאומי באמצעות 

באמצעות מספר בקשה המאפשר לעקוב אחר  זו לזומקושרות  אינןמידע, אולם מערכות אלו 
אפשר -אימנתוני המוסד לביטוח לאומי כי  עוד עלההטיפול בבקשה לכל אורך שלבי הטיפול בה. 

ה כלל הליך , ולדעת מ2017-2014 שהוגשה בשנים לקבל מידע פרטני לגבי כל בקשה ובקשה
ה שקיבלה מחלקת הטיפול בה, לרבות אם היא טופלה על ידי מחלקת תושבות, מהי ההחלט

 .ומהן תוצאות החקירהזהות מבצע החקירה תושבות, אילו בקשות הופנו לחקירה, 

 

 הכרה בתושבי מזרח ירושלים כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי בעקבות הליכים משפטיים
שהגישו תושבי מזרח ירושלים לבתי משפט  ,תוצאות ההליכים המשפטיים בעניינן של תביעות

על החלטות של המוסד לביטוח לאומי בדבר הכרה בהם כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי 
בית המשפט את טענות קיבל כי בכמחצית המקרים  ותמלמד ,ואשר ניתן בהם פסק דין

של להכיר בתושבות  המוסד לביטוח לאומיהחליט המכריע של המקרים  םברוב .התובעים
שיהוי בקבלת  הייתהלהגשת התביעות  עיקריתהתובעים, רק לאחר הגשת התביעה. הסיבה ה

 ההחלטה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
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  פרסום נוהלי המוסד לביטוח לאומי בנוגע לקביעת תושבות-אי
מפורסמים  אינםת תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי כי הקריטריונים לקביע הביקורת העלתה

הדרישה לבדיקת תושבות והליך הבדיקה עצמו הכולל  ,על ידי המוסד לביטוח לאומי. כמו כן
 באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.  אינם מצויניםאפשרות לביצוע חקירה 

 

  חקירותהמשך זמן 
מחברות החקירה הפרטיות להעמיד לרשותו חוקרים המוסד לביטוח לאומי אינו דורש נמצא כי 

התשומות שהתכוון המוסד ן מ במידה רבהקיום התנאי גורע -. איבמספר שנקבע בתנֵאי המכרז
לביטוח לאומי להפנות לביצוע החקירות, דבר העלול לפגוע בטיפול של המוסד בניהול החקירות 

שכן אפשר  ,ע בשוויוניות של הליך המכרזיש בכך כדי לפגו ,בעניינן של התביעות שהוגשו. כמו כן
 כי תנאי בעניין הצוות המקצועי שנדרשו המציעים להעמיד מנע התמודדות של מציעים אחרים.

 

  חקירותהקבלת החלטות במוסד לביטוח לאומי על סמך ממצאי 
נשענת עליה שבתשתית הראייתית  תפוגעחשובים קלטות שמע וקבלת סרטים -כי אי עלה

אם להכיר במעמד של תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי החלטת מחלקת תושבות בשאלה 
פערים זכאותם של תושבי מזרח ירושלים לביטוח בריאות ולזכויות סוציאליות. ומשפיעה על 

הכרה במעמדם של תושבי מזרח ה נושאמשפיעים גם על החלטת רשות האוכלוסין באלו 
בנוגע למעמד מחלקת תושבות מגבשת ומקבלת את החלטתה  יוצא אם כן, שככלל ירושלים.

על פעולות החקירה של חברות החקירה הפרטיות וממצאיהן, בלי שיש  מגיש הבקשה בהסתמכה
 .למעט כאשר נפתח הליך משפטי ,הראייתית הנדרשת ל התשתיתלכ בידיה

 

  חקירותהעדר אמצעי פיקוח ובקרה ראויים על יה
אמצעי פיקוח מספקים ופעולות בקרה כי המוסד לביטוח לאומי לא נקט  הביקורת העלתה

 אגב שמירהמתנהלות המבוצעות במיקור חוץ וכי חקירות  ,יזומות כדי לוודא כי נהליו נאכפים
שהחקירות נוהלו ללא דעות מוקדמות ובאופן הגון  . בין היתר, לא נבדקתקיןהמינהל העל כללי 

 .ללא חקירת קטיניםו

 

ה או נוהל, בנוגע החקירה הפרטיות הנחיהמוסד לביטוח לאומי לא העביר לחברות כי  עלה
כמו כן, ולעיבוד נתונים.  ו, לאימותנו, לסימופולאבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסו

הלי ופעולות פיקוח ובקרה בנוגע לקיום נשום המוסד לביטוח לאומי לא נקט  2017-2014בשנים 
המוגן על פי חוק הגנת י חברות החקירה הפרטיות, הכולל מידע פרטי אבטחת המידע ביד

 .ביקורות במשרדי החברות ודרישות למסמכיםלא ערך ובכלל זה  1981-התשמ"א ,הפרטיות
 
 

 ההמלצות העיקריות
 

בדבר מעמדם האזרחי של תושבי  לגבש מדיניות כוללתשר הפנים בפרט  בכלל ועל הממשלה על
ירושלים, ועל סמך אותה מדיניות ליזום תיקוני חקיקה ושינויים בהוראות המינהליות. מזרח 

על שר הפנים לקיים עבודת מטה מקיפה עם משרד המשפטים ועם המוסד לביטוח לאומי, 
את כלל ההיבטים של תחום המעמד והסוגיות שעלו בפסיקה ובעתירות  ,בין היתר ,שתכלול

הממשלה הצעה בדבר מדיניות ממשלתית כוללת, לצורך דיון  התלויות ועומדות, ולהביא לפני
יש השלכות כבדות משקל על מהלך חייהם  זהוהחלטות בדבר אימוצה. כיוון שלסוגיות בתחום 

לשקול קבלת התייחסות של התושבים וגורמים של תושבי מזרח ירושלים ועל זכויותיהם, יש 
 .מקרב החברה האזרחית

 

בנוגע  הליהם את השינויים במדיניותםורשות האוכלוסין לעגן בנעל לאומי ועל המוסד לביטוח 
למי שתושבותו פגה ורכש אזרחות  תושבי השטח המיוחד ולעניין השבת הרישיון לישיבת קבעל

 , ולפרסמם בציבור ללא דיחוי.זרה
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לחוק א 4על רשות האוכלוסין לקבוע תנאים ודרישות להגשת בקשת התאזרחות לפי סעיף 
לאפשר  כךוולפרסמם, וכללים לטיפול בבקשות אלה, באופן תכליתי, יעיל ושקוף, אזרחות ה

 זה. הגשת בקשות להתאזרחות על פי סעיףמיצוי זכויות ו
 

 על רשות האוכלוסין לבחון בהקדם בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה, הענקת שירותים נוספים
  .בהקדם האפשרי לתושבי מזרח העיר בלשכות נוספות האפשריים

 

להנגשת שירותיה גם בשפה הערבית: באתר השירותים  להמשיך ולפעולעל רשות האוכלוסין 
והמידע הממשלתי, במערכת לזימון תורים ובעמדות לשירות עצמי. כמו כן עליה להציב עמדות 

 יחידת ממשל זמין.לשירות עצמי בלשכת מזרח ירושלים. כל זאת בסיועה של 
 

פעולות הנדרשות לצורך מתן מענה בפרק זמן סביר את העל רשות האוכלוסין לנקוט לאלתר 
זה לקבוע מהו  , ובכללולאיחוד משפחות קבע להתאזרחותלבקשות של תושבי מזרח ירושלים 

 לוודא במטרהליצור מנגנון של מעקב ופיקוח עליה  ;פרק הזמן הנדרש לכל שלב משלבי הטיפול
 שלשכת מזרח העיר עומדת בפרקי הזמן שייקבעו.

 

על רשות האוכלוסין להמשיך בפעולותיה לשיפור השירות ולהשגת שוויון בין מקבלי השירות 
עוד עליה  , לרבות בכל הנוגע לזמינות תורים.לשכות האוכלוסיןבלשכת מזרח העיר לבין שאר 

, בתנאים יכותי בלשכת מזרח העירלפעול לכך שתושבי מזרח ירושלים יקבלו שירות יעיל וא
ההמתנה. כמו כן  בהיבט של משך זמן בייחודשבהם מקבלים שירותים שאר אזרחי המדינה, 

 .עליה לשפר את הנגישות לבאים ללשכת מזרח ירושלים
 

 2018-משרד מבקר המדינה מברך על פעולותיה של הנהלת רשות האוכלוסין לשיפור השירות ב
עם זאת, על הנהלת רשות האוכלוסין להמשיך  ת במזרח ירושלים.תיחת לשכה נוספלרבות פ

 ובכלל זה ,ולאורך זמן ברמת השירות הניתן לתושבי מזרח ירושליםממשי ולפעול ליצירת שינוי 
ותהליכי תהליכי העבודה לבחינת  של ההמלצות שהוגשו לה אופן היישוםלבחון את  יהעל

 ליישוםעבודה מפורטת  תוכניתבהקדם האפשרי ולגבש  בלשכת מזרח ירושליםהשירות 
 תוכניתעל מנכ"ל רשות האוכלוסין לכלול בעוד ההמלצות לרבות קביעת לוחות זמנים מחייבים. 

זמני קיצור שיפור השירות ובדבר העבודה של הרשות בשלוש השנים הבאות יעדים כמותיים 
 כולל מהלך לשקף אמורים אלה דיםיעולהציגם לשר הפנים. בלשכת מזרח ירושלים, ההמתנה 

  .ירושלים מזרח לתושבי השירות לשיפור
 

על המוסד לביטוח לאומי לקבוע את משך הזמן המרבי לטיפול בבקשות תושבות על ידי מחלקת 
וכן עליו להטמיע את הכללים האלה בקרב עובדי המוסד לביטוח לאומי ולבצע בקרה  ,תושבות

את מסד הנתונים על הטיפול בבקשות לתושבות של תושבי מזרח לטייב ולשפר ; עליו על יישומם
קבלת החלטה, לרבות הליך הטיפול בבקשות מתחילתו ועד ירושלים, כך שישמש גם כלי לניהול 

 .אפשרות לניטור ההליך
 

בדיקת תושבות בפעולות שיבטיחו שהטיפול בתביעות הכרוכות  על המוסד לביטוח לאומי לנקוט
קבלת החלטה -אויה וייתר הגשת תביעות בגין אישל תושבי מזרח ירושלים יינתן במהירות הר

מהלך כזה ישפר את השירות, יחסוך משאבים ויגביר את אמון הציבור במוסד לביטוח  ו.יעל יד
התושבות ואת שלבי  נבדקתליות שלפיהן לפרסם בהקדם את ההנחיות המינהלאומי; עליו 

לרבות האפשרות כי תתבצע חקירה, ואת רשימת המסמכים שיידרש מגיש הבקשה ההליך 
אפשר לבתי המשפט לבקר יוכן פרסום זה יאפשר למגיש הבקשה למצות את זכויותיו . להגיש

 . את החלטות המוסד לביטוח לאומי
 

לעמוד בתנאי המכרז ולהעמיד קירה הפרטיות חברות החלדרוש מעל המוסד לביטוח הלאומי 
לקצר את תקופת ההמתנה  במטרהכוח אדם כמתחייב מהמכרז לאספקת שירותי חקירה 

לחולל שינוי יסודי בהליכי הבחינה והבקרה שהוא מקיים בנוגע ; עליו לממצאי החקירות
בהגינות  נהלית לנהוגילממצאי החקירה של חברות החקירה הפרטיות, כחלק מחובתו כרשות מ
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לעגן את ההליכים ולבסס את החלטותיו על תשתית עובדתית ראויה. כמו כן, עליו  ובסבירות
להסדיר הליכי פיקוח ובקרה נאותים בכל ; לקיים בתחום זה בנוהל בקרה סדור שהוא מחויב

 .הנוגע לאבטחת המידע הנשמר בחברות החקירה הפרטיות
 

לקיים אמצעי פיקוח ובקרה שוטפים ומקיפים  מנהל אגף החקירות במוסד לביטוח לאומי על
 לנוכח העובדה ,פיקוח סדורה תוכניתחברות החקירה בהתאם ל שמבצעותעל החקירות 

שפעולות החקירה עלולות להסב פגיעה ממשית לזכויות יסוד של הנחקר, ובהן הזכות לפרטיות, 
 קניין. לכבוד ו

 
 

 סיכום
 

, שהוקמה מדינת ישראל קודםשמשפחותיהם התגוררו בארץ שנים תושבי מזרח ירושלים, 
זכאים כתושבי קבע, לקבל שירותים מרשות האוכלוסין וההגירה ומהמוסד לביטוח לאומי 
ביעילות, בשקיפות ובזמן סביר, למען מיצוי זכויותיהם בנושא מעמדם האזרחי ומיצוי 

 יטוח בריאות. זכויותיהם הסוציאליות, ובכללן ב
 

דוח זה מלמד על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח 
ירושלים. ִּבמקום גיבוש מדיניות סדורה, על בסיס עבודת מטה מקיפה הכוללת גם היבטים 

הוק, -חוקתיים, נבנתה מעין מדיניות ממשלתית באמצעות החלטות נקודתיות שהתקבלו אד
בונה נכפה על המדינה או לצורך יישום הכרעות שיפוטיות בהתייחס לסוגיה מסוימת, שלי

אופן פעולה זה פוגע תושבי מזרח ירושלים כדי לממש את זכויותיהם. בעתירות שהגישו 
 לעיתים קשות ביכולתם של תושבי מזרח ירושלים למצות את זכויותיהם כתושבי קבע.

 

בי מזרח ירושלים נחות ממצאי הביקורת העלו כי השירות שרשות האוכלוסין נתנה לתוש
 לא פעלה די בנחרצותרשות העולה חשש כי ביתר חלקי הארץ, ולאזרחים בהרבה מזה המוענק 

: לא פעלה בשקיפות לפרסום להעניק שירות יעיל ותכליתי לתושבי מזרח ירושליםכדי 
א לחוק האזרחות; 4שינויים במדיניותה; לא גיבשה נהלים למימוש הזכות לאזרחות לפי סעיף 

א הנגישה שירותים מקוונים בשפה הערבית; לא פעלה בנחישות לקיצור זמני המתנה ל
הארוכים לקבלת תור לשירותי מרשם ולקבלת מעמד; הרשות כשלה בקיצור משכי הטיפול 
בבקשות לקבלת מעמד ובפרט הטיפול בבקשות להתאזרחות שהיו בלתי סבירים לחלוטין. 

ללא נקיטת פעולות  הנמשך זה כמה שנים, העיכוב החריג בטיפול בבקשות להתאזרחות
 להתפרש בקרב תושבי מזרח ירושליםעלול , משמעותיות על ידי הרשות לפתרון הבעיה

מאז תחילת כהונתו של מנכ"ל  .אזרח של מעמד לקבל יהםעל להקשות כמדיניות שנועדה
על הרשות לפעול . החלה הרשות לנקוט פעולות לשיפור הטיפול בבקשות אלו ,הרשות הנוכחי

בבקשות טיפול משקפים כשל בעבודתה בכל הנוגע ל אלושכן פערים  ,בעניין זה ביתר שאת
  .להתאזרחות ופוגעים באמון הציבור בה

 

סמכויותיו באופן שהשירות את המוסד לביטוח לאומי, נדרש ככל רשות מינהלית להפעיל 
חיוני וא המוסד לביטוח לאומי ה על ידייינתן במהירות הראויה. הליך קביעת מעמד התושבות 

לקבלת ביטוח בריאות וזכויות סוציאליות. ממצאי הביקורת העלו כי בכל הנוגע  ובסיסי
ליך זה אינו מתבצע בשקיפות המחויבת ובמהירות הראויה, באופן לתושבי מזרח ירושלים ה

הפוגע באפשרות למיצוי זכויותיהם של תושבי מזרח ירושלים. המוסד לביטוח לאומי אינו 
מפעיל אמצעי פיקוח ובקרה שוטפים ומקיפים על פעולות החקירה שמבצעות חברות החקירה 

וד של נחקר (פרטיות, כבוד וקניין) וכן הפרטיות, שעלולות להסב פגיעה ממשית בזכויות יס
אבטחתו הנאותה של המידע -הוא אינו מפקח על אבטחת המידע הנשמר בחברות אלו; אי

 כרוכה בפגיעה בזכויות היסוד לפרטיות ולצנעת חייהם של תושבי מזרח ירושלים. 
 

של לגבש מדיניות כוללת בדבר מעמדם האזרחי  בפרט, שר הפנים ועל בכלל, על הממשלה
 הצעה למדיניות זו שתגובש על להביא לפני הממשלה. על שר הפנים תושבי מזרח ירושלים
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 ,בין היתר ,תכלולועבודת מטה מקיפה עם משרד המשפטים ועם המוסד לביטוח לאומי,  בסיס
על מנכ"ל רשות לצורך דיון והחלטות בדבר אימוצה.  את כלל ההיבטים של תחום המעמד,

להמשיך ולפעול ביתר שאת להענקת שירות יעיל ואיכותי לתושבי מזרח ירושלים, האוכלוסין 
כפי שניתן לאזרחי ישראל. על המוסד לביטוח לאומי לנקוט את הפעולות הנדרשות כך 
שהטיפול בתביעות הכרוכות בקביעת תושבות יינתן באופן מיטבי ובמהירות הראויה, אגב 

 ייהם של תושבי מזרח ירושלים.הבטחת זכויות היסוד לפרטיות ולצנעת ח

 

 
 מבוא

 

מתושבי העיר  38%-תושבים, שהם כ 319,000-בשכונות מזרח ירושלים מתגוררים כ .1
ערביות תייחס לתיאור השכונות הביקורת זה, מבדוח  ,"מזרח ירושלים". הצירוף 11ירושלים

 iבירושלים ולתושביה הערבים בלבד.
 

מתוקף זה  .12"מזרח ירושלים"ב גםהמדינה  השיפוט והמינהל של ,המשפט הוחלו 1967בשנת  .2
חוק הכניסה לישראל).  -(להלן  1952-התשי"בחל על מזרח ירושלים גם חוק הכניסה לישראל, 

במפקד  ושהתפקד ,שהותם בישראל של תושבי מזרח ירושליםפסיקת בית המשפט,  פי על
ת קבע על פי חוק ישיבלהתאזרחו, נעשית מכוח רישיון  לאו 1967-האוכלוסין שהתקיים ב

  .תושב קבע) -(להלן  13הכניסה לישראל
 

חוק האזרחות) קובע כללים למתן אזרחות ישראלית,  -(להלן  1952-התשי"ב ,חוק האזרחות
ובע כי אשרות ואילו מעמד של תושב קבע מוסדר באמצעות חוק הכניסה לישראל, שק

טומן מעמד האזרחות ורישיונות ישיבה בישראל ניתנים על ידי שר הפנים ומי שהוסמך על ידיו. 
תושבי קבע  .עם המדינה האדם שר שלֶק בכל הנוגע ל רבות ביותרהזכויות והחובות ה בחובו את

כל הזכויות המגיעות כמעט לבמדינת ישראל חייבים בכל החובות שהמדינה מטילה וזכאים 
 .דרכון ישראלישאת הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת והזכות ללמשל,  ,לאזרחים למעט

 

, הפניםשל משרד חידת סמך עצמאית , כירשות האוכלוסין) - רשות האוכלוסין וההגירה (להלן
של אזרח או של תושב קבע מעמד  מופקדת, בין היתר, על הטיפול בבקשות של אנשים לקבלת

כשר  אריה מכלוף דרעימר . בתקופת הביקורת כיהן וי ונסיעההנפקת מסמכי זיהובבקשות ל
. מנכ"ל רשות האוכלוסיןשימש מר אמנון בן עמי בתפקיד  2016עד דצמבר  2010מינואר הפנים. 

 משמש בתפקיד 2017שימש מ"מ המנכ"ל מר אמנון שמואלי, ומיולי  2017ממועד זה ועד יוני 
 "ל הנוכחי).המנכ -יוסף (להלן -המנכ"ל פרופ' שלמה מור

 

חוק  -להלן ( 1995-מרבית ענפי הביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה .3
בריאות מכוח חוק ביטוח  והזכאות לביטוח ,14הביטוח הלאומי) חלים על "תושב ישראל"

חוק " לעניין תושבניתנת ל"חוק ביטוח בריאות)  -להלן ( 1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד
  .הלאומיהביטוח 

 

פי  נבחנת על זהתושבות לעניין חוק . חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב ישראל
מגורי קבע  ,וכוללים, בין השאר ,מבחנים משפטיים שנקבעו בפסיקהעל פי תשתית עובדתית ו

 נקבע בפסיקה כי גם אם אדם נושא תעודת זהות ישראלית, ישעוד  .15בתחומי מדינת ישראל
 .ישראלתחומי מדינת כתושב רק אם כתובתו ומרכז חייו הם בתוך להכיר בו 

                                                           
 . 9.5.18), 2015-2017רכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת, לקט נתונים לרגל יום ירושלים (הלשכה המ  11
-), התשכ"ז1צו סדרי השלטון והמשפט (מס'  ;1948-תש"חהב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 11סעיף   12

1967. 
 עווד). בג"ץ -(להלן  424) 2פ"ד מב ( ,נ' ראש הממשלה ושר הפנים עווד מוברק 282/88בג"ץ   13
למשל, כדי שאדם יוכר כ"הורה מבוטח" הזכאי לקבל קצבת ילדים עליו להיות "תושב ישראל", כקבוע   14

 לחוק הביטוח הלאומי. 240-ו 66, 65בהוראות סעיפים 
 .)27.3.17(פורסם במאגר ממוחשב, נג'אתי קואס נ' המוסד לביטוח לאומי  65521-09-14עב"ל (ארצי)   15
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נועד ו וכן מתוקף חוקים נוספים המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי
להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי 

יוסף כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, -ורשימש פרופ' שלמה מ 2017ועד ינואר  2012-מ לקיומן.
שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  .מנכ"לכ משמש מר מאיר שפיגלר 2017ומנובמבר 

. בתקופת הביקורת 16שר העבודה והרווחה) ממונה על ביצועו של חוק הביטוח הלאומי -(להלן 
  כיהן ח"כ חיים כץ כשר העבודה והרווחה.

 

 איש) מתגוררים בשכונות מזרח העיר. 319,000-ל ירושלים (כמתושביה הערבים ש 97%-כ .4
, ובה סימון השכונות הערביות שבה, מפת העיר ירושליםהבאים יוצגו בתמונה ובתרשים 

 האזרחי. על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי  םמעמד על פיופילוח אוכלוסיית מזרח ירושלים 
הם תושבים לפי חוק הביטוח הלאומי, ולפיכך  ירושליםמתושבי מזרח  287,000 היו 2018-ב

 .17גם לפי חוק ביטוח בריאותתושבים 
 

   בירושלים הערביות השכונות מפת: 1 תמונה

 
 .2018 אוגוסט, ותשתיות תכנון מינהל, ירושלים מעיריית התקבלה המפה  
 .גבולות מדינייםלצורך המחשה בלבד של שכונות מזרח ירושלים ואינה מייצגת המפה *  

                                                           
 ביטוח הלאומי. לחוק ה 400סעיף   16
 .2018נתוני מינהל מחקר ותכנון מערכות מידע במוסד לביטוח לאומי מאוגוסט   17
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 18(באלפים) 2018, יולי האזרחי םמעמדזרח ירושלים על פי מ אוכלוסיית: פילוח 1 תרשים

 

 .2018, מיולי אגף לתכנון מדיניות ברשות האוכלוסיןנתוני ה
רחובות מוגדרת של מזרח ירושלים, והם אינם כוללים את מי  שימתרנתונים מבוססים על * ה

 שהלאום שלו "יהודי".
 פעולות הביקורת

 

טיפול המדינה בנושא מעמדם בדק משרד מבקר המדינה את  2018 ספטמבר-בחודשים פברואר
המדיניות הממשלתית הבדיקה כללה את הנושאים האלה: . האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

; שירותי רשות האוכלוסין במזרח ירושלים; זרחי של תושבי מזרח ירושליםבדבר מעמדם הא
וקביעת מעמד תושבות בידי המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת זכויות סוציאליות. הביקורת 
נערכה ברשות האוכלוסין ובמוסד לביטוח לאומי. בדיקות השלמה נערכו במשרד הפנים ובמשרד 

 המשפטים. 
 

טור -תושבים בשכונת א 2018במסגרת עבודת הביקורת ראיינו נציגי משרד מבקר המדינה באפריל 
 במזרח ירושלים. 

  

                                                           
" בישראל מוענקת לאדם העונה על אחד שיון לישיבת ארעייאשרה ורעל פי חוק הכניסה לישראל "  18

, ורוצה 1950-תש"יהמי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, הקריטריונים האלה: 
מי ; התנאים להשתקעות בישראל כעולהאת לשהות עד שלוש שנים בישראל, כדי לבדוק את האפשרות ו

הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי תפקיד דתי ; שרוצה לשהות בישראל למטרת לימודים או השתלמות
מי ש"רוצה לשהות בישראל על פי רישיון לישיבת ארעי, למטרה ; י הזמנת מוסד דתבקרב עדתו בישראל לפ

 ".שאיננה נמנית על המטרות האמורות לעיל
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 המדיניות הממשלתית בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים
 

קובע כי "המשפט, השיפוט והמינהל , 1948-תש"חהב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 11סעיף  .1
ישראל שהממשלה קבעה בצו". הממשלה קבעה בצו סדרי -כל שטח של ארץהמדינה יחולו ב של

ישראל שבו  שטח של ארץ אכי "מזרח ירושלים" הי ,1967-תשכ"זה ),1' מס( השלטון והמשפט
חל על מזרח ירושלים גם חוק  מתוקף כך .19של המדינה חלים המשפט, השיפוט והמינהל

 לאו 1967-ב האוכלוסין מפקד בזמן שהתפקדו פיו תושבי מזרח ירושלים ועל, הכניסה לישראל
והם תושבי קבע. כך גם מעמדם  שיון לישיבת קבעיאשרה ורמכוח  , שוהים בישראלהתאזרחו

כניסה ה חוק מוסדר מכוחבעלי רישיון לישיבת קבע  ירושלים מזרח תושבי ם שלילדי של
 .20לישראל

 
 ישראל אתהתושב  . אם עזבדרך קבע בתחומי ישראלמגורים מחייב של תושב קבע מעמד 

 11אחרת, בסמכות שר הפנים לבטל את מעמדו כתושב קבע בהתאם לסעיף  במדינה והשתקע
תקנות  -(להלן  1974-תשל"דה, לחוק הכניסה לישראל ובהתאם לתקנות הכניסה לישראל

 .הכניסה לישראל)
 

המרכזי העוסק בעיצוב מדיניות. תפקודה המיטבי מותנה  הממשלתי הממשלה היא הגוף .2
ראייה בתהליכים ושיקולים  לנתח לעומק ,ביכולת של כל אחד מחבריה להיחשף למידע ולידע

לקיים תהליכים המבטיחים עבודת מטה ורכי המשק, הכלכלה והחברה וכוללת של צ
אפשר שיעמדו עמדות  מסגרת עבודת המטהב . ביסוד הדיונים וההחלטות21איכותית

מקצועיות שונות, שיקולי מדיניות מנוגדים וחלופות שונות לביצוע המדיניות המועדפת על 
ועדות מקצועיות שונות עמדו במהלך השנים על הצורך בחיזוק עבודת מקבלי ההחלטות. 
צורך בחיזוק בדוחות שונים, על ה ,גם מבקר המדינהעמד במהלך השנים . 22המטה הממשלתית

  .23בענייני מדיניות לדון ולהכריעיכולותיה של הממשלה 
 

פני לפני הכנסת; שר אחראי לאחריות משותפת ב נושאתהממשלה על פי חוק יסוד: הממשלה, 

שר הפנים ממונה על ביצועו של חוק הכניסה  .עליהםהשר ממונה ראש הממשלה לתפקידים ש
, ועל ביצועו של זרחי של תושבי מזרח ירושליםבמסגרתו מוסדר כאמור מעמדם האשלישראל, 

שר העבודה והרווחה . 24חוק האזרחות, שמכוחו מוסדרת הענקת אזרחות לתושבים אלה
ממונה על ביצועו של חוק הביטוח הלאומי, שלפיו הוא עומד בראש המועצה של המוסד לביטוח 

 .25לאומי שתפקידיה, בין היתר, לפקח על פעולות המוסד והנהלתו
 

החוקים שנחקקו לאיחוד העיר ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים יצרו בעיות משפט ומינהל  .3
מכון ירושלים למחקרי שהשפיעו על חיי האוכלוסייה הערבית (ראו להלן). במחקר שערך 

הוצגו עדויות להצעה שעלתה באותה עת להקנות  המחקר) -(להלן  2018-ושפורסם ב מדיניות
החל להתקבע מעמדם של  1968שנדחתה מסיבות שונות, ומשלהי  אזרחות לתושבי מזרח העיר

                                                           
להרחיב את תחום השיפוט הפנים שר העיריות [נוסח חדש], שהסמיך את  א לפקודת8נחקק סעיף בד בבד   19

חבת תחום השיפוט של עיריית ירושלים של עירייה פלונית לפי שיקול דעתו, ומכוחו הכריז השר על הר
 .לשטחים נוספים במזרח העיר

פס"ד אלחאק);  -) (להלן .1714.3פורסם במאגר ממוחשב, ( אכרם עבד אלחאק נ' שר הפנים 3268/14עע"ם   20
 ).בג"ץ עיסא -(להלן  573) 1, פ"ד מג (ריינהלד עיסא נ' שר הפנים 48/89בג"ץ עווד; בג"ץ 

סדרי עבודתה של המועצה הלאומית  -, "משרד ראש הממשלה )2015( ג65 שנתי דוחמבקר המדינה,   21
 .312לכלכלה", עמ' 

מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים נתמכים מתקציב המדינה (ועדת -הוועדה הציבורית  22
הוועדה דין וחשבון חלקי של  ).1989, כרך ב (אוגוסט דוחות ועדות המשנה -דין וחשבון קוברסקי), 

, שמונתה בראשות השופט (בדימוס) אליהו וינוגרד 2006הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 
 .17.9.06מיום  525בהחלטת ממשלה מס' 

סדרי עבודתה של המועצה הלאומית  -"משרד ראש הממשלה , )2015(ג 65 שנתי דוחמבקר המדינה,   23
 ב55דוח שנתי ; 5 ', בפרק "עבודת מטה במשרדי הממשלה", עמ)2002( ב53שנתי דוח  ;312לכלכלה", עמ' 

  .197-191ממצאי מעקב", עמ'  -, בפרק "עבודת מטה של משרדי הממשלה )2005(
 לחוק האזרחות. 17לחוק הכניסה לישראל; סעיף  15סעיף   24
 . הלאומילחוק הביטוח  14-ו 12לחוק הביטוח הלאומי; סעיפים  400סעיף   25
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ההכרה  .26ערביי מזרח ירושלים כתושבי ישראל הזכאים לחופש תנועה ולזכויות סוציאליות
 משפחה לחיי הזכות , כמוומהותיות חשובות זכויות של רחבנ מגווןקנה מ קבע תושבות מעמדב
כלכלי, -החברתי בתחום מהותיות זכויות וכן ,הזכות לחופש תנועהו המשפחתי התא שלמותלו

 ii. לתעסוקה הזכות, הזכות לביטחון סוציאלי ויםרפואי ולטיפול ביטוחלכמו הזכות 
 

במחקר נכתב כי בקרב מקבלי ההחלטות והדרג הפקידותי הבכיר בישראל נדחק נושא מעמד 
בסולם העדיפויות, ונראה שהוא נופל לעיתים בין  למקום נמוךתושבי מזרח ירושלים הערבים 

הכיסאות. עוד נכתב במחקר כי גם הגופים הממשלתיים העוסקים במיעוט הערבי בישראל 
ים לעסוק בנושא המעמד, וכי חלק מן הציבור בישראל, ובהם ובשיפור מצבו הכלכלי ממעט

  .27ירושלמית-מקבלי החלטות במוסדות הממשל, אף אינו ער לייחודה של התושבות המזרח
 

למעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים, בייחוד  הנוגעותסוגיות יסוד  הועלוהשנים  במהלך .4
 201728-דין של בית המשפט העליון מ בעתירות רבות של תושבי מזרח העיר. לדוגמה בפסק

לפיו שהייה בארץ תהיה רק על פי רישיון ו ,ההסדר הקבוע בחוק הכניסה לישראל נקבע כי
זה אינו ישים באותה שבבסיס חוק רציונל , והנועד לחול על זרים ותיירים ,ישיבה או אשרה

. אל ממדינה אחרתגיעו לישראינם מהגרים שהשהם  , מפניתושבי מזרח ירושליםכלפי  העוצמה
ושהבוגרים  במשך עשרות שנים ומי שחיו בלאזור מגוריהם חזקה ביותר, כזיקתם  כלומר

בדברי  .המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל טרם החלתעוד  אזורב וישבשבהם 
העוסק בסמכות שר הפנים לבטל רישיון  ההסבר לתיקון שבוצע בחוק הכניסה לישראל,

לאותו פסק דין, נכתב כי "התיקון המוצע מבחין בין מהגר, שהגיע לישיבת קבע, בהמשך 
לישראל וקיבל בה מעמד, לבין מציאות מורכבת יותר, כגון רישיון לישיבת קבע שניתן לתושב 

 . 29מזרח ירושלים החי בה שנים רבות"
 

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 

על רקע זה יש מקום לציין את . בבקשות של תושבי מזרח ירושלים בנוגע למעמדם האזרחי
: "במזרח ירושלים חל חוק 201330דברי השופט רובינשטיין בדעת מיעוט שלו בבג"ץ מדצמבר 

, וכל עוד כזה הוא המצב המשפטי יש לתושבי מזרח ירושלים 1967-ישראל, על פי חקיקה מ
ובהן תיעוד, תנועה, עבודה, ביטוח לאומי ובריאות. על כן גם אם קיים  -זכויות רבות בישראל 

 הבדל בינם לאזרחים, מעמדם משמעותי דיו כדי לקיים בו דיון מעמיק". 
 

על רקע הפסיקה הענפה שתפורט להלן על רקע מעמדם האזרחי המיוחד של תושבי מזרח ירושלים, 
ועל רקע האחריות לביצוע הוראות חוק הכניסה לישראל, משרד מבקר המדינה בדק אם נקבעה 
מדיניות ממשלתית כוללת לטיפול במעמדם האזרחי של תושבים אלה, ואם היה בה מענה לסוגיות 

האזרחות והכניסה חוק היסוד ולשינויים שהתהוו במהלך השנים. שינויים כאלה הם לדוגמה 
הוראת השעה), וכן הקמת גדר ההפרדה, שיצרה תאי שטח  -(להלן  2003-"גסתשה הוראת השעה),(

הבדיקה נעשתה בגופי . 31השוכנים מחוץ לתחומה המוניציפלי של ירושלים אך "בתוך הגדר"
רשות האוכלוסין והמוסד  -המופקדים על הסדרת מעמדם של תושבים אלו  עיקרייםהממשל ה

טוח לאומי. נעשתה בדיקה גם במשרד המשפטים ובמטה לביטחון לאומי במשרד ראש לבי
 הממשלה, המעורבים אף הם בתהליכים אלו. 

 

מהבדיקה שנעשתה בגופי הממשל האמורים עולה כי לא נקבעה מדיניות ממשלתית כוללת בדבר 
ניסה לישראל, מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. שר הפנים, הממונה על ביצוע חוק הכ

                                                           
מכון ירושלים למחקרי  ,1967-2017, ירושלים מזרח וערביי ישראל - אזרחים לא, תושביםאמנון רמון,   26

 .84-78 'עמ), 2017מדיניות (
 . 295, עמ' שם  27
 . )13.9.17פורסם במאגר ממוחשב, (ח'אלד אבו ערפה נ' שר הפנים  7803/06ץ "בג  28
 . 2018-), התשע"ח30הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'   29
 -ממשלת ישראל, מפקד מחוז ירושלים  -אלמגור, ארגון נפגעי טרור נ' ועדת השרים  8854/13בג"ץ   30

 ). 30.12.13(פורסם במאגר ממוחשב,  משטרת ישראל
 אים מחוץ לגדר ההפרדה.לא חל שינוי במעמדם של השטחים שבתוך השטח המוניציפלי של העיר אך נמצ  31
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לא קבע מדיניות כזו. השר, באמצעות רשות האוכלוסין, אף לא יזם ביצוע עבודת מטה כתשתית 
למשל סוגיות שעלו  -לקביעת מדיניות, והרשות לא מיפתה את הסוגיות המרכזיות בנושא זה 

ולא ניתחה את משמעויות ההסדרים הקיימים ואת השלכתם על  - (על כך ראו להלן) בפסיקה
התושבים. גם שר העבודה והרווחה, שממונה על ביצועו של חוק הביטוח הלאומי, לא יזם  חיי

משרד המשפטים ובמטה בקביעת מדיניות כזו, וכך גם הנהלת המוסד לביטוח לאומי. הביקורת 
העלתה שגם הם לא  ,לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, המעורבים אף הם בתהליכים אלו

 iii יזמו עבודת מטה כאמור.
 

, בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושליםכמתואר להלן, באין מדיניות ממשלתית כוללת 
לממש את זכויותיהם כדי  במהלך השנים נאלצו תושבי מזרח ירושלים לפנות לערכאות משפטיות

 האמורותבסוגיות  ההכרעהמרכז הכובד של , וזה הנובעות ממעמדלמעמד אזרחי וזכויות נוספות 
 .היה, הלכה למעשה, בידי המערכת השיפוטית

 

 שינוי נוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי בעקבות פסיקה נסיבתית
 

ככלל, על שר הפנים לקבל החלטות בעניין מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים לפי חוק 
ועל בסיס אמות הכניסה לישראל ובהתאם לכללי המשפט המינהלי, וזאת בהליך סדור ומקצועי 

ולפיכך,  ,רחב בהחלטותיוננוסף על כך, חוק הכניסה לישראל הקנה לשר שיקול דעת מידה ברורות. 
לקבוע נהלים ברורים התוחמים ומסדירים את אופן הפעלת הוא נדרש  ,בהתאם להלכה הפסוקה

  .32לפי חוק זה המתקבלות בהחלטותיו ושיקול הדעת של
 

רושלים מוסדר הן באמצעות חוק הכניסה לישראל וחוק מעמדם האזרחי של תושבי מזרח י
באמצעות הפסיקה, והן באמצעות מכלול נהלים של רשות ותקנות שהותקנו מכוחם; האזרחות 

 ,שיפוטיות והכרעות משפטיים הליכים. במשך השנים, בעקבות והמוסד לביטוח לאומיהאוכלוסין 
 . 2כמפורט להלן בתרשים נוהליהם, את  לאומי לביטוח והמוסד האוכלוסין רשותשינו 

 

הליכים בעקבות הלי רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח לאומי ושינויים בנ :2תרשים 
 201833עד  1989 ,משפטיים והכרעות שיפוטיות

                                                           
הררי נ' שר  1689/94); בג"ץ 10.8.08(פורסם במאגר ממוחשב,  משרד הפנים נ' דלאל עויסאת 5569עע"ם   32

 בג"ץ הררי).  -(להלן  15) 1, פ"ד נא(הפנים
 לביטוח לאומיחיג'אזי נ' המוסד  4678/99בג"ץ  )3( ;גרבית נ' שר הפנים 2792/93בג"ץ  )2( ;עיסא"ץ בג )1(  33

המוקד  2227/98במסגרת בג"ץ  15.3.00ניתן ביום  ,תצהיר שרנסקי) 4(). 23.11.99(פורסם במאגר ממוחשב, 
(פורסם במאגר  רופאים לזכויות אדם נ' שר הבריאות 2100/99בג"ץ ) 5( ;להגנת הפרט נ' שר הפנים

בג"ץ  ,גאבר נ' משרד הפנים 4892/99בג"ץ  )6( ;בג"ץ רופאים לזכויות אדם) -(להלן  )3.7.01ממוחשב, 
אלבטש נ' מנהל אגף בכיר בלשכת  176/12בג"ץ  ון זה ראי. עוד לעניג'אברא נ' שר הפנים 2783/03

הודעה ) 7( ;חאלד אבו עודה נ' מנהל אגף לשכת האוכלוסין וההגירה 1326/17, בג"ץ האוכלוסין וההגירה
 12500-10-12וב"ל  נ' המוסד לביטוח לאומי וחמד ג'אלב עסילהמ 21942-03-11שניתנה במסגרת ב"ל 

(פורסם  חליל נ' שר הפנים 5037/08 םעע" פס"ד אלחאק;) 8( ;עטאללה גאסר נ' המוסד לביטוח לאומי
חאלד חלאק נ' המוסד  18693-07-13עב"ל (ארצי) ) 9( ;פס"ד חליל) -(להלן  )19.12.17במאגר ממוחשב, 

 אבו סרחאן נ' שר הפנים 39174-11-13 םעת" )10(). 26.3.17(פורסם במאגר ממוחשב, לביטוח לאומי 
 7803/06ין בג"ץ יבעקבות פסק הדין בענ )11( פס"ד אבו סרחאן); -(להלן  )4.6.17(פורסם במאגר ממוחשב, 

 13304-07-13עב"ל (ארצי)  )12( ;)13.9.17(פורסם במאגר ממוחשב,  ח'אלד אבו ערפה נ' שר הפנים
בג"ץ ) 13(; פס"ד ח'אלאילה) -(להלן  )13.3.18(פורסם במאגר ממוחשב, ח'אלאילה נ' המוסד לביטוח לאומי 

"הודעה בנושא חידוש תעודת מעבר ביומטרית בלשכות  וכן סלמאן נ' רשות האוכלוסין וההגירה 3163-18
  .13.5.18-בטרנט שלה הרשות" שפרסמה רשות האוכלוסין באתר האינ
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 .33הערת שוליים בהמספרים המופיעים בסוגריים מתייחסים למקור המתאים המופיע  *
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 מהשינויים המפורטים בתרשים:להלן פרטים בדבר כמה 
 

ת .1 ו י נ י ד ת מ ו ש ן ר י ס ו ל כ ו א ר ה ב ד ת ב ב ש ן ה ו י ש י ת ר ב י ש י ע ל ב ע ק ק פ  :ש
(ג) לתקנות הכניסה לישראל קובעת: "תוקפו של רשיון לישיבת קבע יפקע... אם בעל  11תקנה 

יראו א כי "11הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל". בהמשך קובעת תקנה 
הוא שהה מחוץ  )1( תקע במדינה מחוץ לישראל אם נתקיים בו אחד מאלה:אדם כמי שהש

 )3( הוא קיבל רשיון לישיבת קבע באותה מדינה; )2( ;...לישראל תקופה של שבע שנים לפחות
בסמכות שר הפנים לאשר  ."הוא קיבל את האזרחות של אותה מדינה בדרך של התאזרחות

 (א) לחוק הכניסה לישראל. 2תאם לסעיף בקשה להשבת רישיון לישיבת קבע שפקע, בה
 

תושבי מזרח ירושלים לבטל את החלטות  הוגשה עתירה שבמסגרתה ביקשו העותרים 1998-ב
שר הפנים בדבר שלילת מעמדם כבעלי רישיונות לישיבת קבע בישראל לפי תקנות הכניסה 

רי שיגבש כללים, לישראל; כן ביקשו כי שר הפנים יימנע משלילת מעמד לפי הוראות אלו עד אח
נהלים וקריטריונים חדשים שינחו אותו בכך ולאחר תקופת מעבר סבירה מיום פרסומם 

על נוהל  34, הודיע שר הפנים לשעבר במסגרת תצהיר2000ברבים. במהלך הדיון בעתירה, בשנת 
להעניק במקרים ו תושבי מזרח ירושליםולפיו החליט להקל על  המכונה "נוהל שרנסקי",

, רשות האוכלוסין נוהלבצה אוממדיניות זו שיונו פקע. ישיון לישיבת קבע למי שרימסוימים ר
על מי שרכש רישיון  החל הה מחוץ לישראל תקופה ארוכה, ואינהמי ששוהיא תקפה לגבי 

 ). נוהל שרנסקי - (להלןיבת קבע במדינה זרה או התאזרח בה ליש
 

עתירה אחרת שהגיש תושב מזרח ירושלים שפקע נידון בבית המשפט העליון ערעור על  2017-ב
. במסגרת העתירה 35רישיונו לישיבת קבע משום שהשתקע בארצות הברית וקיבל בה אזרחות

בדבר מדיניות  תועל החלט לבית המשפט ודיעהתבקש שר הפנים להשיב את הרישיון. השר ה
שיון ירכש רמבקש אם הגם  שפקעה ניתנת להשבה , ולפיה תושבות"נוהל שרנסקי"מרחיבה של 

  לישיבת קבע במדינה זרה או התאזרח בה, בתנאים מסוימים.
 

ר .2 ד ס ו תה ש י ד םר ס ו מ ם  ב ה י ר ו ה מ ד  ח א ש ם  י ד ל י ל  ש י  מ ו א ל ח  ו ט י ב ל
ל א ר ש י ב ע  ב ק ב  ש ו ר  ,ת ב ד ב ה  ט ל ח ה ה  ל ב י ק ם  ר ט ן  י ס ו ל כ ו א ה ת  ו ש ר ו

: ם ד מ ע בהתאם לנוהלי רשות האוכלוסין, תנאי הכרחי להענקת מעמד לילד שאחד מהוריו  מ
ב קבע הוא הוכחה ש"מרכז החיים" של ההורה תושב הקבע היה בישראל בעת הגשת תוש

הבקשה ובשנתיים שקדמו לה; אם הילד בן שנתיים או יותר נדרשת גם הוכחה שמרכז חייו 
. הזכאות לביטוח בריאות לפי חוק 36היה בישראל בעת הגשת הבקשה ובשנתיים שקדמו לה

דירה רשות האוכלוסין את מעמד הילדים כתושבי ביטוח בריאות היא לתושב, ולכן עד שהס
שהתקבל בהסכמה  200137-קבע הם לא היו זכאים לביטוח בריאות לפי החוק. בפסק דין מ

ושביקשו  ילדים שאחד מהוריהם תושב קבע בישראלנקבע "הסדר ילדי מזרח ירושלים", ולפיו 
גם אם רשות  ביטוח בריאותזכאים לשירותי בריאות מכוח חוק יהיו לקבל רישיון לישיבת קבע, 

סדר מוסד לביטוח לאומי את ההההאוכלוסין טרם קיבלה החלטה בדבר מעמדם. תחילה החיל 
שנתיים עד גיל  ,עד גיל שנה וחצי - בהדרגה רחיב אותוהבהמשך ו ,על תינוקות עד גיל שנה

  שנתיים וחצי.ולבסוף עד גיל 
 
 

                                                           
המוקד להגנת הפרט נ' שר  2227/98 ץבמסגרת בג" 2000מרץ בשהוגש  שרנסקישר הפנים נתן תצהיר   34

  .הפנים
 .חלילופס"ד  אלחאקד בנוגע למדיניות המרחיבה ראו פס"  35
בישראל לקטין שנולד , "נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה 5.2.0030נוהל מס' רשות האוכלוסין,   36

, "נוהל 5.2.0029של נוהל מס'  4; מהדורה מס' 1.8.17 מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע",
הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע 

 ".1974-לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד 12לפי תקנה 
  .אדם לזכויות רופאיםאושרר בבג"ץ ההסדר   37
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במסגרת , ו38הסדר ילדי מזרח ירושליםבעתירה שנגעה לבית הדין הארצי לעבודה דן  2018-ב
בין ו זו,אפשרות  בחנה המדינה .הסדרהההליכים המשפטיים הוצע למדינה לבחון את הרחבת 

 המוסד, האוכלוסין רשות ובהשתתפותו דיונים בהובלת משרד המשפטים התקיימ ,השאר
 הסדר לכדי להגיע הצליחה לא המדינה אולםו ,והאוצר הבריאות ימשרדו לאומי לביטוח

בפסק הדין נקבע . 39ההסדר להרחבת מתנגדת היא כי והודיעההאלה  םגופיה כלל על המוסכם
 . 14קטינים עד גיל יחול גם על כי ההסדר האמור יורחב באורח ניכר, כך ש

 

ת .3 ר ד ס ל  ה ש ם  ד מ ע םמ י נ י ט ד ק ח א ם  ש ה ו ע  ב ק ב  ש ו ת ם  ה י ר ו ה ומ ד ל ו  נ
ץ ו ח ל מ א ר ש י שרק אחד מהוריהם תושב  14מתחת לגיל  יםילדכי  40בית המשפט קבע :ל

 מרכז חייםהשלמת התנאי של כחוק עד  לשהות בישראלזכאים למעמד שיאפשר להם  קבע
לפחות, ויהיו זכאים לפיכך למעמד של תושבי קבע. כמו כן נקבע שרשות  שנתייםבמשך  בישראל

בתוך זמן סביר, לרבות קביעת סוג המעמד שיוענק האוכלוסין תתאים את נהליה לקביעה זו 
 לילדים עד השלמת התנאי האמור. 

 

 למתן בבקשה"הטיפול  נוהל אתפעמיים  האוכלוסין רשות תיקנה המשפטי ההליךבמהלך 
, שלא "קבע כתושב רשום מהוריו אחד שרק לישראל מחוץ שנולד לקטין בישראל ישיבה רישיון

בתקופה שבין הגשת הבקשה ועד שהוכח מרכז  14קטינים מתחת לגיל הסדיר את מעמדם של 
עדכנה רשות האוכלוסין את  תחילה. חיים בישראל במשך שנתיים לפחות (תקופת הביניים)

אולם בית המשפט ת הביניים, ותקופב 41היתר מת"ק 14הנוהל כך שיינתן לקטינים מתחת לגיל 
 רשותלפיכך תיקנה ה .היתרי מת"ק להעניק סמכות על פי הדיןשר הפנים אין לעמד על כך ש

תנאי מרכז החיים,  השלמת עד ועומדת תלויה תישאר כזו שבקשה כך, שנית הנוהל את
 הליכי נקטויי לא זה זמן בפרק כי יצוין שבו בקשה הגשת על אישור קטיןיקבל ה זו ובתקופה

זה, שכן אין  בתיקוןגם  די לא כי המשפט בית קבע הדין בפסק. מגישי הבקשה כלפי אכיפה
רשות  תיקנהבעקבות פסק הדין  אסמכתה בחוק למעמד של "אישור על הגשת בקשה".

 14בתקופת הביניים יינתנו לקטינים מתחת לגיל ש כךאת הנוהל,  נוספתהאוכלוסין פעם 
 היתרי מת"ק. אשרות ורישיונות לישיבה בישראל על פי חוק הכניסה לישראל או 

 

ן המעמד בתקופת יפט ביקשה המדינה למחוק את העתירה בעניקודם להכרעת בית המש
 , ולכןהביניים, וטענה שתוך כדי ניהול ההליך חלפה תקופת הביניים בעניינם של העותרים

. בית המשפט דחה בקשה זו והתייחס בפסק דינו למציאות שבה נמנעת העתירה התייתרה
י "העתירה מעלה שאלה וקבע כ ,המעמד בתקופת הביניים תהסדרמרשות האוכלוסין 

עקרונית אשר שבה לפתחן של הערכאות, פעם אחר פעם, ואין הצדקה להתחמק מהכרעה בה 
רק בשל הענקת המעמד עם חלוף הזמן... ואין הצדקה שבחסות טיעון בעניין חלוף הזמן, לא 
יוסדר עניין מעמדם של הקטינים בנוהל מתאים; ובפרט כאשר בתי המשפט לעניינים 

  הנחו את המשיב ואף הורו לו, לתקן את נהליו, כאמור, והוא נמנע מעשות כן".מינהליים 
 

יותיהם של תושבי מזרח וריבוי הפסיקות של בתי המשפט בשאלות עקרוניות בנוגע למעמדם וזכ
 והשינויים שנדרשים רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי לעשות בנהליהם ירושלים

 על נכפה ןליבונש ,תומסוימ ותלסוגי בהתייחסהוק -אדקבלות בנושא זה מת החלטותכי  יםמלמד
שלם וקוהרנטי מספקות מענה  ינןא . החלטות אלהשיפוטיות הכרעות יישוםלצורך  אוהמדינה 

 iv.של תושבי מזרח ירושלים לסוגיות יסוד בתחום מעמדם האזרחי
 

נמסר לגבי כלל הליקויים  2019למשרד מבקר המדינה מינואר  המוסד לביטוח לאומיבתשובת 
הנהלת הביטוח הלאומי אימצה את ממצאיו ואת ההמלצות המפורטים בדוח ביקורת זה, כי 

המתבקשות לטיפול בכשלים שנחשפו במהלך תהליך הבדיקה. בכוונת המוסד לביטוח לאומי 

                                                           
 .'אלאילהח"ד פס  38
 . 'אלאילהח"ד פסבמסגרת  2015הודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה מנובמבר   39
  .אבו סרחאן פס"ד  40
היא נציגות של יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים באזור יהודה  (מת"ק)מינהלת תיאום וקישור   41

 פי תחיקת האזור, לשהייה בישראל. מהמפקד הצבאי, על הוא אישורושומרון. היתר מת"ק 
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את התנהלותו השוטפת בהתאם  להקדים את המאוחר, ולהטמיע לאלתר את הנדרש כדי להסדיר
 . להמלצות טיוטת הדוח

 

מדיניות משרד נמסר כי  2019בתשובת שר הפנים ורשות האוכלוסין למשרד מבקר המדינה מינואר 
 היא חלק ממדיניות כוללת, אשר אמורה להתוות הממשלה בסוגיית ירושלים.  הפנים

 

אחריות הממשלה אינה מפחיתה  , כילשר הפנים ולרשות האוכלוסין משרד מבקר המדינה מעיר
ם של ביצוע -וביניהם ם עליההוא ממונה פני ראש הממשלה לתפקידים שהפנים לשר מאחריות 

מוסדר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח  םחוק האזרחות, שבמסגרתו חוק הכניסה לישראל
מתוקף אחריות זו  .בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הענקת אזרחות לתושבים אלהוירושלים 

לגבי כלל היבטיו של תחום המעמד, ובכלל זאת  היה על שר הפנים לקיים עבודת מטה מקיפה
למפות את הסוגיות המרכזיות ולנתח את המשמעויות ואת ההשלכות בעניינם; בהמשך היה עליו 

צורך דיון והחלטות בדבר להביא לפני הממשלה הצעה בדבר מדיניות ממשלתית כוללת, ל
  אימוצה, אולם הוא לא עשה זאת.

 

טיפולו בסוגיות הנוגעות  כי 2019המטה לביטחון לאומי השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 
למעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים החל רק בשנתיים האחרונות, וכי הוא יבחן את ממצאי 

 .אום עם משרדי הממשלה הרלוונטייםהביקורת ואת הצורך למעורבותו בסוגיה, בתי

✰ 
 

, מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושליםעל רקע היעדר גיבוש 
ניסחו רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי אוסף של נהלים הקשורים להיבטים שונים של 

יניות המתגבשת באופן הסוגיה, ואלה משמשים מעין מדיניות ממשלתית. ואולם, שלא כמו מד
סדור, על בסיס עבודת מטה מקיפה הכוללת גם היבטים חוקתיים, כמו הזכות לבריאות ולשלמות 

של ההליך  זמניםה בסד ,הוק-אד תקבלושה החלטות עקבותבהמשפחה, התגבשו הנהלים 
 הכרעות יישוםלצורך  אוהמדינה  על נכפהליבונה ש מסוימת לסוגיה בהתייחסו המשפטי

תחליף ראוי למדיניות כוללת לאחר בחינה יסודית של מכלול  אינםדפוסי החלטה אלו  .שיפוטיות
 ההיבטים הרלוונטיים, ובהם היבטים חוקתיים, מדיניים, תקציביים ומוניציפליים. 

 

כמו כן, ריבוי פסיקות בתי המשפט בשאלות עקרוניות הקשורות למעמדם וזכויותיהם של תושבי 
 שינויים שנדרשים רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי לעשות בנוהליהםוהירושלים מזרח 

מלמדים כי בהיעדר עבודת המטה המקיפה כאמור, המסגרת המשפטית הרלוונטית הקיימת 
אינה מספקת  -מהוראות החוקים ועד נוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי  -בסוגיה זו 

לביטוח לאומי לא גיבש מדיניות מקיפה בשאלה אם מענה שלם וקוהרנטי. למשל, המוסד 
תם רשות האוכלוסין טרם קיבלה החלטה בבקששקטינים שאחד מהוריהם תושב קבע בישראל, ו

זכאים לגמלאות שמעניק המוסד למבוטחים. גם רשות האוכלוסין לא גיבשה  לרישיון קבע,
הזכאים לקבלת אזרחות מכוח סעיף א לחוק האזרחות, ובכך פגעה ביכולת 4נהלים להפעלת סעיף 

 זה לממש את זכאותם (על כך ראו להלן).
 

 זכויותיהם למעמד אזרחיכדי לממש את לפנות לערכאות שיפוטיות  נאלצו תושבי מזרח ירושלים
באפשרות ת, לעיתים באופן קשה ביותר, פוגעמציאות זו  .וזכויות נוספות הנובעות ממעמד זה

כתושבי קבע, וכמי שמשפחותיהם  זכויותיהםה למצות את שמעניקה המדינה לתושבים אל
 v 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 המינהליות. המשימה המורכבת והרגישה הזו 

, בסיוע משרד המשפטים והמוסד לביטוח ובראש ובראשונה על שר הפנים ,על הממשלהת מוטל
עם משרד המשפטים ועם המוסד לביטוח  לאומי. על שר הפנים לקיים עבודת מטה מקיפה

לאומי, שתכלול, בין היתר, את כלל ההיבטים של תחום המעמד והסוגיות שעלו בפסיקה 
לפני הממשלה הצעה בדבר מדיניות ממשלתית כוללת, ובעתירות התלויות ועומדות, ולהביא 

אימוצה. כיוון שלסוגיות בתחום המעמד האזרחי יש השלכות כבדות  והחלטות בדבר לצורך דיון
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לשקול משקל על מהלך חייהם של תושבי מזרח ירושלים ועל זכויותיהם, לרבות הסוציאליות, יש 
 . רחיתקבלת התייחסות של תושבים וגורמים מקרב החברה האז

 
 

 בנוהלי רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומישקיפות  היעדר
 

. דין דומה חל על 42מחובתו של שר הפנים להציג אמות מידה כתובות לגבי אופן הפעלת סמכותו
 יםקבוע . בית המשפט העליון קבע כי העובדה שנוהלי רשות מינהלית43המוסד לביטוח לאומי

עיגן המחוקק את החובה  זאת. בעקבות 44םהאת המדינה מפרסום הולם של תפוטר האינ הנחיותב
), חוק חופש המידע -(להלן  1998-תשנ"חהלחוק חופש המידע,  6סעיף לפרסם הנחיות מינהליות ב

ולפיו רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת 
החובה לפרסם הנחיות ונהלים מקורה בעקרון  .45חשיבות עבורו ושיש להן נגיעה לציבור או

: האחד, ההכרה בזכות הפרט לדעת אילו נורמות עיקרייםהפומביות והיא מושתתת על שני טעמים 
של הרשות הציבורית,  תקינות פעילותההבטחת  והאחר, ;כלליות ומדיניות משפיעות על זכויותיו

. כמו כן, הפרסום מאפשר ביקורת שיפוטית של פי הפרטכל מעשה שרירות ואפליה דהיינו מניעת
, ומהותית לשיפורתרומה תורם ו ,בתי המשפט והציבור על החלטותיה ופעילותה של הרשות

  .46השירות הציבורישל  והתייעלותלו נותיקול
 

מוסד לביטוח סוגיות מהותיות לא פרסמו רשות האוכלוסין וה לגבי כמהכי  עלהכמתואר להלן, 
שגופים אלו הנוגעים לתושבי מזרח ירושלים,  לאומי הסדרים ונהלים שמנחים אותם בעבודתם

 : אף הצהירו עליהם בפני ערכאות שיפוטיות
 

אם כתובתו  לצורך הכרה בזכויות סוציאליות מכיר המוסד לביטוח לאומי בתושבות כאמור, .1
בתוך הגבולות  -, ובנוגע למזרח ירושלים של ישראל שטחההם בתוך של האדם ז חייו ומרכ

כל עוד המצב כי  הודיע היועץ המשפטי לממשלה 2013-ב, המוניציפליים של העיר. עם זאת
וכל עוד תתקיים גדר ההפרדה במתכונת  ,יעמוד בתוקפובאותו מועד המשפטי והמדיני 
(מינואר  רהדרך קבע באזור הכפר צור בא יםבמתגורריר לביטוח לאומי יכהנוכחית, המוסד 

, בשטח שבין גדר ההפרדה ובין התחום המוניציפלי )2005(ממרץ  או באזור שכונת הדואר )2004
הם, ובלבד שבידיהם כמי שחוק הביטוח הלאומי חל עלי השטח המיוחד), - (להלן ירושליםשל 

 .47רישיון לישיבת קבע
 

מועד סיום הביקורת, ואף שחלפו כחמש שנים מקביעת היועץ לכי נכון  הביקורת העלתה
 שטחן היעניבאת המדיניות  המשפטי לממשלה, המוסד לביטוח לאומי טרם עיגן בנהליו

 , וממילא טרם הביאה לידיעת הציבור. המיוחד
 

עוד מתן רישיון לישיבת קבע  הקלעל מדיניות מרחיבה, המהחליט שר הפנים  2017-כאמור, ב .2
עקב העתקת חיים למדינה אחרת. על פי המדיניות  לתושבי מזרח ירושלים שתושבותם פקעה

 ,ועומד בתנאים מסוימים ,התאזרח במדינה אחרתקיבל רישיון קבע או גם מי שהמרחיבה, 
יו המבקש שמר על זיקותאם בהתאם למדיניות זו, . 48זכאי שרישיון ישיבת הקבע יוחזר לו

שני למעט  )מדינה(לאחר הוכחת מרכז חיים והשתקעות ב הלישראל, יינתן לו רישיון ישיבה ב

                                                           
 .הררי"ץ בג  42
 ). 9.5.06(פורסם במאגר ממוחשב,  עביר עדארבה נ' המוסד לביטוח לאומי 11752/04ם) -ב"ל (י  43
 .501) 3(מו, חשין השופט שלדינו  לפסק 23' פס, אוסטפלדנ'  רתיאפ 5537/91"ץ בג  44
 .25.6.77, 2630דברי הסבר להצעת חוק חופש המידע חוברת   45
 .199, 193) 5(נג"ד פ, בע"מ נ' משרד התעשייה והמסחר נמרודטקס 1477/96 ץ"בג  46
מוחמד ג'אלב  11-03-21942ב"ל האזורי לעבודה בירושלים במסגרת בית הדין שהוגשה ל 2013-מהודעה   47

 .עטאללה גאסר נ' המוסד לביטוח לאומי 12500-10-12ב"ל ובמסגרת  ;עסילה נ' המוסד לביטוח לאומי
במסגרת עע"ם  2017נובמבר מבמסגרת פס"ד אלחאלק; הודעת שר הפנים  2017הודעת שר הפנים מפברואר   48

 . הפניםחליל נ' שר  5037/08
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מאחר פקעה ש) תושבות ב( טחונית או אחרת;י) מניעה פלילית, בא( חריגים עיקריים:
 ניכרת. משך תקופה בישראל ב לא התגוררשהמבקש 

 

מאז הודיע שר הפנים לבית  כשנה וחצי, 2018, ביולי הביקורת סיוםנמצא כי נכון למועד 
וטרם  יהבנהל אותהרשות האוכלוסין טרם עיגנה האמורה,  המשפט על המדיניות המרחיבה

 הביאה אותה לידיעת הציבור.
 

לא פרסמו בציבור עגנו בנוהליהם ולא מהאמור עולה כי המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין 
רישיון ההשבת האמורים במדיניותם, לעניין תושבי השטח המיוחד ולעניין  את השינויים
, ובכך פעלו שלא על פי חובתם בדין. קיימת אפשרות סבירה שבשל חוסר הידיעה לישיבת קבע

על שינויי המדיניות לא פעלו תושבי מזרח ירושלים למיצוי זכויותיהם. בכך נפגעו קשות 
 viשל מי שתושבותם פגה ורכשו אזרחות זרה. זכויותיהם של תושבי השטח המיוחד ו

 

יהם את השינויים האמורים במדיניותם, הלורשות האוכלוסין לעגן בנהמוסד לביטוח לאומי ועל 
  .ללא דיחוים בציבור ולפרסמ

 

נמסר כי בעקבות הערת המבקר, הממליץ לעגן בנוהלי הרשות את בתשובת רשות האוכלוסין 
ישיון לישיבת קבע למי שתושבתו פגה ורכש אזרחות זרה, תבחן השינוי במדיניות בדבר השבת הר
 הרשות את המדיניות המרחיבה. 

 

פברואר ב עוד עה לבית המשפטיהודש משעה משרד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין, כי
בית ותושבי מזרח ירושלים, שתחול על מדיניות המרחיבה בדבר ההחלטת שר הפנים  על 201749

"מדיניות זו מצטרפת למארג הנורמטיבי המסדיר את מעמדם ציין בתיק זה כי  המשפט העליון
 . , היה עליה לפרסם ללא דיחוי את המדיניות המרחיבה בנהליהשל תושבי מזרח ירושלים"

 

רשות  נוכח האמור וכל עוד שר הפנים לא שינה את עמדתו בנוגע למדיניותו המרחיבה, על
 .נוסף האוכלוסין לעגן בנהליה את המדיניות המרחיבה האמורה, ולפרסמה בציבור ללא דיחוי

 

 א לחוק האזרחות4פגיעה ביכולת לממש את הזכות לקבלת אזרחות לפי סעיף 
 

מי שנולד אחרי הקמת המדינה במקום שהיה שטח ישראל קובע: " חוק האזרחותא (א) ל4סעיף 
הייתה לו מעולם שום אזרחות, יהיה לאזרח ישראלי, אם ביקש זאת בתקופה ביום לידתו, ולא 

ואם היה תושב ישראל חמש שנים רצופות בתכוף  21-לבין יום הולדתו ה 18-שבין יום הולדתו ה
 . "לפני הגשת בקשתו

 

ונתקיימו לגביו א (א) "4מי שהגיש בקשה לפי סעיף א (ב) לחוק האזרחות מוסיף וקובע כי 4סעיף 
; אולם רשאי הוא יאשר שר הפנים, או מי שהשר הסמיכו לכך, את בקשתו ,נאים המפורשים בוהת

אם הורשע המבקש בעבירה על בטחון המדינה או שנידון למאסר חמש שלא לאשר את הבקשה 
, 1968-סעיף זה נחקק במסגרת תיקון לחוק האזרחות שאושר ב ."שנים או יותר בשל עבירה אחרת

לאומית בדבר צמצום מספרם של מחוסרי -נות המובאים באמנה הביןותכליתו לאמץ עקרו
 . 50נתינות

 

גיר שאיננו אזרח ישראלי לקבל אזרחות ישראלית אם לחוק האזרחות מאפשר אף הוא לב 5סעיף 
היה בישראל שלוש שנים מתוך תקופת חמש  )2( נמצא בישראל; )1(" :אלה תקיימו בו תנאיםה

השתקע בישראל או  )4( זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע; )3( שנים שקדמה ליום הגשת בקשתו;
ויתר על אזרחותו הקודמת  )6( מה את השפה העברית;-יודע ידיעת )5( שיש בדעתו להשתקע בה;

                                                           
 .פס"ד אלחאלקבמסגרת  2017הודעת שר הפנים מפברואר   49
נפתחה  )Convention on the Reduction of Statelessness( 1961-מה בדבר צמצום חוסר אזרחות אמנה  50

 אך לא אשררה אותה. 30.8.61-ה בי. מדינת ישראל חתמה על1975שנת ונכנסה לתוקף ב 1961שנת לחתימה ב
 Convention Relating( האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחותעל  1.10.54-בהקשר זה חתמה ישראל ב

to the Status of Stateless Persons(  23.12.58-ב אותהואשררה. 
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א לחוק, 4להבדיל מסעיף  ."חוץ לכשיהיה לאזרח ישראלי-או הוכיח שיחדל מהיות אזרח
מי ", וזאת לאם ראה זאת לנכוןאזרחות "בסמכות שר הפנים להעניק  5בהתאזרחות על פי סעיף 

מה את השפה -, לרבות "ידיעתבסעיף קטן (א)המפורטים תנאים ב עמדשביקש להתאזרח ו
 העברית". 

 

לחוק  5רשות האוכלוסין קבעה נהלים מפורטים ליישום הליך התאזרחות לפי סעיף  .1
 אותם עיגנה ובחינתה. היא אףהאזרחות, הכוללים הוראות רבות ומפורטות על הגשת בקשה 

 סעיף לפי להתאזרחות בקשה להגשת טופס הציבור לרשות והעמידה ,בציבור שפורסם בנוהל
 -א לחוק 4בקשת התאזרחות לפי סעיף לעומת זאת, הרשות לא קבעה כללים בנוגע ל .זה

התנאים להגשתה, המסמכים הדרושים לבחינתה והליך הטיפול בה. ממילא לא העמידה 
הגשת בקשות התאזרחות לפי סעיף לרשות הציבור, לצורך  טופס או כלי עבודה אחר הרשות

  .זה
 

 בקשות התאזרחותלרשות האוכלוסין ארבע הוגשו  2017עד  2011בשנים הביקורת העלתה כי  .2
הוגשה עתירה לבית המשפט  2012-בא לחוק האזרחות: 4של תושבי מזרח ירושלים לפי סעיף 

אך הבקשה  זה,התבקש שר הפנים לבחון זכאות להתאזרחות לפי סעיף  שבמסגרתה העליון
-ו 2016; בשנים 51במהלך בירור העתירההעותרת קיבלה אזרחות ש ינמחקה בהסכמה אחר

א, ועד מועד סיום הביקורת ביולי 4הוגשו לרשות שלוש בקשות התאזרחות לפי סעיף  2017
 בעניינן.  טרם התקבלה החלטה 2018

 

לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית  2018ביוני י אחת משלוש הבקשות, הוגשה לגב
שבמסגרתה התבקשה הרשות  52נגד רשות האוכלוסיןעתירה  נים מינהלייםימשפט לעני

 2018א לחוק האזרחות. בנובמבר 4להסדיר את מעמד העותר כאזרח מדינת ישראל מכוח סעיף 
א כמעט שאינו 4רה, ובמסגרתה טענה הרשות כי סעיף הוגשה תשובת רשות האוכלוסין לעתי

בשימוש ולנוכח הבקשות המעטות אין טופס מיוחד לכך, והבקשות נבחנות לגופן בהתאם 
התקיים דיון בעתירה, שבמסגרתו הסכימה הרשות  2019לתנאים הקבועים בסעיף. בינואר 

הסכמה זו קיבלה תוקף א לחוק האזרחות. 4כבקשה לפי סעיף  2012-לבחון את בקשת העותר מ
 של פסק דין.

 

ה וביקש לקבל את עמדת 2018משרד מבקר המדינה פנה לרשות האוכלוסין באוקטובר  .3
הליך הגשת  וא לחוק האזרחות: מה4הפעלת סעיף  על (שהייתה נהוגה עד מועד סיום הביקורת)

הלשכה  נציגתקריטריונים לבחינתה. בתגובה השיבה הלרבות  ,דרך הטיפול בהמהי הבקשה ו
 כי "טרם גובשה עמדה לרבות ההיבט העובדתי בנוגע לנהלים". המשפטית ברשות

 

הגיש אחד מארגוני החברה האזרחית לרשות האוכלוסין בקשת מידע לפי חוק חופש  2018ביוני  .4
המידע, בדרישה לדעת כמה אנשים הגישו בקשה לקבל מעמד של אזרחות בישראל לפי סעיף 

שנים  10"במהלך  לפונה כעבור חודש כי: רשות האוכלוסין השיבהא לחוק האזרחות. 4
  א לחוק האזרחות".4ות לאזרחות מתוך סעיף האחרונות לא הוגשו כלל בקש

 

א 4ת רשות האוכלוסין הייתה אפוא שגויה, ולא שיקפה את ארבע הבקשות לפי סעיף תשוב
 . 2017עד  2011לחוק האזרחות שהוגשו לה בשנים 

 

בתשובת רשות האוכלוסין נמסר כי גורמי המקצוע ברשות סברו כי מספר האנשים אשר עונים על 
א הינו מועט ביותר, ולכן לא קבעה נוהל או קריטריונים, אלא בחנה 4שנקבעו בסעיף הקריטריונים 

באופן פרטני את ארבע הבקשות אשר התקבלו במהלך השנים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו 
 בסעיף זה בחוק. 

 

                                                           
 .)17.10.13פורסם במאגר ממוחשב, ( שר הפניםנאדל ראשק נ'  8904/12 ץבג"  51
 . משרד הפניםאוסאמה אבו חלף נ'  18-06-37179עת"ם   52
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א אינו 4משרד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין כי מיעוט בקשות להתאזרחות לפי סעיף 
ות טעם להימנעותה מקביעת קריטריונים או נוהל לבחינת הבקשות ולהכנת טופס מיוחד יכול להו

אלו בהתאם לחובתה על פי דין. בייחוד נכון הדבר לנוכח האפשרות הסבירה  להגשת בקשות
-פרסום טופס מיוחד לבקשות לפי סעיף זה -שהיעדר קריטריונים ונוהל לבחינת הבקשות ואי

 .גורמים למספרן המועט של בקשות
 

 5מבחינתו של המבקש להתאזרח, ניכרים הבדלים מהותיים בין התנאים להתאזרחות לפי סעיף 
א לחוק, למשל אשר לסמכות שר הפנים לדחות את 4לחוק האזרחות לבין התנאים לפי סעיף 

רשות מה את השפה העברית". אלא שכל עוד -הבקשה ואשר להתניית מתן האזרחות ב"ידיעת
א וכללים להליך הטיפול 4אינה קובעת תנאים ודרישות להגשת בקשות לפי סעיף האוכלוסין 
להגיש בקשות מכוח סעיף זה בחוק, שנותר  סבירה ירושלים אפשרותמתושבי מזרח בהן, נמנעת 
על פי התנאים קבל אזרחות ממש את הזכות לם לחלק מהשל בכך נפגעת היכולת  כאות מתה.

  vii.שנקבעו באותו סעיף
 

א לחוק 4לקבוע תנאים ודרישות להגשת בקשת התאזרחות לפי סעיף שות האוכלוסין על ר
קשות אלה, באופן תכליתי, יעיל ושקוף, ולפרסמם. כך תתאפשר האזרחות וכללים לטיפול בב

הגשת בקשות להתאזרחות על פי סעיף זה בידי אותם תושבים שזכאים לאזרחות מכוחו, וימוצו 
 זכויותיהם. 

 

 ירושלים במזרח האוכלוסין רשות שירותי
 

: שירותי מרשם את שירותי מינהל האוכלוסין ברשות האוכלוסין ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים
 ודרכונים; ושירותים להסדרת המעמד בישראל, כפי שמוצג בתרשים להלן. 

 

 : סוגי השירותים העיקריים שניתנים בלשכות מינהל האוכלוסין3תרשים 
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 השירותים הנחוצים לתושבי מזרח ירושלים ומקום קבלתם
 

שירותי מינהל האוכלוסין ניתנים לציבור באמצעות פקידים, ביחידות המינהל הפרושות ברחבי 
 .תחנות רישום 166וכן  ;לשכות האוכלוסין) -לשכות משנה (להלן  10-ואוכלוסין לשכות  29הארץ: 

לשכות האוכלוסין נבדלות זו מזו בהיקף האוכלוסייה שבתחום אחריותן: רשות האוכלוסין 
איש לפחות, כגון לשכות ירושלים, חיפה,  640,000-ן לשכת "מגה" המעניקה שירות למבחינה בי

איש לפחות, כגון  268,000 -לפחות; לשכה בינונית  395,000 -באר שבע ותל אביב; לשכה גדולה 
איש. כמו כן חלק משירותי מינהל האוכלוסין  91,000עד  -לשכת מזרח ירושלים; לשכה קטנה 

, באמצעות מרכז שירות ומידע ארצי 53האינטרנט של הרשות באמצעות אתרניתנים גם מרחוק 
טלפוני ובאמצעות עמדות לשירות 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 המשרת גם -ממוקמת בשכונת ואדי אללשכת מזרח ירושלים 
לשכה של שירות התעסוקה. לשכת אוכלוסין זו נבדלת משאר לשכות האוכלוסין בשל מאפייני 
האוכלוסייה בתחום אחריותה: רוב האנשים אינם אזרחי ישראל אלא תושבי קבע בה וחלקם 

תושבי מזרח ירושלים אוכלוסין, התדירות שבה . כמו כן על פי רשות ה54נשואים לתושבי אזור
השאר  אחרות ברחבי הארץ, ביןפונים ללשכת אוכלוסין זו גבוהה יותר מהמקובל בלשכות 

 מהסיבות האלה:
 

יראו אדם כמי שהשתקע במדינה מחוץ לישראל , תקנות הכניסה לישראלא ל11על פי סעיף  .1
פועל על רקע תקנות אלה, רבים . בשהה מחוץ לישראל שבע שנים לפחותבין השאר,  ,אם

מתושבי מזרח ירושלים פועלים לחידוש תעודת הזהות שברשותם בכל שבע שנים כדי להוכיח 
 כי מרכז חייהם בתחומי ישראל.

 
המונפק לעשר  ישראלי ןמדרכו להבדיל, הוא לחמש שניםלתושבי קבע תוקף תעודת מעבר  .2

 .55שנים
 

שנולד בבית חולים בישראל ואחד מהוריו הוא  על פי נוהלי רשות האוכלוסין, רישום קטין .3
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. 
 

 ימוש תכוף בהן במעברים שבין ישראל לאזור.בלאי מהיר של תעודות זהות, בשל ש .4
 

, לשכת בישראל ובני משפחתלאו בכל בקשה של תושב מזרח ירושלים לקבלת מעמד לעצמו  .5
האוכלוסין בודקת אם קיימת מניעה ביטחונית להיעתר לבקשה, באמצעות גופי הביטחון וכן 

פלי של העיר בוחנת אם מרכז חייו של מבקש המעמד הוא בישראל בתוך השטח המוניצי
ירושלים; גם בקשה לקבל שירותי מרשם ודרכונים טעונה לעיתים בדיקה של לשכת 

 האוכלוסין מהו מרכז חייו של המבקש. 
 

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 מזרח ירושלים. הסיבות לכך 

                                                           
בקשה ; בקשה לרשום את שם הנולד בתעודת הזהות של הוריו ;בקשה לקבלת ספח חדש לתעודת זהות  53

; בקשה להנפקת תמצית רישום ממרשם האוכלוסין; בקשה לאיתור מען; בקשה לשינוי מען; לתעודת לידה
 .בקשה להנפקת תעודת פטירה; בירור כניסות ויציאות מהארץ

היא: כל אחד  2003-ההגדרה של "אזור" על פי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), התשס"ג  54
 יהודה והשומרון וחבל עזה.  מאלה

היא תעודת זהות ישראלית ומסע שאינה דרכון, והיא  1952-תעודת מעבר על פי חוק הדרכונים, התשי"ב  55
זרח ישראלי, או למי שאזרחותו נתונה בספק או בלתי מוגדרת; במקרים מיוחדים היא ניתנת למי שאינו א

 ניתנת גם לאזרח ישראלי לפי בקשתו.
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הן הסמיכות הגיאוגרפית שבין השטח המוניציפלי של מזרח ירושלים לבין שטחי אזור 
 סות ויציאות בין מזרח ירושלים לאזור.והעובדה שאין רישום של כני

 
 הזכאות לקבל שירות רק בלשכה במזרח העיר

 
מרשם ודרכונים רשאי לקבל שירות זה  ישירותעל פי אתר רשות האוכלוסין, אדם המבקש לקבל 

  בכל לשכות האוכלוסין הפזורות ברחבי הארץ.
 

 במזרח המתגוררים קבע תושבימאזרחי המדינה הזכאים לקבל שירות בכל הארץ,  להבדיל אולם
  .ירושלים במזרח האוכלוסין בלשכת רק שירות לקבל רשאים ירושלים

 

לשכת שירות התעסוקה במזרח ירושלים נמצאת כאמור במבנה שבו פועלת גם לשכת  .1
וקה שנמצאת במערב פנה תושב מזרח העיר ללשכת שירות התעס 2017האוכלוסין. ביוני 

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 שכונות מזרח העיר, רשאים להתייצב בשתי הלשכות שבעיר. גורמים בכירים בהנהלת 

ות התעסוקה הסתייגו ממסקנת חוות הדעת, ולכן באותו החודש ביקש היועץ המשפטי של שיר
שירות התעסוקה לקבל חוות דעת של משרד המשפטים בנושא, וציין כי שירות אגב הפרדה בין 

 האוכלוסיות ניתן גם ביחידות ממשלתיות נוספות, כמו רשות האוכלוסין. 
 

חוקתי) במשרד המשפטים, -(ציבורילממשלה  טיהמשנה ליועץ המשפבעקבות בקשה זו קבע 
אין מקום ולא ניתן משפטית לאסור על תושבי מזרח ירושלים המשתייכים : "2018ביוני 

 ".הערבית לקבל שירות בלשכת שירות התעסוקה הנמצאת במערב העיר לאוכלוסייה
 

סין הוגשה עתירה לבית המשפט העליון, ובמסגרתה התבקשה רשות האוכלו 2018באפריל  .2
לא תעניק "לכל תושבי מזרח ירושלים הרשומים במרשם האוכלוסין שירותי להסביר מדוע 

מרשם, לרבות הנפקת תעודת זהות ותעודת מעבר, בכל לשכה של הרשות לפי בחירתם, באותם 
ה עיהוד 2018לאחר מכן, במאי . 56תנאים שבהם ניתנים שירותים אלה לתושבי מערב ירושלים"

שבי מזרח ירושלים, בין היתר, באמצעות אתר האינטרנט של הרשות כי רשות האוכלוסין לתו
(בדבר תיעוד  תושבי מזרח ירושלים שיבקשו לחדש תעודת מעבר ביומטרית, 2018עד סוף שנת 

, יוכלו לעשות זאת בכל לשכה בארץ, עם הצגת תעודת זהות תקפה ראו להלן) -ביומטרי 
  ונות.ותעודת מעבר קודמת שהונפקה בשבע שנים אחר

 
לעתירה הסבירה רשות האוכלוסין כי במרבית שירותי  2018מספטמבר  בתשובת המדינה

המרשם בנוגע לתושבי מזרח ירושלים יש הכרח לבחון אם מרכז החיים של מבקש השירות הוא 
בתחומי ישראל. היבט זה ייחודי ללשכת האוכלוסין במזרח ירושלים, ועל כן אפשר לקבל 

בלשכה זו בלבד. עובדי לשכת מזרח ירושלים מומחים בבחינת מרכז חיים של שירותים אלה 
ישנן שכונות  -מבקשים תושבי ירושלים בכך שהם מכירים היטב הן את הגיאוגרפיה העירונית 

והן את סוגי המסמכים  -שחלקן נמצאות בתחום ישראל וחלקן בתחום אזור יהודה ושומרון 
את הרשויות הרלוונטיות לבחינת מרכז חייו של התושב. הנדרשים לצורך הוכחת מרכז חיים ו

היכרות מעמיקה זו מסייעת לבחינת אמיתּות הראיות שמציגים התושבים הבאים לקבל 
שירותי מרשם. הרשות הוסיפה כי היא תפעל לאפשר לכלל המבקשים תושבי מזרח ירושלים 

כות בארץ, וכי תבחן לקבל שירותי מרשם שאינם מחייבים בחינה של מרכז חיים, בכל הלש
הרחבת שירות נוסף המחייב הנפקת תעודת זהות גם ללשכות נוספות, בכפוף למגבלות שתקבע. 

 במועד סיום הביקורת טרם פסק בית המשפט בעתירה.
 

רשות האוכלוסין מגבילה אפוא את מתן השירותים לתושבי מזרח ירושלים ללשכת אוכלוסין 
רה להם לקבל שירות בלשכה אחרת, לרבות זו שבמערב ואינה מתי -במזרח העיר  -אחת בלבד 

                                                           
 .רנדה סלמאן ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה 3163/18בג"ץ   56
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הרשאים לקבל שירות בלשכות שונות ללא קשר למקום  אזרחי המדינה, להבדיל מהעיר
, חידוש בלבד עתירה לבג"ץ אפשרה הרשות מתן שירות בעניין אחד קבות הגשתמגוריהם. רק בע

בעוד שהשירות בנושאים  תתעודות מעבר ביומטריות, לתושבי מזרח ירושלים גם בלשכות אחרו
 viiiאחרים עדיין ניתן רק בלשכת מזרח ירושלים.

 

להרחבת השירותים הניתנים  לפעול בשנתיים האחרונות החלהרשות האוכלוסין השיבה כי 
אינטרנט ועמדות ( לתושבי מזרח ירושלים הן באמצעות פנייה מקוונת וקבלת השירות מרחוק

בכל לשכות האוכלוסין  מדת מודיעין ללא זימון תורעמתן שירות בוהן באמצעות שירות מהיר) 
לשכת אוכלוסין  2018כי היא פתחה עבור תושבי מזרח ירושלים בספטמבר הרשות הוסיפה  בארץ.

בה לא שהיא פועלת להציב עמדה נוספת בלשכת מזרח ירושלים  נוספת באזור קלנדיה, וכמו כן
 נדרש להמתין בתור לבידוק ביטחוני.

 

משרד מבקר המדינה מברך על הפעולות שעשתה הרשות להרחבת השירותים הניתנים ללא צורך 
נוספות, אולם מרבית שירותי המרשם העיקריים ניתנו במועד הביקורת בזימון תור או בלשכות 

 במזרח ירושלים.  רק באמצעות פקיד בלשכת האוכלוסין
 

קתי), ולפיה אין לכפות על תושבי חו-לנוכח עמדת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי
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 

ירותים נוספים על רשות האוכלוסין לבחון בהקדם בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה, הענקת ש
האפשריים ל בהענקת השירותים הנוספים יחתבמטרה לה נוספות,לתושבי מזרח העיר בלשכות 

  בהקדם האפשרי.
 

 : הנגשת שירותים מקוונים בשפה הערביתמרחוק שירות
 

חשוב שהשירותים  בה.שפתו של המיעוט הגדול והיא  57בעלת מעמד מיוחד במדינההשפה הערבית 
הממשלה באתרי האינטרנט יינתנו גם בשפה זו, בין היתר, כדי להבטיח שוויון, שמציעים משרדי 

. כאשר מדובר בתושבי מזרח 58כדי לספק שירותים ראויים וכדי להקל את הגישה לרשויות המדינה
ירושלים, ששפתם העיקרית ולעיתים היחידה היא ערבית, גוברת החשיבות למתן מכלול 

בבתי  מהתלמידים 95%-מלציין כי על פי נתוני הממשלה, יותר  השירותים בערבית. לעניין זה יש
, ורוב הנשים בגילאי העבודה במזרח ירושלים שולטים בשפה העבריתאינם  הספר במזרח העיר

 ix.59אינן שותפות בכוח העבודה בישראל ואינן חשופות לחברה הדוברת עברית
 

טרה להנגיש לציבור מידע ) באינטרנט הוקם במgov.ilאתר השירותים והמידע הממשלתי ( .1
להעניק לציבור הרחב  זה מאפשר אתרושירותים ממשלתיים בפשטות, בקלות ובמהירות. 

 משרדי הממשלהשירותים ומידע הזמינים בכל מקום ובכל זמן ללא תלות בשעות הפעילות של 
ובכך לשפר את מתן השירות, להפחית את הנטל הבירוקרטי על הציבור ואף לייעל את עבודת 

המידע המוצג באתר השירותים והמידע הממשלתי מטעם רשות האוכלוסין  .ופי הממשלהג
 לקבלת שירות בלשכות ולהגיש תורובאתר אפשר גם לקבוע הלי הרשות, ונ בין השאר אתכולל 

 .מקוונות בקשות
 

משרדי הממשלה ויחידות הסמך , 2012מינואר  60 על פי הנחיותיה של יחידת ממשל זמין
נושאים או שמות השירותים  פורסמוי שבובערבית,  האינטרנט שלהם, אתר ביתיפרסמו באתר 

                                                           
 מדינת הלאום של העם היהודי. -לחוק יסוד: ישראל  4סעיף   57
-השימוש בטכנולוגיית התקשוב למתן שירותים ממשלתיים לציבור", )2002( ב53דוח שנתי מבקר המדינה,   58

 .212–210, עמ' "אתרי אינטרנט בגופי הממשלה
דברי הסבר להצעה להחלטת ממשלה בנושא צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח   59

 . 2018כלכלי, מאי 
לת להקמת תשתיות כלל ממשלתיות המסייעות ופוע 1997יחידת ממשל זמין הוקמה במשרד האוצר בשנת   60

למשרדי הממשלה להעניק שירותים לציבור במגוון ערוצים, תוך צמצום הבירוקרטיה וייעול תהליכי 
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עוד נקבע בהנחיות כי הורדת טפסים, תשלומים והזמנת מידע.  שניתן לקבל מהאתר כגון
שדות מידע  מומלץ לתרגםוהורדה שניתן לקבל באתר ליתורגמו שמות הטפסים למילוי ו

 .61מרבים להשתמש בהםדוברי הערבית והסברים של טפסים ש
 

 ,ערביתב בית אתראכן מפרסמת משרד מבקר המדינה העלתה כי רשות האוכלוסין  בדיקת .2
הרשות ביולי  באתראליהם היה ניתן להגיע מאתר הבית) ששנבדקו ( השירותים מרביתאולם 
 היו מונגשים בערבית, כמפורט להלן:  לא 2018

 

מהם היו גם  21נהלים, אולם רק  515ן הופיעו באתר רשות האוכלוסי 2018נכון ליולי  .א
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 

לא  -חיים  הטיפול במתן מעמד לבן זוג הנשוי לאזרח ישראלי; נוהל בדיקה וקביעת מרכז
 תורגמו לערבית אף שמדובר בנהלים חשובים לצורך הגשת בקשות לקבלת מעמד בישראל.

 

בסמוך למועד סיום הביקורת,  , עלה כיבאופן מקוון יםמבדיקת שמונת השירותים שניתנ .ב
(רק ההסברים  להגיש בקשה בשפה הערבית אפשר היה-אימהם  בשישה ,2018יולי 

היו בשפה הערבית). הבדיקה העלתה כי רק בתוכנית  הנלווים למימוש שירותים אלה
נכללה משימה להנגיש כמה טפסים באתר האינטרנט  2018העבודה של הרשות לשנת 

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 אחראית לתפעול  2019יחידת ממשל זמין השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר 
, אולם כל משרד או יחידה אחראי לתכנים המובאים בדפי 62ולדפי השירות gov.ilכלל אתר 

התוכן של המשרד, לרבות נוהלי המשרד. עוד עולה מתשובת ממשל זמין כי לקראת סוף 
 תורגמו לערבית ששת הטפסים המקוונים בתחום המרשם.  2019ובינואר  2018שנת 

 

, מאשר בעלות מופחתת ביומטרי הואעבור הוצאת דרכון תשלום באופן מקוון באינטרנט  .ג
דרכון ראשון, או דרכון שפג ומעלה שמבקש  18מי שגילו כך למשל  .בלשכות האוכלוסין

ש"ח, בהתאם למועד הגשת  245ש"ח או  155במועד הביקורת סך  באינטרנטישלם  תוקפו
 ש"ח. 265; אם יבחר לעשות זאת בלשכה הוא ישלם 63הבקשה

 

דרכון ביומטרי ולביצוע התשלום המקוון השירות להגשת בקשה להבדיקה העלתה כי 
 לא היה מונגש בשפה הערבית.

 

יחידת ממשל זמין השיבה כי בכוונתה לתרגם לערבית את טופס הבקשה לדרכון ביומטרי 
 .2019או תעודת מעבר ולביצוע התשלום המקוון עד סוף יוני 

 

למחלקת לזמן תור  ,הרשות מאפשרת למעוניינים להגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל .ד
, אולם גם כאן העלתה הבדיקה כי באמצעות טופס מקוון ללשכות האוכלוסיןאשרות 

  .הבקשה לא תורגם לערבית טופס
 

בקרבת הלשכה או בתחומה של כל לשכה גדולה ובינונית בלשכות האוכלוסין מותקנת עמדה  .3
קש לשירות עצמי, אשר מאפשרת לקבל שירותים מקוונים באופן עצמאי, ובכך נחסך ממב

 השירות הצורך להמתין לקבלת תור ושירות בלשכה. 
 

                                                           
החלה יחידת ממשל זמין לפעול כחלק מרשות התקשוב הממשלתי. החל  2012העבודה בתוך המשרד. במרץ 

 .ת סמך במשרד ראש הממשלהרשות התקשוב הממשלתי היא יחיד 2015בחודש ינואר 
מדריך הסטנדרטים לאפיון, לעיצוב, לפיתוח ולכתיבה של תוכן באתרי אינטרנט ממשל זמין משרד האוצר, "  61

 "..של הממשלה
 של משרד ממשלתי. הבית בדף דיגיטלידף מידע שמתאר שירות   62
 ש"ח. 245היא  מחודש מרץ עד אוקטובר עלות השירות  63
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בלשכת האוכלוסין מזרח ירושלים אין כלל עמדות לשירות עצמי. כמו כן עמדות  כי עלה
  השירות העצמי, שהותקנו בלשכות ברחבי הארץ, אינן מאפשרות קבלת השירות בערבית.

 

התקינה הרשות עמדות לשירות  2018ובנובמבר  2018באוקטובר כי הרשות נמסר  בתשובת
פועלת להצבת  היאכמו כן היא מסרה שקלנדיה ובשכונת בית חנינא. אזור לשכה ב-תתעצמי ב

בה לא שוכן בלשכת מזרח ירושלים, בעמדה  באהרצור בשכונת עמדה נוספת לשירות מהיר 
בסוף  עולה כי 2019מתשובת יחידת ממשל זמין מינואר  נדרש להמתין בתור לבידוק ביטחוני.

תורגמו ארבעה מתוך שמונה שירותי מרשם שהיה ניתן לבצע בעמדות  2019ובינואר  2018
 השירות העצמי, ובמהלך השבועות הקרובים בכוונת היחידה לתרגם את יתר השירותים.

 

החליטה רשות האוכלוסין כי תיעוד ביומטרי יונפק רק בלשכות האוכלוסין  2017באמצע שנת  .4
ולא כשירות מרחוק, והפונה יכול להזמין תור מראש באמצעות יישומון (אפליקציה) לזימון 

 תורים. 
 

שבאחריות  כי מערכת זימון תורים לקביעת תור לשירותים ביומטריים הביקורת העלתה
ן מונגשת חלקית בלבד בשפה הערבית באופן שאינו מאפשר למי שערבית רשות האוכלוסי

  ערבית.שפה הע תור בוקבהיא שפתו היחידה ל
 

שפתם העיקרית, ולעיתים היחידה, של תושבי מזרח ירושלים היא ערבית. תושבים אלה נזקקים 
ובהר כאמור לשירותים של לשכת האוכלוסין בתכיפות רבה יחסית לאזרחי המדינה, וכפי שי

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 בעניינם 

, וכמו כן אין אפשרות להזמין הממשלתי והמידע השירותיםאינם ניתנים במלואם בערבית באתר 
ת תיעוד ביומטרי בערבית. ההנגשה הלקויה של שירותים ממשלתיים בערבית פוגעת תור להנפק

אפוא בזכותו של חלק מהציבור במזרח העיר לקבל שירותים מרשות האוכלוסין ולמצות את 
 x זכויותיו ולעיתים אף מייקרת את השירות עבורם.

 

הממשלה בכל הקשור לפיתוח יחידת ממשל זמין השיבה כי שיטת העבודה בינה לבין משרדי 
שירותים מקוונים ולתרגומם, מבוססת על מסמכי דרישת צרכים המועברת מהמשרדים לממשל 

החלה רשות האוכלוסין לדרוש תרגום של שירותים מקוונים לשפה  2018זמין. רק באמצע שנת 
ת הערבית, ומאז יחידת ממשל זמין פעלה לתרגמם. היחידה הוסיפה כי היא בוחנת מחדש א

מדיניותה בכל הנוגע לתרגום שירותים מקוונים לערבית, כך שהתרגום ייבחן על ידה ללא קשר 
 להעלאת הנושא על ידי המשרד הממשלתי.

 

 השירותיםעל רשות האוכלוסין להמשיך לפעול להנגשת שירותיה גם בשפה הערבית: באתר 
עליה להציב עמדות  ,כן כמו. , במערכת לזימון תורים ובעמדות לשירות עצמיהממשלתי והמידע

 זאת בסיועה של יחידת ממשל זמין. כל מזרח ירושלים.לשכת לשירות עצמי ב
 

 המתנה ממושכת לקבלת תור בלשכת מזרח ירושלים 
 

שתפקידה להעניק שירות לתושבי המדינה, נדרשת ככל גורם ממשלתי אחר  ,רשות האוכלוסין
ות הראויה ובלא שתיגרם לפונים טרחה שהשירות יינתן במהיר באופןלהפעיל את סמכויותיה 

 .64יתרה
 

בקשות הנוגעות למעמדו  61,000-, הוגשו ללשכת מזרח ירושלים כ2017-2008במהלך עשור, בשנים 
, בקשות להארכת 65של המבקש או בני משפחתו בישראל. בקשות אלו כוללות בקשות חדשות

היו בקשות  66בקשות) ,00056, %29המעמד, עררים ועוד. רובן המכריע של הבקשות האלה (
                                                           

. ראו גם מבקר המדינה, 674עמ'  ,2010מורחבת,  מהדורה שנייה(כרך ב),  המינהלית הסמכותיצחק זמיר,   64
 .259", עמ' מיצוי הטבות מס והשירות לנישום, ")2015(א 66דוח שנתי 

 בקשות שהוגשו לראשונה, בניגוד לבקשות חוזרות, המכונות בקשות להארכת מעמד.  65
 .2018לי נתוני רשות האוכלוסין ביו  66
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בקשה להתאזרחות); או בקשות  -(להלן  67לחוק האזרחות 7וסעיף  5סעיף להתאזרחות מכוח 
לאיחוד משפחות, בעיקר בקשות של תושבי קבע להעניק מעמד ארעי או היתר שהייה בישראל לבני 

 2003-"גסהתשחוק האזרחות והכניסה (הוראת השעה), זוג מנישואין שהם תושבי אזור מכוח 
סעיף מכוח  שאחד מהוריו הוא תושב קבע; או בקשות לרישום קטין )קבע"ש לאחמ בקשה - להלן(

 בקשה לרישום קטין).  -(להלן  1974-תשל"דההכניסה לישראל, תקנות ל 12
 

הבקשות האמורות בפילוח לפי  56,000בקשות חדשות מתוך  34,000-בתרשים שלהלן נתונים על כ
 האמורות.סוגי הבקשות בשנים 

 

  2017 - 2008ללשכת מזרח ירושלים, שהוגשו : בקשות בתחום המעמד 4תרשים 

 
 .המדינה מבקר משרד בעיבוד האוכלוסין רשות נתוני

 

פחתו מספר הבקשות החדשות לאחמ"ש קבע ומספר  2017-ו 2008מהתרשים עולה כי בין השנים 
שהוכפל מספר הבקשות להתאזרחות, כמעט  2009-ו 2008הבקשות לרישום ילדים; בין השנים 

, היקף הבקשות בשנה השתנה במידה מעטה בלבד; במהלך עשור סך כל הבקשות 2017ומאז ועד 
 בתחום המעמד השתנה במידה מעטה בלבד.

 
 קבלת תור להגשת בקשה להתאזרחות

 

ן מה 90%-בקשות חדשות להתאזרחות, כ 8,000-הוגשו בלשכת מזרח ירושלים כ 2017-2008בשנים 
 .לחוק האזרחות 7והיתר לפי סעיף לחוק האזרחות  5) הוגשו מכוח סעיף 7,000(

 

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 

כי שלבי הטיפול בבקשות מנוהלי הרשות עולה  ף לבקשתו.ומוסרת לו רשימת מסמכים שעליו לצר
הם: קביעת תור להגשת בקשה, הגשת הבקשה, לחוק האזרחות  7-ו 5מכוח סעיפים התאזרחות 

מונים החלטה; זימון המבקש למתן הצהרת א; בחינת הבקשה ומתן נדרשותביצוע בדיקות 
 והענקת האזרחות.

                                                           
לחוק האזרחות מאפשר לתושב קבע להגיש בקשה לקבלת מעמד של אזרח בהתקיים התנאים  5סעיף   67

שלוש שנים מתוך תקופת חמש  במשך בישראלהקבועים בסעיף זה, ובהם: ידיעת שפה העברית, שהייה 
לאחר הליך מאפשר מתן מעמד של אזרח לבן זוג הנשוי לאזרח  7; סעיף שנים שקדמה ליום הגשת בקשתו

 מדורג שבו נבחנים כנות הקשר ומרכז החיים של בני הזוג. 



 - 29 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

 כל שלבי הטיפול בבקשה להתאזרחות. רשות האוכלוסין לא קבעה תקן למשךשנמצא 
 

נמצא כי תושב מזרח ירושלים נדרש להמתין כשנתיים וחצי עד למועד שבו יוכל להגיש את 
היה המועד  2017בקשתו לקבל אזרחות ישראלית בלשכת האוכלוסין במזרח העיר. באוקטובר 

, 2019רואר הפנוי הקרוב ביותר לצורך הגשת בקשה להתאזרחות בלשכת מזרח ירושלים בפב
העלתה כי המועד הפנוי הקרוב ביותר לצורך הגשת  2018ובדיקת משרד מבקר המדינה ביולי 

 xi. 2021בקשה להתאזרחות היה בינואר 
 

 זמני ההמתנה הארוכים להגשת הבקשותבתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה הרשות כי 
, וכן י שנה, בעשור האחרוןבכמות הבקשות המוגשות מד גידולנוצרו בשל בלשכת מזרח ירושלים 

לעומת כמות כוח הגידול בבקשות לשירותים אלה  בבקשות לקבלת שירותי מרשם.בשל הגידול 
עוד כתבה  שנתיים האחרונות, יצר פער בטיפול בבקשות לקבל מעמד.ההאדם המועסק בלשכה, עד 

געת הרשות שבמהלך חמש השנים האחרונות היא ביצעה מגוון רחב של פעולות לצמצום ה
התושבים ללשכה ולשיפור השירות, ובהם פתיחת שלוחה למתן שירותים מהירים בעיריית 
ירושלים ויצירת ממשקי עבודה ממוחשבים עם המוסד לביטוח לאומי והשב"כ. לפיכך סבורה 

עוד הוסיפה  הרשות כי אין מדובר במדיניות מכוונת שנועדה להקשות על תושבי מזרח ירושלים.
בקשות להתאזרחות ולאיחוד גשת הבתשובתה שבימים אלה היא נערכת לכך שהליך ההרשות 

 משפחות יינתן באופן מקוון.
 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין כי פרק זמן של שנתיים וחצי, רק לצורך הגשת 
בקשה להתאזרחות, חריג בחומרתו ובלתי סביר לחלוטין. זאת גם משום שהיקף הבקשות בשנה 

 -ואף מחייב  -ן ידוע מראש, ומאפשר וולכן מהווה נת ,שמונה שניםעט שלא השתנה במהלך כמ
העיכוב החריג בטיפול בבקשות להתאזרחות הנמשך זה כמה שנים (ראו  היערכות מתאימה.

להתפרש על עלול , ללא נקיטת פעולות משמעותיות על ידי הרשות למציאת פתרון הבעיה להלן),
 הטיפול. אזרח של מעמד לקבל יהםעל להקשות כמדיניות שנועדה ליםידי תושבי מזרח ירוש

 שירותים להעניק בבואה האוכלוסין רשות בעבודת חמור כשל מהווה להתאזרחות בבקשות
אומנם נקטה הרשות פעולות מסוימות, אולם לא היה  .ירושלים מזרח לתושבי המעמד בתחום

מנכ"ל המאז תחילת כהונתו של בהן כדי לתת מענה הולם לטיפול בבעיות אלה. עם זאת יצוין כי 
על הרשות לפעול בעניין זה  .אלוהטיפול בבקשות  החלה הרשות לנקוט פעולות לשיפור, הנוכחי

שירותים בתחום בכל הנוגע להענקת בודתה כשל בעשכן הפערים בעניין זה משקפים  ,ביתר שאת
  .ופוגעים באמון הציבור בה מזרח ירושליםהמעמד לתושבי 

 

נוכח חובתה של רשות האוכלוסין לתת שירות במהירות הראויה ובלא שתיגרם לפונים טרחה 
, עליה לנקוט לאלתר את הפעולות הנדרשות לצורך מתן מענה בפרק זמן סביר לבקשות של יתרה

תושבי מזרח ירושלים 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 
 

קובע כי רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות  לחוק חופש המידע 6סעיף כאמור, 
. אגף מרשם ומעמד המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור

במטה מינהל האוכלוסין שברשות האוכלוסין מוסמך לגבש נהלים מטעם המינהל ולפרסמם 
 לציבור באתר הרשות.לציבור. ככלל, נוהלי רשות האוכלוסין מפורסמים 

 

לצורך הגשת בקשה לאחמ"ש קבע יש להתקשר למוקד המידע של הרשות או על פי נוהלי הרשות, 
על פי נוהל  לשלוח ללשכה פקס, לצורך קביעת מועד להגשת בקשה. הגשת הבקשה נעשית בלשכה.

ים, ובהם נדרש התושב לצרף לבקשתו מסמכים שונ ,מעמד לבן זוג הנשוי לתושב קבעמתן הטיפול ב
הסבר כתוב בדבר הקשר הזוגי. כן תעודת נישואין מקורית, תעודת זהות של בן הזוג תושב הקבע ו

לפי נוהל טיפול בבקשות ועררים על החלטות הגשת בקשות לאחמ"ש קבע טעונה תשלום אגרה. 
לשכות ומטה רשות האוכלוסין, במקרים מסוימים ניתן להבהיר למגיש הבקשה כי על פי 
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נים לא נראה כי בקשתו תאושר, אך אם יבקש בכל אופן להגיש הבקשה, יש לקבלה הקריטריו
 כמקובל ולטפל בה על פי הנהלים הרגילים.

 

נוסף על האמור בנוהלי רשות האוכלוסין שנקבעו בכתב ופורסמו לציבור, לשכת מזרח העיר קבעה 
התור את מגיש הבקשה  קודם לקביעת נציג הרשות מיידע :מקדיםכלל נוסף, ולפיו יתקיים הליך 

, ולהמציא ללשכהאו להגיע , טלפון או דוארדוא"ל, ללשכה באמצעות לאחמ"ש קבע, כי עליו לפנות 
אחדים מהמסמכים הנדרשים כאמור; הלשכה תערוך בדיקה מקדמית אם פרטי הבקשה לאחמ"ש 

 קבע מצדיקים את קבלתה.
 

"ש קבע נועד לבחון אם בן הזוג לדברי מנהלת לשכת מזרח העיר, ההליך המקדים בבקשות אחמ
לחסוך לבן הזוג  , כדי68של המבקש זכאי לכאורה למעמד המבוקש, בהתאם לסייגים שנקבעו בחוק

של מי שאינו זכאי לכאורה, לשלם אגרה. מנהלת הלשכה ציינה, שגם אם הלשכה החליטה שעל 
בקשה המלאה עבורו, פניו בן זוגו של המבקש אינו זכאי לכך, המבקש רשאי בכל זאת להגיש את ה

 ולקבל את תשובת הרשות עליה. 
 

ידי על כי הכללים שקבעה לעצמה לשכת מזרח העיר בנושא ההליך המקדים לא אושרו  עלה .1
דרך פעולה כזו של רשות  אגף מרשם ומעמד ברשות האוכלוסין ולא פורסמו לציבור.

 להגיש בקשה לאחמ"ש קבע.  רוצההאוכלוסין עלולה להקשות במידה ניכרת על מי ש
 

נמצא כי לשכת מזרח ירושלים אינה נוהגת לתעד את הטיפול בהליך המקדים, ותיעוד  .2
המסמכים  םהבקשות נעשה רק מאוחר יותר, כאשר המבקש מגיש את הבקשה המלאה ע

אפשר לדעת על סמך נתוני הרשות כמה זמן נדרש לצורך קיום -הנדרשים. כיוון שכך, אי
 .לדרישה לבצעו מודעיםוכמה מהפונים  ההליך המקדים

 
בבקשה לקבוע תור להגשת  העירללשכת מזרח  תושבת מזרח ירושליםפנתה  2018בינואר 
בהליך  ואף הגישה את המסמכים הנדרשיםלמתן מעמד של תושב קבע לבן זוגה, בקשה 

ע פעמים, ארב, תזכרה את הלשכה מועד הגשת הבקשה דברמשלא קיבלה תשובה ב. המקדים
  .2018ואז נקבע לה תור להגשת בקשה לספטמבר 

 
כמו כן, במהלך הביקורת עלו סימנים המעידים על קשיים בקביעת תור להגשת בקשה, כך 

טור במזרח -תושבים בשכונת א 15ראיין צוות ממשרד מבקר המדינה  2018באפריל למשל: 
ח העיר לצורך הגשת על קשיים לתאם תור בלשכת מזרמהמרואיינים דיווחו ירושלים. שניים 

כי ניסיונות חוזרים ונשנים להזמין תור באמצעות הטלפון , וציינו בקשות בתחום המעמד
  מענה. לא היהנכשלו, כיוון ש

 

מזרח ירושלים  ימהבקשות לאחמ"ש קבע בלשכת מזרח ירושלים הם של תושב 80%-למעלה מ .3
יטופלו  אזורבקשות של תושבי  ,הלי הרשותונ . לפיאזורלתת מעמד לבן זוג תושב  יםהמבקש

בהוראת השעה ובהתאם לנהלים הקיימים לגבי ההליך נקבעו בהתאם לאמות המידה ש
. טחונית למתן המעמדילרבות בדיקת מרכז חיים וכן בדיקה אם יש מניעה פלילית או ב ,המדורג

נק לפי נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג הנשוי לתושב קבע, לאחר המצאת מסמכי הסף יוע
אישור  לאחרתיבדק הבקשה.  ובמהלך פרק הזמן האמורלחצי שנה,  "קמת היתר אזורלתושב 

מדי שנתיים בכפוף  שיוארך "קמתהיתר יינתן לו  ,הליך המדורגותחילת ביצועו של ההבקשה 
 לבדיקות המתבצעות לפי נוהלי הרשות. 

                                                           
חוק הוראת השעה קובע שככלל לא יינתנו רישיונות ישיבה והיתרי שהייה באזור לתושבי אזור, אך מגדיר   68

שנים ולתושבת אזור  35סייגים לכך: כך למשל ניתן לתת היתר שהייה בישראל רק לתושב אזור שגילו מעל 
 שנים. 25מעל שגילה 
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איחוד קשות לשרשות האוכלוסין לא קבעה תקן למשך שלבי הטיפול בבהביקורת העלתה 
, אף לא למשך הזמן שבין קביעת התור לבין המועד 69משפחות כאשר בן הזוג תושב אזור

 .שייקבע להגשת הבקשה
 

על רשות האוכלוסין לקבוע מהו פרק הזמן המרבי לטיפול בכל שלב משלבי הטיפול, ולוודא 
ך המקדים, על אגף מרשם ומעמד לקבוע אם יש מקום להלי .על פיושלשכת מזרח העיר פועלת 

ולקבוע תקן של זמן טיפול לשלב של ההליך  לעדכן את נהליו המפורסמים לציבור -ואם כן 
המקדים ולבחון אם אכן חוסך הדבר את זמנם וכספם של מגישי הבקשות, אם לא עליו לוודא 

 הכלל שקבעה לעצמה. את תבטלשהלשכה 

 
 קביעת תור לשירותי מרשם ודרכונים

 

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי  בכנסתהתקבל  2009בשנת 
הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי חוקק צו  2011-ב ;2009-זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע

המסדיר תקופת מבחן  2011-ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן), התשע״א
 כל תושב לבחור לקבל תעודת זהות או מסמך נסיעה ביומטריהיה כול במהלכה י, שהחוק ליישום
החלה רשות האוכלוסין  2013. ביוני (תיעוד ביומטרי) 70המכילים אמצעי זיהוי ביומטריים (דרכון),
הכללת נכנס לתוקפו חוק  2017מסמכי זיהוי ביומטריים, במסגרת תקופת מבחן, וביוני  תבהנפק

וני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת אמצעי זיהוי ביומטריים ונת
  .תיעוד ביומטריב להחזיקיה ילפיו חובה על כלל האוכלוסו ,2017-שעה), התשע"ז

 

כאמור, הזימון לקביעת תור להנפקת תיעוד ביומטרי נעשה באמצעות מערכת לזימון תורים  .1
 ראת סוף שנה זו היא פעלה באופן מלא.בכל הלשכות, ולק 2017שהחלה לפעול חלקית באוגוסט 

יצוין שככלל, מי שהגיע 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 

רושלים, אליה הלשכות לתקופה של שלושה חודשים מראש. יוצאת דופן היא לשכת מזרח י
 ניתן להזמין תור לתקופה של שישה חודשים מראש, בשל התורים הארוכים בלשכה זו.

 

בין מועד הבדיקה בדבר זימון תור  (בימים) הממוצעמוצגים נתונים על פרק הזמן  5בתרשים  .2
ועד המועד  - 2018, אוקטובר 2018, יוני 2017דצמבר  -לתיעוד ביומטרי בשלושה מועדים שונים 

מוצגים  6בתרשים  נקבע התור בארבע הלשכות הגדולות ביותר ובלשכת מזרח ירושלים. שבו
 71נתוני רשות האוכלוסין על אודות זמינות התורים להנפקת תיעוד ביומטרי בלשכות הגדולות

וכן במזרח ירושלים, על פי מספרם הכולל של התורים הפנויים לתיעוד ביומטרי בכל אחת 
 .2018שה חודשים: מיוני ועד לספטמבר מהלשכות הללו במהלך שלו

  

                                                           
לבין המועד שייקבע  5למעט בנוגע למשך הזמן שחולף מאז הגשת בקשה להארכת היתר מת"ק או אשרת א/  69

 לריאיון לבני הזוג שיעמוד על שלושה חודשים לכל היותר.
תיעוד הכולל אמצעים ונתונים ביומטריים  הואתיעוד ביומטרי (תעודת זהות, דרכון ותעודת מעבר),   70

שתי טביעות האצבע ותצלום הפנים של  שבואלקטרוני  מסמך זיהוי ביומטרי כולל שבב. לכל אדםייחודיים 
  תקופת המבחן. –תיעוד לאומי ביומטרי בעניין  )2015דוח ביקורת מיוחד (ראו גם מבקר המדינה,  התושב.

שאינה במקום מגוריו, נבדקו הלשכות המרכזיות, שהן גם  כל לשכת אוכלוסיןלפנות לרשאי כיוון שאזרח   71
 .הגדולות ביותר
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לקבלת שירות של הנפקת תיעוד ביומטרי בחמש  )בימים( : זמני המתנה5תרשים 
 גדולות שנבדקו ה אוכלוסיןהלשכות 

 
 2018; נתוני חודש אוקטובר רשות האוכלוסין מבוססים על נתוני 2018ויוני  2017החודשים דצמבר  נתוני

 משרד מבקר המדינה.מבוססים על בדיקת 
 

 התורים הפנויים במערכת זימון התורים במהלך שלושה חודשים מספר: 6תרשים 
 )2018ספטמבר -(יוני

 
 .המדינה מבקר משרד בעיבוד האוכלוסין רשות נתוניהמקור: 

 

פער ניכר ביותר בין לשכות האוכלוסין שנבדקו: מי שביקש להזמין תור עולה מהתרשימים 
, זומן בתוך 2018להנפקת תיעוד ביומטרי בארבע הלשכות הגדולות באמצע יוני ובאוקטובר 

כחודש בממוצע לכל היותר, בעוד שתושב מזרח ירושלים נאלץ להמתין בממוצע כמעט חצי 
חיפה ובבאר שבע עמדו לרשות הציבור באמצע שנה; בתל אביב, בירושלים (מרכז העיר), ב

תורים פנויים במהלך שלושת החודשים העוקבים, בעוד שבלשכת  10,000-יותר מ 2018יוני 
 xiiמזרח ירושלים נתפסו כלל התורים הפנויים במהלך התקופה הזו. 
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הפער העולה מן התרשימים משקף אפליה של תושבי מזרח ירושלים אל מול מי שזכאי לקבל 
על רשות . ות בלשכות שנבדקו, בבואם לממש את זכותם לקבל מהמדינה תיעוד ביומטרישיר

האוכלוסין להמשיך בפעולותיה לשיפור השירות ולהשגת שוויון בין מקבלי השירות בלשכת 
 מזרח העיר לבין שאר הלשכות שנבדקו, לרבות בכל הנוגע לזמינות התורים. 

 

 שליםהמתנה בתור בלשכת האוכלוסין במזרח ירו
 

לקוחות בממוצע,  540-מנתוני רשות האוכלוסין עולה כי לשכת מזרח ירושלים מקבלת מדי יום כ
 בנושא בקשות להסדרת מעמד.  90-מהם בנושא בקשות למרשם ודרכונים, ו 450

 

תושב מזרח העיר המגיע למתחם "מאמוניה", שכאמור שוכנות בו לשכת האוכלוסין של מזרח 
ת התעסוקה, נדרש להמתין בשלושה אזורים שונים: מחוץ למתחם לצורך ירושלים ולשכה של שירו

כניסה אליו; בתוך המתחם, מחוץ ללשכה, לצורך כניסה אליה (בתוך המתחם נמצאים רחבת 
קיוסק); באזור קבלת  -המתנה וכן עמדה, שבה מקבל הפונה את מספרו בתור לקבלת השירות 

 השירות (אולמות השירות).
 

 את תור הממתינים לכניסה ללשכה למתחם מאמוניה.עד תצלום המתלהלן  .1
 

 2017י נ, יותור בכניסה למתחם מאמוניה: 2תמונה 

 
 .רשות האוכלוסין צילום: 
 

מוצג מסלול השירות בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים, לאחר סיום ההמתנה  7בתרשים  .2
 מחוץ למתחם, וזמני המתנה ממוצעים בין התחנות שבמסלול. 
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 ממוצע המתנה זמן - : מסלול השירות בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים7תרשים 

 
 .2018תוני רשות האוכלוסין, יולי נ

 
להמתין בתוך מתחם הלשכה תושב מזרח ירושלים בסך הכול נדרש  ,תרשיםכפי שעולה מן ה

. פרק זמן זה אינו כולל זמן המתנה נוסף זו שעות לצורך קבלת שירות בלשכה עד ארבעשלוש 
 המתנהלבג"ץ, שהוגשה  עתירהפי  עלהלשכה.  שוכנתשבו  "מאמוניה"לצורך כניסה למתחם 

יודגש כי גם מי שהזמין תור מראש, נדרש להמתין מחוץ למתחם  .72משעה יותרכזו אורכת 
בדומה למי  שבה מקבל הפונה את מספרו בתור לקבלת השירות,ובתוכו, עד הגעתו לעמדה 

שלא הזמין תור. נתונים בדבר זמן ההמתנה הממושך עלו גם בראיונות שקיים משרד מבקר 
  טור.-המדינה עם תושבים בשכונת א

                                                           
 .רשות האוכלוסין וההגירה 'רנדה סלמאן נ /183163בג"ץ   72



 - 35 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

 כמתואר -בתקופת הביקורת בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים  י ההמתנהוזמנ ההמתנה תנאי
 על המקפידה מדינה מטעם שירות לקבלת תנאיםהולמים  ואינםקשים,  - ובתרשיםבתמונה 

 xiii. ואזרחיה תושביה של זכויותיהם
 

לשכה נוספת באזור מעבר -פתחה הרשות לטובת תושבי מזרח ירושלים תת 2018בספטמבר 
מנהלת לשכת האוכלוסין במזרח ירושלים מסרה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות קלנדיה. 

  ג'וז.-הלשכה הוקל העומס בהמתנה מחוץ ללשכת האוכלוסין בוואדי אל-תת פתיחת
 

השנה  ברוב ימותכיום ציינה רשות האוכלוסין ש 2019בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
בהמתנה לבידוק , אכן יש תור מסוים אחר הסבסבתלטענתה, אין עומס וצפיפות בכניסה למבנה. 

הרשות הוסיפה כי היא  .כל מתקן הדורש בידוקשהוא נחלת סביר בתור  מדובר , אךהביטחוני
זאת פתיחת לשכת משנה והוספת עמדות עשתה כמה שינויים כדי להקל את העומס בלשכה, ובכלל 

 .שירות בלשכה עצמה
 

קבעה הרשות כי זמן ההמתנה לטיפול בבקשה בתחום המרשם והדרכונים וכן  2014בשנת  .3
מצאה הרשות כי  2016-. ב73דקות 15 -דקות, ולשירות מהיר  60לצורך הנפקת אשרות יהיה עד 

דקות וזמן  40-לשכות שבדקה התקצר זמן ההמתנה הממוצע לקבלת השירותים האלה ל 30-ב
 דקות.  17ההמתנה לשירות המהיר היה 

 

החלה רשות האוכלוסין בניסוי להטמעת מערכת לניהול התורים בלשכות  2014בשנת  .4
וסין באופן מלא. מערכת זו פועלת המערכת בכל לשכות האוכל 2015האוכלוסין, ומיולי 

 מספקת גם נתונים על משך מתן השירות. 
 

המערכת לניהול התורים על מדדי  מוצגים נתוני רשות האוכלוסין מתוך דוחות 8שים בתר
השירות בתחומי מרשם ודרכונים במהלך תשעה חודשים בשלושת הרבעונים שקדמו לביקורת: 

בלשכת מזרח ירושלים ובארבע  2018-ראשון בוברבעון  2017-רבעון שלישי ורבעון רביעי ב
  הלשכות הגדולות שנבדקו.

 

לשכות בלשכת מזרח ירושלים ובארבע ה ודרכוניםבתחום מרשם שירות  מדדי :8תרשים 
  2018 - 2017 שנבדקו, בתשעת החודשיםהגדולות 

 
 .המדינה מבקר משרד בעיבוד המתנה זמני על האוכלוסין רשות נתוני

 

                                                           
בכל לשכות מינהל האוכלוסין מוצבים דלפקי מודיעין שבהם ניתנים שירותים מהירים, כגון: הנפקת   73

 תעודות למיניהם (תעודת לידה, תעודת פטירה).
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משך זמן ההמתנה לקבלת שירות בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים עולה כי מהתרשים 
דקות בממוצע) בהשוואה לארבע  73בבקשות למרשם ולדרכונים הוא ארוך במידה ניכרת (

 -דקות בממוצע), אף על פי שמשך הזמן הממוצע למתן השירות עצמו  39הלשכות הגדולות (
 xivותר מבין כל הלשכות האחרות. דומה ומספר מקבלי השירות נמוך י

 

בקיצור זמני ההמתנה בתוך הלשכה, כך  ניכרכי חל שיפור צוין  2019בתשובת הרשות מינואר 
דקות, כפי  75-כדקות, לעומת  34-שבחודשים האחרונים, זמן ההמתנה הממוצע עומד על כ

 שנמדד בתקופת עריכת הביקורת. 
 

דקות  34-משרד מבקר המדינה מעיר כי הנתונים שהציגה הרשות על זמן המתנה של כ
יקורת. המדידה החדשה מבוססת על זמן מבוססים על מדידה חדשה, השונה מזו שהוצגה לב

המתנה ממועד התור שנקבע למוזמן ועד הגעתו לפקיד לקבלת השירות. לעומת זאת, הנתונים 
מודדים את זמן ההמתנה מקבלת הפתק לתור  8שהוצגו למבקר המדינה ושמוצגים גם בתרשים 

 יע קודם למועדשהמוזמן מג הזמןזה כולל גם את  זמן(בקיוסק) ועד הגעת המוזמן לפקיד. 
שעל המוזמן  הממושך ההמתנההתור שנקבע לו שלעתים אורך מעל לשעה כאמור בשל משך 

לעמדת קבלת הפתק לתור לפיכך לא ניתן להשוות בין שני בסיסי לעמוד עד שייכנס ללשכה ויגיע 
 נתונים אלו. 

 
ת והגבלתה לקבל בלשכת מזרח ירושלים מקבלת שירותיםהלנוכח האוכלוסייה הגדולה 

והתדירות הגבוהה  זו הללשכ האופייניים השירותים מורכבותולנוכח  ,שירותים בלשכה זו בלבד
היה על הרשות להיערך למתן שירות יעיל יותר.  -תושבי מזרח העיר לשירותים  זקוקיםשבה 

ללשכת  הפונים י.זמן רב, לעיתים באופן קיצונ כתשירות בלשכה אור קבלתההמתנה באולם 
 בהמתנה תבטאה והוא, בלשכהכבד  עומסעם  להתמודד ונאלצרח ירושלים האוכלוסין במז

 קבלת לצורך למבנה לכניסה עד, מחוץ למתחם הכניסה ארוכה בהמתנה; תור לקבלת ממושכת
 בבקשה הטיפול לסיום ארוכה בהמתנה - רבות ופעמים; המבנה בתוך ארוכה בהמתנה; שירות

  .לקבלת מעמד
 

לתפקידו, בוצעו פעולות רבות, לשיפור הנוכחי  מאז כניסתו של שר הפניםבתשובת הרשות נמסר כי 
דיונים בלשכתו בסוגיה זו,  כמההתנאים והשירותים אשר ניתנים לתושבי מזרח העיר. השר קיים 

ואף ביקר בלשכה, כדי לעמוד על טיבן של הטענות המועלות. נוכח ההכרה בצורך בשיפור השירות 
נגב ה ,מתקציב המשרד לפיתוח הפריפריה מיליון ש"ח 4יתן לתושבים, הנחה השר להעביר הנ

. הרשות הוסיפה כי למרות גליל, להקמת לשכות נוספות במזרח ירושלים לרווחת התושביםהו
דרישותיו של שר הפנים להקצאת משאבים נוספים לקידום השירות במזרח העיר, לא הקצתה 

 ים. הממשלה את המשאבים הדרוש
 

כי במזכירות הממשלה לא נתקבלה  2019מזכירות הממשלה השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 
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 אין בהן די ויש צורך 
 מזרח תושבילפעול לכך ש האוכלוסיןרשות  עללשפר את השירות באופן קבוע ולאורך זמן. 

 שאר שירות מקבלים שבהם בתנאים, העיר מזרח בלשכת יעיל ואיכותי שירות וקבלי ירושלים
של משך זמן ההמתנה הנדרש. כמו כן עליה לשפר את הנגישות בהיבט  דובייחו ,המדינה אזרחי

  .לבאים ללשכת מזרח ירושלים
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 לקבלת מעמד בבקשות הטיפול משכי
 

 בבקשות"ש קבע ולאחמבבקשות  הטיפול שלבילמשך  תקןהאוכלוסין לא קבעה  רשות, כאמור .1
 תימשךהרשות קבעה בנהליה כי הבדיקה  ,מתן מענה לבקשות לרישום קטיןלגבי להתאזרחות. 

לכל היותר חצי שנה מיום הגשת הבקשה; אם הקטין בן שנה או יותר במועד הגשת הבקשה, 
, למשל כאשר עולה הצורך לקבל ייתכנו מקרים שבהם משך הבדיקה יתארך מעבר לחצי שנה

 .עמדות מרשויות וגורמים אחרים ובירורים הנדרשים לשם כך
 

משך טיפול סביר בבקשות , החליט מנכ"ל רשות האוכלוסין כי 2017בדיון מספטמבר  .2
ואולם, לא נקבע תקן לשלבי הטיפול השונים, כגון קביעת תור להגשת  התאזרחות הוא שנה.

בקשה להתאזרחות, והחלטת המנכ"ל אף לא עוגנה בנוהלי הרשות או בהנחיה ללשכת מזרח 
קשות לקבלת מעמד, כחלק מסוגיית העומס הטיפול בבנושא  גם דוןינ באותו דיון ירושלים.

, קטיןורישום קבע מתן מענה בבקשות אחמ"ש -דונה סוגיית אייכן נובלשכת מזרח ירושלים 
הוצאות גבוהות מאוד נגד  נפסקות שבעקבותיהםהדין לבית  רביםעררים  הגשתב המתבטאת

 רשות האוכלוסין. 
 

גשו בלשכת מזרח ירושלים ועל משך מובאים נתוני רשות האוכלוסין על בקשות שהו 1בלוח 
 הטיפול בהן עד לקבלת החלטה כלשהי בעניינן.

 

 2017-2008לקבל מעמד,  : משך הטיפול בבקשות1לוח 

  
 

 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 
 

מהבקשות לאחמ"ש קבע,  58%-וב מהבקשות להתאזרחות 29%-עולה כי רק ב הלוחמנתוני 
מההחלטות בבקשות  60%. בתוך שנה כלשהי ניתנה החלטהשהוגשו במהלך העשור האמור, 

מן ההחלטות בבקשות לרישום קטין  21%-שלוש שנים. בלהתאזרחות ניתנו בתוך שנה עד 
 היה משך הטיפול ארוך יותר משנה, ולכן חרג מהתקן שקבעה הרשות בנהליה.

 

. אמוריםבשלושת סוגי הבקשות ה בקשות חדשות 34,000-הוגשו כ 2017-2008בשנים כאמור,  .3
שות שלא התקבלה בהן ) בק14%( 5,060-היו כ 2018נכון ליולי  ,על פי נתוני רשות האוכלוסין

החלטה כלשהי. להלן תרשים המפרט את כמות הבקשות שלא התקבלה בהן החלטה על פי 
 ן.גשתשנת ה
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  2017 - 2014: מספר הבקשות שלא התקבלה בהן החלטה כלשהי, 9תרשים 

 
 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, 2018 מיולי האוכלוסין רשות נתוני

 

 התקבלה טרם 2015-ו 2014בקשות להתאזרחות שהוגשו בשנים  1,000-מן התרשים עולה כי בכ
-ב בקשות שהוגשו 1,000-ממועד הגשתן, ובכ יותר משלוש שנים שחלפו אף, כלשהי החלטה

כמו כן יש  .שנתיים וחצי ממועד הגשתןמיותר  שחלפו אף, כלשהי החלטה התקבלה טרם 2016
חלפו יותר  ןלקטין שטרם התקבלה בהן החלטה כלשהי, אף שבמחציתבקשות למתן מעמד  500-כ

  משלוש שנים ממועד הגשתן.
 

במועד הביקורת היו אלפי בקשות של תושבי מזרח ירושלים לקבלת מעמד, רובן להתאזרחות, 
שהטיפול בהן טרם הסתיים, אף שחלפו כמה שנים מאז שהן הוגשו ללשכת מזרח ירושלים. נוסף 

פול בבקשות אלה, נאלץ תושב מזרח ירושלים המבקש להגיש בקשה להתאזרחות על השיהוי בטי
להמתין כשנתיים וחצי עד שיגיע תורו להגיש את בקשתו. מציאות זו משקפת שיהוי ניכר ובלתי 

 xvסביר בטיפולה של רשות האוכלוסין בבקשות לקבלת מעמד, הפוגע במגישי הבקשות.
 

 האוכלוסין לשיפור השירות בלשכת מזרח ירושליםפעולות הנהלת רשות 
 

חמש עתירות לבג"ץ שעסקו בתנאי קבלת הקהל בלשכת המדינה הוגשו נגד  2017ועד  1999מאז  .1
נדחו על רקע הצהרתה של המדינה  1999-: שתי עתירות שהוגשו בהאוכלוסין במזרח ירושלים

א תפעל לבניית סככה וכי הי ,שהלשכה תועבר למקום חדש ומתאים במהירות האפשרית
המתנה בתור מחוץ ללשכה בתנאים העותרים על הלינו  2003-; בעתירה מ74בסמוך ללשכה

הועברה  ,בעקבות עתירה זו. רק 75קשים ועל כך שהמבנה אינו יכול להכיל את הבאים אליו
, הוגשה עתירה על תנאי המתנה 2012-למשכנה הנוכחי; כעבור שש שנים, ב 2006-בהלשכה 

ועל  מחוץ למתחם, אף בתנאי מזג אוויר קשיםארוכים כה הנוכחית, על תורים קשים בלש
נכתב כי על פי  2013בפסק הדין שניתן ביוני  צפיפות רבה במבנה עצמו, ללא מקומות ישיבה.

, וזמני ההמתנההממתינים  מספרבתנאי ההמתנה, מבחינת  ניכרחל שיפור הודעות המדינה, 
דינה והעתירה מיצתה את עצמה , ולכן בעתירה התייתרותבקשו ההסעדים העיקריים שוכי 

עומס רב וצפיפות בכניסה למתחם הוגשה עתירה נוספת שעניינה  2017-; ב76להימחק

                                                           
 .האגודה לזכויות ואח' נ' שר הפנים, 6683/99; בג"ץ אמגד גאבר נ' שר הפנים 4892/99ג"ץ ב  74
 ).3.12.03( רופא רפול ג'ברא נגד שר הפנים 2783/03בג"ץ   75
  .מג'דה אלבטש ואח' נ' מנהל אגף בכיר רשות האוכלוסין ואח' 176/12בג"ץ   76



 - 39 -  
 ירושלים -דוח מיוחד 

 טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים

במועד ם בלשכה. קושי לתאם תור לקבלת שירותי"מאמוניה" של מאות תושבים מדי יום, וכן 
 . 77סיום הביקורת עתירה זו עדיין תלויה ועומדת

 

כתבה מנהלת לשכת מזרח ירושלים אל לשכת מנכ"ל הרשות, בין היתר, על  2013 אוקטוברב .2
נציגת בית הדין לעררים  כתבה 2015מאי כך שחל פיגור בטיפול בבקשות בתחום המעמד; ב

שנפסקים סכומים גדולים  ברשות ולאחרים עלמשאבי אנוש למינהל ול סמנכ"ללברשות 
 ה לבקשות שהוגשו ללשכה זו, והם הסתכמומתן מענ-לחובת המדינה בשל עתירות שעניינן אי

על קשיים בבדיקת מרכז חיים של התריעה מנהלת הלשכה  2017; בפברואר ש"ח 60,000-בכ
תושבי שכונות סמוכות לירושלים, על המיומנות הגבוהה שנדרשת לצורך בחינת בקשות כאלה 

למתן  בקשות 2,500-כ לטיפולציינה כי באותה עת המתינו הלשכה. המנהלת  תועל עומס בעבוד
 .מעמד

 

מתן מענה לבקשת התאזרחות בלשכת -בגין איהוגשה עתירה נגד רשות האוכלוסין  2017במרץ 
. בסיכום דיון של היועץ המשפטי לממשלה עם מנכ"ל רשות האוכלוסין, 78מזרח ירושלים

לשכת מזרח : נכתב כי 2017מנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה ואחרים באוקטובר 
לכן בקשות שמוגשות ללשכה מטופלות דופן, ו ירושלים פועלת זה שנים רבות בעומס יוצא

מתן החלטה -שנים רבות; זה שנים מוגשות עתירות לבג"ץ בשל איבעיכוב ניכר, הנמשך לעיתים 
 חריפה. , ובג"ץ אף מתח על כך ביקורת בבקשות התאזרחות המוגשות ללשכת מזרח ירושלים

 
בקשות להתאזרחות  3,000-היו בלשכה כ 2017מכי רשות האוכלוסין, בנובמבר על פי מס .3

 1,500-; באותה עת היו בלשכה כ2014-) הוגשו עוד ב640שטרם טופלו, כחמישית מהן (
 בקשות לרישום קטין שלא טופלו.

 

לצורך פינוי משאבי כוח אדם לטיפול  2017סוף בלהלן הפעולות שנקטה רשות האוכלוסין 
התאזרחות בלשכת מזרח ירושלים: השאלת חמישה עובדים ממינהל האוכלוסין בבקשות 

לטיפול  מעובדי הלשכה יתפנושחמישה מטרה בשירותים ביומטריים, מתן  ברשות לצורך
עבודה לצמצום  גיבש מטה מינהל האוכלוסין תוכנית 2017בדצמבר ; בבקשות להתאזרחות

בע יעד, ולפיו היה על הלשכה לקבל החלטות . בתוכנית נקהתאזרחותבטיפול בבקשות להפיגור 
  .שבועות 15תוך ב 2014-הבקשות שהוגשו כאמור עוד ב 640-ב

 
השבועות התקבלו  15: במהלך ואף רחוק מכך הושגלא כי היעד האמור  הביקורת העלתה

הרשות קיבלה החלטות  .2014-מהן הוגשו ב 133בקשות להתאזרחות,  235-ב רקהחלטות 
גיבשה עוד נמצא כי הרשות לא . ולא טופלו 2014-ב מהבקשות שהוגשו 20%-באפוא רק 

עד  לצורך צמצום הפיגורים בטיפול בבקשות לאחמ"ש קבע ולרישום קטינים תוכנית עבודה
  לעיל. 1כמפורט בלוח , מועד סיום הביקורת

 

רושלים תקן כוח האדם של לשכת מזרח י, מנה 2018על פי נתוני רשות האוכלוסין בפברואר  .4
תוגבר תקן הלשכה בחמש משרות נוספות, וכל  2018מהן היו מאוישות; עד יולי  46משרות,  50
 המשרות אוישו.  55

 

אינם עובדים)  55מתוך  10( 2018במאי בלשכה  שהועסקועובדים המ שכמעט חמישיתהתברר 
היא  ,היחידה עיתיםול ,כאמור, שפתם העיקרית של תושבי מזרח ירושליםדוברים ערבית. 

 xvi.שירותים בערביתהערבית ולפיכך גוברת החשיבות למתן 
 

 2018ביוני  מסר למשרד מבקר המדינה ברשות האוכלוסין מינהל ומשאבי אנושלסמנכ"ל  .5
-תת 2018במהלך חודש אוגוסט תיפתח ידי בעומס הקיים, ילטפל בטווח הזמן המ שבמטרה

בתוך וכי בלת קהל למתן שירותי מרשם; עמדות ק 6 יהיובאזור מעבר קלנדיה, שבה  הלשכ

                                                           
 .אגף לשכות ברשות האוכלוסין וההגירה ואח'חאלד אבו עודה ואח' נ' מנהל  1326/17בג"ץ   77
 ).31.7.17(פורסם במאגר ממוחשב  אשרף דלל נ' שר הפנים 2792/17"ץ בג  78
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אזור מזרח בניין של המוסד לביטוח לאומי בנוספת ב לשכה-תתכשנה עתידה להיפתח 
 עמדות קבלת קהל למתן שירותי מרשם. 15עד  10ירושלים, שבה עתידות להיות 

 

באזור מעבר קלנדיה המיועדת לתושבי מזרח ירושלים.  הלשכה-תתנפתחה  2018בספטמבר 
ברר שהשירות לתושבים בלשכה זו ניתן על ידי ארבעה מעובדי לשכת מזרח ירושלים, אך הת

  זאת עד להשלמת הכשרת העובדים החדשים של לשכה זו.
 

ותהליכי השירות תהליכי העבודה לבחינת רשות האוכלוסין שכרה את שירותיה של חברת ייעוץ 
. 2018בסוף יוני  הרשות את ממצאיה והמלצותיה למנכ"להגישה , שבלשכת מזרח ירושלים

במסגרת הבחינה, בדקה חברת הייעוץ בין היתר את הנושאים האלה: זמני המתנה בתור בלשכה; 
זמינות התורים; הנגשת השירותים; תהליכי העבודה בטיפול בבקשות לקבלת מעמד. המלצות 

בלשכה;  סטודנטים לשם הטיפול בבקשות לקבלת מעמד שהצטברו 11החברה כללו בין היתר, גיוס 
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 התור כדי שישלחו בקשה. מהתיעוד עלה כי הרשות בוחנת את אופן היישום

 המלצות.של ה
 

, 2018-משרד מבקר המדינה מברך על פעולותיה של הנהלת רשות האוכלוסין לשיפור השירות ב
לרבות פתיחת לשכה נוספת במזרח ירושלים. עם זאת, על הנהלת רשות האוכלוסין להמשיך 
ולפעול ליצירת שינוי ממשי ולאורך זמן ברמת השירות הניתן לתושבי מזרח ירושלים, ובכלל זה 

ולגבש תוכנית עבודה מפורטת  בהקדם האפשרישהוגשו לה  יישום של ההמלצותהלבחון את אופן 
 .ליישום ההמלצות לרבות קביעת לוחות זמנים מחייבים

 

✰ 
 

עלו טענות על רמת שירות  ,1999לפחות, מאז שנת  במשך כשני עשורים מהאמור לעיל עולה כי
. הטענות רשות האוכלוסיןלהנהלת לרבות באמצעות עתירות לבתי משפט ובפניות בלשכה הזו, 

הן בהיבט של משך הטיפול והן בהיבט הפיזי של תנאי ההמתנה וקבלת שירות,  והעתירות עסקו
 ייחוד. במהלך השנים האלה ובלשכת האוכלוסין במזרח ירושליםב בבקשות לקבלת מעמד

בין  האוכלוסין להתמודד עם בעיות אלה, מנכ"ל הרשות הנוכחי, פעלה רשות ו שלבתקופת כהונת
הגדלת כוח אדם של הלשכה. פעולות על ידי על ידי מעבר ללשכה גדולה ומרווחת יותר ו ,היתר

השירות שניתן לתושבי מזרח ירושלים אלה הביאו להטבה מסוימת באופן מתן השירות, אולם 
עדיין נחות בהרבה מזה הניתן לאזרחים ביתר חלקי הארץ. כדי לחולל שינוי מהותי נדרשת 

ה ויסודית, ואין להסתפק במענה זמני או מקומי לבעיות ששבות ועולות מעת תוכנית מקיפ
 xvii.לעת

 

לנוכח , מזרח ירושלים משביעת רצון לתושבי שאינה ברמה במשך שנים שירות תלנוכח הענק
בחלקה הגדול, אינה דוברת שאוכלוסייה המותאמים ל שימוש לא יעיל במשאבי כוח האדם

היעדר פתרונות מספקים במשך שנים לעומס הרב בלשכה, עולה חשש לנוכח עברית על בוריה ו
להעניק שירות יעיל ותכליתי לתושבי מזרח כדי  לא פעלה די בנחרצותכי רשות האוכלוסין 

 ירושלים.
 

פעולות שתכליתן מתן שירות יעיל ואיכותי לתושבי להמשיך ולנקוט על מנכ"ל רשות האוכלוסין 
במקומות אחרים או כות אוכלוסין לשבוהן מזרח העיר בת מה הקייבלשכ הןמזרח ירושלים, 

כמו כן, עליו לכלול בתוכנית העבודה של הרשות בשלוש השנים הבאות  .בלשכות חדשות שיקומו
יעדים כמותיים בדבר שיפור השירות וקיצור זמני ההמתנה בלשכת מזרח ירושלים, ולהציגם 

 שיפור השירות לתושבי מזרח ירושלים.לשר הפנים. יעדים אלה אמורים לשקף מהלך כולל ל
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לצורך הענקת  ידי המוסד לביטוח לאומיעל קביעת מעמד תושבות 
 סוציאליותזכויות 

 

מהן נהנה אזרח, למעט הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת שלכל הזכויות כאמור תושב קבע זכאי 
וחוק  הלאומי יטוחהב חוקתנאי ראשון לקבלת מרבית הזכויות מכוח  לקבל דרכון ישראלי. והזכות

ביטוח בריאות הוא היות המבקש אזרח או תושב קבע במדינת ישראל, המתגורר דרך קבע 
הבטחת הכנסה,  -. חוק הביטוח הלאומי מקנה זכויות מתחום הביטחון הסוציאלי כגון 79בישראל

לקבלת שירותי וחוק ביטוח בריאות מקנה זכות  -דמי לידה, קצבת ילדים, קצבת זקנה וקצבת נכות 
 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 

בסמכות המוסד לביטוח לאומי. תושב האוכלוסין הוא גם תושב על פי חוק הביטוח הלאומי, היא 
מי שהמדינה הכירה  על פי חוק ביטוח בריאות הוא מי שהוכר כתושב על פי חוק הביטוח הלאומי.

לביטוח  -בו כתושב קבע לפי חוק הכניסה לישראל והוא מבקש לממש את זכויותיו הסוציאליות 
ם המדינה, מכוח חוק הביטוח נזקק אפוא להכרה נוספת בו כתושב, מטע -לאומי ולביטוח בריאות 

 הלאומי. 
 

אזרחים או מתושבי מזרח ירושלים  327,000-כ 2018-בהיו על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי 
) הם תושבים לפי חוק הביטוח 88%-כמהם ( 287,000-ותושבי קבע על פי חוק הכניסה לישראל, 

 הלאומי, ולפיכך גם לפי חוק ביטוח בריאות.
 

 הטיפול בבקשות להכיר בתושבות לפי חוק הביטוח הלאומימשך 
 

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 

אומי מכיר באדם כתושב לפי חוק הביטוח הלאומי לביטוח לאומי. על פי הפסיקה, המוסד לביטוח ל
בתוך גבולותיה  -, ובנוגע למזרח ירושלים של ישראל שטחהרק אם כתובתו ומרכז חייו הם ב

 xviii. 80המוניציפליים של העיר
 

גם כתושב לעניין חוק  -הכרת המוסד לביטוח לאומי בתושב לפי חוק הביטוח הלאומי (ובעקיפין 
ה תיקוף מדי כמה שנים בעת שמוגשת בקשה חדשה לגמלה או במקרים ביטוח בריאות) ככלל טעונ

 אחרים לפי שיקול דעת המוסד לביטוח לאומי.
 

להלן עיקרי הליך הטיפול בבקשות של תושבי מזרח ירושלים להכיר בהם כתושבים לפי חוק 
מוסד בקשות תושבות): סניף ה -(להלן  כפי שנמסר על ידי המוסד לביטוח לאומי הביטוח הלאומי

לביטוח לאומי במזרח ירושלים מקבל את התביעות או את הבקשות לגמלה של תושבי מזרח 
ירושלים, ואם מעמד התושבות לפי חוק הביטוח לאומי טרם נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי 

טופס "דין וחשבון רב שנתי  מוסדהמבקש להגיש לאו נקבע כ"לא תושב" או "מחייב בירור", נדרש 
סניף זה מחלקת תושבות במועבר הטיפול בבקשה ל . במקרים אלו81)6102טופס  -להלן מפורט" (

. מחלקת תושבות היא הגוף המקצועי המוסמך לקבל החלטה בנוגע )מחלקת תושבות - (להלן
 הכרה במעמדם של תושבי מזרח ירושלים כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי.-להכרה או לאי

לעיתים, המחלקה מקבלת החלטה אם להכיר במבקש כתושב על סמך הטופס הזה, ולעיתים היא 
מבקשת לקבל מידע נוסף. המחלקה מקבלת את המידע באמצעות מסמכים שממציא המבקש, או 
באמצעות חקירה, כמפורט להלן. לאחר החלטת מחלקת תושבות בנוגע להכרה במבקש כתושב 

                                                           
למעט שלוש קצבאות הניתנות גם למי שאינו תושב ישראל: קצבה לנפגעי תאונות עבודה; קצבה לאימהות;   79

 .פשיטת רגל ופירוק תאגיד (זכויות עובדים)וזכויות לעובד שכיר במהלך 
ל (ארצי) "עב; )31.1.06פורסם במאגר ממוחשב, ( נואל זעתרי נ' המוסד לביטוח לאומי 1549/04ל (ארצי) "עב  80

 .)17.5.05פורסם במאגר ממוחשב, ( נבילה נוואפלה נ' המוסד לביטוח לאומי 1261/04
 כולל פרטים אישיים בדבר מצב משפחתי, מגורים, מקום עבודה ועוד. 6102טופס   81
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יד הגבייה הבוחן את הבקשה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי מוחזרת הבקשה לטיפולו של פק
 ולהוראות נוספות. 

 

 הליך הטיפול בבקשות של תושבי מזרח ירושלים במוסד לביטוח לאומי :10ם תרשי

 
 לחקורלחוק הביטוח הלאומי, בסמכות המוסד לביטוח לאומי  383-) ו(ב146בהתאם לסעיפים 

החקירה  או לתשלום גמלה. שהוגשה הקשור לתביעה יןיולדרוש שיוצגו בפניו מסמכים בכל ענ
מתבצעת על ידי חוקרים שהם עובדים של המוסד לביטוח לאומי או על ידי חברה שהמוסד לביטוח 
לאומי התקשר עימה לצורך ביצוע החקירות. מטרת החקירה היא לאמת את הנתונים שהמבקש 

  .מסר
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יר בהם כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי הליך הטיפול בבקשות של תושבי מזרח ירושלים להכ
עשוי אפוא להיות מורכב. תוצאתו עתידה להשפיע במידה רבה על מצבם הכלכלי והחברתי של 

 המבקשים. 
 

החלטות אם  28,764קיבלה מחלקת תושבות  2017-2014על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, בשנים 
החלטות  7,191 -הביטוח הלאומי, ובסך הכול להכיר בתושבי מזרח ירושלים כתושבים גם לפי חוק 

 בממוצע בשנה. 
 

 קביעת תקן למשך הטיפול בבקשות תושבות-אי
 

החובה לפעול במהירות הראויה לקיום חובה ציבורית היא  צוין כי 2007-מ של בג"ץ בפסק דין
להעניק שירות לתושבי המדינה,  ושתפקיד המוסד לביטוח לאומי, .82היסוד של מינהל תקין אבנימ

  .83שהשירות יינתן במהירות הראויה באופן ולהפעיל את סמכויותיככל רשות מינהלית  נדרש
 

במהירות הראויה וביעילות מחייב את המוסד לביטוח  באלפי בקשות ומרובה שלביםטיפול מורכב 
בר הטיפול בפועל, לאומי לקבוע תקן למשך זמן הטיפול בבקשה, ולרכז את המידע המפורט בד

נתונים המאפשר מעקב אחר הבקשות וניתוח משלב הגשת הבקשה ועד לקבלת החלטה, במסד 
. מסד נתונים כזה מאפשר לוודא שהטיפול בבקשות יעיל ומהיר ככל הניתן, משוכלל של הנתונים

ב לאתר נקודות תורפה בהליך, הטעונות שיפור, ואף לאתר בקשות שהטיפול בעניינן נמשך זמן ר
 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. 

 

מי את משכי הזמן המוסד לביטוח לאוטרם הגדיר , 2018במועד סיום הביקורת, יולי עלה כי 
 טיפול בבקשות על ידי מחלקת תושבות.שלבי ההמרביים ל

 

מחלקת תושבות על ידי בבקשות  טיפוללמשך הזמן המרבי  אתלקבוע על המוסד לביטוח לאומי 
המוסד לביטוח לאומי ולבצע בקרה על  עובדי בקרב האלה הכלליםאת  להטמיעעליו  וכן ,תושבות
 .יישומם

 

 לביטוח לאומי על הליך הטיפול בבקשות תושבותנתוני המוסד 
 

בסניף שהוגשו  הטיפול בבקשותנתונים לגבי מהמוסד לביטוח לאומי משרד מבקר המדינה ביקש 
, לרבות בהליך בדיקת הבקשה לאורך השלבים השונים, 2017-2014מזרח ירושלים בשנים  משנה

נתונים על  . לדוגמה, התבקשונעשתה אם, החקירה מבצע הגורם תושבות ונתונים עלמחלקת ב
הבקשות שהופנו לטיפול מחלקת תושבות והחלטותיה בעניינן ומהן בקשות שהופנו לחקירה, 

על ו השגה הוגש נתונים על בקשות שבהן נדרשו ,כמו כן .הגורם שביצע את החקירה ותוצאותיה
 .ותוצאות ההליך או תביעה לערכאה שיפוטית החלטת המוסד

 

באמצעות מוסד לביטוח לאומי לתושבות מנוהל ב מידע על טיפול בבקשהשה ההביקורת העלת
כמה מערכות מידע, שכל אחת מהן עוסקת בשלב אחר של הטיפול בבקשה (מערכת תושבות, 

מספר מערכת חקירות ומערכת גמלאות), אולם מערכות אלו אינן מקושרות זו לזו באמצעות 
 אין אפשרות משכך .בה הטיפול שלבי ךאור אפשר לעקוב אחר הטיפול בבקשה לכלשי בקשה

וחקירות שבוצעו  נתונים על בדיקת תושבות לביןלקשר בין נתונים על בקשות לגמלה שהוגשו 
לדעת כמה בקשות לגמלה  ממילא גם אין לבקשות אלו ועל הליכים משפטיים שנפתחו בעניינן.

 . הוגשו לסניף מזרח ירושלים

                                                           
 .'יהפרוקצאילה  השופטת שלדינה  לפסק 31' , פסרופאים לזכויות אדםבג"ץ   82
 .1098, עמ' 2010מורחבת,  שנייה מהדורהבו, (כרך ב), נ הסמכות המינהליתיצחק זמיר,   83
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פרויקט "תבל" לשדרוג מערך את תכנונו וניהולו של מבקר המדינה  בדק, 2015-יצוין כי בדוח מ
לכלול יישום מערך מידע . אחת ממטרות פרויקט זה הייתה 84המחשוב במוסד לביטוח לאומי

כולל על המבוטח. כל זאת לאור העובדה  הכולל תשתית נתונים מרכזית שתספק מבט אינטגרטיבי
תאפיין בבעיות אינטגרציה של נתונים ושל תהליכי המערך המידע של המוסד לביטוח לאומי ש

 אולם נכון למועד סיום הביקורת טרם הסתיים הפרויקט. .עבודה בין המערכות השונות
 

 שהוגשובקשות בנושא ה מהנתונים שהמוסד לביטוח לאומי העביר לידי משרד מבקר המדינה
 אפשר לקבל מידע פרטני לגבי כל בקשה ובקשה,-אי ,2017-2014בלשכת מזרח ירושלים בשנים 

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 הופנו לחקירה, והאם 

תוצאות וצעה על ידי חוקרי המוסד לביטוח לאומי או באמצעות מיקור חוץ ומהן החקירה ב
  החקירה.

 

לטייב ולשפר את מסד הנתונים על הטיפול בבקשות לתושבות של על המוסד לביטוח לאומי 
לקבלת מתחילתו ועד הטיפול בבקשות הליך שישמש גם כלי לניהול  ירושלים, כךתושבי מזרח 

נתונים על הבקשות שהופנו לטיפול מחלקת לרבות: אפשרות לניטור ההליך, קבלת , החלטה
הגורם שביצע את החקירה על תושבות והחלטותיה בעניינן ונתונים על בקשות שהופנו לחקירה, 

  .תוצאות החקירהעל ו
 

הכרה בתושבי מזרח ירושלים כתושבים לפי חוק הביטוח הלאומי בעקבות הליכים 
 משפטיים 

 

תוך זמן בחובת הנאמנות של רשות מינהלית כלפי הציבור מחייבת אותה להפעיל את סמכותה 
 . 85סביר, לפי נסיבות המקרה

 

לאומי, שהוגשה למוסד לביטוח או בקשה לגמלה  בתביעהלא ניתנה החלטה אם בהתאם לדין, 
בו שימים מהיום  30רשאים תושבי מזרח ירושלים להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתום 

 הכרה-אי. על החלטותיה של מחלקת תושבות בדבר 86למוסד לביטוח לאומי התביעההוגשה 
, רשאים תושבי מזרח ירושלים להגיש תביעה בפני בית הדין לפי חוק הביטוח הלאומיתושבות ב

 . 87מיום שנמסרה להם הודעה בדבר ההחלטה חודשים 12האזורי לעבודה בתוך 
 

 - 2018אמצע יוני ועד  2014משנת  -במשך ארבע שנים וחצי המוסד לביטוח לאומי,  על פי נתוני
המוסד לביטוח החלטות  י לעבודה נגדתביעות לבית הדין האזור 474הגישו תושבי מזרח ירושלים 

ובהן , )ערעורים על החלטות בית הדין האזורי לעבודה(לרבות  קבלת החלטות על ידיו-או אי לאומי
אם להכיר בתושב מזרח ירושלים כתושב לפי חוק הליך קבלת החלטת מחלקת תושבות  טענות על

 ניתן פסק דין.  תביעותה 474-מ 396-ב .הביטוח הלאומי
 

דין  פסקבהן  ניתןשהוגשו במהלך ארבע וחצי השנים ותביעות מה 55%-רת העלתה כי בהביקו
תקופה בתושבות של התובעים לפי חוק הביטוח הלאומי לגבי ה המשפט בית הכיר )תביעות 216(

 . שעוגנה בפסק דין בפסק דין או בפשרה שבגינה הוגשה התביעה (או בחלקה),
 
 

                                                           
), פרויקט "תבל" לשדרוג מערך המחשוב במוסד לביטוח לאומי, עמ' 2015( ג65דוח שנתי מבקר המדינה,   84

1289 ,1298. 
  .1094, עמ' 2010מורחבת,  שנייה מהדורה(כרך ב), נבו,  הסמכות המינהליתיצחק זמיר,   85
 (א). 1, סעיף 1969-תש"להתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות),   86
, סעיף 1969-תש"להתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), (א).  391חוק הביטוח הלאומי, סעיף   87

חוק בית הדין  - על החלטת בית הדין האזורי לעבודה יש זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה(ב).  1
 .26, סעיף 1969-תשכ"טהלעבודה, 
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), אשר 10%-כ( תביעה התקבלה בעניינןהליכים שהמפסקי הדין ב 22משרד מבקר המדינה בדק 
פסקי הדין שנבדקו  שניים מהם נמצאו בבדיקה כלא רלוונטיים לבדיקת תושבות. .נבחרו אקראית

 פסקי הדין בתביעות האמורות.  216הם מדגם מייצג של 
 

המוסד לביטוח החליט , לאחר הגשת התביעה, 88הליכים) 20מתוך  17מההליכים שנבדקו ( 85%-ב
  תקופה בגינה הוגשה התביעה (או בחלקה).ה לגבילאומי להכיר בתושבות של התובעים 

 

), הגישו מגישי הבקשה תביעה בשל עיכוב 20מתוך  11מההליכים שנבדקו ( 55%-נמצא כי ב
במתן החלטה על ידי המוסד לביטוח לאומי, שרק לאחריה קיבלה מחלקת תושבות החלטה 

 לפי חוק הביטוח הלאומי. להכיר בהם כתושב
 

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 

מלמדות אפוא כי בכמחצית המקרים קיבל בית המשפט את טענות התובעים,  -ניתן בהם פסק דין 
ע של המקרים החליט המוסד לביטוח לאומי להכיר בתושבות של התובעים, רק וכי ברובם המכרי

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 שהובילו להגשת 
יקיים הליך הפקת לקחים בנושא. על סמך  מלמדים כי יש צורך שהביטוח הלאומי -התביעות 

הליך זה יש מקום לנקוט פעולות שיבטיחו שהטיפול בתביעות הכרוכות בבדיקת תושבות של 
קבלת החלטה על -תן במהירות הראויה וייתר הגשת תביעות בגין איתושבי מזרח ירושלים יינ

מהלך כזה ישפר את השירות, יחסוך משאבים ויגביר את אמון הציבור במוסד לביטוח ידיו. 
 xix לאומי.

 
 תושבות לקביעת בנוגע לאומי לביטוח המוסד נוהלי פרסום-אי

 

ובות לגבי אופן הפעלת סמכותו. המוסד לביטוח לאומי להציג אמות מידה כת של מחובתוכאמור, 
נקבע כי רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות  לחוק חופש המידע, 6סעיף ב

פרסום ההנחיות המינהליות  .הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור
ואפליה כלפי הפרט וכן לאפשר נועד כדי שהפרט יוכל לדעת מהן זכויותיו, למנוע מעשה שרירות 

 לבתי המשפט לבקר את פעולות הרשות המינהלית.
 

בדיקת התושבות היא רכיב עיקרי בהחלטה אם להכיר במבקש הגמלה כתושב ישראל לעניין חוק 
נבחנת שאלת התושבות של מבקש  לפיהםשהקריטריונים הביטוח הלאומי. ממילא מידע בדבר 

הגמלה הוא חיוני ביותר למבקש הגמלה תושב מזרח ירושלים כדי שיוכל לדעת מהן זכויותיו ומהם 
כי מרכז חייו בישראל. מידע זה יכול גם לשמש אותו כאשר הוא שוקל אם לערער התנאים לקביעה 

 על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 

הקריטריונים לקביעת תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי אינם מפורסמים על ידי המוסד  נמצא כי
לביצוע  הדרישה לבדיקת תושבות והליך הבדיקה עצמו הכולל אפשרותלביטוח לאומי. כמו כן, 

האפשרות שמגיש  . גםמצוינים באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי אינםחקירה 
במקרים מסוימים ורשימת המסמכים שהוא יידרש  6102יחויב למלא את טופס  תביעהה

מגיש התביעה מקבל  ת בנוהל או בפרסום אחר של המוסד לביטוח לאומי.ומצוינאינן להמציא 
תושבות ועל המסמכים שעליו להגיש, רק כאשר הוא מגיש את את המידע על עצם בדיקת ה

התביעה ומקבל את הדרישה של המוסד לביטוח לאומי. גם בשלב זה, המוסד לביטוח לאומי אינו 
מביא בפני מגיש התביעה את הקריטריונים לקביעת תושבות שעל פיהם צפויה להיבחן תביעתו. 

xx 
 

                                                           
בשלושה הליכים נמצא כי המוסד לביטוח לאומי הכיר בתושבות של המבקש לאחר הגשת התביעה, אולם   88

 העיכוב בקבלת ההחלטה לא היה באשמת המוסד לביטוח לאומי. 
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כי בדיקת מעמדו של אדם  2018נה באוקטובר המוסד לביטוח לאומי מסר למשרד מבקר המדי
כתושב לעניין חוק הביטוח הלאומי, נעשית לכל מבוטח באופן אישי בהתאם למעמדו במשרד 
הפנים, למקום מגוריו, לעיסוקיו ולמצבו המשפחתי, ומטרתה לבחון אם הזיקה שמקיים אותו 

לת החלטה פרטנית בעניין אדם לישראל היא יציבה מהותית וקבועה. בהתאם לנתונים אלו, מתקב
משמעית שאסור -הליך הטיפול בבדיקת הבקשה. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי מחזיק בעמדה חד
תושבות. הנימוק לפרסם לציבור הרחב פירוט של הכללים והקריטריונים, שעל בסיסם הוא בודק 

ריונים לאיסור הוא שפרסום הקריטריונים יאפשר למגישי הבקשות להתאים את עצמם לקריט
  .לגבי השאלה מהו מרכז חייו של אדם להגיע לחקר האמת המוסד יוכל לא וכך שקבע המוסד,

 

משרד מבקר המדינה מעיר למוסד לביטוח לאומי כי הוראות החוק האמורות מחייבות אותו 
כמו כדי שהציבור יוכל לעמוד על זכויותיו.  ,לפרסם הנחיות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור

אם בדיקת התושבות היא פרטנית לכל מבוטח והליך קבלת ההחלטה הוא שונה ממקרה  גםכן, 
ושלבי בדיקה אפשריים  -הקריטריונים שלפיהם נבחנת הבקשה  - למקרה, עקרונות הבדיקה

לו זיקה  ישאותם יש להגיש כדי שהמבוטח יוכל להוכיח כי שלרבות המסמכים ניתנים לפרסום 
 מהלך כזה יקצר וייעל את תהליך בדיקת התושבות.  .קבועה לישראל

 

על המוסד לביטוח לאומי לפרסם בהקדם את ההנחיות המינהליות שלפיהן מבוצעת בדיקת 
ים רשימת המסמכאת ו ,לרבות האפשרות כי תתבצע חקירה ,התושבות ואת שלבי ההליך

אפשר ישיידרש מגיש הבקשה להגיש. פרסום זה יאפשר למגיש הבקשה למצות את זכויותיו וכן 
 החלטות המוסד לביטוח לאומי. לבקר אתלבתי המשפט 

 

ואת  הדוח אימצה את ממצאי המוסדהנהלת כאמור כי  2019המוסד לביטוח לאומי השיב בינואר 
להטמיע ו בכוונתו ,תהליך הבדיקה ההמלצות המתבקשות כדי לטפל בכשלים שנחשפו במהלך

  השוטפת בהתאם להמלצות טיוטת הדוח. ולאלתר את הנדרש כדי להסדיר את התנהלות
 

 באמצעות מיקור חוץ לצורך קביעת תושבות  המוסד לביטוח לאומישמבצע  חקירות
 

חקור לחוק הביטוח הלאומי, בסמכות המוסד לביטוח לאומי ל 383-) ו(ב146בהתאם לסעיפים 
(ב) 146סעיף או לתשלום גמלה.  שהוגשה ין הקשור לתביעהיולדרוש שיוצגו בפניו מסמכים בכל ענ

מי שהסמיכו המוסד לכך רשאי להיכנס בכל עת סבירה לביתו של לחוק הביטוח הלאומי קובע: "
 ."מבוטח התובע גמלה, או שקיבל גמלה, לפי פרק זה, כדי לחקור בכל ענין הכרוך בקבלת הגמלה

מי שהסמיכו לכך המוסד רשאי להיכנס, בכל עת ) אלחוק הביטוח הלאומי מוסיף: "( 383עיף ס
סבירה, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שעובד בו אדם כעובד עצמאי או שמועבד בו עובד, או לשם 
חקירה בקשר לתביעה או לתשלום גמלה, ובלבד שלא יהא רשאי להיכנס בכוח למקום מגורים 

מי שהוסמך כאמור בסעיף (ב)  ור אלא על פי צו מאת שופט בית משפט השלום.לשם חקירה כאמ
קטן (א) רשאי לדרוש כי יוצג בפניו כל פנקס או מסמך אחר בדבר האנשים העובדים באותו מקום, 
הן כעובדים והן כעובדים עצמאיים, ולחקור כל אדם בכל ענין הנוגע לחוק זה, ובלבד שלא יידרש 

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מהוראות (ג)  דות העלולות להפלילו.אדם לתת תשובה או ע
 ."146סעיף 

 

המוסד לביטוח לאומי מסתייע בחקירות שהוא עורך במיקור חוץ, בין השאר לצורך קבלת החלטות 
האם להכיר בתושבי מזרח ירושלים כתושבים לעניין חוק הביטוח הלאומי. על פי מסמכי המוסד, 

המוניציפלי של ירושלים מבוצעות על פי רוב על ידי חוקרים  מהבתחוהנמצאות  חקירות בשכונות
ובשכונות בתוך התחום שיש מניעה ביטחונית חקירות בשכונות שמחוץ לתחום זה  .89שהם עובדיו

על ידי חוקרים  -מבוצעות באמצעות מיקור חוץ לעובדי המוסד לביטוח לאומי להיכנס אליהן, 
ההבחנה בין שכונות שבתחום המוניציפלי של  .ת חקירה פרטיותחברובפרטיים, המועסקים 

 ת.טחונייב ירושלים לשכונות שמחוצה לו נעוצה בסיבה
 

                                                           
כלל זה למעט שכונות בתחום המוניציפלי של העיר ירושלים שיש מניעה ביטחונית להיכנס אליהן, וב  89

 השכונות שנמצאות מעבר לגדר ההפרדה. 
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חוקרים פרטיים עובדי המוסד  שישה מועסקיםשל המוסד לביטוח לאומי מזרח ירושלים  סניףב
מקצועית  הכפופים, כולם דוברי השפה הערבית, )מנהל יחידת החקירות (לרבות לביטוח לאומי

נוסף על כך, התקשר המוסד ). החקירות אגף - (להלן ביטוח וחקירות ,החקירות במינהל גבייהלאגף 
אגף החקירות לאספקת נבחרו במכרז שפרסם שחברות חקירה פרטיות לביטוח לאומי עם שלוש 

 ). חקירה שירותי לאספקת המכרז - (להלן 2015-ב שירותי חקירות
 

 2,400-נפתחו בלשכת מזרח ירושלים, כ 2017-2014לביטוח לאומי, בשנים לפי נתוני המוסד 
חקירות) על ידי חוקרים  1,350מהחקירות האלה ( 51%נעשו  2017 בשנת חקירות בשנה בממוצע.

חקירות) על ידי חוקרים שהם עובדי חברות פרטיות.  1,315( 49%-עובדי המוסד לביטוח לאומי ו
מתוך כלל במיקור חוץ  בסניף מזרח ירושלים החקירות שבוצעועוד עלה מהנתונים כי שיעור 

, וסך כל החקירות שבוצעו עלה 49%-לכ 28%-מכ 2017-2014שנים בעלה החקירות שבוצעו בסניף 
 .2,665-ל 2,490-מ
 

 משך זמן החקירות
 

 כתנאי סף להשתתפות במכרז, דרש המוסד לביטוח לאומי לאספקת שירותי חקירה, בתנאי המכרז
עובדים, כולם דוברי  של ארבעהבחר יועמדו לרשותו צוות יטעם כל חברת חקירה פרטית שתכי מ

הסכם ההתקשרות עם כל אחת  חוקרים פרטיים. שלושהערבית, הכוללים מנהל פרויקט וההשפה 
במכרז  עוד נקבעמהחברות קבע כי הוראות המכרז ונספחיו הם חלק בלתי נפרד מן ההסכם. 

שהשירותים יינתנו בתחומי ירושלים, אזור עוטף ירושלים ושטחי יהודה ושומרון ומקבצי 
  אוכלוסיות מוגדרות בישראל.

 

מבצעת חקירות  יות שזכו במכרזות החקירה הפרטחבראחת משלוש כל הביקורת העלתה כי  .1
, וזאת בניגוד לתנאי חוקר פרטי אחד בלבד שהופנו אליה מלשכת מזרח ירושלים באמצעות

קיום התנאי גורע במידה רבה מן התשומות -אי הסף במכרז הדורש שלושה חוקרים.
שהתכוון המוסד לביטוח לאומי להפנות לביצוע החקירות, דבר העלול לפגוע בטיפול של 

. כמו כן, יש בכך כדי תביעות שהוגשוהניהול החקירות בעניינן של בלביטוח לאומי  המוסד
לפגוע בשוויוניות של הליך המכרז שכן אפשר כי התנאי בעניין הצוות המקצועי שנדרשו 

 המציעים להעמיד מנע התמודדות של מציעים אחרים. 
 

 30מוסד ככלל בתוך על חברת החקירות להעביר את תיק החקירה לבהתאם לתנאי המכרז,  .2
 יום ממועד קבלת הזמנת העבודה. 

 
שבוצעו  מהחקירות 20%-כנמשכו  2017-2014לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, בשנים 

שבוצעו בשנים  מהחקירות 11%-כו ,ימים 60מעל  חקירות) 9,580תוך מ 2,067בשנים אלו (
המוסד לביטוח לאומי אינו  עם זאת, ימים. 90מעל  נמשכו )חקירות 9,580מתוך  1,061אלו (

שנקבע לתנאי בהתאם  רבים יותר דורש מחברות החקירה הפרטיות להעמיד לרשותו חוקרים
. חוקרי החברות הפרטיות רשאים לפי המכרז לפעול גם בתחומי העיר ירושלים, במכרז

שמשתקף  לפיכך העמדת חוקרים כמתחייב במכרז תוביל להקלה בעומס הכולל כפי
מהנתונים על משך זמן החקירה, לרבות חקירות המבוצעות בתוך תחומי העיר ירושלים, 

 . שכאמור מבוצעות ברובן על ידי חוקרי המוסד לביטוח לאומי
 

 2018חברה א') למשרד מבקר המדינה מדצמבר  -הפרטיות (להלן  החקירהת וחברבתשובת אחת מ
התמקצעות והכרת השטח. לפיכך  מזרח ירושלים מצריךנמסר כי אופי החקירות בסניף משנה 

הוקצה לצורך החקירות חוקר אחד, המוכן לבצע את העבודה למרות הסכנות הכרוכות בה. חוקר 
זה התמקצע בביצוע החקירות ובהשגת המידע והוא נעזר על פי הצורך בחוקרי המשרד האחרים. 

ות ודבקות במשימה גם יכולת עמידה לדבריה, אופייה המסוכן של העבודה מצריך פרט למיומנ
 בלחצים ובאיומים, ולא קל למצוא חוקרים המסוגלים לעבוד בתנאים אלו. 

נמסר כי היא הציגה  2018בתשובת חברת חקירות פרטית נוספת למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ק את מצבת החוקרים שברשותה לפי תנאי המכרז, ולאחר הזכייה במכרז לא ראתה כל צורך להעסי
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יותר מאשר עובד אחד ותיק ומנוסה לנוכח כמות העבודה המסופקת לה; מעת לעת בשל אילוצים 
נקודתיים שולב בביצוע החקירות גם חוקר נוסף. לדבריה, העבודה במזרח ירושלים ובשטחי 

קיים קושי רב להכשיר ולשמר  כןלוהרשות הפלסטינית מורכבת מאוד וכרוכה בסיכון אישי גבוה 
 ם בתחום, אולם אם היה צורך ממשי, היא הייתה עושה זאת. חוקרים טובי

 

נמסר כי היא עומדת  2019בתשובת חברת חקירות פרטית שלישית למשרד מבקר המדינה מינואר 
 בתנאי המכרז ובהתאם לחוק, וכי היא תלמד את הערות הביקורת ותשפר היכן שנדרש. 

 

יות העומדות לרשותו מכוח המכרז לנצל את כל התשומות האפשר הלאומי ביטוחמוסד לה על
דרישה מחברות החקירה הפרטיות לעמוד בתנאי המכרז , לרבות לאספקת שירותי חקירה

תושבי  לתקופת ההמתנה הממושכת ש ולהעמיד את כוח האדם כמתחייב מהמכרז. כך תקוצר
במידה ולקבלת החלטה בבקשות תושבות. בקשות המשפיעות  החקירות מזרח ירושלים לממצאי

 . רבה על חייהם של הפונים שכן עניינן זכאות לביטוח בריאות ולזכויות סוציאליות
 

 חקירותההחלטות במוסד לביטוח לאומי על סמך ממצאי  קבלת
 

חובתה היא חלק מחובתה של רשות מינהלית לבסס את החלטותיה על תשתית עובדתית ראויה, 
 . 90לנהוג בהגינות ובסבירות

 

קבע המוסד לביטוח לאומי כי בסיום של כל חקירה פקת שירותי חקירה במסגרת המכרז לאס .1
א. תיאור מילולי מפורט של ממצאי החקירה " ובו: ,"תיק החקירה"תכין חברת החקירות את 

וסיכום מודפס. ב. צילומים רלוונטיים שבוצעו במהלך עבודת החקירה. ג. הקלטות של כל 
קלטת שמע המתעדת את ההקלטות שבוצעו  ד. השיחות שיבוצעו עם עדים פוטנציאליים.

ו. סרטים רלוונטיים שצולמו במהלך  במהלך החקירה. ה. שרטוטים של אזור האירוע.
ח. מסמכים ותצהירים  ...החקירה. ז. תמלול ההקלטות כולל תרגום מערבית לעברית

ת עוד נקבע במכרז כי ממצאי תיק החקירה ישמשו את המוסד בקבל ."רלוונטיים ככל שניתן
יום ממועד  30החלטה לגבי התביעה שהוגשה, וכי תיק החקירה יוגש למוסד לביטוח לאומי עד 

 קבלת ההזמנה מהמוסד.
 

הממצאים  דוח החקירה שמעבירה חברת החקירה למוסד לביטוח לאומי כולל: נושא הבדיקה; .2
שעלו מביקור בכתובת שנתן מבקש הגמלה, העדויות שנגבו והתצלומים שנערכו; סיכום 

חקירה. אחרי שמנהל תחום החקירות בסניף קורא את דוח החקירה הוא לעיתים מבקש ה
השלמות חקירה מהחברה, כגון חקירת אדם נוסף או בירור בנוגע לנכס נוסף הנמצא בבעלות 

 מגיש התביעה.
 

 מנהל תחום חקירות בסניף מזרח ירושלים במוסד לביטוח לאומי מסר למשרד מבקר המדינה
המוסד לביטוח לאומי אינו דורש מחברות החקירה להעביר לו סרטים וקלטות שמע כי ככלל 

הם נשמרים במאגרי חברות החקירה. עם זאת, יש מקרים כי של החקירות שהן מבצעות ו
בהם הוא או פקיד התביעות או הלשכה המשפטית דורשים לקבל סרטים וקלטות שמע של ש

 . מעבירות אותםוחברות החקירה  ,החקירות
 

, כי המוסד לביטוח לאומי אינו מקפיד לקבל מחברות החקירה תמלולי הקלטות, עלהעוד 
כנדרש על פי המכרז: בהנחיה המקצועית של המוסד לביטוח לאומי למנהלי תחום חקירות 

נקבע, ש"ככלל הזמנת  2016במוסד בנוגע לעבודה עם חברות החקירה הפרטיות מינואר 
ת בתיקים שנמצאים בדיון משפטי ויש צורך בתמלילים". תמלולים תעשה ע"י הלשכה המשפטי

: "רק כשמגיע ההליך 2016באוגוסט מנהל אגף חקירות אף כתב לחברות החקירה הפרטיות 
המשפטי ורק כשנמצא הצורך להביא בפני בית הדין את תוצאות החקירה החיצונית, מוזמן 

לא הופיעו בסיכום תמליל החקירה מהחברה. בשלב זה מתגלים הרבה פעמים דברים ש
 החקירה". 

                                                           
 ). 2.6.04(פורסם במאגר ממחושב,  עיריית חולון נ' ארגון הקבלנים והבונים חולון 11711/02ע"א   90
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לעיתים קיים פער בין דוח החקירה של החוקר הפרטי לבין ההקלטה שנערכה בערבית ותמלול  .3
החקירה בעברית. פער זה משפיע על ההחלטה בדבר ההכרה בתושבות לגבי התובע, ואפשר 

 ללמוד עליו משני פסקי דין שהתקבלו בשנים האחרונות:
 

: "מתמלול החקירה צוין כי 201691-מ האזורי לעבודה בירושליםסק דינו של בית הדין בפ .א
כמו גם מעדות החוקר בבית הדין התברר כי נפלו בחקירה פגמים חמורים..... ואם לא די 

קריאת התמליל במלואו תלמד ובכך מתברר כי לא כל פעולות החקירה מתועדות כנדרש... 
בית הדין הוסיף כי "יש  .עצמם" כי מרבית האמור בו עולה בקנה אחד עם גרסת התובעים

ובפרט החוקר, בכל הנוגע לעניינם של התובעים תיבדק  סד,לקוות כי התנהלות המו
שכן בסופו של יום ממצאי חקירה פגומה יובילו את פקיד התביעות לקבל . לעומקה..

 ".החלטה שגויה מן היסוד, כפי שקרה כאן
 

הפועל מכוח חוק הכניסה לישראל,  בבית הדין לעררים 2017-בפסק דין נוסף שניתן ב .ב
נקבע בעניין ממצאי חקירה שביצעה אחת מחברות החקירה הפרטיות  195292-התשי"ב

עבור המוסד לביטוח לאומי, ואשר שימשה את רשות האוכלוסין בהחלטתה בנוגע להכרה 
במעמד תושבות, כי: "באשר לחקירת המוסד לביטוח לאומי... מתקשה אני ליתן משקל 

ה מכמה טעמים... בנוסף, מעיון במסקנות החקירה אל מול תמלול הקלטת... רב לחקיר
 עולים אי דיוקים". בעקבות קביעה זו ומטעמים נוספים התקבל הערר.

 
מפסקי הדין האמורים וממכתבו האמור של מנהל אגף חקירות במוסד לביטוח לאומי, עולה 

עליה נשענת ש ,ייתיתבתשתית הרא תפוגע קבלת סרטים וקלטות שמע חשובים-כי אי
. החלטת מחלקת תושבות בשאלה אם להכיר במעמד של תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי

זכאותם של תושבי מזרח ירושלים לביטוח בריאות על  משפיע הלכה למעשה ליקוי זה
הכרה דבר הולזכויות סוציאליות. פערים אלו משפיעים גם על החלטת רשות האוכלוסין ב

 מזרח ירושלים.במעמדם של תושבי 
 

מגבשת ומקבלת את במוסד לביטוח לאומי מחלקת תושבות שככלל  מן הביקורת עולה
בהסתמכה על פעולות החקירה  החלטתה בדבר מעמד התושבות של תושבי מזרח ירושלים

בידיה כלל התשתית הראייתית  שיששל חברות החקירה הפרטיות ועל ממצאיהן, בלי 
 הנדרשת, למעט כאמור כאשר נפתח הליך משפטי. 

 

נמסר כי ככלל אין חקירה המיועדת  2018בתשובת חברה א' למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
רה בדיקה קפדנית של מנהל המשרד. בדיקה למוסד לביטוח לאומי היוצאת מהמשרד בטרם עב

זו כוללת תחקור החוקר, בחינת הטיוטה שערך במהלך החקירה ואימות הנכתב בדוח לאור 
 הקלטת החקירות. 

 

לחולל שינוי יסודי בהליכי הבחינה והבקרה שהוא מקיים בנוגע  על המוסד לביטוח לאומי
נהלית לנהוג בהגינות יתו כרשות מהפרטיות, כחלק מחובלממצאי החקירה של חברות החקירה 

ההליכים  עליו לעגן את ,ובסבירות ולבסס את החלטותיו על תשתית עובדתית ראויה. כמו כן
 .שהוא מחויב לקיים בתחום זה בנוהל בקרה סדור

  

                                                           
 ). 25.7.16(פורסם במאגר ממוחשב,  מונא סאלם נ' המוסד לביטוח לאומי 11-09-6105ם) -ב"ל (י  91
, בערר שדן בין 1952-בבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 29.8.17פסק דין שניתן ביום   92

 משרד' נ' ואח.ב. נ 3855-15ם) -ערר (י -השאר גם בממצאי חקירה שבוצעה על ידי המוסד לביטוח לאומי 
 . וההגירה האוכלוסין רשות - הפנים
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 חקירותההיעדר אמצעי פיקוח ובקרה ראויים על 
 

ניתוב כספי ציבור  לע בבסיס חובת החקירה המוטלת על המוסד לביטוח לאומי, כמי שאמון
המיועדים להבטחת הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיית הזכאים כדין, עומדת החובה לפעול לחקר 

בזכויות הפרט ובאמון שאינם פוגעים  ראויים וממצים,האמת באמצעות ניהול הליכי חקירה 
 בפסיקה הודגש כי הסתייעות באחר כדין מותרת רק אם הרשות שומרת בידיה את. 93הציבור

הסמכות לקבוע את המדיניות ואת אמות המידה לביצועה, ובאפשרותה לפקח ביעילות על הגוף 
 . 94החיצוני

 

. במסגרת העתירה 95פסק בג"ץ בעתירה שהוגשה נגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה 2017ביוני 
בעניין זהות הגורם המבצע חקירה, בהקשר  96עמדתוהגיש היועץ המשפטי לממשלה לבית הדין את 

של סמכות המוסד לביטוח לאומי לערוך מעקב סמוי אחר נפגע המתדיין לפני ועדת העררים: 
ונות "נקודת המוצא היא כי על רשות שלטונית לפעול מול האזרח מכוח הסמכויות השלטוניות הנת

לה 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, 

יבות ובהן פגיעה בחירות, בכבוד, בפרטיות ובקניין... מבלי לגרוע מן האמור, סבורנו, כי בנס
המתאימות ובמקרים חריגים, בשים לב למהות הסמכות ולתכליתה, וככל שהפעולות אותן 
מתבקש לבצע החוקר הפרטי במסגרת זו אינן עולות כדי פגיעה של ממש בזכות יסוד ומצומצמות 

יתכן כי בהתאם לעקרונות  -לביצוע תפקיד טכני גרידא, שאינו כרוך בהפעלת שיקול דעת מהותי 
ניתן יהיה לבצע בדיקה עובדתית בידי חוקרים פרטיים; ובלבד שגם במקרים אלו  שנמנו לעיל

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 לרישוי 

 רותי שמירה שבמשרד המשפטים". חוקרים פרטיים וש
 

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 התאמת הצוות לדרישות המכרז. 
 

ה באמצעות ביצע - חברה א' -יטוח לאומי חברת חקירות פרטית שהועסקה על ידי המוסד לב .1
 .2017-ב פרטיותהחקירה הצעו חברות יחקירות) מכלל החקירות שב 734( 55%-כחוקר אחד 

על פגמים חמורים שנפלו  בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, הצביע 2016-בפסק דין מ
ה כמו גם : "מתמלול החקיר201097שהחלה בשלהי שנת ו החוקר מחברה א' צעיבחקירה שב

מעדות 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 חקירה' פסולה מעיקרה בה אומר החוקר לקטין, 

: "החוקר דיןותרים את דברי אמו, על אף שאין בדבר אמת". בהמשך הוסיף בית הכי דבריו ס
מצב דברים זה  הבהיר בעדותו בבית הדין כי דעתו התגבשה וננעלה עובר לתחילת החקירה...

הוביל בענייננו את החוקר לסרב בכל תוקף להאמין לדברי התובעים ובני משפחתם וגם כאשר 
ול כל ראיה 'מפריעה'... בדומה בחר החוקר שלא לאסוף ראיות ; לפס'אותות אמת'נמצאו שלל 

חשובות ושלא לחקור את הגורמים הרלבנטיים... ואם לא די בכך מתברר כי לא כל פעולות 
קריאת התמליל במלואו  ...החקירה מתועדות כנדרש... וכי החוקר מהלך על נחקרים אימים

בית הדין הוסיף כי  .התובעים עצמם"תלמד כי מרבית האמור בו עולה בקנה אחד עם גרסת 
ובפרט החוקר, בכל הנוגע לעניינם של התובעים תיבדק  סד,"יש לקוות כי התנהלות המו

                                                           
 ).25.7.16(פורסם במאגר ממוחשב,  מוסד לביטוח לאומימונא סאלם נ' ה 11-09-6105ם) -ב"ל (י  93
(פורסם במאגר  וטרינריים במשרד החקלאותועמותת תנו לחיות לחיות נ' מנהל השירותים ה 4884/00בג"ץ   94

 ). 2.6.04ממוחשב, 
 ).22.6.17(פורסם במאגר ממוחשב,  אורן אליהו נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' 14-5826 ץבג"  95
אורן אליהו נ' בית הדין הארצי  5826/14היועץ המשפטי לממשלה" שהוגשה במסגרת בג"ץ  -ת המדינה "עמד  96

 ).5.5.16( לעבודה ואח'
 ). 25.7.16(פורסם במאגר ממוחשב,  מונא סאלם נ' המוסד לביטוח לאומי 11-09-6105ם) -ב"ל (י  97
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שכן בסופו של יום ממצאי חקירה פגומה יובילו את פקיד התביעות לקבל החלטה  לעומקה..
  ".שגויה מן היסוד, כפי שקרה כאן

 

 לשלושמנהל אגף חקירות במוסד לביטוח לאומי  שלח 2016עקבות פסק הדין, באוגוסט ב
בית הדין הצביע  כי צוין במכתב. לקחים הפקת לצורך מכתב, א' , ובהן חברההחקירה חברות

על פגמים ש"נגעו לאופן החקירה שהתבצעה על ידי חוקר החברה, לליקויים בתמליל 
וכן "הערות נוקבות החקירה... הפגם החמור ביותר הוא תשאול קטינים ללא נוכחות מבוגר", 

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 החקירה החיצונית, מוזמן תמליל החקירה מהחברה, בשלב 

 והמינהל שהדעת מצב זהוזה מתגלים הרבה פעמים דברים שלא הופיעו בסיכום החקירה. 
(ההדגשה במקור);... נמסר לי... כי לאורך השנים התקיימו  עמו להסכים יכולים אינם התקין

מספר רב של ישיבות עם אנשי הלשכה המשפטית שבהן נדרשתם כי החקירות ינוהלו ללא דעות 
באופן הגון, ללא חקירת קטינים, ועל פי כללי חקירה תקינים. כמו כן מוקדמות, שהן ינוהלו 

נדרשתם בין השאר כי מנהל החברה יקח אחריות על החוקרים שלו. ועוד כי סיכום החקירה 
יכתב לאחר שמנהל החברה ישמע את התמליל או ידע מה נאמר בהקלטות, על מנת שהסיכום 

ככל הנראה הדברים לא מתנהלים כך ואנו  המקרה הנוכחי מלמד כי ומגובה.יהיה מדויק 
  .ההדגשה במקור)" (שכך יתנהלו -עומדים על כך 

 

, 2016במכתב נוסף שהעבירה מנהלת הלשכה המשפטית במחוז ירושלים לחברה א' מספטמבר 
היא ציינה בנוגע לפסק הדין האמור כי "סיכום חקירה שאינו מציג את מכלול פעולות החקירה 

גובה במלואו בראיות אובייקטיביות כמו צילומים והקלטות: נושא זה חוזר והממצאים ואינו מ
ועולה בכל הזדמנות. סיכום החקירה אמור לפרט את כל פעולות החקירה, גם כאלה שמהן 
עולה תמונה סותרת וכן חשוב שכל האמור בו יהיה מגובה בהקלטה או בראיות אובייקטיביות 

שבעת עריכת התמליל, בשלב מאוחר למדי, מסתבר כמו צילומים וכד'. לא יעלה על הדעת 
שאמרות מסוימות לא הוקלטו, מכל סיבה, או בהקלטה משתמעת מהן משמעות אחרת, או 

 שיש בהקלטה גם אמרות אחרות סותרות". 
 

נמסר כי הנושא טופל בחומרה וננקטו  2018בתשובת חברה א' למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
וחידוד הנחיות לעניין שיחה עם קטינים.  החוקרים הדרכת, הנחיותהצעדים האלה: ריענון 

חברה א' הוסיפה כי הביקורת על איכות החקירות נעשית באופן שוטף וצמוד על ידי ראש הצוות 
מנהל המשרד וכי מלבד הדוגמאות המובאות בדוח, היא ביצעה במהלך השנים אלפי חקירות 

 שוא פנים. עבור המוסד לביטוח לאומי, ללא דעה קדומה או מ
 

כי עבודת החוקרים הפרטיים  2018מנהל אגף חקירות מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר  .2
שנעשית עבור אגף החקירות עוברת בקרה שוטפת עם מסירתה; במהלך העבודה חוקרי המוסד 
נמצאים ככל שנדרש בקשר שוטף עם החוקרים הפרטיים או עם מנהליהם; עם קבלת ממצאי 

ם הפרטיים ותוצריה (לאחר בדיקת מנהלי החברות וחתימה על קיום החקירה של החוקרי
הבדיקה), הם נבדקים הן על ידי מנהל תחום חקירות והפקיד המטפל בתביעה והן על ידי 
הלשכה המשפטית כאשר התיק מגיע להליכים משפטיים. במקרים חריגים נערכים גם בירורים 

 פרטניים.
 

ובקרה מוגברים בשל הוצאת החקירות למיקור חוץ ולאור פסיקת נדרשים פיקוח נמצא כי אף ש
לא נקט המוסד ות, החקירה הפרטי אחת מחברותה בעיות מהותיות בעבודת תהעלש בג"ץ

נאכפים וכי  וכדי לוודא כי נהליופעולות בקרה יזומות  מספקיםלביטוח לאומי אמצעי פיקוח 
. בין היתר, לא נבדק שאין ממצאים ןתקיהמינהל התוך שמירה על כללי מהחקירות מתנהלות 

באופן ו ללא דעות מוקדמותנוהלו החקירות בתיק החקירה הסותרים את דוח סיכום החקירה, ש
כמו כן, כאמור, מנהל תחום החקירות  .הגון, ללא חקירת קטינים, ועל פי כללי חקירה תקינים

הבקרה שהוא מבצע לוקים אף אינו דורש לקבל לידיו את כלל ממצאי החקירה, וממילא הפיקוח ו
 xxi בחסר.
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מנהל אגף החקירות במוסד לביטוח לאומי לקיים אמצעי פיקוח ובקרה שוטפים ומקיפים על  על
שפעולות  לנוכח העובדה ,כנית פיקוח סדורהובהתאם לת ,חברות החקירה שמבצעותהחקירות 

כבוד ללפרטיות, החקירה עלולות להסב פגיעה ממשית לזכויות יסוד של הנחקר, ובהן הזכות 
 .קנייןלו

 
 ובקרה לתנאי אבטחת המידע השמור בידי חברות החקירה הפרטיות פיקוח  היעדר

 

 הזכות לפרטיות היא אחת מזכויות האדם החשובות בישראל. עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם
לפי חוק . 98בו נקבע: "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"ו, וחירותו, אף הוקנה לה מעמד חוקתי

, ומוטלת על המדינה 99יסוד זה, כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות המעוגנות בו
 1981-התשמ"א . חוק הגנת הפרטיות,100החוקתיות לכבוד ולפרטיות החובה להגשים את הזכויות

ובכלל זה הפרה של חובת  ,), מגדיר מהי פגיעה בפרטיותו של אדםחוק הגנת הפרטיות - להלן(
 . 101ודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדםס

 

"בכתב וקלטות ומוצגים",  -במכרז לאספקת שירותי חקירה נקבע כי כל חומרי החקירה  .1
ויוצגו למוסד לביטוח לאומי על פי דרישה.  ,לפחותעשר שנים יישמרו בידי חברות החקירה 

שמירת דבר ראות כלליות בבמסגרת ההסכם שנחתם עם חברות החקירה הפרטיות נקבעו הו
סודיות ואבטחת מידע. בכלל זה נקבע כי על חברות החקירה הפרטיות לפעול כמתחייב מחוק 

. ןומכל חוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשות ,הגנת הפרטיות ותקנותיו
ין חברות החקירה הפרטיות על התחייבות לשמירת סודיות הכוללת, ב על כך חתמו נוסף

התחייבות לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע (נתונים, מסמכים ודוחות),  ,השאר
ביטחונית ה בטיחותית,מן הבחינות הלנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות כל הדרוש 

 נוהלית כדי לקיים התחייבות זו. וה
 

וא וקבלני מתחייב שה[חברות החקירה] קבע כי "הזוכה נמכרז לאספקת שירותי חקירה ב
"נוהלי ; המשנה שלו יקיימו את כל ההוראות שיימסרו לו על ידי אגף הביטחון של המוסד"

, 1981-תשמ"אה ,אבטחת המידע יהיו לפי הנהוג במוסד, וכן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות
והתקנות שהוצאו לפיו. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הזוכה מתחייב לבצע את כל דרישות 

 .טחון של המוסד בנושא אבטחת מידע, כפי שתהיינה מעת לעת"קצין הבי
 

בהסכם ההתקשרות עם חברות החקירה נקבע כי "הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות המוסד 
במפרט בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת הבטחת המידע  0.12כמוגדר בסעיף 

 ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים". 
 

הל, בנוגע ונה או הנחיות החקירה הפרטיות לחבר העבירמצא כי המוסד לביטוח לאומי לא נ
 ולעיבוד נתונים.  ולאימות נו,, לסימופונוהלי הגישה למידע, לאיסוללאבטחת המידע ו

 
הלי ונ של קיוםלשעניינו התחייבות המציע לשמירה ו ,בנספח למכרז לאספקת שירותי חקירות .2

"לאפשר לנציג אגף יות נקבע כי על חברות החקירה הפרטהביטחון של המוסד לביטוח לאומי, 
הביטחון במוסד וכל מי שהוסמך על ידו לבצע, מעת לעת, ביקורת לבדיקת קיום הנהלים על 

 ידינו ולשתף איתו פעולה באופן מלא". 
 

בקרה פעולות פיקוח ו שוםהמוסד לביטוח לאומי  לא נקט 2017-2014כי בשנים  הביקורת העלתה
, הכולל מידע פרטי המוגן על פי הפרטיותידי חברות החקירה על הלי אבטחת המידע ונ קיוםעל 

                                                           
 (א) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 7סעיף   98
 .11שם, סעיף   99

  ).10.5.04, מאגר ממוחשב(פורסם ב האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים 8070/98בג"ץ   100
 ) לחוק הגנת הפרטיות. 9( 2) וסעיף 7( 2סעיף   101
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מסמכים.  דרישתלא הקפיד על וביקורות במשרדי החברות לא ערך , ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות
xxii 

 

על המוסד לביטוח לאומי להסדיר הליכי פיקוח ובקרה נאותים בכל הנוגע לאבטחת המידע 
המידע הייחודי של ו אופיטיבו ולנוכח במיוחד הדבר חשוב בחברות החקירה הפרטיות. הנשמר 

עלולה אבטחתו הנאותה, -אישהנאסף במסגרת החקירות באמצעות חברות החקירה הפרטיות, 
  החוקתית לפרטיות ולצנעת חייהם של תושבי מזרח ירושלים. יסודהות פגיעה בזכב כהכרולהיות 

 
הנהלת הביטוח כאמור, בתשובת המוסד לביטוח לאומי נמסר לגבי כלל ממצאי הביקורת כי 

הלאומי אימצה את הממצאים ואת ההמלצות המתבקשות כדי לטפל בכשלים שנחשפו במהלך 
הנדרש כדי להסדיר את ההתנהלות השוטפת תהליך הבדיקה, וכי בכוונתו להטמיע לאלתר את 

 בהתאם להמלצות.
 

 סיכום
 

, הוקמה מדינת ישראלקודם ששמשפחותיהם התגוררו בארץ שנים  ,ירושליםתושבי מזרח 
 זכאים כתושבי קבע, לקבל שירותים מרשות האוכלוסין וההגירה ומהמוסד לביטוח לאומי

זכויותיהם מיצוי מעמדם האזרחי ו בנושאמיצוי זכויותיהם מען ביעילות, בשקיפות ובזמן סביר, ל
  ביטוח בריאות. , ובכללןהסוציאליות

 

דוח זה מלמד על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח 
פה הכוללת גם היבטים ירושלים. ִּבמקום גיבוש מדיניות סדורה, על בסיס עבודת מטה מקי

הוק, -חוקתיים, נבנתה מעין מדיניות ממשלתית באמצעות החלטות נקודתיות שהתקבלו אד
בהתייחס לסוגיה מסוימת, שליבונה נכפה על המדינה או לצורך יישום הכרעות שיפוטיות 

אופן פעולה זה פוגע לעיתים תושבי מזרח ירושלים כדי לממש את זכויותיהם. בעתירות שהגישו 
 קשות ביכולתם של תושבי מזרח ירושלים למצות את זכויותיהם כתושבי קבע.

 

ממצאי הביקורת העלו כי השירות שרשות האוכלוסין נתנה לתושבי מזרח ירושלים נחות בהרבה 
כדי  לא פעלה די בנחרצותרשות העולה חשש כי ביתר חלקי הארץ, ולאזרחים מזה המוענק 

: לא פעלה בשקיפות לפרסום שינויים י מזרח ירושליםלהעניק שירות יעיל ותכליתי לתושב
א לחוק האזרחות; לא הנגישה 4במדיניותה; לא גיבשה נהלים למימוש הזכות לאזרחות לפי סעיף 

שירותים מקוונים בשפה הערבית; לא פעלה בנחישות לקיצור זמני המתנה הארוכים לקבלת תור 
שכי הטיפול בבקשות לקבלת מעמד לשירותי מרשם ולקבלת מעמד; הרשות כשלה בקיצור מ

ובפרט הטיפול בבקשות להתאזרחות שהיו בלתי סבירים לחלוטין. העיכוב החריג בטיפול 
ללא נקיטת פעולות משמעותיות על ידי הרשות  בבקשות להתאזרחות הנמשך זה כמה שנים,

 יהםעל להקשות כמדיניות שנועדה להתפרש בקרב תושבי מזרח ירושליםעלול , לפתרון הבעיה
החלה הרשות לנקוט  ,מאז תחילת כהונתו של מנכ"ל הרשות הנוכחי .אזרח של מעמד לקבל

 אלושכן פערים  ,על הרשות לפעול בעניין זה ביתר שאת. פעולות לשיפור הטיפול בבקשות אלו
 .בבקשות להתאזרחות ופוגעים באמון הציבור בהטיפול משקפים כשל בעבודתה בכל הנוגע ל

 

סמכויותיו באופן שהשירות יינתן את המוסד לביטוח לאומי, נדרש ככל רשות מינהלית להפעיל 
 חיוני ובסיסיוא המוסד לביטוח לאומי ה על ידיבמהירות הראויה. הליך קביעת מעמד התושבות 

לקבלת ביטוח בריאות וזכויות סוציאליות. ממצאי הביקורת העלו כי בכל הנוגע לתושבי מזרח 
ליך זה אינו מתבצע בשקיפות המחויבת ובמהירות הראויה, באופן הפוגע באפשרות ירושלים ה

למיצוי זכויותיהם של תושבי מזרח ירושלים. המוסד לביטוח לאומי אינו מפעיל אמצעי פיקוח 
ובקרה שוטפים ומקיפים על פעולות החקירה שמבוצעות חברות החקירה הפרטיות, שעלולות 

סוד של נחקר (פרטיות, כבוד וקניין) וכן הוא אינו מפקח על להסב פגיעה ממשית בזכויות י
אבטחתו הנאותה של המידע כרוכה בפגיעה בזכויות -אבטחת המידע הנשמר בחברות אלו; אי

 היסוד לפרטיות ולצנעת חייהם של תושבי מזרח ירושלים.
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ל תושבי לגבש מדיניות כוללת בדבר מעמדם האזרחי ש בפרט, שר הפנים ועל בכלל, על הממשלה
עבודת  בסיס הצעה למדיניות זו שתגובש על להביא לפני הממשלה. על שר הפנים מזרח ירושלים

את כלל  ,בין היתר ,תכלולומטה מקיפה עם משרד המשפטים ועם המוסד לביטוח לאומי, 
על מנכ"ל רשות האוכלוסין לצורך דיון והחלטות בדבר אימוצה.  ההיבטים של תחום המעמד,

ולפעול ביתר שאת להענקת שירות יעיל ואיכותי לתושבי מזרח ירושלים, כפי שניתן להמשיך 
לאזרחי ישראל. על המוסד לביטוח לאומי לנקוט את הפעולות הנדרשות כך שהטיפול בתביעות 
הכרוכות בקביעת תושבות יינתן באופן מיטבי ובמהירות הראויה, אגב הבטחת זכויות היסוד 

 תושבי מזרח ירושלים. לפרטיות ולצנעת חייהם של
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i  %79-כ, ומתושבי העיר ירושלים 38%-תושבים, שהם כ 319,000-שכונות מזרח ירושלים מתגוררים כב 
 3,000-תושבי קבע, וכ 294,000-מתושבים אלה הם אזרחים, כ 22,000-. כירושליםמתושביה הערבים של 

 תושבים ארעיים.
ii  לחופש  הזכותו משפחה לחיי הזכות , כמוחשובות זכויות של מגווןקנה מ קבע תושבות מעמדההכרה ב

 .הזכות לביטחון סוציאליו יםביטוח ולטיפול רפואילכמו הזכות כלכלי, -החברתי בתחום זכויות וכן ,תנועה
iii   כאמורלא נקבעה מדיניות ממשלתית כוללת בדבר מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים. באין מדיניות 

וזכויות מעמד אזרחי קבל ם לתנאלצו תושבי מזרח ירושלים לפנות לערכאות משפטיות כדי לממש את זכו
 .נוספות

iv   רשות האוכלוסין והמוסד לביטוח לאומי מלמדים כי  של בנהליםריבוי פסיקות בתי המשפט והשינויים
לסוגיות שליבונן נכפה  בנוגעהוק -החלטות בנושא מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים מתקבלות אד

  .על המדינה או לצורך יישום הכרעות שיפוטיות
v   באפשרות  והדבר פוגע ,לפנות לערכאות שיפוטיות כדי לממש את זכויותיהםנאלצים תושבי מזרח ירושלים

למצות את זכויותיהם כתושבי קבע, וכמי שמשפחותיהם התגוררו בארץ שנים לפני שהוקמה מדינת  שלהם
  ישראל.

vi   גנו בנוהליהם ולא פרסמו בציבור את השינויים במדיניותם יעלא המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין
חוסר הידיעה שמקיימת אפשרות סבירה ולישיבת קבע,  לעניין תושבי השטח המיוחד ולעניין השבת הרישיון

 .לא פעלו תושבי מזרח ירושלים למיצוי זכויותיהם
vii   א וכללים להליך הטיפול 4כל עוד רשות האוכלוסין אינה קובעת תנאים ודרישות להגשת בקשות לפי סעיף

נותר כאות והוא בהן, נמנעת מתושבי מזרח ירושלים אפשרות סבירה להגיש בקשות מכוח סעיף זה בחוק, 
 מתה.

viii  זרח ירושלים גם בלשכות מתן שירות לתושבי מ האוכלוסין פשרה רשותירק בעקבות הגשת עתירה לבג"ץ א
השירות בנושאים אחרים ניתן רק ואילו חידוש תעודות מעבר ביומטריות,  - אחרות בעניין אחד בלבד

 .בלשכת מזרח ירושלים
ix   שפתו של המיעוט הגדול בה. חשוב שהשירותים  בשל היותההשפה הערבית בעלת מעמד מיוחד במדינה

נתנו גם בשפה זו כדי להבטיח שוויון, לספק שירותים שמציעים משרדי הממשלה באתרי האינטרנט יי
 .להקל את הגישה לרשויות המדינהראויים ו

x  מצב והמידע בעניינם אינם ניתנים במלואם בערבית באתר השירותים והמידע הממשלתי. מקוונים  שירותים
 ,את זכויותיו פוגע בזכותו של חלק מהציבור במזרח העיר לקבל שירותים מרשות האוכלוסין ולמצות זה

 .ולעיתים אף מייקר את השירות עבורם
xi   תושב מזרח ירושלים נדרש להמתין כשנתיים וחצי עד למועד שבו יוכל להגיש את בקשתו לקבל אזרחות

 .ישראלית בלשכת האוכלוסין במזרח העיר
xii   זומן בתוך 2018יוני ובאוקטובר במי שביקש להזמין תור להנפקת תיעוד ביומטרי בארבע הלשכות הגדולות ,

אפליה  פער זה משקף .בממוצע תושב מזרח ירושלים נאלץ להמתין כמעט חצי שנה ואילוכחודש לכל היותר, 
 .בלשכות שנבדקו למקבלי השירותתושבי מזרח ירושלים  בזמינות התורים בין

xiii  יקורתבלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים בתקופת הבהארוכים וזמני ההמתנה  הקשים תנאי ההמתנה 
 מדינה המקפידה על זכויותיהם של תושביה ואזרחיה.באינם הולמים תנאים לקבלת שירות 

xiv   משך זמן ההמתנה לקבלת שירות בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים בבקשות למרשם ולדרכונים ארוך
לשכות ל בהשוואהנמוך בה מספר מקבלי השירות ש אף ,בהשוואה לארבע הלשכות הגדולות במידה ניכרת

 .האחרות
xv   במועד הביקורת היו אלפי בקשות של תושבי מזרח ירושלים לקבלת מעמד, רובן להתאזרחות, שהטיפול

שיהוי בלתי סביר בטיפולה של רשות  ףמשק הז מצב. כמה שנים לפני כןהוגשו שבהן טרם הסתיים, אף 
 , הפוגע במגישי הבקשות.אלההאוכלוסין בבקשות 

xvi  דוברי ערבית. כאמור,  לא היועובדים)  55מתוך  10( 2018ית מהעובדים שהועסקו בלשכה במאי כמעט חמיש
למתן  רבה חשיבות ישולפיכך  ,של תושבי מזרח ירושלים היא ערבית -ולעיתים היחידה  - שפתם העיקרית

 השירותים בערבית.
xvii  עדיין נחות הוא שלים, אולם לתושבי מזרח ירו מתן השירותב לשיפורהביאו רשות האוכלוסין  פעולות

תוכנית מקיפה, ואין להסתפק  מחייבהניתן לאזרחים ביתר חלקי הארץ. שינוי מהותי  מהשירותבהרבה 
 .מפעם לפעם שצצותזמני לבעיות  בפתרון

xviii   המוסד לביטוח לאומי מכיר באדם כתושב לפי חוק הביטוח הלאומי רק אם כתובתו ומרכז חייו הם בשטחה
 . בתוך גבולותיה המוניציפליים של העיר -וגע למזרח ירושלים של ישראל, ובנ

xix   ,יש מקום לנקוט פעולות כדי לשפר את השירות של המוסד לביטוח לאומי ולהגביר את אמון הציבור בו
בתביעות הכרוכות בבדיקת תושבות של תושבי מזרח ירושלים יינתן במהירות הראויה  ושיבטיחו שטיפול

 קבלת החלטה על ידיו.-וייתר הגשת תביעות בגין אי
xx   המוסד  באתר המרשתת שלהקריטריונים לקביעת תושבות לפי חוק הביטוח הלאומי אינם מפורסמים

 עצמו אינם מצוינים באתר. הדרישה לבדיקת תושבות והליך הבדיקהגם לביטוח לאומי. 
xxi  לא נקט המוסד לביטוח לאומי  ,אף שנדרשים פיקוח ובקרה מוגברים בשל הוצאת החקירות למיקור חוץ

וכי החקירות מתנהלות תוך  ,אמצעי פיקוח מספקים ופעולות בקרה יזומות כדי לוודא כי נהליו נאכפים
 שמירה על כללי המינהל התקין.

xxii   פיקוח ובקרה על קיום נוהלי אבטחת לנקט המוסד לביטוח לאומי שום פעולות  לא 2017 - 2014בשנים
 .המידע על ידי חברות החקירה הפרטיות, הכולל מידע פרטי המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
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 העיר ירושלים וטיפוח חזותהניקיון 
 מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המדינה. פרסומם ללא נטילת רשות מטעם המבקר 

 [נוסח משולב]. 1958-) לחוק מבקר המדינה, התשי''ח3(א)(28אסור על פי סעיף 

  ניקיון ותברואה בשכונות הערביות במזרח ירושלים
 תקציר

 

 רקע כללי
ניקיון העיר הוא מושג נרחב הכולל היבטים הנוגעים לחזות העיר, לפינוי אשפה ולניקוי המרחב 

הם שמירה על ניקיון העיר וטיפוח חזותה הציבורי, ובכלל זאת הרחובות, הכיכרות והגנים. 
על איכות החיים של תושביה, על איכות הסביבה ועל רמת מרחיקות לכת השלכות  בעלי

 התברואה בעיר. 
 

 לאטיפול  שמעניקה הרשות המקומית. השירותים החשובים ביותרהוא אחד  ניקיון העיר
. ניקיון לרבות פגיעה בבריאות הציבור ,מוסדר בפסולת עלול ליצור מפגעים סביבתיים חמורים

מבוצעים באמצעות מנהל התפעול  העירייה) -(להלן גם  העיר ופינוי הפסולת בעיריית ירושלים
 ים.על אגפיו השונ

 

 ירושליםב התגוררו 2017 שנת בתחילת ,)הלמ"ס -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן לפי 
הלמ"ס סווגה העיר על ידי  2018בשנת ו תושביה,מכלל  37%תושבים ערבים, שהם  332,600

 .2כלכלי -באשכול חברתי
 

 2018. בנובמבר עירייה, כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש ה2018נובמבר ועד ל 2008מנובמבר 
 נבחר מר משה ליאון לתפקיד זה.

 
 

 פעולות הביקורת
 

ניקיון העשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא  2018חודשים פברואר עד נובמבר ב
הביקורת נעשתה באגפים השונים של . 1ירושליםבשכונות הערביות במזרח העיר והתברואה 

והיא כללה סיורים העירוני  המוקדו וביניהם: אגף התברואהמינהל התפעול בעיריית ירושלים 
ובמשרד ירושלים  . ביקורת השלמה נעשתה גם במשרד להגנת הסביבהבחלק משכונות אלה

 .ומורשת
 
 

 הליקויים העיקריים
תברואיות בשכונות הערביות במזרח עדר תשתיות ימצב הניקיון העגום וה

 העיר
טור ובית חנינא שבמזרח -צוות הביקורת ערך סיור בשכונות עיסאוויה, סילוואן, אבו תור, א

העיר, ומצא כי אשפה רבה פזורה לאורך הכבישים, כלי אצירה עולים על גדותיהם והררי 
 אשפה מצטברים ברחובות ובצדי הדרכים.

 

 :משאבים שהוקצו לתפעול מערך התברואה בחלקי העיר השוניםהיקף הנמצא פער עצום ב
בלבד  10%הוקצו  ,מכלל התושבים בעיר לפחות 37%העיר, שבהן מתגוררים  במזרח לנפות

ממספר המסלולים לפינוי  6%ממספר כלי האצירה הכולל;  7%מעובדי התברואה באגף; 
 מנפח כלי האצירה לפסולת הכולל בעיר. 4%-אשפה ו

 
גיבש המשרד להגנת הסביבה תוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות  2017במאי 

), תוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים -הערביות בירושלים (להלן 

                                                           
יקיון בקובץ דוחות זה :"נהביקורת נעשתה כחלק מביקורת כוללת בנושא הניקיון בעיר ירושלים. ראו   1
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כלי של  ההצבלו הרכיששיועדו ל ש"ח מיליוני 84-בעלות כוללת של כ שאישרה הממשלה,
נמצא . פעילויות חינוך והסברה לתושביםלפסולת והרכב לפינוי רכישת כלי , לאצירה לפסולת

כי התוכנית שגיבש המשרד להגנת הסביבה התבססה על נתונים הכוללים את תושבי השכונות 
נקבע כי תושבי שכונות אלה  26842 הערביות שמעבר לגדר ההפרדה, אף שבהחלטת הממשלה

האשפה שעל בסיסם נקבע התקציב שיועבר לא ייכללו בתוכנית. לפיכך האומדנים לפינוי כמות 
לעיריית ירושלים לא היו מדויקים וכללו כספים עודפים שהיו יכולים להיות מנותבים למטרות 

 ציבוריות אחרות. 
 

תוכנית לטיפול במפגעים נמצא עוד כי מיפוי כלי האצירה הקיימים והמתוכננים, על פי ה
ל ידי העירייה רק אחרי שכבר התקבלה , בוצע עסביבתיים בשכונות הערביות בירושלים

החלטת הממשלה שבמסגרתה נקבעו מספר כלי האצירה וגובה התקציב הנדרש. החלטת 
ממשלה המתקבלת על סמך תוכנית הערכה בלבד ללא בחינת הצרכים בשטח עלולה להביא 

  צרכים בפועל.ה ביןולפערים גדולים בין התכנון 
 

על אף רמת התברואה הירודה בשכונות הערביות בעיר, ואף על פי שאוכלוסיית השכונות 
שמקורן  2017מאוכלוסיית העיר, מספר הפניות למוקד העירוני בשנת  37%-הערביות היא כ

הפניות למוקד בנושא תברואה. נמצא כי  מסך 10.6% -בשכונות הערביות היה נמוך ביותר 
 באותה שנה י מהשכונות הערביות במזרח העיר ירושלים לא טופלופניות למוקד העירונ 1,192

ממספר הפניות הכולל מאותן  23%-כ היהבזמן התקן שקבעה העירייה. מספר פניות זה 
שכונות למוקד העירוני. זאת בעוד שיעור הפניות מהשכונות היהודיות בעיר שלא טופלו בזמן 

 בלבד.  8%-כ 2017שנת התקן היוו ב
 

 קיון לא מספקות בשכונות הערביות שמעבר לגדר ההפרדהפעולות ני
 

קבלן הניקיון היחיד הפועל באזור ענאתא הסמוך למחנה הפליטים שועפאט ובאזור כפר עקב 
ומועסק על ידי העירייה מחזיק במשאבים זעומים ביותר של  העירייה בתחום השיפוט שלש

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 איננה 

פי שמצב הניקיון בשכונות אלה ממילא גרוע כל זאת אף על  .ממלאת את אחריותה על פי דין
 במיוחד.

 

לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות התוכנית  2017ממאי  2684הממשלה  החלטתעל פי 
לא תכלול את השכונות הערביות שמעבר לגדר ההפרדה, ולגביהן תגובש  הערביות בירושלים

תוכנית לפתרון בעיות התברואה תוכנית אחרת. עם זאת עד מועד סיום הביקורת לא גובשה 
 בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה.

 

 ההמלצות העיקריות
 

, על העירייה במזרח העיר במסגרת הפרטת מערכי הטיאוט ואיסוף האשפה בשכונות הערביות
 לפעול ללא ליאות להבטחת הניקיון בשכונות אלה ולשיפור השירות עבור תושביהן.

 

המשרד  על ,לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות בירושליםתוכנית לבכל הנוגע 
התכנון התקציבי באופן שיהלום לתיקון  לבחון אם יש מקוםה יהעירילהגנת הסביבה בשיתוף 

 את הצרכים בשטח. 
 

על העירייה לעודד את התושבים בשכונות הערביות במזרח העיר לפנות למוקד העירוני כדי 
ורה לגבי שביעות רצון התושבים מניקיון רחובות השכונות ואיסוף שתוכל לקבל תמונה בר
 .תושביה כלל רכיוצ לע ראוי מענה לתת העירייה של ביכולתה האמון האשפה מהם. כך יחוזק

                                                           
בנושא "צמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי",  2684החלטת ממשלה מס'   2
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יוכל לבצע את עבודתו, על העירייה  ההפרדה לגדר שמעבר בשכונותכדי שהקבלן החיצוני 
 לספק לו את המשאבים הדרושים ולהקצות לכך תקציבים מתאימים.

 

על המשרד להגנת הסביבה, על משרד ירושלים ומורשת ועל עיריית ירושלים בתיאום עם 
המטה לביטחון לאומי לגבש ללא דיחוי תוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות שמעבר 

 ובפרט בתחום התברואה והניקיון.  לגדר ההפרדה
 

 

 סיכום
ירושלים היא הגדולה בערי ישראל, וכל אדם המתגורר בה זכאי לחיים בסביבה נקייה, דבר 

 הנגזר מזכותו לכבוד. 
 

במצב התברואה,  העירייהלקוי של  טיפול לגבי במיוחד וקשה עגומה תמונה מעלה הביקורת
 ניקיון הרחובות בשכונות הערביות במזרח העירבמספר כלי אצירה ו בהצבתפינוי הפסולת, ב

 בשכונותעשרות שנים  בתהזנחה מתמשכת  לאחר. ובעיקר בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה
במפגעים  ולטפלשאמורה להתמודד שאימצה תוכנית אלו התקבלה החלטת ממשלה 

פערי לצמצם את והחיים סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים במטרה להעלות את איכות 
 םחלקיי אומדניםעל  התבססהזו  , אך תוכניתבין מזרח העיר למערבה התברואה והשירות

התוכנית נמנעה מלעסוק בטיפול , ועוד זאת .לא קדמה לה עבודת שטח מקיפהו מדויקיםולא 
 במפגעים הסביבתיים בשכונות עוטף ירושלים אשר מעבר לגדר ההפרדה.

 

 - העיר חזות בתחום מדיניות והקובעיםירושלים  בענייניעוסקים הממשלה ה משרדי על
 לתת את הדעת -ומשרד הפנים  הסביבה להגנתהמשרד  ,ומורשת ירושלים לענייני המשרד

 .ירושלים העיר ניקיוןבנושא  הדוח מן עולההעגומה ש מציאותלשיפור ה

  
 מבוא 

 
הנוגעים לחזות העיר, לפינוי אשפה ולניקוי המרחב ניקיון העיר הוא מושג נרחב הכולל היבטים 

שמירה על ניקיון העיר וטיפוח חזותה  הציבורי, ובכלל זאת לניקוי רחובותיה, כיכרותיה וגניה.
 על איכות החיים של תושביה, על איכות הסביבה ועל רמת התברואה בעיר משפיעים במידה רבה

בפסולת עלול ליצור מפגעים סביבתיים  לקויל טיפווכן על הרושם של העיר בעיני המבקרים בה. 
 . לרבות פגיעה בבריאות הציבור ,חמורים

 

שמעניקה הרשות המקומית, ומוקצה לו בדרך  השירותים החשובים ביותר אחדהוא  ניקיון העיר
  כלל נתח נכבד מתקציבה.

 

בפקודת העיריות [נוסח חדש] נקבע כי על העירייה להקפיד על תברואה, על פינוי אשפה ועל ניקוי 
העניק  1984-הרחובות, הגנים הציבוריים והמרחב הציבורי. חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

לרשויות מקומיות סמכויות לאכיפת השמירה על הניקיון. נוסף על כך חוקקה עיריית ירושלים 
 . 3בנושאחוק עזר העירייה)  -(להלן גם 

 

 2018בנובמבר  ., כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש העירייה2018נובמבר ועד ל 2008מנובמבר 
 נבחר מר משה ליאון לתפקיד זה.

 

  

                                                           
 .1978-, התשל"חקיון)ילירושלים (שמירת הסדר והנחוק עזר   3
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 פעולות הביקורת
 

והתברואה ניקיון העשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא  2018בחודשים פברואר עד נובמבר 
הביקורת נעשתה באגפים השונים של מינהל התפעול . 4ירושליםבשכונות הערביות במזרח העיר 

בחלק משכונות והיא כללה סיורים העירוני  המוקדו וביניהם: אגף התברואהבעיריית ירושלים 
 . ובמשרד ירושלים ומורשת השלמה נעשתה גם במשרד להגנת הסביבה. ביקורת אלה

 

 ניקיון ותברואה לקויים בשכונות הערביות במזרח העיר
 

, בעקבות מלחמת ששת הימים, התרחב גבולה המוניציפלי של עיריית ירושלים וצורפו 1967בשנת 
 .5תושבי קבע בלבד לה שכונות ערביות ממזרחה. לתושבים הערבים בשכונות אלה ניתן מעמד של

 

השכונות הערביות במזרח העיר מתאפיינות בתנאים סביבתיים ירודים ובהיעדר תשתיות 
מתאימות ושירותים עירוניים נאותים. כל אלו יצרו בשכונות הערביות במזרח העיר מפגעים 

וי סביבתיים, נופיים ותברואתיים הפוגעים באיכות חייהם של התושבים. בשכונות אחדות אין פינ
 מוסדר של פסולת ביתית, ולפיכך חשופים התושבים למזיקים ולמחלות.

 

בפתרון שהציע המשרד להגנת  20176ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ממאי בדיון של 
תוכנית לטיפול  -הסביבה למצב התברואה בשכונות הערביות במזרח העיר ירושלים (ראו להלן 

השר לירושלים מי שכיהן בתפקידי אמר  בירושלים) במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות
: "יש פה אתגר גדול, כל מה שקורה בשכונות כי שר להגנת הסביבה, מר זאב אלקיןוהומורשת 

האלה... יש פה עוד הרבה מאוד עבודה בשכונות האלה לקדם אותן ולהפוך אותן לשכונות שהמצב 
שנה, או אפילו  50הפערים שנוצרו במשך בהן ראוי ומתאים למצב בעיר הבירה... תסגור את כל 

שנה כבר היו פערים, ברגע שהסתיימה מלחמת  50שנה כי לפני  50יותר נכון שלא נסגרו במשך 
 ששת הימים".

 

 כשל מתמשך במצב הניקיון והתברואה בשכונות מזרח העיר 
 

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 בלט מחסור בכלי אצירה לאשפה, ונמצאו אף רחובות 

על העירייה לפעול ו כלי אצירה. בדוח הביקורת הקודם העיר מבקר המדינה כי שבהם כלל לא הי
ללא דיחוי לצמצום המחסור בכלי האצירה בשכונות הערביות במזרח העיר ירושלים ולמצוא 

 פתרונות לאצירת האשפה.
 

המצב התברואי העגום אף תואר בהרחבה בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים 
אז עתרו התושבים נגד העירייה על מצב התברואה הקשה שבשכונות צור באהר  .20107בשנת 

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 

ברואה, ורחובות אחרים מקבלים אותם חלקית בלבד: הזבל מפונה אינם מקבלים כלל שירותי ת
כבישים ראשיים בלבד של השכונה ושאינן מספיקות  12-רק ממכולות לאיסוף אשפה, שמוצבות ב

לצורכי התושבים. כמו כן, רובן המכריע של המכולות אינן תקינות ואין להן מכסים. לפיכך ציינה 

                                                           
יקיון עיר ירושלים. ראו בקובץ דוחות זה :"נהביקורת נעשתה כחלק מביקורת כוללת בנושא הניקיון ב  4

 ".חזותה וטיפוח ירושלים העיר
מכון  ,1967-2017ירושלים, -ישראל וערביי מזרח - תושבים, לא אזרחים ,רונן 'רמון בהשתתפות י 'א  5

בפרק: "בעיות נוספות הקשורות למעמד התושבות או נובעות ממנו",  ,)2017( ירושלים למחקרי מדיניות
 .362-343עמ' 

דברי השר לירושלים ומורשת ולהגנת הסביבה, מר זאב אלקין, בפרוטוקול ועדת הפנים והגנת הסביבה   6
. תכנית תברואה וסביבה במזרח 2. מודל להתחדשות עירונית 1בנושא: "ירושלים:  29.5.17-של הכנסת מ

 ושלים".יר
 . ירושלים עיריית' נ עסאלה אבו 10-05-36345עת"ם   7
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כמו בגרועות שבערי העולם השלישי, ותושביהן סובלים  העתירה כי "השכונות נראות ומריחות
באופן קבוע ומתמשך ממפגעים סביבתיים בריאותיים וחזותיים שפוגעים בזכותם לחיים 

 בסביבה נקייה ובזכותם לכבוד". 
 

במצב שינויים  חלושעלה כי העירייה השיבה  2010מהחלטת בית המשפט בעתירה מספטמבר 
ונות הרלוונטיות, אך יש עדיין סוגיות שייפתרו רק בעתיד, התברואה ובאיסוף האשפה בשכ

לשם פינוי האשפה מרחובות המאופיינים בתנאים  הדוגמת רכישת טרקטורונים הנחוצים לעיריי
טופוגרפיים ייחודיים. בית המשפט התיר בהחלטתו לצדדים לקדם הידברות לשם מציאת 

 יים שהוסכם בין הצדדים.אישר בית המשפט הסדר בינ 2011, ובפברואר 8פתרונות
 

 חנינאטור ובית -, סילוואן, אבו תור, אעיסאוויהבשכונות  2018בפברואר  סיירהביקורת  צוות
הררי ועולים על גדותיהם  כלי אצירהשבמזרח העיר ומצא כי אשפה רבה פזורה לאורך הכבישים, 

את מצב  שקפיםהמ תצלומיםצחנה. להלן ל יםגורמהדרכים ו ובצידיאשפה מצטברים ברחובות 
  .הניקיון והתברואה הירוד

 

 
 : מפגעי פסולת ואשפה בשכונות מזרח העיר ירושלים1 תצלום

 2018, פברואר דרך האמריקנית, בשיח' סעדהשכונת סילוואן ו

 
 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

 

                                                           
 .ירושלים עיריית' נ עסאלה אבו 10-05-36345בעת"ם  2.9.10-החלטת בית המשפט מ  8
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הפסולת, וכך גורמים עוד נמצא כי התושבים בשכונות הערביות במזרח העיר נאלצים לשרוף את 
למטרדי ריח וזיהום אוויר קשים באזורי המגורים ובשכונות סמוכות, העלולים להסב נזקים 

 i בריאותיים וסביבתיים חמורים.
 

דווחו לכבאות  2018זאת ועוד, מנתונים שמסרה רשות הכבאות לצוות הביקורת עלה כי בשנת 
מכבי  מצדונדרש סיוע בעקבות שריפת פחי אשפה ופסולת, התלקחה אש  מקרים שבהם 730האש 

טור שבהן -. להלן תצלומים משכונת סילוואן ומאירושליםהערביות במזרח העיר האש בשכונות 
 פות פסולת.ניכרים סימני שרי

 
 : מפגעי שריפה בשכונות מזרח העיר ירושלים2 תצלום

 2018 פברוארהאמריקנית,  הדרך: משמאל 2018 פברוארסילוואן,  מימין: שכונת

 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

 
 משאבי העירייה המושקעים בניקיון השכונות הערביות במזרח העיר

 

בדבר היקף המשאבים שהוקצו לנפות  2016הנכונים לנובמבר שלהלן מתוארים נתונים  1בלוח 
מזרח העיר ירושלים מול כמות המשאבים שהוקצתה לנפות מערב העיר לצורך עבודות פינוי 

 אשפה וטיאוט.
 

 )2016המשאבים שהקצתה העירייה לנפות מערב ירושלים ומזרחּה (נובמבר  היקף: 1 לוח

  
 מספר

 עובדים
כלי 
 רכב

 מספר
כלי 

 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
 

ממספר  7%מעובדי התברואה באגף;  10%עולה כי לנפות הנמצאות במזרח העיר הוקצו  1מלוח 
 ii.מנפח כלי האצירה הכולל בעיר 4%-ממספר המסלולים לפינוי אשפה ו 6%כלי האצירה הכולל; 

 

מכלל  37%תושבים ערבים, שהם  332,600 בעיר התגוררו 2017 שנת בתחילת ,לפי הלמ"ס
. מכל מקום, להלןכפי שיפורט מדן שמרני ביותר וא משקףזה  שיעור בירושלים; התושבים
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כמות המשאבים שהוקצתה לפינוי פסולת בשכונות הערביות במזרח העיר נמוכה מאוד, לעומת 
תושבי מזרח העיר ש התושבים המתגוררים בשכונות אלה כאמור. פירוש הדבר הוא מספר
 .9לים תושבי מערב ירושליםה שמקבזמצומצם בהרבה מ שירות קיבלו

 

כלל  קיבלושכונות שלא  היו 2015-בממצא זה עולה בקנה אחד עם הנתונים שהציגה העירייה: 
, היו שכונות ואזורים שקיבלו שירות חלקי או שהאשפה פונתה מהם שירות פינוי אשפה

 באמצעות טרקטור, ככל הנראה גם בשל תשתיות דרכים לקויות.
 

בשכונות הערביות  מאז הדוח הקודם, פעלה העירייה לשיפור הניקיוןנמסר כי העירייה  בתשובת
כולל הוספה מתמדת של כלי אצירה בכל השכונות והחלפת כלי אצירה שניזוקו. במזרח העיר, 

בתשובתה טענה העירייה כי הדברים נעשים תוך כדי שיתוף הציבור וקיום שיח עם התושבים וכי 
 רואה בשכונות המביאה לעלייה בשביעות רצון התושבים. ניכרת מגמה לשיפור מצב התב

 

וברמת הניקיון  העגומה של הזנחה מתמשכת במצב התברוא מציאותמן האמור לעיל עולה 
שהצטיירה חמורה ביותר בהשוואה  המציאותבמשך שנים.  הבשכונות מזרח העיר שלא טופל

שהקצתה ום במשאבים נוכח הפער העצ, למצב התברואה והניקיון בשכונות מערב העיר
מוטלת האחריות לפינוי פסולת ואשפה בכל חלקי  ולתפעול מערך התברואה שעלי העירייה

אחד הגורמים למחדל  הואהעירייה משכונות מזרח העיר תברואה של  ילותהיעדר פעהעיר. 
  המתמשך באזורים אלה.ה התברוא

 

במזרח  כלכלי ופיתוחכלכליים -החלטות הממשלה בדבר צמצום פערים חברתיים
 ירושלים 

 הרקע להחלטות ומשמעותן
 

 בשכונות הערביות סביבתיים במפגעים לטיפול פרסם המשרד להגנת הסביבה תוכנית 2017במאי 
 להעלות את איכות החייםבירושלים, שאותה גיבש בסיוע העירייה. מטרת התוכנית היא 

בין מזרח  י הניקיוןפערי שירותאת התברואתיים ולצמצם את הפערים ו בשכונות מזרח העיר
שאמור ש"ח,  מיליוני 83.755שהוקצה לתוכנית עמד על סכום כולל של  התקציב .העיר למערבה
 הרכישהתקציב יועד ל .2021-2017במהלך השנים עם התקדמות ביצוע התוכנית  הלעבור לעיריי

ביצוע פעילויות חינוך לפסולת והרכישת כלי רכב לפינוי , לאצירה לפסולתכלי של  ההצבלו
 לטיפול במפגעים בירושלים 2017 ממאי 2684. במסגרת החלטת הממשלה והסברה לתושבים

 iiiאימצה הממשלה תוכנית זו.
 

עם בעיית  להתמודדהציבה מטרה החלטת ממשלה זו היא הראשונה זה עשרות שנים, אשר 
בשכונות הערביות  ת איכות החייםלהעלות א , ובכלל זאתהתברואה הקשה במזרח העיר ירושלים

לחולל שיפור , השירות בין מזרח העיר למערבהה ו, לצמצם את פערי התברואבמזרח ירושלים
למעשה עם בעיית התברואה הקשה במזרח העיר הלכה  ולהתמודד בתשתיות הביוב ניכר

דברי ההקדמה לתוכנית עלה כי הממשלה מכירה בכך ששכונות מזרח העיר ירושלים מירושלים. 
עלה בהחלטת הממשלה  עודסובלות הזנחה מתמשכת בכל הנוגע לטיפול בבעיות תברואה וניקיון. 

 בגבולות בירושלים הערביות בשכונות כניתוהת ליישום מיועד זו בהחלטה האמורכי התקציב 
המשרד להגנת הסביבה ומשרד  שיבצעו משלימה המשך כניתות גרתבמס וכיבלבד,  הפרדהה גדר

 לשכונות מערכתיים פתרונות יידונו, לאומי לביטחון המטה עם בתיאוםירושלים ומורשת 
 זה ובכלל שכונות עוטף ירושלים או שכונות העוטף), -הפרדה (להלן ה לגדר מחוץ הערביות

 .והפסולת התברואה בתחום
 

 מימוןתקציבים לצורך  מלהעביר במפורשממשלה זו נמנע המשרד להגנת הסביבה  בהחלטת
היא נדרשת לבצע מכוח  אותוש עירייהההאשפה של  ופינוישל מערך הניקיון  השוטף התפעול

 רכישת כלי אצירה ורכבי פינוי אשפה.בעירייה ל לסייע ביקש אךחובתה הסטטוטורית, 

                                                           
ארד, "האפליה התקציבית -ממצא זה עומד בקנה אחד עם הניתוח שהוצג במאמרם של י' רבין ומ' לוצקי  9

 ).2002( 505ז המשפטהמתמשכת של המגזר הערבי", 
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החלטת  - 2684בהמשך להחלטה  נוספת ממשלהטת , התקבלה החל2018כעבור שנה, במאי 
משרד האוצר ומשרד ירושלים ומורשת לבחון תוכנית להרחבת . בהחלטה זו הונחו 3790ממשלה 

אגף התקציבים  ישתתף תגובש תוכנית מוסכמת, ולפיה אם שירותי הניקיון במזרח ירושלים
ש"ח יוני לימ 7 ,2019"ח בשנת שיוני לימ 11במימון עלות הרחבת שירותי הניקיון בהיקף של עד 

משרד ירושלים ומורשת ישתתף במימון על פי ההחלטה, . 2021ש"ח בשנת מיליון  1-ו 2020בשנת 
יותנו  ,יוקצואם  ,תקציבים אלוו ,2019-2021ש"ח בשנה, בשנים יוני לימ 4נוסף בהיקף של עד 

וקבלת  ש"חמיליון  35בהשלמת עלות הניקיון על ידי עיריית ירושלים, עד סכום כולל של 
עיריית ירושלים לבדה בכל עלויות תישא  2022שנת בהתחייבות כתובה מעיריית ירושלים כי החל 

 מימון הניקיון.
 

הגיעו העירייה ּוועד עובדי התברואה בירושלים להסכם שלפיו יופרטו שירותי איסוף  2018ביולי 
 .10האשפה והטיאוט במזרח העיר ירושלים

 

החלה העירייה ביישום התוכנית בשטח לטיפול במפגעים תברואיים במזרח העיר  2018באוגוסט 
והעבירה את ביצוע פעילות פינוי האשפה והטיאוט הידני בשכונות הערביות במזרח העיר לחברה 

הפעילות במקבץ השכונות הראשון ו ,שלושה מקבצי פעילותב פרטית. ההפרטה אמורה להתבצע
 מיליוני ש"ח לחודש. 2.15הניקיון במקבץ הראשון עומדת על  עלות .2018סוף אוגוסט החלה ב

 

 מרכזת תשתיות מזרח ירושלים במשרד להגנת הסביבה הבהרה, ולפיהמסרה  2018בנובמבר 
מספקת העירייה לקבלן את הכלים והאמצעים  בתקופת ההסתגלות של עבודת הקבלן החיצוני
תוכנית לשת כלי אצירה וכלי רכב בהתאם לרכי ההנדרשים, ובד בבד פועל אגף התברואה שבעיריי

. כמו כן מסרה כי אגף חברה ונוער לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים
בשכונות הערביות  האמורה פועל גם לקידום תוכנית הסברה ליישום החלטת הממשלה הבעיריי

עם מנהל  פעם מדיבמזרח העיר וכי צוותים מקצועיים מטעם המשרד להגנת הסביבה נפגשים 
 אגף התברואה בעירייה, ומקבלים עדכונים בדבר התקדמות יישום ההחלטה.

 

בתשובת המשרד להגנת הסביבה נכתב כי המשרד רואה חשיבות רבה בצמצום המפגעים 
פור חזותן וניקיונן של הערים בכלל ושל ירושלים בפרט. במקומות הסביבתיים והתברואיים ובשי

שבהם זיהה המשרד כשל תפקודי של רשות או מצב ייחודי הגורם למפגעי תברואה וסביבה, פעל 
תוכנית לטיפול במפגעים ההמשרד לתכנן ואף לתקצב רשויות אלו לשיפור המצב. ברוח זו הוכנה 

. המשרד רואה חשיבות רבה בקידום נושא זה ופועל גם סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים
מתוך התפיסה של צדק סביבתי שמשמעותו חיזוק המקומות החלשים ביותר בחברה הישראלית 

עדיפות לאומית לעניין  קביעת אזורי"בנושא  26.6.16מיום  1588כפי שנקבע בהחלטת ממשלה 
 פעילות המשרד להגנת הסביבה".

 

י מהלך קניית שירותי ניקיון בשכונות הערביות במזרח העיר כ נטען עיריית ירושלים בתשובת
עם זאת מסרה העירייה בתשובתה כי כניסת הקבלן  אמור לשפר במידה רבה את מצב הניקיון.

המהלך מנוהל על  בעת מתן התשובהדרשה תחילה ללמוד את השטח, וכי  2018לשטח באוגוסט 
 פי יעדים בצורה שוטפת ועקבית.

 

תשובת משרד ירושלים ומורשת)  -(להלן  2019של משרד ירושלים ומורשת מינואר בתשובתו 
נכתב כי תחום הניקיון הוא חלק בלתי נפרד מתחומי הסמכות והאחריות המוניציפליים, ולפיכך 
נתון לאחריותה הבלעדית של העירייה. עם זאת בשכונות הערביות במזרח העיר נוצרה במשך 

תה על העירייה, ולכן ניתן לה סיוע ממשלתי לפרק זמן קצוב חמישה עשורים מציאות שנכפ
במטרה לצמצם את הפער שנוצר מתוך התחייבות מצד העירייה להקצות משאבים באופן עצמאי 

 לשיפור המצב בתוך שלוש שנים. 

 

                                                           
 .זה דוחות בקובץ" חזותה וטיפוח ירושלים העיר ניקיון" פרק ראו זה בעניין להרחבה  10
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 ליקויים באומדנים ובנתונים שעליהם התבססו החלטות הממשלה
 

מדני ועל א התבססה בשכונות הערביות בירושליםתוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים ה .1
 315,615התגוררו בשכונות הערביות בירושלים  2015בשנת  , ולפיהםה במזרח העיריאוכלוסי
 תושבים.

 

המתגוררת בשכונות אלו מלבד אומדני  הלגבי גודל האוכלוסיי אומדניםכאמור, מּוָּכרים כמה 
בתוכנית אף הם (שהוצגו  2016משנת  יחוןהג וחברת ירושלים עיריית נתוני פי על: הלמ"ס

 400,000-כ העיר מזרח בשכונות התגוררולטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות), 
 המתגוררים דרך קבעהתושבים  מספראגף תברואה בעירייה,  שלאחרות הערכות  לפי. איש

שוהים  15%-כלהוסיף יש  בלבד, אך עליהם 271,928 היה 2017בשכונות מזרח העיר בשנת 
 312,717כלומר בסך הכול  -בלתי חוקיים, דיירי עבודה החוזרים לבתיהם בסופי שבוע ועוד 

 נפשות. 
 

כלל הערכות מגבשי התוכנית להתייחס ל נדרשיםלאזור מסוים  הלגבש תוכנית תברוא כדי
כמות האשפה הנאספת מושפעת ש מפני ,נתונים בדבר מספר התושבים באותו אזורה

אוכלוסייה ה לשת בין האומדנים המספריים השונּו שבים המייצרים אותה.ממספר התו
 עשרות אחוזים. מגיעה לכדיהמתגוררת בשכונות מזרח העיר 

 

עוד נמצא כי התוכנית שגיבש המשרד להגנת הסביבה התבססה על נתונים הכוללים את 
ת כלי אצירה תושבי השכונות הערביות שמעבר לגדר ההפרדה. כלומר, התקציב שיועד לרכיש

וכלי רכב לפינוי אשפה ולפעולות הסברה, כלל לכאורה גם תקציב לתושבי ירושלים 
המתגוררים בשכונות שמעבר לגדר, ואשר בסופו של דבר, על פי החלטת הממשלה, לא נכללו 

וכוללים המשאבים התקציביים מוקצים אפוא בצורה לא יעילה, עודפת ובזבזנית  .בתוכנית
 iv ם להיות מנותבים למטרות ציבוריות אחרות.כספים שהיו יכולי

 

בתשובתו של המשרד להגנת הסביבה נמסר כי לאור המורכבות של אומדני הדמוגרפיה 
במזרח ירושלים אסף המשרד את כל הנתונים והאומדנים השונים לגבי מספר התושבים 

ית בשכונות הערביות בירושלים שניתן היה להשיג מהגורמים השונים: הלמ"ס, עירי
ירושלים, הגיחון ומכון ירושלים למחקרי מדיניות. מאחר שמדובר בתוכנית ממשלתית 

הלמ"ס.  שפרסמה לתקצוב פעילות של עירייה הוחלט להתייחס לנתונים הרשמיים בלבד
לעניין הכללת תושבי שכונות העוטף בתכנון התקציבי השיב המשרד להגנת הסביבה כי 

 הממשלה.  תקצוב התוכנית עודכן בהמשך להחלטת
 

מהמסמכים שהועברו למשרד מבקר המדינה עולה כי לפחות חלק מרכיבי התוכנית לא 
עודכנו בעקבות הוצאת שכונות העוטף מן התוכנית שאימצה הממשלה. משרד מבקר 

כנית ומדן כמות האשפה אשר עומד בבסיס התוא המדינה מעיר למשרד להגנת הסביבה כי
אינו מתבסס על נתונים לטיפול במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים 

  .הכללת תושבי שכונות העוטף-ומתעלם מהשונות הנובעת מאי אמיניםדמוגרפיים 
 

 יישוםל הנדרשים אצירה כלי 1,500 כי העירייה תרכוש נקבע 2017מאי מהממשלה  בהחלטת .2
 ליוניימ 46.6 בסך תקציבית מסגרתב שכונות הערביותהתוכנית לטיפול במפגעים סביבתיים ב

 .ש"ח
 

נמצא כי לעירייה ומכאן גם למשרד להגנת הסביבה לא היו נתונים מדויקים על פיזור 
האוכלוסייה בשטח, אשר מהווה רכיב חשוב בקביעת פרישת כלי האצירה ומסלולי פינוי 

ת הסביבה, שאמורה הייתה , שנה לאחר הצגת תוכנית המשרד להגנ2018האשפה. רק ביוני 
להתבסס על הצרכים בשטח, החלה העירייה לבצע סקר למיפוי כלי האצירה הקיימים 
בשכונות מזרח העיר ולאיתור האזורים שבהם יש לקבוע את מספר כלי האצירה הנחוצים 

 ולהציב כלי אצירה נוספים. 
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 התוכנית העברת לקראת החלטות קבלת הליךשל המשרד להגנת הסביבה נכתב כי  בתשובתו
 מכריעים לדיונים ועד השטח רמתב החל דיונים עשרות וכלל סדור היה הממשלה לאישור

עבודת נובעים מ ,לרבות כמות כלי האצירה הנדרשים ,. נתוני הבסיס לתוכניתהשר בראשות
 . בצורה הטובה ביותר השטח את ומכירה הנושא על האמונה ,שטח של עיריית ירושלים

 

התחלת יישום התוכנית תידרש העירייה  טרםבתשובת המשרד להגנת הסביבה כי  עוד נמסר
לכל שכונה, ובמסגרת זאת יתבצע בכל שכונה גם הליך של  מפורטת ומעודכנת תוכניתלהכין 

שיתוף הציבור שימומן אף הוא על ידי המשרד. עוד הוסיף בתשובתו כי המשרד ועיריית 
שום התוכנית ואם בעתיד יהיה צורך בהתאמות ירושלים מקיימים דיונים שוטפים ליי

 תפעוליות ותקציביות, על רקע שינויים שיתבררו במהלך היישום, הם יידרשו לכך. 
 

בשטח כלי האצירה הקיימים והמתוכננים העירייה החלה למפות את האמור עולה כי ן מ
מספר כלי  וה נקבעמסגרתשב שכבר התקבלה החלטת הממשלה אחרי 2018רק באוגוסט 

המתקבלת על סמך תוכנית הערכה בלבד  האצירה וגובה התקציב הנדרש. החלטת ממשלה
צרכים בפועל. בין הלהביא לפערים גדולים בין התכנון ל עלולה בשטח,הצרכים  תללא בחינ

להגנת הסביבה לבחון  ועל המשרדה יהעירי עלבמסגרת ההיערכות ליישום ההחלטה יהיה 
  v בשטח. האמיתייםהתכנון התקציבי באופן שיהלום את הצרכים לתיקון  אם יש מקום

 

 המוקד העירוני
 

ניקיון  על מפגעי לפניות תושבי העיר בכל הנוגע לדיווחים ראשיתכתובת  משמש המוקד העירוני
 באחריותם לטפל במפגעים אלה.והוא חוליה מקשרת בין הציבור ובין הגופים העירוניים, אשר 

ומנתב אותן לגורמים המקצועיים  למערכת המידע שלוהמוקד קולט את הפניות, מזין אותן 
בעיריית ירושלים מותקנת מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושבים  .בעירייההרלוונטיים 

 המאפשרת רישום שמבטיח מעקב ובקרה אחר שלבי הטיפול בדיווחי הציבור.
 

אה והניקיון בשכונות הערביות בעיר הייתה עד מועד סיום הביקורת נמוכה במיוחד. רמת התברו
עם זאת, נמצא כי על אף רמת התברואה הירודה ואף על פי שאוכלוסיית השכונות הערביות היא 

היה נמוך  2017בשנת של אוכלוסייה זו מאוכלוסיית העיר, מספר הפניות למוקד העירוני  37%-כ
 הפניות הכולל למוקד בנושא תברואה. מסך 10.6%במיוחד ועמד על 

 

צוות הביקורת בחן באופן פרטני את קובצי פניות התושבים מהשכונות הערביות במזרח העיר 
בנוגע למפגעים שהסרתם בתחום אחריותו של אגף התברואה. נמצא  2017למוקד העירוני בשנת 

לא טופלו בזמן התקן , וקד העירונימכלל הפניות מאותן שכונות למ 23%-שהן כ, פניות 1,192כי 
. לעומת זאת, שיעור הפניות מהשכונות היהודיות בעיר שלא טופלו בזמן התקן 11שקבעה העירייה

 בלבד. 8%-היה באותה שנה כ
 

נמוך  העיר במזרח הערביות שכונותאף שמספר הפניות למוקד שמקורן בהאמור עולה כי  מן
זמנים , לעיל שצוין כפי ;התקן שקבעה העירייה יבזמנ מטופלות אינן ןמה רבע כמעט ביותר,

 . המידה על יתר יםממושכאלה ממילא 
 

הציבה העירייה יעד להגדיל את מספר הפניות  2017בתוכנית העבודה של המוקד העירוני לשנת 
פניות. בפועל עמד מספר הפניות מן השכונות הערביות  20,000-ל 10,000-משכונות מזרח העיר מ

 נגעו לאגף שפ"ע. 3,531-נגעו לאגף התברואה ו 5,205מתוכן  -בלבד  8,736העיר על במזרח 
 

מתן מענה על העירייה לפעול לשיפור השירות עבור תושבי השכונות הערביות במזרח העיר ול
בהן. לדעת משרד מבקר המדינה, על העירייה  לדיווחים המגיעים למוקד העירוני בגין מפגעים

בשכונות הערביות במזרח העיר לתפקידו של המוקד העירוני וליתרונותיו להגביר את המודעות 

                                                           
עיריית ירושלים קבעה זמני תקן לטיפול בתלונות אשר פורסמו באמנת השירות לטיפול במפגעים עירוניים   11

 בקובץ" חזותה וטיפוח ירושלים העיר ניקיון" פרק ראו זה בעניין להרחבה אמנת השירות). -גם (להלן 
 .זה דוחות
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החשובים לתושבים. עידוד התושבים לפנות למוקד העירוני יאפשר הן דיווח על מפגעים והן 
קבלת תמונה ברורה לגבי שביעות רצונם מניקיון הרחובות ומאיסוף האשפה מהם. כך יגבר 

 מענה ראוי לצורכי כלל תושביה. אמון הציבור ביכולתה של העירייה לתת
 

 פעולות ניקיון בלתי מספקות בשכונות הערביות שמעבר לגדר ההפרדה
 

להקים גדר לאורך הגדה המערבית.  12החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי 2002באפריל 
ק"מ מגדר ההפרדה שהוקמה משתרעים בתוך העיר ירושלים והסביבה. תוואי הגדר אינו  145

לתחום המוניציפלי של ירושלים: בחלקו עובר התוואי בתחום אזור יהודה ושומרון, ובחלקו  חופף
בשטחה המוניציפלי של העיר. הגדר יוצרת חיץ בין כמה משכונותיה הערביות של מזרח העיר  -

המוניציפלי  בשטחירושלים. שני אזורים מיושבים נותרו מעבר לגדר ההפרדה אף שהם נכללים 
אזור שועפאט, הכולל את מחנה הפליטים שועפאט ואת שכונות ראס ח'מיס, ראס של ירושלים: 

זר'יר, -ענאתא) ואזור כפר עקב, הכולל את השכונות כפר עקב -סלאם (להלן -שחאדה ודאחיית א
  .13.מטאר-סמיר אמיס ושכונת אל

 

, שביםתו 60,000-לגדר ההפרדה כ שמעברהעוטף  בשכונותמתגוררים  ,נתוני אגף התברואה לפי
עולה כי ישנן הערכות  ,2017לנובמבר  נכוןאולם ממידע שריכזה יחידת מזרח העיר בעירייה, 

 51,340 בהן: לפי הלמ"ס מתגוררים אלה בשכונותשונות לגבי אומדני האוכלוסייה המתגוררת 
; ולפי בדיקות תושבים 88,000 בהן מתגוררים לתחבורה אב תוכנית ; לפי הערכותתושבים

. ראש אגף 140,000על  עומד בהןהתושבים  מספר, 14אונר"אשל והערכות של חברת הגיחון ו
לצוות הביקורת כי העירייה משתמשת לצורכי  הבהיר בעירייה למדיניות ותכנון אסטרטגי

על פי  מהם תושבים 120,000העוטף  בשכונותכי מתגוררים  בהערכה אלה באזורים תהעבוד
 .ישראליתעלי תושבות ישראלית ומחזיקים בתעודת זהות ב 80,000-כהערכת העירייה 

 

בפרק על "המכשול והמעברים ב'עוטף ירושלים'" על  15התריע מבקר המדינה 2008עוד בשנת 
בעיות תברואה הנוגעות לתושבים של השכונות במזרח ירושלים שנותרו מחוץ לגדר, ואשר 

הלכה. הדוח עסק בין היתר בבעיות נמצאות ברובן באחריות עיריית ירושלים ואינן מטופלות כ
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.

 

  

                                                           
 .14.4.02של ועדת השרים לענייני ביטחון,  64החלטה מס' ב/  12
בנושא "הערכות משרדי הממשלה בנושא "עוטף ירושלים" והטיפול  3873טת ממשלה מס' החל  13

 .10.7.05באוכלוסייה במרחב ירושלים כתוצאה מהקמת הגדר", 
, ראשי UNRWA(באנגלית:  פלסטינים םסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטיאונר"א היא   14

 ).United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near Eastתיבות: 
"עוטף ירושלים'המכשול והמעברים ב" בפרק ,)2008(א 59 שנתי דוח, מבקר המדינה  15  .67-92' עמ, '
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 : מפגעי פסולת ואשפה מסביב לגדר ההפרדה 3 תצלום
 2018 מרץתצפית על אזור מחנה הפליטים שועפאט, 

 
 .המדינה מבקר משרד צוות: צילום

 

ובאזור כפר עקב מספקת עיריית ירושלים  שועפאטבאזור ענאתא הסמוך למחנה הפליטים  .1
 ייה מכרזפרסמה העיר 2017את שירותי התברואה בשכונות באמצעות קבלן פרטי. בשנת 

היקף . לצורך ניקיון שכונות אלה וביולי חתמה על הסכם למשך חצי שנה עם הקבלן שנבחר
מיליוני ש"ח לשנה, והקבלן התחייב לעמוד בתנאים האלה: מספר כלי  5.5החוזה עמד על 

כלי אצירה;  8 -האצירה שעליו לפנות (לא מדי יום ביומו) הוא כדלקמן: בשכונת השלום 
 29 -זר'יר -כלי אצירה. כמו כן, בכפר עקב 19 -כלי אצירה ובראס ח'מיס  12 -בראס שחאדה 

כלי אצירה. הקבלן נדרש לבצע  21 -מטאר -כלי אצירה ובאל 24 -ר אמיס כלי אצירה; סמי
לכל  4.6פינויים בשבוע השקולים למספר פינויים שבועי ממוצע בשיעור של  520בסך הכול 

נתונים בדבר היקף האוכלוסייה, שטח ומספר כלי אצירה בשכונות  2כלי אצירה. להלן בלוח 
 ענאתא וכפר עקב.

 

 מהעירייה ניקיון שירותי המקבלים ההפרדה לגדר ברמע אזורים: 2 לוח

  

 *אוכלוסייה

שטח 
 (קמ"ר)

מספר כלי 
 אצירה

 

הערכה 
 מזערית

הערכה 
 מרבית

מספר תושבים 
מרבי לכלי 

 אצירה
 810 74 2.04 60,000 23,620 כפר עקב
 622 39 1.02 24,262 8,240 ענאתא

 נתוני עיריית ירושלים בעיבוד משרד מבקר המדינה.     
     מסך  30%-* לגבי נתוני האוכלוסייה באזור ענאתא מדובר בהערכה כי מספר התושבים באזור זה הם כ    

 האוכלוסייה הכוללת גם את מחנה הפליטים שועפאט.       
 

תושבים בממוצע  810עולה כי על פי ההערכות המרביות, באזור כפר עקב יש  2מלוח 
תושבים בממוצע משתמשים בכִלי אצירה  622המשתמשים בכִלי אצירה בודד ובאזור ענאתא 

בודד. יוער כי גם אם מדובר בכֵלי אצירה בעלי נפח גדול הרי יש להניח שלפחות חלק 
 כדי להגיע אליהם.רב מהם מאמץ  מהתושבים מתגוררים במרחק רב מהם, ונדרש
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 .העוטף בשכונותמפורטות דרישות העירייה מקבלן הניקיון  3בלוח  להלן
 

 המשאבים המוקצים לניקיון בשכונות הערביות בעוטף ירושלים :3 לוח

 ליום מספר 
 הנדרשת העבודה היקף

 תפוקות ביום
 ימי מספר

 בחודש עבודה
 27 בשבוע ימים 7 שעות 8 3 דחס מסוג רכב
 27 בשבוע ימים 7 שעות 8 3 דחס ברכב נהג

 לתפעול ניקיון פועלי
 9 דחס רכב

 שני בשבוע פעמיים
 רכב בכל פועלים שלושה ביום סבבים

 1 בחודש יום שעות 9 2 גרוטאות רכב
 5 בשבוע יום שעות 9 1 טיאוט רכב

 1 דחס מיני רכב
 שני בשבוע פעמיים

 27 בשבוע ימים 7 ביום סבבים
 טיאוט פועלי מספר

 24 בשבוע ימים 6 שעות 8 4 השלום בשכונת

 טיאוט פועלי מספר
 בשבוע ימים 6 שעות 8 5 עקב כפר בשכונת

24 
 

 ש"ח 5,500,000היקף כספי משוער: 
 

האריכה העירייה את ההסכם שחתמה עם הקבלן בכל פעם  2018ומאי  בחודשים פברואר
ש"ח. עם הגדלת היקפו של ההסכם  170,940-היקפו הכספי בבחצי שנה והגדילה בכל פעם את 

הוסיפה העירייה ימי טיאוט ופינוי אשפה בשכונות כפר עקב והשלום; על פי ההסכם החדש 
רכב גרוטאות ורכב טיאוט אמורים כל אחד לאסוף אשפה משכונות אלו שמונה פעמים 

 עובדים. 18בחודש, וכוח האדם שיועד לטיאוט היה אמור לכלול 
 

שועפאט עיריית ירושלים לטפל בנושא ניקיון מחנה הפליטים  החלה 2018יוער כי במהלך שנת 
 שבוצעה עד אז על ידי ארגון אונר"א. באמצעות קבלן הניקיון, מלאכה 

 

 ביותר זעומים במשאבים מחזיק אלה באזורים הפועל היחיד שהקבלן עולה אלו מנתונים
אלפי  עשרותהתברואה של  צורכי על מופקד שהואפי  על אף, בודדים ועובדים כלים של

 74 העירייה הציבהדונם),  2,041קמ"ר ( 2כפר עקב בשטח בגודל של  באזור כךתושבים. 
 עבודתו את לבצע הקבלן של ביכולתו אין אלו שבתנאים מאליו ברורכלי אצירה בלבד. 

  viממלאת את אחריותה.  אינהמלכתחילה  העירייה ובכך ,נאמנה
 

הוא נטען כי  2019של קבלן שירותי הניקיון בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה מינואר  בתשובתו
וכי  ,הישירותי ניקיון ופינוי אשפה בשכונות העוטף בירושלים בהתאם לתקציב העירי מעניק

עיריית ירושלים. שאת תנאיו קבעה הוא מספק את המשאבים על פי הדרישה ובכפוף להסכם 
היקף יופחתו  2019חודש ינואר החל בכי עיריית ירושלים החליטה כי  עוד הוסיף בתשובתו

 מדי חודש. ש"ח 100,000העבודות ואספקת המשאבים בסך של 
 

האחריות לתברואה בשטחה המוניציפלי של ירושלים מוטלת על עיריית ירושלים. כך גם 
כונות בנושא תשתיות תחבורה בש 201516נובמבר ב בירושלים המחוזי המשפט בית פסק

 ההפרדה לגדר שמעברשכונות השל  ןעל אף ייחודיות כי הערביות במזרח ירושלים בקובעו
העירייה  על, וחובותיה יההמורכבות במציאת דרכי המימוש של סמכויות העיריעל אף ו

 .אלו וחובות סמכויות למימוש תוכנית לגבש
 

קביעותיו של בית המשפט לגבי אף על פי שעתירה זו עסקה בתיקון כבישים ובתשתיות, 
אחריות העירייה למלא את חובותיה במלואן גם בחלקיה המזרחיים של העיר תקפות גם 

 . לתחום הניקיון, ואף ביתר שאת כאשר מדובר במפגעי תברואה או בטיחות

                                                           
, פסקה ירושלים עיריית' נ ירושלים צפון שכונות תושבי ועד"ר יו, זגייר מוניר 15-07-27276ם) -עת"מ (י  16

 ).1.11.15ממחושב, , (פורסם במאגר 22
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גם כאשר העירייה מחליטה שלא להפעיל את מערך התברואה  וקיימת שרירה זו אחריות
תמש בשירותיהם של קבלנים חיצוניים. בכדי שהקבלן החיצוני יוכל בעצמה ובוחרת להש

 תקציבים לאלתרלספק לו את המשאבים הדרושים ולהקצות  העירייה עללבצע את עבודתו, 
 תברואה תנאי לה להעניק שיאפשרו וצרכיה האוכלוסייה היקף את ההולמים מתאימים
 .מיטביים

 

דוגמת בשכונות העוטף,  הניקיון המבוצעותת וכל פעולבתשובת עיריית ירושלים נמסר כי 
המיוחד הפועל  המינהל הקהילתיבתיאום ובשיתוף פעולה עם  הצבת כלי אצירה, נעשות

כלי אצירה  90-הוצבו כ 2019מהנתונים שמסר אגף תברואה עולה כי בינואר . בשכונות העוטף
 ראס בשכונות שלום, אצירה כלי 36-וכר אמט-אלו ירר'מיס, זעקב, סמיר א כפר בשכונות
בכלי האצירה  משתמשיםט אשועפחנה הפליטים מיס. חלק מתושבי מ'ח ראסושחאדה 

 לאחרונהאשר , טאשועפ מחנה הפליטיםעל הציר הראשי בכפר השלום. בתוך  הממוקמים
ת טרקטור צר ובעבודאמצעות האשפה באספת ננו, ניקיולאחריות גם  קבלהחליטה העירייה ל

תשובתה כי העלות השנתית של ניקוי מחנה הפליטים העירייה הוסיפה ב .ידנית איסוף
 מיליוני ש"ח. 6.2-שועפאט עומדת על כ

 

אינה כוללת את השכונות הערביות שמעבר לגדר  2017כאמור, החלטת הממשלה ממאי  .2
תושבי השכונות הערביות ההפרדה. התוכנית התבססה אומנם על נתונים הכוללים את 

שמעבר לגדר ההפרדה אך בהחלטת הממשלה הוחלט שלא להוסיף אוכלוסייה זו לטיפול 
במסגרת תוכנית משלימה שתיעשה בתיאום מלא עם העירייה והממשלה. בהחלטה נכתב כי 

משרד על ידי תבוצע על ידי המשרד להגנת הסביבה והמל"ל) ו -(להלן  המטה לביטחון לאומי
ומורשת, יידונו פתרונות מערכתיים לשכונות הערביות מחוץ לגדר הביטחון, ובכלל ירושלים 

 .זה בתחום התברואה, השפכים והפסולת
 

מבדיקת צוות הביקורת עולה כי נכון למועד סיום הביקורת, טרם גובשה תוכנית לפתרון 
די משרד בעיות התברואה בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה על ידי המשרד להגנת הסביבה ועל י

החלטת ב 2017, כפי שקבעה הממשלה כבר במאי המל"לירושלים ומורשת ובתיאום עם 
  .לטיפול במפגעים בירושלים 2684ממשלה 

 

העירייה כתבה בתשובתה כי פעולות הניקיון בשכונות הסמוכות למחנה הפליטים שועפאט 
י או צבאי. למרות ולכפר עקב הן אתגר מדיני, והכניסה לשכונות אלה מצריכה ליווי משטרת

האתגר הביטחוני המורכב, העירייה פועלת בתחום הניקיון בשכונות אלה ללא סיוע ממשלתי 
הורחב תחום הניקיון גם למחנה הפליטים  2018במהלך  "להמלואף הגדילה לעשות, ובגיבוי 

 מיליון ש"ח.  6שתוחזק עד אז על ידי אונר"א בהשקעה עירונית בסך 
 

שלים ומורשת נכתב כי עיריית ירושלים אינה מסוגלת להתמודד עם בתשובתו של משרד ירו
שכונות העוטף במתכונת הנוכחית, וכי לנוכח הרגישות המדינית והביטחונית ב הטיפול

הפעילות בשכונות שמחוץ לגדר ההפרדה דורשת תיאום בין גורמים רבים. המשרד לירושלים 
אפשר לבצע בהן -ן של השכונות הללו איומורשת הוסיף כי בהיעדר פתרון כולל לאופן ניהול

פעולות אפקטיביות וכי הנושא נידון במהלך השנתיים האחרונות בהובלת המל"ל. עם זאת, 
של המשרד עבודת המטה בנושא טרם הושלמה וטרם התקבלה החלטה מדינית. מתשובתו 

ל עוד הציג למל"ל חלופה להתמודדות עם האתגרים המוניציפליים אלו, אך כ הואעולה כי 
אפשר ליישם פעולות -לא תסתיים עבודת המטה ולא תתקבל החלטת מדיניות כוללת הרי שאי

 בתחום הניקיון בשכונות העוטף. 
 

בתשובתו של המשרד להגנת הסביבה נכתב כי מחוז ירושלים של המשרד הכין טיוטת תוכנית 
המטה הרחבה שתובא לשכונות שמעבר לגדר ההפרדה, וכי התוכנית אמורה להשתלב בעבודת 

 לאישור הממשלה.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להגנת הסביבה, למשרד ירושלים ומורשת ולעיריית 
ירושלים כי עליהם לגבש ללא דיחוי תוכנית לטיפול במפגעים תברואתיים וסביבתיים 
בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה בשיתוף המל"ל, בהתאם להחלטת הממשלה. תוכנית זו 

מהימנים ועל בחינת צרכים עדכנית ולהיות מגובה  האוכלוסיי יצריכה להתבסס על אומדנ
 בתקציבים מתאימים לפתרון בעיות התברואה בשכונות הללו.

 

בשנים  הוא גיבשנכתב כי ללא קשר להחלטת הממשלה  2019של המל"ל מינואר  ובתשובת
בשכונות הערביות שמחוץ  של האתגרים אסטרטגיתהאחרונות עבודת מטה שעניינה בחינה 

זו גובשו כמה חלופות והמלצות לשיפור המצב האזרחי  ולגדר הביטחון. במסגרת עבודת
 בשכונות העוטף.

 

המל"ל כי הוא לא רואה מניעה שהגופים בעלי האחריות בתחומי  ףהוסי 2019ממרץ  ובתשובת
 ה.התברואה והניקיון יממשו אותה מבלי להמתין לאישור המלצות עבודת המט

 

ולמל"ל כי  ומורשת ירושלים הסביבה, למשרד להגנת למשרד מעיר המדינה מבקר משרד
, העוטף בשכונות האזרחי המצב שיתוף פעולה עם עיריית ירושלים לשיפור קדםלעליהם 

  .את נושא התברואהזאת  ובכלל
 

 סיכום

 

דבר  ,וכל אדם המתגורר בה זכאי לחיים בסביבה נקייה ,הגדולה בערי ישראל אהי ירושלים
 לכבוד.  ונגזר מזכותה

 

במצב התברואה,  העירייההלקוי של  טיפולה לגבי במיוחד וקשה עגומה תמונה מעלה הביקורת
 ניקיון הרחובות בשכונות הערביות במזרח העירבמספר כלי אצירה ו בהצבתפינוי הפסולת, ב

אלו  בשכונותעשרות שנים  בתהזנחה מתמשכת  לאחר. ההפרדה ובעיקר בשכונות שמעבר לגדר
מפגעים סביבתיים בשכונות  עםשאמורה להתמודד שאימצה תוכנית התקבלה החלטת ממשלה 

 פערי התברואה והשירותלצמצם את והערביות בירושלים במטרה להעלות את איכות החיים 
לא קדמה ו מדויקיםולא  םחלקיי אומדניםעל  התבססהזו  , אך תוכניתבין מזרח העיר למערבה

התוכנית נמנעה מלעסוק בטיפול במפגעים הסביבתיים , ועוד זאת לה עבודת שטח מקיפה.
 בשכונות עוטף ירושלים אשר מעבר לגדר ההפרדה.

 

 - העיר חזות בתחום מדיניות והקובעיםירושלים  בענייניהממשלה העוסקים  משרדי על
 לתת את הדעת -ומשרד הפנים  הסביבה להגנתהמשרד  ,ומורשת ירושלים לענייני המשרד

 לים.ירוש העיר ניקיוןבנושא  הדוח מן עולההעגומה ש מציאותלשיפור ה
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i  כך גורמים למטרדי ריח וזיהום בהתושבים בשכונות הערביות במזרח העיר נאלצים לשרוף את הפסולת, ו
 העלול להסב נזקים בריאותיים וסביבתיים חמוריםדבר , יםבאזורי מגורים סמוכואוויר קשים בשכונות 

ii   ממספר  6%ממספר כלי האצירה הכולל;  7%התברואה באגף; מעובדי  10%מזרח העיר הוקצו בלנפות
 מנפח כלי האצירה הכולל בעיר 4%-המסלולים לפינוי אשפה ו

iii   בשכונות  להעלות את איכות החייםהיא  "חש מיליוני 83.755של  תקציבשלה הוקצה מטרת התוכנית
בין מזרח העיר  יקיוןי הנפערי שירותאת לצמצם את הפערים התברואתיים ווהערביות במזרח העיר 

 למערבה
iv  בסופו של , שהתוכנית התבססה על נתונים הכוללים את תושבי השכונות הערביות שמעבר לגדר ההפרדה

 , עודפת ובזבזניתעקב כך התקציב הוקצה בצורה לא יעילה .בהלא נכללו  דבר

v   שכבר  אחרי ,2018בשטח רק באוגוסט כלי האצירה הקיימים והמתוכננים העירייה החלה למפות את
 צרכים בפועלבין הלהביא לפערים גדולים בין התכנון ל לולהדבר עהתקבלה החלטת הממשלה. 

vi  התברואה  צורכי על מופקד שהואאף , ביותר זעומים במשאבים מחזיקשמעסיקה העירייה  היחיד הקבלן
 כלי אצירה בלבד 74 ישדונם,  2,041בשטח של  ,פר עקבבכ; אלפי תושבים עשרותשל 

                                                           



 
 ירושלים -דוח מיוחד 

1 
 

 
 תקציר

 
שהגישו לה  ויותרתלונות כאלף בבשנה בשנים האחרונות טיפלה נציבות תלונות הציבור מדי שנה 

עוסקות במגוון  ,מגזרים שונים בעירתושבים המשתייכים להתקבלו מש ,תושבי ירושלים. התלונות
כלכלי) של אוכלוסייתה -משקפות את הגיוון הדמוגרפי (הדתי, הלאומי והחברתי, רחב של נושאים

כמה עם הרשות הציבורית. של בני המגזרים השונים  הםמגעיבהכרוכים הקשיים ומבטאות את 
מוסדות המדינה,  והעיר שבה מרוכזים בירת ישראלנוכח היותה מהנושאים ייחודיים לירושלים, 

ההיבטים המדיניים והביטחוניים הקשורים  שלה ונוכח ההיסטורי והדתי המיוחדמעמד נוכח ה
 בעיר.

 
פועל  ,הנציבות) -, באמצעות נציבות תלונות הציבור (להלן הנציב) -(להלן  נציב תלונות הציבור

כדי לשפר את רמת השירות זאת  ,ות גופים ציבוריים כלפיוגלהעצמת קולו של הפרט הקובל על התנה
נהל תקין. בבירור התלונות הושם דגש על הגנה על זכויות האדם, יקיומו של מאת ולהבטיח  הציבורי

על הבטחת זכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות, כבעלי מוגבלויות, עצירים ואסירים, ועל מניעת 
 אפליה והבטחת שוויון במימוש זכויות. 

 
שהתקבלו מתושבי ירושלים בשנים  נציבות לגבי תלונותהנתונים כלליים של  ובראשית הפרק יוצג

 . 1ותוצאות בירורן 2018עד  2016
 

תלונות  3,054 מהןתלונות מאת תושבי ירושלים,  3,561בשנים האמורות התקבלו בנציבות 
   ן.נציבות הייתה סמכות לבררלש
 

מכתבי  469( עיריית ירושליםעליהם התקבלו מכתבי התלונה הרבים ביותר היו ששלושת הגופים 
 . )מכתבי תלונה 195( בע"מ וחברת דואר ישראל )מכתבי תלונה 234( המוסד לביטוח לאומי ),תלונה

 
 לעמענה  היעדרתושבי ירושלים נסבו על השירות לציבור, ובכלל זה על שהגישו תלונות המ 37%-כ

עדר טיפול י, התנהגות לא נאותה של עובדי ציבור והמענההאו עיכוב במתן  פניות לרשויות השונות
 .בהן לרשויות השונות או טיפול לקויבתלונות שהוגשו 

 
 היה 2018עד  2016בשנים תושבי ירושלים מכלל התלונות שהגישו שיעור התלונות המוצדקות 

נמצא מסוימים בלבד. גם בבחינת התלונות על גופים  32.1%ארצי של -שיעור כלללעומת  ,36.8%
. ארצי-ובין השיעור הכלל תושבי ירושליםשהגישו צדקות לעיתים הבדל בין שיעור התלונות המו

-שיעור כלללעומת מהתלונות של תושבי ירושלים על משטרת ישראל נמצאו מוצדקות,  33% ,למשל
 בלבד.  27%של  ארצי

 
המתלוננים בחלוקה המגדרית בין ניכר לא נמצא הבדל  למרות מאפייניה הדמוגרפיים של ירושלים

. שיעור הגברים מכלל המתלוננים 2018 - 2016לבין כלל המתלוננים בארץ בשנים תושבי ירושלים 
. שיעורם הארצי של 38.4%ושיעורם של הנשים היה  ,61.6%תושבי ירושלים (שאינם תאגידים) היה 

 . 40%ושיעור הנשים היה   ,60%הגברים מכלל המתלוננים (שאינם תאגידים) היה 
 

מכלל התלונות  42.7% ,. למשלןבנושאי התלונות ובתוצאות בירור הבדלים בין גברים לנשים נמצאו
מכלל התלונות של בלבד  34.2%היו בנושא השירות לציבור, לעומת  2018 - 2016בשנים  של גברים

 53.4%בנושא זה נמצאו מוצדקות או שעניינן תוקן, לעומת נשים מהתלונות שהגישו  57.6%נשים. 
 היו בנושא זה, מכלל תלונות הנשים 9.5%תלונות בנושא רווחה, אשר לגברים. מהתלונות שהגישו 

שנמצאו מוצדקות של נשים בנושא רווחה גברים. שיעור התלונות הבלבד מכלל תלונות  2.7%לעומת 
  גברים. מתלונות הבלבד  36.2%, לעומת 55.1% היהאו שעניינן תוקן 

 

                                                           
 לתלונות רק נוגעים אלה נתונים הנתונים בתרשימים ובלוחות שבפרק זה מקורם בנציבות תלונות הציבור.  1

 .הםמגורי מקוםאת  המתלוננים נוציי בהןש



 
 ירושלים -דוח מיוחד 

2 
 

גשו בטופס מקוון או בדואר אלקטרוני. הו 2018 - 2016מן התלונות שהתקבלו בנציבות בשנים  75%
או במסגרת קבלת קהל בלשכות  בפקסבדואר רגיל,  -בדרכים נוספות  להגיש תלונות לנציבותניתן 

 הנציבות. 
 

בפרק זה יוצג מבחר מצומצם בלבד מבין התלונות הרבות שביררה הנציבות בשנים האחרונות בנוגע 
מן הסוגיות המטרידות את תושבי העיר חלק  משקפות . התלונות שיוצגולגופים ציבוריים בירושלים

את פעולותיה של הנציבות לטיפול בסוגיות אלה ולשיפור השירות הציבורי כן ואת המבקרים בה ו
 בעיר. 

 
האסלאם  ,היהדות - אתרים המקודשים לשלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולותיש בירושלים 
נוגע חייבות זהירות ורגישות בתלחופש פולחן ולחופש תנועה מזכויות היסוד בד בבד עם והנצרות. 

על קיומו של הליך הוגן.  בעניין זה נדרשות להקפיד ; הרשויות תפילה באתרי מורשת אלהלביקור ול
בהקשר זה ביררה הנציבות  תלונות של יהודים  שבקשתם לבקר  בהר הבית סורבה,  וכן תלונות על 

 זיתים עקב סידורי אבטחה חסרים.קושי לבקר בבית העלמין בהר ה
 

את מעמדה של ירושלים כעיר בירה, שבה שוכנים  תשקפוממקצת התלונות שהתקבלו בנציבות 
אירועים ממלכתיים וביקורים של משלחות מחו"ל. הנציבות מתקיימים ובה  מוסדות רשמיים

אנשי ציבור  ועקב ביררה תלונות בנוגע לשיבוש שגרת החיים של תושבי העיר בשל אבטחת מוסדות ו
 ביקורים מדיניים בעיר. 

 
זכאים  ירושליםמזרח  תושבירובו המכריע מתגורר במזרח העיר. ש ,ציבור ערבי גדוליש  בירושלים

 לעיתיםשמקבלים תושבי מערב העיר, אולם נמצא כי זהים לאלה שירותים  השלטון מרשויות קבלל
יתן לתושבי מערב העיר. הנציבות ביררה השירות שנותנים להם גופים שונים נופל מהשירות הנ

בלשכות רשות האוכלוסין במזרח  להםבדבר שירות לקוי שניתן  של תושבי מזרח ירושלים תלונות
העיר, תלונות בדבר מחסור בכיתות לימוד בשכונות במזרח העיר וכן תלונות בנוגע להכרה במעמדם 

 כתושבים במוסד לביטוח לאומי.של תושבי מזרח ירושלים 
 

בירושלים מתגורר גם ציבור חרדי גדול, הפונה לנציבות בתלונות במגוון נושאים. מקצת מהתלונות 
ות על תחום החינוך. רוב הציבור החרדי בוחר, משיקולים דתיים ותרבותיים, לשלוח את ילדיו נסב

בדרך כלל פרטית. בנציבות התקבלו תלונות היא למוסדות חינוך שאינם רשמיים, שהבעלות עליהם 
י וכן תלונות בנוגע להליכ על משרד החינוך ועל עיריית ירושלים בנוגע לפיקוח על מוסדות חינוך אלה

 הקצאה של מבנים עבור מוסדות חינוך לתלמידי המגזר החרדי. 
 

ממשקים בין קהילות שונות, הנבדלות זו מזו בתרבותן, בדתן מלווה בהאנושי בירושלים  המגוון
שגרירויות  -ובאורחות חייהן. כמו כן, כבירת ישראל ירושלים היא משכנן של נציגויות זרות 

 של וסניפיםדת  דותמוס של נציגויותגם  בירושלים ישיים. לאומ-ושל גופים בין -וקונסוליות 
 םחיכוכים בין קהילות שונות בעיר, והרשויות נדרשות למצוא דרכי יש לעיתים. דתיים מסדרים

. להםהרגישות המדינית והביטחונית הנלווית  על עם חיכוכים אלה, התמודדכדי למיוחדות 
 בסמיכות מואזין מקריאות רעש במפגעי הרשויות טיפולעל  תלונות הנציבותביררה  אלה בהקשרים

היה מעורב נציג של אחת  ובש תקיפה ובאירוע העתיקה בעיר רעש מפגעיב, בעיר יהודיות לשכונות
 הכנסיות בעיר.

 
גנה הה להבטחת פועלתו וחשודים עצירים ,אסירים של זכויותיהםתלונות בנוגע ל מבררת נציבותה

מגרש בההחזקה בבית המעצר  הנציבות תלונת אסיר על תנאיביררה על זכויותיהם. בהקשר זה 
 .בנה של בעניינו דיוניםב שביקשה להשתתףשל אסירה  תלונה וכן הרוסים

 
תושבים רבים עם מוגבלויות. בישראל מגינה חקיקה נרחבת על זכויותיהם יש בירושלים, כבכל עיר, 

כדי לסייע להם להשתלב במרחב הציבורי. בנציבות התקבלו תלונות של  ,של אנשים עם מוגבלות
תלמידים עם מוגבלות, של תושבי ירושלים בנוגע למימוש זכויות אלה, ובכללן תלונות לגבי זכויות 

תלונות לגבי הזכות לחניה חינם במוסדות ציבור ותלונות בעניין הבטחת הגישה למקומות חניה 
 . בשכונת מגורים לותהמיועדים לאנשים עם מוגב
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השנים אירעו בה פעולות איבה. בנציבות התקבלו  שךובמ ,ירושלים היא מוקד לסכסוכים מדיניים
תלונות בעניין אבטחת מוסדות חינוך ואבטחת הגישה לאתרי מורשת בעיר, וכן תלונות של תושבי 

 העיר שנפגעו בפעולות איבה בנוגע למימוש זכויותיהם. 
 

כל  -של העיר והמבנה הטופוגרפי  תכלכלי-תחברתימבחינה ת ירושלים, הרכבה גודלה של אוכלוסיי
מחייבים מערך נרחב של תחבורה ציבורית כדי לקיים שגרת חיים תקינה. בנציבות התקבלו  אלה

 תלונות על ליקויים שונים במערך זה.
 

במקצת המקרים כמו כן הלינו תושבי ירושלים על מפגעים סביבתיים שונים, ובכללם מפגעי רעש. 
מחייב לעיתים תיאום  ה דברמקור המפגעים הוא בשטחי הרשות הפלסטינית הסמוכים לירושלים, 

תושבי העיר בעניין כלבים משוטטים ובעניין זרימת מי  תלונות שלבין רשויות שונות. כך היה בכמה 
 ביוב באזור ירושלים.

 
לשם התאמתה למציאות החיים  בעיר ותשתיות פיתוח עבודות לבצע נדרשת עיריית ירושלים

, תושביםאת ה לעיתים דימטר אלה עבודות ביצוע הדברים מטבע. המשתנה ולגידול באוכלוסייתה
 .כך על תלונות בנציבות התקבלו פעםב פעםדי ומ

 
רווחה, ארנונה ותשלומי  יתלונות בנושא זה ובכלל ,הנציבות מבררת תלונות בנושאים רבים נוספים

מים וביוב. בבירור התלונות מסייעת הנציבות לתושבי ירושלים במגעם עם  יבנושאוחובה אחרים 
 הרשויות השונות. 

 

 2018 - 2016 בשנים ירושלים תושבי שלעל תלונות  נתונים
 

בצירוף , 20182 - 2016בחלק זה יוצגו נתונים על התלונות שהגישו תושבי ירושלים לנציבות בשנים 
 בהם נעשה שימוש בפרק:שתרשימים. להלן הגדרות של מושגים בסיסיים 

ב ת כ ה מ נ ו ל  מכתב ממתלונן שיש בו תלונה אחת או יותר על גוף נילון אחד. :ת
טענות המתלונן על הגוף הנילון. חלק ממכתבי התלונה יכולים לכלול יותר מתלונה אחת  - תלונה

 על גוף נילון אחד.
ן נ ו ל ת תלונה (כולל ילד או מי שאינו אזרח ישראל או תושב מכתב אדם המגיש לנציבות :מ

ישראל). גם אדם אחר יכול להגיש תלונה בשמו של מתלונן, בתנאי שהמתלונן נתן להנחת דעתו של 
 נציב את הסכמתו לכך.ה

ף ו ן ג ו ל י [נוסח משולב]  1958-גוף שניתן להגיש עליו תלונה לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח :נ
לחוק מבקר המדינה נקבע כי ניתן להגיש תלונה לנציבות על כל  36בסעיף (חוק מבקר המדינה). 

 בהםו ,) לחוק6(9 -) 1(9 פיםהגופים הנתונים לביקורת מבקר המדינה לפי סעי

 כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם. •
 כל החברות הממשלתיות או גופים אחרים שהממשלה משתתפת בהנהלתם. •
כגון המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל, צה"ל ורשות מפעלים או מוסדות של המדינה,  •

 מקרקעי ישראל.
גופים אחרים שהוחלה עליהם ביקורת המדינה מכוח החוק, מכוח החלטת הכנסת או מכוח  •

 הסכם בינם ובין הממשלה.
או  לעילששבניהולם שותף אחד הגופים  גופים ,המדינה מבקר) לחוק 8(9 -) 7(9 פיםסעי לפי

 ביקורת ענייניאו הוועדה ל נציבהשמקבלים תמיכות מאחד מגופים אלה יהיו גופים נילונים רק אם 
 .כך על החליטו הכנסת של המדינה

ה נ ו ל ה ת א ב ל ש ה ע נ ו ק י  ולאתלונה שהטיפול בה הסתיים לשביעות רצון המתלונן, :ת
 .הכרעה בה נדרשה
נ ו ל הת ע ר כ ה ה  ב ה  ת י י ה ש לט אם היא מוצדקת או לא והוח ,תלונה שבוררה עד תומה:ה 

 מוצדקת.

                                                           
 .הםמגורי מקוםאת  המתלוננים נוציי בהןש לתלונות רק נוגעים אלה נתונים  2
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ה נ ו ל ת ת ק ד צ ו תלונה שבוררה עד תומה, והוחלט שהגוף הנילון פעל בניגוד לחוק, ללא :מ
נהל תקין, וכן תלונה שהוחלט לגביה שבפעולות שעשה הגוף יאו בניגוד לכללי מ סמכות חוקית

 צדק בולט. -הנילון יש משום נוקשות יתרה או אי
ה נ ו ל א ת ת ל ק ד צ ו והוחלט כי היא אינה תלונה מוצדקת  ,תלונה שבוררה על תומה:מ

 כהגדרתה לעיל.
ה נ ו ל ת ת ו ב י צ נ ל ן ש י ת א ו כ מ ה ס ר ר ב אשר לא התקיים לגביה הנאמר בסעיפים  תלונה:ל

מהו נושא עליהם ניתן להגיש תלונה ושהקובעים מיהם הגופים  ,לחוק מבקר המדינה 37 - 36
 נקבע בהם, שבחוק מבקר המדינה 40 - 38בסעיפים  הנאמר לגביה התקיים אשר תלונהאו  ,לתלונה

 .בעניינם תלונותהם הגופים ונושאי התפקידים שלא יבוררו מי
ה ע ב צ שהתלונה עליו נמצאה מוצדקת. בהצבעה רשאי הנציב להבהיר נציב לגוף הנילון ההודעת :ה

את תמצית ממצאיו ולהצביע לפני הגוף הנילון על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך 
 והמועד לתיקונו.

 
 מכתבי התלונה הרבים ביותר התקבלועליהם ש הגופים

 
 להלןש 1 תרשיםתושבי ירושלים. מכתבי תלונה מאת  3,083התקבלו בנציבות  2018 - 2016בשנים 

הגוף שעליו ביותר. היה הגבוה  םעליהשהתקבלו  מכתבי התלונה שמספר הגופים עשרתמציג את 
שנים קודמות מנציבות העיריית ירושלים. מדוחות   הרב ביותר הואמספר מכתבי תלונה התקבל 

מכלל  25% ה,מקומי גבוה גם ברמה הארצית. לדוגמהשלטון העולה כי מספר התלונות על גופי 
 היו על גופי שלטון מקומי.  2017בשנת התלונות שהוגשו לנציבות 

 
 ביותר  בוההיה הג 2018 - 2016בשנים  עשרת הגופים שמספר מכתבי התלונה עליהם :1 תרשים
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 הארצי לשיעור והשוואה ירושלים תושבי של התלונות מכלל המוצדקות התלונות שיעור
 

במגעיהם עם הרשויות. הקשורה מתלוננים פונים לנציבות כדי לקבל סיוע בפתרון בעיה  ,פי רוב על
התערבות הנציבות ובין בדרך אחרת. בשל במהלך בירור התלונה, בין  נפתרתלעיתים הבעיה 

עניינה בא על תיקונו ובין במקרה שבהם הנציבות מבררת את התלונה עד תומה (בין שבמקרים 
 לא), היא קובעת בתום הבירור אם התלונה מוצדקת. במקרה ש

מבין התלונות שהנציבות  2018 - 2016שיעור התלונות המוצדקות של תושבי ירושלים בשנים 
באותן של התלונות המוצדקות ארצי -. שיעור זה גבוה יותר מהשיעור הכלל36.8%היה  הכריעה בהן

 . 32.1%שהיה שנים , 
 

 ארצי-הכללשיעור עומת ה, ל2018 - 2016בשנים התלונות המוצדקות  שיעור :2 תרשים

 
 

 
 

 
 2018 - 2016הגבוה ביותר בשנים  יהה עליהם המוצדקות התלונות ששיעור הגופים

 
להלן יוצגו עשרת הגופים ששיעור התלונות המוצדקות עליהם שהגישו תושבי ירושלים ש 3בתרשים 

ארצי של התלונות המוצדקות על -שיעור הכללה וכן יוצגביותר,  בוההיה הג 2018 - 2016בשנים 
 אותם גופים באותן השנים. 

בין שיעור התלונות המוצדקות של תושבי ירושלים לבין ניכר גופים מסוימים קיים הבדל נוגע לב
מבין התלונות שהגישו  שיעור התלונות המוצדקות ה,ארצי. לדוגמ-שיעור התלונות המוצדקות הכלל

ארצי של התלונות המוצדקות -, ואילו השיעור הכלל33% הואעל משטרת ישראל  תושבי ירושלים
על משרד  שהגישו תושבי ירושלים . גם  שיעור התלונות המוצדקות27%הוא על משטרת ישראל 

שיעור לעומת זאת, . 36%לעומת  44%ארצי: -שיעור הכללעומת הלבמידה ניכרת החינוך גבוה 
מהשיעור במידה ניכרת ) נמוך 37%ת (התלונות המוצדקות של תושבי ירושלים על משרד הבריאו

 ). 47%ארצי (-הכלל
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 בשנים ירושלים תושבי שהגישו עליהם ששיעור התלונות המוצדקות עשרת הגופים :3 תרשים
באותן  שיעור הכללי של התלונות המוצדקות על אותם גופיםוה, ביותרהוא הגבוה   2018 - 2016

 השנים
 

 
 

 2018- 2016 בשנים ירושלים תושבי של עיקריים תלונה נושאי
 

הנציבות מקבלת תלונות בנושאים רבים ומגוונים, וייחודה הוא בכך שניתן לפנות אליה גם בנושאים 
מענה על פנייה, התנהגות לא נאותה של  היעדרשאינם מתאימים בדרך כלל לבירור בערכאות, כגון 

 .ציבורית רשותשל נוקשות יתרה בפעולות ועובד ציבור 
 2016מוצגים הנושאים העיקריים שעליהם הרבו תושבי ירושלים להתלונן בשנים שלהלן רשים בת

 3,561מכתבי תלונה מאת תושבי ירושלים, ובהם  3,083. בשנים אלה התקבלו בנציבות 2018 -
על פניות מענה  היעדרנסבו על  השירות לציבור, ובכלל זה על  )37%-כ(תלונות מה 1,333. 3תלונות

עדר טיפול בתלונות ימענה, התנהגות לא ראויה של עובדי ציבור וההאו עיכוב במתן של המתלוננים 
 . או טיפול לקוי בהן שהוגשו לגופים הנילונים

נות נוגעות בין היתר צרכנות. התלונות בנושא צרכורווחה  יתושבי ירושלים הרבו להתלונן גם בנושא
חברות ותאגידים ציבוריים, כגון שירותי מים,   שמספקיםלטיבם ותעריפיהם של שירותים חיוניים 

 תחבורה ציבורית ודואר. 
  

                                                           
 לעיתים מכתב תלונה אחד כולל יותר מתלונה אחת.  3
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  2018 - 2016, עשרת הנושאים העיקריים בתלונות תושבי ירושלים :4 תרשים
 

 
 

 ,בנושא השירות לציבור של תושבי ירושליםמהתלונות  38.8%שלהלן עולה כי  7 - 5מתרשימים 
היו  תלונות בנושא צרכנותהמ 60%, מענה על פניות לגוף הנילון היעדרנסבו על  , 2018 - 2016בשנים 

יומיות נסבו על מוסדות ומסגרות , בנושא רווחה מהתלונות 42.7% -ו ,בנושאים הקשורים לדואר
 שמפעילים גורמי רווחה שונים.

 
 : נושאי משנה בולטים בתלונות בנושא השירות לציבור5 תרשים

 
 

 : נושאי משנה בולטים בתלונות בנושא הצרכנות6 תרשים
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 : נושאי משנה בולטים בתלונות בנושא הרווחה7 תרשים

 
 

הרבים ביותר  התלונה מכתביבתלונות על גופים שעליהם התקבלו  עיקריים נושאים
 2018 - 2016בשנים  מתושבי ירושלים

 
עליהם התקבלו מכתבי התלונה הרבים ביותר שלעיל, שלושת הגופים ש 1כפי שעולה מתרשים 

ר היו עיריית ירושלים, המוסד לביטוח לאומי וחברת דוא 2018- 2016מתושבי ירושלים בשנים 
יוצג נושאי התלונה העיקריים על גופים אלה, וכן  יצוינולהלן ש 13 - 8ישראל בע"מ. בתרשימים 

 הנושאים העיקריים לנושאי משנה בולטים בכל גוף.   פילוח של
מתלונות תושבי ירושלים על עיריית ירושלים היו בנושא  32.7%להלן, ש 9-ו 8כמוצג בתרשימים 

נסבו על אופן טיפולה של העירייה בתלונות מהתלונות על השירות לציבור  41.3%. השירות לציבור
פניות תושבים לעירייה  לעמענה היעדר נסבו על מהתלונות  32%-תושבים בנוגע לשירות שקיבלו, ו
 או על עיכוב בטיפול בפניות אלה. 

  
 נושאי תלונה עיקריים - עיריית ירושלים :8 תרשים

 
 
 נושאי משנה בולטים בתלונות על עיריית ירושלים בנושא השירות לציבור  :9 תרשים

 
 

להלן מציג את  נושאי התלונה העיקריים של תושבי ירושלים על המוסד לביטוח לאומי ש 10תרשים 
צג פילוח של התלונות ומ 11תרשים במתלונות אלה היו בנושא גמלאות.  36.4%. 2018 - 2016בשנים 

 לביטוח לאומי בנושא גמלאות לפי נושאי משנה בולטים.על המוסד 
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 נושאי תלונה עיקריים - המוסד לביטוח לאומי :10 תרשים

 
 

 נושאי משנה בולטים בתלונות על המוסד לביטוח לאומי בנושא גמלאות :11 תרשים

 
 

להלן מציג את נושאי התלונה העיקריים של תושבי ירושלים על חברת דואר ישראל ש 12תרשים 
 מתלונות אלה היו בנושא צרכנות.  60%. 2018 - 2016בע"מ בשנים 

מוצג פילוח של התלונות על חברת דואר ישראל בע"מ בנושא צרכנות לפי נושאי משנה  13בתרשים 
), 23.8%), תקלות במסירת דברי דואר (32.8%(בולטים: עיכובים במשלוח וקבלה של דברי דואר 

 .)12.6%) ואובדן של דברי דואר (18.8%סדרי חלוקה (
 

 נושאי תלונה עיקריים -חברת דואר ישראל בע"מ   :12 תרשים

 
 

 נושאי משנה בולטים בתלונות על חברת דואר ישראל בע"מ בנושא צרכנות :13 תרשים

  
 

 מגדר לפי המתלוננים התפלגות
 

המתלוננים. שיעור התלונות  הנוגעים לחתך המגדרי שללהלן מציגים נתונים ש 15-ו 14תרשימים 
ונמוך במידה ניכרת  38.4% אהו 2018 - 2016של נשים מכלל התלונות של תושבי ירושלים בשנים 

). למרות מאפייניה הדמוגרפיים הייחודיים של ירושלים, 61.6%משיעור התלונות של גברים (
ארציים: השיעור הארצי של גברים -הכללבמידה ניכרת מהשיעורים אלה אינם שונים  שיעורים

 . 40%ושל נשים , 60%בקרב המתלוננים באותן שנים היה 
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 2018 - 2016, לפי מגדרהמתלוננים תושבי ירושלים  התפלגות :14 תרשים
 

 
ניתן לראות הבדלים בין גברים להלן מובאות כמה דוגמאות לנושאי תלונה עיקריים בהם  1בלוח 

לנשים בשיעור התלונות בנושאים מסוימים ובשיעור התלונות שנמצאו מוצדקות או שעניינן תוקן 
מכלל התלונות של  42.7%באותם הנושאים. כך לדוגמא תלונות בנושא השירות לציבור מהוות 

אותו נושא שנמצאו לעומת זאת, שיעור התלונות ב .מכלל התלונות של נשים 34.2%גברים ורק 
 ). 53.4%) משיעורן בקרב גברים (57.6%מוצדקות או שעניינן  תוקן  גבוה יותר בקרב נשים (

 
מתלונות הנשים הינן בנושא  9.5%שיעור התלונות בנושא רווחה גבוה משמעותית בקרב הנשים: 

צדקות או בלבד מתלונות הגברים. גם בנושא זה שיעור התלונות שנמצאו מו 2.7%רווחה לעומת 
 בלבד בקרב גברים.  36.2%, לעומת 55.1%שעניינן תוקן גבוה משמעותית בקרב נשים ועומד על 

 
 2018 - 2016נושאים בולטים בתלונות של תושבי ירושלים, לפי מגדר,  :1 לוח

 
 

 בתלונות בירורה תוצאות
 

להלן ש 15תלונות של תושבי ירושלים. בתרשים  3,054-בנוגע להסתיים הבירור  2018 - 2016בשנים 
ואילו , מהתלונות נמצאו מוצדקות או שעניינן תוקן 43.4%תלונות אלה. של מוצגות תוצאות הבירור 

 מהן נמצאו לא מוצדקות.  29.3%
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  2018 - 2016 בשניםתושבי ירושלים של תלונות בהבירור תוצאות  :15 תרשים

 
 קבלתם דרך לפי בנציבות שהתקבלו התלונה מכתבי התפלגות

 
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. 
. 2018 - 2016לנציבות בשנים  ותתושבי ירושלים תלונהגישו  ןבהשת הדרכים ומוצגלהלן שבתרשים 

 מכלל התלונות האמורות הוגשו באמצעות הטופס המקוון והדואר אלקטרוני.  75%
 

  2018 - 2016 בשנים לנציבותמכתבי תלונה תושבי ירושליםהגישו  ם שבהןדרכיה :16 תרשים

 

 
 

 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 הבית1 תמונה

 
 Dreamstimeאתר : המקור

 
ר ם ה י ת י ז  ה

ת ו ש י ג ת נ י ן ב י מ ל ע  ה
 

מאות רבות בית הקברות היהודי היחיד לתושבי ירושלים, במשך בית העלמין בהר הזיתים שימש 
בולטות מההיסטוריה דמויות נקברו בו  משמש לקבורה. במאה השנים האחרונותהוא יום הוגם 

טחוני יסיכון ב היהאזור, בעקב ריבוי מקרי אלימות . ממשלה יראשאף  ןבההיהודית והציונית, ו
 . לגשת אליו ולשהות בו

 
זור הר לאכך שאין הם יכולים לגשת בבטחה תושבי ירושלים על  התקבלו בנציבות הלינובתלונות ש

לשיפור תחושת הביטחון שיפעל לשירותי דת  הודיע מנכ"ל המשרד הנציבותבעקבות פניית הזיתים. 
 עמדת ביטחון קבועה של משמר הגבול יינקטו הפעולות שלהלן: ובכלל זאת ,המבקרים במקוםשל 

לאורך המורדות  "מק 1.5-כ גבוהה באורךגדר  תוקם ;הר הזיתיםדו המזרחי של יבצ תוצב
דרך הגישה להר לשיפור  הצעה יגבשו כל הגופים המעורביםבשיתוף המשרד  ;המזרחיים של ההר

מעקב שערכה הנציבות בהמשך העלה כי נוסף  .ממשלהאישור הל בירו אותהויע אבטחתהלו הזיתים
מצלמות אבטחה עוד הותקנו באזור ), בנייתה הושלמהש(הקמת הגדר על הצבת עמדת הביטחון ועל 

 iותאורת לילה היקפית, ואכן חל שיפור ניכר במצב הביטחוני בבית העלמין ובגישה אליו. 
 

י ר ד ס ה ה ע ו נ נ ת ח  היו
 

על כך שהסדרי תנועה לקויים והיעדר נהג אוטובוס תיירים המוביל סיורים בהר הזיתים הלין 
 קבהע זאת. בעקבות ם בובאזור ולהחנותאוטובוסים אכיפה של חוקי התנועה מקשים מאוד להסיע 

נציגים  עם בשטח וריסינציגי הנציבות  כמו כן, .הנציבות אחר הליכי אכיפת הסדרי התנועה באזור
בעקבות מעקב חלופיים.  היהסדרי תנועה וחנ ובחנומטעם המתלונן, הפיקוח העירוני והמשטרה 

 היוהחנ התנועה הסדרי לשינוילתחבורה ולפיתוח תשתיות בעיריית ירושלים  האגףהנציבות פעל 
 .בו החניה סדרי אתובאזור לשפר את זרימת התנועה  כדי
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 הר הזיתים: 2תמונה 

 
 Dreamstimeאתר  :המקור

ר ת ה י ב ש - ה פ ו ה ח ע ו נ ת ש ה פ ו ח ן ו ח ל ו פ  ה
 

התגלעו  לאורך השניםמשרד הווקף בירדן.  אותו, ומנהל דתות שונותלש והר הבית הוא אתר קד
 . רגישות מדינית וביטחונית רבהכרוך בהנושא  ,הבית הרוכים בנוגע לעליית יהודים למתחם סכס

הר ב בקרוהגבלות שהוטלו על המבקשים ל יםהשנים כמה תלונות על עיכובך שבמבנציבות התקבלו 
שקלה את כל פעלה בהליך תקין והבית. בבירור תלונות אלה בחנה הנציבות אם משטרת ישראל 

מלהתערב בשיקול דעתם נמנעת ככלל, הנציבות בעניין.  לפני שהחליטה השיקולים הרלוונטיים
בין שהאיזון כשהיא בוחנת את רבה לגלות זהירות  תנדרשהמקצועי של הגורמים המוסמכים, והיא 

בסוגיה  .הר הביתב ביקורהמביאים למנוע בין שיקולים וחופש פולחן הזכות לו ופש תנועההזכות לח
 :4זו קבע בית המשפט העליון

 
"נקודת המוצא העקרונית הינה כי לכל יהודי הזכות לעלות להר הבית, להתפלל עליו, 
ולהתייחד עם בוראו. זהו חלק מחופש הפולחן הדתי; זהו 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 באינטרס 

ת קרובה לכך כי ייגרם נזק ממשי לאינטרס הציבורי הציבורי. אכן, מקום בו קיימת ודאו
אם זכות האדם לפולחן דתי ולחופש ביטוי תמומש, ניתן להגביל את זכות האדם כדי לקיים 

 ."את האינטרס הציבורי
 

הפר את כללי  מקום הואהקודם ב כי בביקורובעילה  להר הבית הכניסשנמנעה ממנו ההלין אדם 
הפר כללים כלשהם ולא הביאה הוא כי בעבר לטענת המתלונן, המשטרה לא הודיעה לו  .ובהביקור 

להר הבית. הדבר נודע לו רק כאשר ביקש, לאחר  למנוע ממנו בעתיד כניסהלידיעתו את ההחלטה 
טען כי המשטרה לא חקרה אותו סמוך לביקורו הקודם בהר הבית הוא  ,שוב. כמו כןבו זמן, לבקר 

דמנות להגיב על הטענה כי הפר את כללי הביקור באתר. בירור התלונה העלה כי עד ולא נתנה לו הז
מועד התלונה לא עוגנו בנוהל מסודר סדרי הגבלת הכניסה להר הבית. הנציבות הצביעה לפני 

מבקשים בהמשטרה על הצורך לקבוע נוהל כאמור כדי להבטיח הליך הוגן ולמנוע פגיעה לא מידתית 
תלונה נוספת בנושא הודיעה משטרת של קבות בירור התלונה ובמהלך בירור הבית. בע בקר בהרל

נוהל בדבר הגבלת הגישה להר הבית. בנוהל פורטו סמכויות  קבעירושלים מחוז כי ישראל לנציבות 
 ii.המשטרה ואמות המידה להגבלת הכניסה לאתר

 
 

  

                                                           
 .368, 366) 5, פ''ד מט(נ' מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל סלומון 2725/93בג"ץ   4



 
 ירושלים -דוח מיוחד 

14 
 

 ואירועים מדיניים ביקורים, ציבור ואנשי מוסדות אבטחת בשלשגרת החיים  שיבוש
 ממלכתיים

 
 הכנסת: 3 תמונה

 
 Shutterstock: אתר המקור

 
מוסדות רשמיים רבים, ונערכים בה ביקורים מדיניים ואירועים  בירושלים, בירת ישראל,

פוגעים בשגרת החיים בעיר  וקיום האירועיםהאבטחה  סדרילעיתים ממלכתיים. מטבע הדברים, 
. בהקשר זה של תושבי ירושלים. מפעם לפעם מתקבלות בנציבות תלונות על התנהלות הרשויות

 .בוחנת הנציבות אם הפגיעה בתושבים הייתה סבירה ומידתית אלהבבירור תלונות 
 

ה ל ש מ מ ה ש  א ר ת  י ב ת  ח ט ב  א
 

פוגעת בתושבים הגרים התנהלות המאבטחים של בית ראש הממשלה שתלונות התקבלו בנציבות 
 . לו בסמוך

 
על התנהלות מאבטחים כלפיו כאשר החנה את רכבו ברחוב סמוך לביתו. תושב הלין תושב ירושלים 

כי מאבטחי בית ראש הלין אחד הרחובות הסמוכים לבית ראש הממשלה, אחר, המתגורר ב
ביה המבוגרים ד על תושוהממשלה חוסמים רחובות סביב מתחם הבית. לטענתו, הדבר מקשה מא

 ,נאלצים להשתמש בדרכים חלופיות ארוכות כדי להגיע ליעדם. כמו כן מפני שהם של השכונה
בפרטיות כך שמבקרים המגיעים אליהם נדרשים להזדהות ושהדבר פוגע על הלינו תושבים 

להעביר את ם שיח בין התושבים לגורמי האבטחה ויבמקרים אלה פעלה הנציבות לקי מבקרים.ה
דרישותיהם, והגיעו את רכיהם וולגישור בין הצדדים. בהליך הגישור העלו הצדדים את צהנושא 

דרישות האבטחה תוך פגיעה מינימלית בשגרת החיים של  לקיים אתלהבנות ולהסכמות שיאפשרו 
 התושבים. 

 
סככת קבע סמוך לבית ראש הממשלה ללא היתר  כך שהוקמההלינו תושבים על אחרת בתלונה 

שניתנה להם האפשרות להתנגד לכך. בבדיקה שערכה הנציבות עלה כי המבנה אכן הוקם  ה ובלייבני
ללא היתר כנדרש, על סמך אישור מוטעה שנתנה העירייה. בעקבות פניית הנציבות הורתה הוועדה 

ש יה, לרבות פרסום האפשרות להגיבניהיתר  כיצד לנהוג כדי לקבלה לעירייה יהמחוזית לתכנון ובני
פני הוועדה למתקנים לבהליך זה ניתנה לתושבי השכונה האפשרות לשטוח את טענותיהם התנגדות. 

את הקמתה הזמנית של הוועדה אישרה בתום ההליך . פירוטדנה בטענות בוהיא ביטחוניים, 
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שטח המדרכה הפתוח למעבר הולכי להרחיב את התחשבה בטענות המתלוננים והורתה אך  ,הסככה
  רגל.

 
ת  ל ב ק ת  ו ע ש י  ו נ י י ש נ י ד מ ר  ו ק י ב ב  ק ע ה  ק ו ס ע ת ה ת  ו ר י ש ת  כ ש ל ב ל  ה  ק

 
לעיתים מתקבלות בנציבות תלונות של תושבי ירושלים על כך שמשרדי רשויות נסגרים או שחל 

 . המתרחשים בהואירועים בעיר שינוי בשעות פעילותם ללא הודעה מראש, בשל ביקורים 
 

בלשכת שירות התעסוקה גילו היא עליה להתייצב בו הקבוע ששביום כך על הלינה תושבת ירושלים 
כי הלשכה סגורה בשל ביקורו של נשיא ארצות הברית בירושלים. המתלוננת ים אחרודורשי עבודה 

, אף לא לתושבים תיסגר לשכת התעסוקה בירושליםשטענה כי שירות התעסוקה לא הודיע מראש 
לכל  כתוב שירות התעסוקה שלח מסרון אשר הוזמנו ללשכה באותו היום. בירור הנציבות העלה כי

 זכויותיהםשהלשכה תיסגר ושם המוזמנים להתייצב בלשכה ביום ביקור הנשיא, ועדכן אות
ציבור כך שה לעעל לשכת התעסוקה לתת דעתה כי  ואולם, בתלונתה טענה המתלוננת .יישמרו

קבל הודעות לומאפשרים  כתוביםטלפונים ניידים החסומים לקבלת מסרונים בהחרדי מחזיק 
הנציבות ביקשה משירות התעסוקה לבחון את האפשרות לשלוח בעתיד הודעות  קוליות בלבד.

שירות  .זאת שירות התעסוקה כי הוא בוחן הודיעבמעקב שערכה הנציבות  .קוליות לדורשי העבודה
זכויותיהם של יתר המוזמנים לאותו היום לא ייפגעו ו זכויות המתלוננתהתעסוקה הוסיף והבהיר כי 

  התייצבו בלשכה.מכך שלא 
 

ם י ס ק ם ט י י מ ש  ר
 

טקס יום הזיכרון לחללי בירושלים נערכים טקסים רשמיים ואירועים ממלכתיים רבים, ובכללם 
טקס פתיחת יום ו טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ,איבההמערכות ישראל ונפגעי פעולות 

להפיק ולקיים . ככלל, מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט הוא האחראי ושםביד  השואה
, הטקסים כדי שישתתפו במקצתטקסים ואירועים אלה. מרכז ההסברה מחלק כרטיסים לציבור 

כרטיסים לכל הפונים. בכמה תלונות שהוגשו לנציבות הלינו  חלקל , ואי אפשראולם הביקוש רב
  של הכרטיסים. החלוקהמתלוננים על אופן 

 
כמה תלונות בנוגע לחלוקת כרטיסים לטקס הדלקת המשואות ביום התקבלו בנציבות  ה,לדוגמ

בות עם גורמים במרכז ההסברה ובחנו העצמאות בהר הרצל. לצורך בירור התלונה נפגשו נציגי הנצי
 הירשםהעלה כי האפשרות ל בירורהאת הליכי הטיפול בבקשות לכרטיסים ואת אופן חלוקתם. 

 ,ימים אחדים לפני קיומו הטקס שהפיקה את החברהבאתר המרשתת של  נפתחה כרטיסים תלקבל
העירה הנציבות חוסר תיאום בחלוקת הכרטיסים. גרם בלבול ועורר דבר וה ,ללא היערכות מתאימה

. המרכז הסביר כי הליקויים נגרמו עקב אילוצי כוח אדם ופירט אלהליקויים  למרכז ההסברה על
מכתבים למתלוננים, ובהם שלח מרכז ההסברה  ,. כמו כןכיצד הוא מתכנן לתקנםפני הנציבות ל

 . 5הכרטיסיםהתנצל על הליקויים בחלוקת 

 
 ומגזרים אוכלוסיות 

 
: יהודים וערבים; חילונים, דתיים קבוצות ומגזרים יש בה מגוון - בירושלים אוכלוסייה מגוונת

בנציבות את לעיתים משקפת תלונה המתקבלת ים. ימאפיינים ייחודולכל אחד מהם , וחרדים ועוד
 . מסוים מגזר לשהבעיות הייחודיות 

 
  

                                                           
 -למדינת ישראל  70טקס הדלקת המשואות לציון של מבקר המדינה  דוח ביקורת מיוחדראו גם   5

 ), שעסק בהרחבה בסוגיות אלה.2019( בחירת מדליקי המשואות, חלוקת ההזמנות והתקשרויות
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ם י ל ש ו ר י ב י  ב ר ע ה ר  ו ב י צ  ה
 

 קבלזכאים ל ירושליםמזרח  תושבירובו המכריע מתגורר במזרח העיר.  .ציבור ערבי גדול בירושלים
 לעיתיםנמצא כי  בפועלשמקבלים תושבי מערב העיר, אולם זהים לאלה שירותים  השלטון מרשויות
 . נופל מהשירות הניתן לתושבי מערב העירגופים שונים להם שנותנים השירות 

 
ת כ ש ת ל ו ש ן ר י ס ו ל כ ו א ח ה ר ז מ ם ב י ל ש ו ר  י

 
בנציבות מתקבלות תלונות רבות בעניין משך הטיפול בבקשות המוגשות ללשכת רשות האוכלוסין 

 .שהוגשו הבקשותהתשובות רק כמה שנים לאחר ניתנות במזרח ירושלים. פעמים רבות 
 

מזרח רשות האוכלוסין ב ש ללשכתיעל עיכוב בטיפול בבקשת התאזרחות שהג מתלונן הלין ה,לדוגמ
לא עודכן על הליכי הטיפול בבקשתו, למעט הוא פניותיו, במשך שלוש שנים על אף וטען כי  ירושלים

כי העניין בטיפול. במענה לפניית הנציבות השיבה רשות האוכלוסין, בין  שקיבל ובה נמסר הודעה
הליכים בכובים בטיפול בבקשות שהוגשו ללשכה במזרח ירושלים נבחן העי היתר, כי נושא

עם  הנציבות.  מצד , לא נמצא מקום להתערבותכל עוד העניין תלוי ועומד בבית המשפטמשפטיים. 
ערך ביקורת אגף הביקורת המתאים במשרד מבקר המדינה בעיה כללית, זוהי , הואיל ונמצא כי זאת

 .6ירושלים במזרח האוכלוסיןת רשות השירות הניתן בלשכעל כוללת 
 

ן ת ת מ ו ר י י ש ב ש ו ת ח ל ר ז ר מ י ע ת ה ו כ ש ל ת ב ו ש ן ר י ס ו ל כ ו א ב ה ר ע מ ר ב י ע  ה
לגשת לכל לשכה של רשות האוכלוסין, ולא רק בהתאם לפרסומי רשות האוכלוסין, אזרח רשאי 

בקשות להנפקה חוזרת של תעודות שאינן כרוכות ללשכה הסמוכה למקום מגוריו, כדי להגיש 
 בשינוי מעמד. 

 
מרכז המידע של רשות האוכלוסין, בתושב מזרח ירושלים התלונן על כך ששהוא אזרח ישראל 

כי תושבי מזרח ירושלים מקבלים שירות אך  נאמר לואליו פנה בעקבות הפרסומים האמורים, ש
וכי הוא  ,ורק בלשכה במזרח העיר. בירור הנציבות העלה כי המידע שנמסר למתלונן היה מוטעה

 .ירושלים מערבבשישראל, ובכלל זה בלשכה רשות האוכלוסין בלשכות בכל רשאי לקבל שירות 
 

ת ו ש ק ה  ב ר כ ה דל מ ע מ ב ב ש ו ל ת א ר ש ד י ס ו מ ח ב ו ט י ב י ל מ ו א ל  ה
 

לעיתים רבים מתושבי מזרח ירושלים אינם אזרחי ישראל, אך זכאים לזכויות כתושבי המדינה. 
שעזבו את ישראל לתקופות ארוכות מגלים כי מעמדם כתושבים, והזכויות  תושבי מזרח ירושלים

קבל מענה זה להנובעות ממעמד זה, נשללו מהם. הנציבות מסייעת למתלוננים הפונים אליה בעניין 
 מהרשויות בנוגע להליך חידוש מעמד התושבות שלהם.

 
החיוני מעמד מעמדו כתושב במוסד לביטוח לאומי,  התקשה לחדש אתכי הלין תושב מזרח ירושלים 

כדי ולאחר שחזר לישראל  ,לצורך חברות בקופת חולים. המתלונן שהה מחוץ לישראל שנים רבות
מעמדו כתושב. הוא פנה את שלל וח לאומי המוסד לביטלהשתקע במזרח ירושלים התברר לו כי 

ומעמדו טרם הוסדר. בעקבות פניית הנציבות  ,למוסד לביטוח לאומי, אולם חלפו כמה חודשים
מם יעש ,הבהיר המוסד לביטוח לאומי כי מעמדו של המתלונן כתושב נשלל ממנו בעת שנשלל מהוריו

חידש את ובעקבות זאת ונן, המסמכים שהציג המתלובחן את  בדק את הנושאהתגורר. המוסד 
 ההכרה במעמדו כתושב.

 
  

                                                           
  .םמזרח ירושלי לתושבירשות האוכלוסין  לשכות שנותנותפרק המתייחס בהרחבה לעניין השירות  ראו  6
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ר ו ס ח ר  מ י ע ה ח  ר ז מ ב ד  ו מ י ל ת  ו ת י כ  ב
 

ית ירושלים, יפי נתוני עיר . עלתהערבייה יהאוכלוסבירושלים מחסור חריף בכיתות לימוד עבור 
פסיקת מ כפי שעלה .7כיתות לימוד 2,000-לבד כבבמזרח ירושלים  היו חסרות 2018בתחילת שנת 

מבני שחסרים מאחר הזנחה בפיתוח תשתיות מתאימות.  נוצר בשל מחסור זהבית המשפט העליון, 
הורים במזרח ירושלים לרשום את ילדיהם נאלצים לעיתים חינוך במערכת החינוך הרשמית, 

אף תבעו מהמדינה לשאת ומקצתם למוסדות חינוך שאינם חלק ממערכת החינוך הממלכתית, 
 . 8חינוך זהשל בעלויות 

 
עשרות כך שחסרות הגיש לנציבות תלונה על ספר בשכונת ג'בל מוכבר הבתי  לשועד ההורים המרכזי 

במוסדות חינוך  וביקרנציגיה מקיף בנושא, ויסודי וערכה בירור  הנציבותכיתות לימוד בשכונה. 
לנציבות הודיעה העירייה לבסוף  שרד החינוך.נציגי העירייה ומעם ההורים וועד בשכונה עם נציגי 

מכיתות  כמהשו ,בשכונהגנים בספר והבתי בעשרות כיתות לימוד  שללבנייה הליכים שהיא מקדמת 
  iii.בפועל נבנותכבר אלה 

 
ר ו ב י צ י ה ד ר ח ם ה י ל ש ו ר י  ב

 
תלונותיהם מקצת תושבי ירושלים מן המגזר החרדי פונים לנציבות בתלונות במגוון נושאים. 

 גם במגזר החרדיפי נתוני העירייה,  עלעל תחום החינוך, שלו מאפיינים ייחודיים במגזר זה.  ותבונס
ובע בין היתר מחסור זה נכפי שעלה בבירור תלונות בנציבות, . רבות כיתות לימודחסרות  בירושלים

לשלוח את ילדיו למוסדות חינוך ר, משיקולים דתיים ותרבותיים, מכך שרוב הציבור החרדי בוח
היא שינויים דמוגרפיים  כךלשנייה הבעלות עליהם בדרך כלל פרטית. סיבה ש, שאינם רשמיים

ל עבעיקרה  מוטלתלמוסד חינוך שאינו רשמי  מבנה פק לסהאחריות מהירים בשכונות בעיר. ככלל, 
, בעלויות של מוסדות אף על פי כן. המוסד כחלק מתהליך הרישוי של ,מוסד החינוךהבעלות של 

ך לוועדת ההקצאות של הרשות בקשות להקצאת מבנים לצורכי חינוחינוך רשאיות להגיש 
רכי מוסד ושהובאו לפתחה ובוחנת את צהמקומית. הוועדה דנה בכלל הבקשות להקצאת מבנים 

 עבורם הוגשו בקשות. ש רכי ציבור אחריםוצוהחינוך 
 

ת א צ ק ם ה י נ ב צ מ יול כ ך ר ו נ י  ח
השנים תלונות שונות על עיריית ירושלים בעניין הקצאת מבנים לצורכי במשך בנציבות התקבלו 

 חינוך. 
 

הישיבה) כי  - לים (להלןהלינה אם שבנה למד בישיבה התיכונית חכמי לב בירוש דבמקרה אח
העירייה לא סיפקה מבנה מתאים למוסד החינוך, משיקולים לא ענייניים, וכי הצפיפות הרבה 

הישגיהם. אף שהישיבה חרדית ותלמידיה הם מהמגזר החרדי, ב הפגעשהתלמידים למדו בו במבנה 
בה נבחנים בבחינות הלומדים מעמד רשמי, נלמדים בה מקצועות הליבה והתלמידים יש לה 

קיום מוסדות לחשיבות רבה מייחסת כי היא השיבה העירייה נציבות ה במענה לפנייתהבגרות. 
ישיבה לחינוך חרדיים המשלבים לימודי קודש ברמה גבוהה ולימודים לתעודת בגרות, ובפרט 

. מתכונת לימודים כזולספק לציבור החרדי כדי הראשונים שהוקמו  , שהיא מהמוסדותמסוימת זו
א ולמצ מתאמצתהיא שמצוקת מקום במבנה הישיבה וכך שיש יה הודיעה כי היא מודעת ליהעיר

כי היא פועלת לאתר מבנה מתאים עבור מסרה יה יפתרונות לטווח הקצר. אשר לטווח הארוך, העיר
מהלך ב לצרכיה. בהתאםיא תבנה עבור הישיבה מבנה חדש וכי אם לא יימצא מבנה כזה ה ,הישיבה

מעקב של הנציבות אחר הטיפול בנושא עדכנה עיריית ירושלים כי נמצא מבנה מתאים עבור ה
הישיבה בשכונת בית וגן בירושלים וכי מתבצעות בו עבודות שיפוץ והתאמות. בהמשך הודיעה 

 iv.והוריהם התלמידים רצון לשביעות, החדש למבנה עברה הישיבה כי העירייה
 

פנה אל הנציבות מתלונן שבנותיו למדו במוסד חינוך של מרכז החינוך העצמאי. הוא אחר במקרה 
העירייה קרוואנים בחצר בית הספר כדי לפתור הציבה הלין על כך שלקראת פתיחת שנת הלימודים 

                                                           
 בעיר לימוד כיתות פערי לצמצום ת ירושליםייעיר תוכנית , על פיכיתות לימוד חסרות בעיר 4,000-כ מבין  7

 .)2018(פברואר 
 ). 6.2.2011( החינוך שרת' נ לבדה אבו 5373/08 ץ"בג, העליוןפסק דינו של בית המשפט  הלדוגמ ראו  8



 
 ירושלים -דוח מיוחד 

18 
 

היו בשכונה מבנים  ,לטענתובאופן בלתי סביר את שטח החצר. צמצמה את מצוקת הכיתות, וכך 
ככיתות לימוד. הנציבות פעלה לקדם  ואפשר היה להשתמש בהםשימוש מלא, שלא נעשה בהם 

 זמנית לבנייהבנוגע הגיעו הצדדים להבנות כך ועד ההורים של בית הספר, ולוהידברות בין העירייה 
 ושנת הלימודים החלה כסדרה. ,הספר בית עבור וקבועה

 
ת ו ר י י ש ל ע ב ם ל י נ ו פ ל א ט ל ם ל י נ ו ר ס  מ

 
 כך ומשום, דתיים מטעמים חכם ובטלפון במרשתת משימוש נמנעים החרדית יהיהאוכלוסמ רבים
 .אלה טכנולוגיים באמצעים מהרשויות שירותים לקבל יכולים אינם

 
להפעיל תעודת  אינה מאפשרת האוכלוסין רשותש כךעל  הלינהירושלים מהמגזר החרדי  תושבת

 התלונה בירור. במסרון הנשלח קישור באמצעות אישור שתשלח בליזהות ביומטרית שהונפקה לה 
 וזאת, חכם בטלפון משתמשות שאינן באוכלוסיות גם לטפל ערוכה האוכלוסין רשות כי העלה

לאשר את הפעלת תעודת הזהות בעת קבלת  יכול ההודעה מקבל. קוליות הודעות באמצעות
רשות  מוקדנימגיב עליה, לאחר שלושה ניסיונות עובר עניינו לטיפול  הוא ןאי אם .ההודעה

את הליך הפעלת תעודת הזהות הביומטרית בתוך  עימומתקשרים אליו ומשלימים  והם, האוכלוסין
ות האוכלוסין, והתברר כי קולית מרש הכחודש. אולם המתלוננת טענה כי לא קיבלה כל הודע

. הנציבות מסרה לרשות את מספר הטלפון הנכון שגוימספר טלפון  רשוםהאוכלוסין היה  ברשות
להשלים את הטיפול בעניינה. בהמשך אישרה המתלוננת כי העניין  מנהמשל המתלוננת וביקשה 

 .רצונה לשביעות הופעלה שלה הביומטרית הזהות תעודת כיו הוסדר
 

ת ו י ו כ ב ז ש ו ם ת י ר ק מ ם ב י י ד ו ח י  י
 

 ,קבוצות מסוימות בציבור החרדי מסרבות להירשם במוסדות המדינה מטעמים של השקפת עולם
מוותרות על מימוש זכויות התושב שלהן ועל קבלת שירותים שהמדינה מספקת. ויתור זה בכך ו

של תושבת ירושלים התקבלה בנציבות תלונה מטעמה  ה,לדוגמ ,ים. כךילהביא למצבים ייחוד עלול
ביטוח המוסד למ המתלוננת ביקשה בעברהמשתייכת לחסידות שאינה מכירה במוסדות המדינה. 

חוץ -שהמתלוננת נישאה לתושבבעקבות זאת, מאחר קצבת ילדים. לשלם לה לאומי להפסיק 
לאומי סבר המוסד לביטוח מבוטחת בביטוח בריאות,  והואיל ואינה ,ושהתה רבות מחוץ לישראל

ילדים ששולמו לה הקצבאות  החזרבהביא לחיוב שגוי  במעמדהשינוי האינה תושבת ישראל.  כי
ר יהחזהכיר המוסד לביטוח לאומי במתלוננת כתושבת ישראל ו . בעקבות התערבות הנציבותבעבר

 מהמוסד לביטוח לאומי תשלומיםהסכימה המתלוננת לקבל כמו כן,  .vביתרממנה  הלה כספים שגב
 .להם היא זכאיתשים נוספ

 
 ממשקים בין מגזרים

 
דתן בהמגוון האנושי בירושלים מלווה בממשקים בין קהילות שונות, הנבדלות זו מזו בתרבותן, 

שגרירויות  - אורחות חייהן. כמו כן, כבירת ישראל, ירושלים היא משכנן של נציגויות זרותבו
וחד של העיר בשלוש הדתות לאומיים. עקב מעמדה המי-ןושל גופים בי - וקונסוליות

 דותמוס שלנציגות יש גם המונותאיסטיות הגדולות והאתרים הקדושים המצויים בה, בירושלים 
 , כאשרבממשקים בין קהילות שונות בעירחיכוכים לעיתים נוצרים  .דתיים מסדרים של וסניפיםדת 

למצוא דרכי נדרשות הרשויות , ומטרד עבור מגזר אחר מהווהמנהג חשוב או מקודש למגזר אחד 
  חיכוכים אלה.נלווית לה המדינית והביטחונית רגישותה עם תוהתמודדות מיוחד

ן י ז א ו מ ת  ו א י ר ק מ ש  ע ר ע  ג פ   מ
 

מפגעי רעש מקריאות בנוגע לתלונות בנוגע לפעילותם של בתי תפילה, ובעיקר כמה בנציבות התקבלו 
אחת השכונות הסמוכות , תושב הלשכונות שמרבית תושביהן יהודים. לדוגממואזינים בסמוך 

 כיצד מתמודדיםהלין על מפגע רעש ממסגדים במחנה. הנציבות בחנה למחנה הפליטים שועפאט 
עיריית ירושלים והמשרד לביטחון פנים עם הסוגיה. העירייה הביעה עמדתה כי אין להתייחס 

 רכבתבעיה מואל ככאל סוגיה אקוסטית בלבד אלא  ואזיןמקריאות המ רעשהלטענה בדבר מפגע 
המשרד לביטחון פנים מסר כי תופעת מטרדי הרעש  .רגיש טיפול דורשתה, דתי-אופי פוליטיבעלת 
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ישראל. עוד  תכמה גופים, ובהם המשרד להגנת הסביבה ומשטרמטפלים בה ממסגדים מוכרת ו
ובו נמסר כי לאור רגישות הנושא, הופץ במשטרה נוהל מיוחד לטיפול במפגעי רעש מבתי תפילה, 

ערוצי הידברות עם נציגי מקדמת המשטרה  ,הליכי הטיפול ברעש שמקורו במסגדים. כמו כן נקבעו
פנים  הודיעו עיריית ירושלים והמשרד לביטחון עודלהגיע לפתרונות מוסכמים.  כדי המסגדים

 .של הסוגיה, על כלל היבטיה, בשיתוף גורמים נוספים לנציבות כי הם פועלים לגבש הסדר רחב יותר
 האפשרות להחליףכן ו ל עוצמת הרעשעמערכת לבקרה  יןתיבחן האפשרות להתקכי מסרה  העירייה

תוצאות לדברי משטרת ישראל, פעולות אלה נושאות  .כיוונם ת אתמגברים ורמקולים ולשנו
 נוקטות בנושא במישורים שונים.הרשויות הנציבות מוסיפה לעקוב אחר הפעולות ש חיוביות.

 
ה ק י ת ע ה ר  י ע ב ם  י ע ו ר י א מ ש  ע ר י  ע ג פ  מ

 
 שגרמו לאירועים בנוגע פניותיולהגיבה  לאהמשטרה על כך שהעיר העתיקה בירושלים הלין  תושב

-רבת תהלוכה עברה אחדשבת  בערב ,לדבריו. מאוחרות בשעות העתיקה העיר ברחבי רעש מטרדי
 המשטרה כי הלין הוא הכותל לשער שכם. כמו כן מאזורהמוביל  ברחוב , בני דת אחרת,משתתפים

המשטרה . תוך פגיעה בתושבי האזור ,ביותר מאוחרות שעות עד ברחוב חתונה מסיבת לערוך התירה
היא יודעת שצפויה וכי כאשר  ,תהלוכות חתנים יוצאות מהר הביתשמסרה בתגובה כי ידוע לה 

למזער את הפגיעה  כדיאמת עם המשפחות את התנהלות התהלוכה תהלוכה כזו היא מת צאתל
 בגין האכיפה את להגביר המשטרה התחייבה הנציבות התערבות בעקבותבתושבי העיר העתיקה. 

  vi, ולהתייחס בכובד ראש לתלונות בנושא.מאוחרות בשעות בפרט, העתיקה העיר ברחבי רעש מפגעי
 

ל  ו פ י רהט ט ש ם המ ר ו ג י  ד י ב ה  פ י ק ת ל  ע ה  נ ו ל ת ץ-ב ו  ח
 

קשות נציג של אותו בתלונה שהגיש מדריך טיולים תושב ירושלים הוא טען כי בסיור שהוביל תקף 
האירוע הגיש המתלונן תלונה במשטרת ישראל, . בעקבות , שאינו אזרח ישראלאחת הכנסיות בעיר

המשטרה לא פעלה כנדרש ואפשרה לנציג הכנסייה החשוד לצאת את גבולות ישראל.  ,לטענתו ,אולם
לא היה אך זה נדרש חוקר מיוחד,  מקרהשל ה תדיפלומטירגישות משטרת ישראל מסרה כי עקב 

בבירור שערכה הנציבות נמצאו  את הארץ. אולםמשום שהחשוד עזב זמין, והחקירה לא מוצתה 
, הנציבות הפנתה כמו כןעוד בהיותו בארץ.  וחקירתלוהחשוד ליקויים בפעולות המשטרה לאיתור 

כנפגע עבודה במוסד לביטוח  בו מסמכים הדרושים לו לשם הכרהמהמשטרה את המתלונן לקבל 
 לאומי בעקבות התקיפה שעבר. 

 
  עלמין בתי - שירותי דת

 
חוסר במקומות קבורה הוא תופעה מוכרת בבתי עלמין בערים הגדולות בישראל. תופעה זו נושאת 

בה ורשאים להיקבר בה גם מי מבקשים להיקבר  בירושלים, שרבים מיהודי העולםאופי ייחודי 
 .9שאינם תושבי העיר

 
, 1993ה בשנת יסנהדריבאחת התלונות הלין המתלונן כי חלקת קבר שרכש עבור עצמו בבית העלמין 

בסמוך לחלקות קבר של בני משפחתו, הועברה באופן לא תקין לאדם אחר. לדבריו, לאחר שאימו 
נפטרה הוא נקלע למצוקה נפשית, בשלה הסכים להחליף את חלקת הקבר שרכש בבית העלמין 

ניין, לא ה בחלקה בבית העלמין בהר הזיתים. לטענתו, המשרד לשירותי דת, שאליו פנה בעיסנהדרי
 הקבורה מחלקת מנהל ערך, הנציבות של התערבותה בעקבות .ענה לפניותיו ולא התייחס למצוקתו

יה, וכך ילמתלונן חלקת קבר מתאימה בבית העלמין סנהדר נמצאה ובסיומה מקיפה בדיקהבמשרד 
 viiנפתרה בעייתו.

 
  

                                                           
 .1971-"אתשלה, היהודיים הדת שירותי לחוק) 2א(ג)(14 סעיף ראו  9



 
 ירושלים -דוח מיוחד 

20 
 

 זכויות חברתיות וכלכליות
ך ו נ י   ח

 
. 2410-יותר מעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גילם של כמחצית מתושבי ירושלים אינו 

 תלונות של תושבי ירושלים בענייני חינוך.מגוון הנציבות מבררת 
 

ת ח ט ב ת א ו ד ס ו ך מ ו נ י ם ח י ל ש ו ר י  ב
 

ישראל מערך אבטחה נרחב למוסדות החינוך בעיר. משטרת להקים המצב הביטחוני בירושלים חייב 
רכי ואת צ המגדירהיא הו ,היא הגורם המקצועי הנושא באחריות הכוללת לאבטחת מוסדות החינוך

מימון חלקי מטעם לרשויות המקומיות מעבירה המשטרה  ,האבטחה לרשות המקומית. כמו כן
אבטחתם של מוסדות החינוך. הרשויות המקומיות אמונות על איוש תקני האבטחה להמדינה 

 . 11לביטחון פנים קובע את שכרם המרבי של המאבטחים והמשרד בפועל,
 

 תושב ירושלים הלין על כך שבבית הספר של בנו אין נוכחות קבועה וסדירה של מאבטח. בירור
שהמשטרה קבעה תקן זאת אף חלקי בלבד,  באופןמאבטח אכן, בבית הספר נוכח התלונה העלה כי 

 ,כי היא מתקשה לגייס מאבטחיםמאבטחים ו חסרים באורח קבעעירייה ללמאבטח. עוד נמצא כי 
, ולכן יש צורך מוסדות ממלכתיים הדורשים אבטחה צמודהב משופעת משום שהעירבין היתר 

העירייה הקצתה  .שכר המאבטחיםומשום שהמשרד לביטחון פנים מגביל את  ,במאבטחים רבים
 . הבעיה, אך הדבר לא פתר את לחיזוק מערך האבטחה גבוהיםמתקציבה סכומים 

והצביעה  קבועה הספר אינהמאבטח בבית השל  ונוכחותאין זה תקין שהנציבות העירה לעירייה כי 
מאבטחים במוסדות החינוך לתקנים שקבעה המשטרה. ההצבת התאים את לפניה על הצורך ל

התלונה בהתאם  מושא בעקבות בירור התלונה ומעקב של הנציבות הוצב מאבטח קבוע בבית הספר
 viiiהמשטרה. לדרישות

 
ת ק ח ר ם ה י ד י מ ל י ת ת ב ר מ פ  ס

 
משך כמה למה של תלמידה שהורחקה מסמינר חרדי בירושלים יא מאתבנציבות התקבלה תלונה 

, ללא תלמידה הורחקה מידשנצפתה במפגש הנוגד את תקנון מוסד החינוך. ה טענהחודשים ב
למשרד החינוך. בעקבות פניית לדווח על כך שימוע ובלי לה ולהוריה בלי שנערך  ,התראה מוקדמת

הנציבות, משרד החינוך, כגורם המפקח על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, בירר את 
הרחקה ממוסד בנוגע ללהוראות הדין והנוהל בהתאם הורחקה  האם התלמידבחן המקרה, ובפרט 

התלמידה להשלמות לימודים בסמינר והתקיים  , חזרהימוו. משנמצא שהוראות הדין לא ק12חינוך
נמצאה לתלמידה מסגרת  התלונה בירור מהלךבפני מנהלת המחוז במשרד. לשימוע בעניינה 

כמו בעקבות תלונות אחרות על הרחקה,  ,מקרה זהעקבות בלימודים חלופית לשביעות רצון הוריה. 
בגין חריגה יורחקו ממוסד חינוך לא שתלמידים להבטיח  יועל כי למשרד החינוךהעירה הנציבות 

 ixמידתי.ובאופן בהתאם לנהלים אלא מוסד המתקנון 
 

ת ו י ו כ ם ז י ד י מ ל ם ת ת ע ו י ו ל ב ג ו  מ
 

ת ח ט ב י ה ב ח ר ה מ ד י מ ל ל ו פ י ט  בירושלים למד בבית ספרשאב לבן על הרצף האוטיסטי  :ו
רחבי מבחמור  רוסמחכי בית הספר סובל מהלין רגיל ה חינוךבבעלי מוגבלויות תלמידים  המשלב

במשך לטענתו,  בהם.ל לטפבתלמידי החינוך המיוחד ובאפשרויות פוגע  וכי הדבר למידה וטיפול
השילוב של תלמידי החינוך המיוחד מיזם עיריית ירושלים את בית הספר ועודדה את השנים קידמה 

ור התלונה בירבכיתות רגילות, אולם לא קיימה את הבטחותיה להקצות מבנים נוספים לבית הספר. 
נוסף . 30%-כ בשיעור של עדתלמידי חינוך מיוחד משולבים בבית הספר בכיתות הרגילות כי  העלה

דורשת  פעילותןו, המיוחד החינוך לתלמידי ייחודיות כיתותיש בבית הספר  ,על הכיתות המשלבות

                                                           
 .4' עמ, )2017( 159, סטטיסטיקלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   10
 שקבע רבישכר המאבטחים בתעריף המלהיחידות המקבלות מימון מלא  הרשויות אחתעיריית ירושלים היא   11

 .פנים לביטחון המשרד
 (א).6החינוך, תשע"ב/הקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הרחקה של תלמיד ממוסד חינוך נוהל   12
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גם ואנשי צוות רבים, להעסיק חינוך מיוחד בבית הספר מצריך  תלמידי מרחבי טיפול נוספים. ריבוי
. בעקבות פניות הנציבות מתאים שטח נדרשת הקצאה שלנוכחותם ומתן שירותיהם לצורך 

וכך לתת מענה לגידול בבית הספר  ,יה להקצות לבית הספר כמה כיתות נוספותיהתחייבה העיר
 x.במרחבי למידה וטיפול ולמחסור החריף

 
ה מ א ת ת ה י ט ס ו ק ל א ת ש ו ת י  ,1998-תשנ"חהחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ב :כ

, בהתאם לסוג מוגבלותו. 13פרטנישמוסד החינוך שהוא לומד בו יונגש לו באופן  כי תלמיד זכאיקבע נ
. בהתאם פההיקלוההנגשה עבור תלמידים בעלי מוגבלויות לאופן בנוגע משרד החינוך קבע הנחיות 

להנחיות אלה, משרד החינוך מתקצב את ההתאמה הפרטנית הנדרשת והרשות המקומית מבצעת 
מאת תושבי  בפועל את עבודות ההתאמה במוסד החינוך. בנציבות מתקבלות מדי שנה כמה תלונות

 ם של תלמידים בעלי מוגבלויות להנגשה פרטנית של מוסדות חינוך. יהתיוירושלים בעניין מימוש זכו
 

ת שמיעה בבית ספר בשכונת הר חומה בירושלים פנה לנציבות כמה ילמשל, אב לתלמידה לקוי
ה טרם הותאמ , שבתו למדה בה,תה א'יחודשים לאחר תחילת שנת הלימודים והלין על כך שכ

שפנה לעירייה בעניין זמן רב מראש. הנציבות ערכה בירור עם העירייה ועם זאת אף לצרכיה כנדרש, 
 הנגשה אקוסטית עבור תלמידים לקויי שמיעהכיתות הנגיש ל חשוב מאודשמשרד החינוך, והדגישה 

ההליכים ו בתחילה התעכבהבירור העלה כי  תה א'.יבמיוחד בכובתחילת שנת הלימודים,  עוד
כחודש לאחר רק  מוסד החינוךהחדש של בית הספר נמסר ל משום שהמבנה להתאמת הכיתה

 נוגעב ות שנפליוטעובקידום ההליכים בשל לאחר מכן חל עיכוב נוסף כי ותחילת שנת הלימודים, 
משרד החינוך לעירייה ולהנציבות  עירהה זאתבעקבות  .החינוך לבעלות על המבנה ובסמל מוסד

למשרד החינוך שעליו  ההעיר לתעד זאת;ו מסודרלטפל בבקשות להנגשה באופן פיד להקשיש 
; את תשובתו אם הבקשה נדחתהנמק לובקשות להנגשה  שיב לרשות המקומית בכתב עללהקפיד לה

למשרד לפני שהיא מועברת סמל מוסד נכון הקפיד לציין בבקשה ל לרשות המקומית שיש ההעירוכן 
תה יעבודות להתאמת הכשהיא החלה ב בעקבות בירור התלונה הודיעה העירייה לנציבות xi.החינוך

 רכי בתו של המתלונן.ולצ
 

ן ת י מ ת ו ר י ע ש ו י  קבענעל פיו שהותקנו תקנות בו ,1988-התשמ"ח ,חוק החינוך המיוחדב :ס
כן רפואי, ושעות סיוע וליווי  שירותים מיוחדים, ובכללםזכאים לקבל תלמידי החינוך המיוחד ש

 אמות המידה לזכאות.  נקבעו
 

העבירה עיריית ירושלים ת לסיוע, לא יזכאשהיא  שאףאב לתלמידה הלוקה באוטיזם הלין על כך 
שהן תשלום עבור שעות הסיוע, ומשום כך הסייעות של בתו הודיעו בו למדה שהיא למוסד החינוך 
בשעות הסיוע שישתתף ינוך אישר שמשרד החאף בירור התלונה עלה כי בעבודתן. מפסיקות את 

הנציבות העירה לעירייה . עקב כשל של עיריית ירושלים התשלום לא הועבר למוסד החינוך במועד
של  ולאחר שהתשלום הועבר, בא העניין על תיקונו לשביעות רצונבהעברת התשלום.  על העיכוב

 .ןהמתלונ
 

למצוא סייעת  להתחייבכך שהעירייה מסרבת פנתה לנציבות והלינה על  סייעת בגןאם לילד הזקוק ל
הלי משרד ו. בעקבות התערבות הנציבות, ואף שנבחופשההסייעת הקבועה בהם שימים ל מחליפה

ה יהיעדרות ארוכה, נענתה העיריכאשר הסייעת נעדרת מקום רק  למצוא ממלאהחינוך מחייבים 
 לבקשת המתלוננת.

 
י ו ו י ת ל ו ע ס ה אם לתלמידה הלוקה בשיתוק מוחין וזקוקה לליווי צמוד מחשש לאירועים  :ב

כך עיכוב בהסדרת ליווי רפואי לבתה בהסעות למוסד הלימודים ועל כך שחל מסכני חיים הלינה על 
עיריית ירושלים הסבירה . מלווה מחליפהאין  כאשר נבצר מהמלווה הקבועה להתייצב לעבודתהש

להכשרת לא הליווי ו ןומילמ רקהיא אחראית העסקה, וטענה כי ל נהמלווה זמי הכי לא נמצא
יה יבעקבות התערבות הנציבות הבהיר משרד החינוך כי על העיר ולזמינותם.המלווים הרפואיים 

בהתאם לכך  xii.ולוודא שיהיו זמינים ר מלווים רפואיים עבור תלמידים הזכאים לכךילדאוג להכש
ולוודא שהרופא המטפל ידריך  עבור התלמידה תוה רפואימלו למצואהורה משרד החינוך לעירייה 

                                                           
 .לד(א)19סעיף  ,1998-תשנ"חהחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,   13
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נמצא כי בשנת הלימודים שלאחר מכן סופקו  ,. כמו כןמצבי סיכון אפשרייםב כיצד להתמודד האות
 לבתה של המתלוננת שירותי ליווי רפואי בהסעה כנדרש.

 
 רווחה

 
אין  .2 כלכלי מספר-חברתינתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים משתייכת לאשכול  לפי

 להתפלא אפוא שכמה מהתלונות של תושבי ירושלים נוגעות למצוקות כלכליות וחברתיות.
 

ו ם  ו י ת  ו נ ו ע מ ל ת  ו א כ ם לז י נ ו ת ח פ ש  מ
 

 ומשפחתונים יום מעונות לסבסוד זכאות קובע החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד
 להגיש ההורים על ,סבסוד קבלכדי ל. לעבודהלצאת  הורים לעודד כדי, שונות בדרגות, מוכרים

 בשל. במשפחה ההשתכרות כושר מיצוי ועל הכלכלי מצבם על המעידים מסמכים ולצרף לה בקשה
 ניםתבחי הכולל קבלה נוהל המשרד קבע, מוכרים יום מעונותלו למשפחתונים הרב הביקוש

מדי שנה מתקבלות בנציבות תלונות של  .סבסוד עבורםשניתן  המוכרים למוסדות בקבלה לקדימות
להליכי הרישום והקבלה בנוגע להם לסבסוד ונקבעה בנוגע לדרגת הזכאות ש תושבי ירושלים הורים

משפחתונים המוכרים. לעיתים המתלוננים מתקשים להתמודד עם הסרבול ללמעונות היום ו
רוקרטי הכרוך בהגשת הבקשה לסבסוד. כך כתבה לנציבות אחת המתלוננות (בשינויים והבי

 המחויבים):
 

 .החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד של מתישה התנהלות על להלין"ברצוני 
 .חודשים 9תינוקות כאשר הבכורה בת שנה ועשרה חודשים ותאומות בנות  3-אנו הורים ל

 30-ש"ח בגין מעונות. אני סטודנטית... הלומדת כ 7,500-בכל חודש אנו נדרשים לשלם כ
 לוקחים אבל עובדים ביחד ינונשעות שבועיות ובמקביל עובדת וגם בעלי סטודנט. ש

 דרגת וקיבלתי מסמכים הגשתי ...המעון של הזו הכבדה ההוצאה את לכסות כדי הלוואות
 במסמכים חוסר עקב הדרגה את לי שביטלו לי הודיעו מאוחרת בהחלטה אולם זכאות
 שכבר מסמכים ולהגיש רוקרטיותוהבי והריצות הטלפונים מכל מותשת אני. שלחתי שכבר

 והם כך כל ענק גוף מול קטנה שאני מרגישה אני... בנושא עזרתכם את מבקשת... הגשתי
  ."עוברים שאנחנו לקושי מתייחסים לא

 
הנציבות פנתה לאגף מעונות היום במשרד וביקשה את תגובתו לטענות המתלוננת. בעקבות זאת 

 המסמכים שהגישה, ואושרה זכאותה לסבסוד.בדקו שוב נ
 

ת זכאותם לסיוע במעונות א עובקשה לקבהגישו תושבי ירושלים, , הורים של פעוטאחר מקרה ב
 הסבסודכי כל עיכוב נוסף בקבלת  טענוזכאות. הם הנקבעה להם דרגת  הלינו על כך שטרםויום, 
הנציבות לאגף  פנתהשל המקרה נסיבות המיוחדות הנוכח ל אותם לקריסה כלכלית. ביאלה עלול

נקבעה דרגת  זאת בעקבות .נניםבבקשת המתלוהטיפול  את לזרזוביקשה  למעונות יום ומשפחתונים
 ם לסבסוד כמבוקש.זכאות

ת ו י ל ו פ י ט ת  ו י נ ו ד ע ו מ י  ת ו ר י  ש
 

 עיריית ירושלים משתתפת בהוצאות עבור צהרונים ומועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון.
 

בה חויב שלא כדין בתשלום בגין השתתפות בתו במועדונית טיפולית עבור תקופה שהלין על כך שאב 
בתו לא שהתה במועדונית. בירור הנציבות העלה כי העירייה גבתה מהמתלונן תשלום עבור שהות 

 ,למועדונית הזכאות אישור בהעברתזאת אף שהעירייה התעכבה בתו במועדונית מחודש ינואר, 
הבת החלה לבקר במועדונית רק בחודש מאי. בעקבות פניית הנציבות השיבה העירייה למתלונן ולכן 

פניו על לוהתנצלה  בתו לא שהתה במועדוניתבהם שלום שנגבה ממנו עבור החודשים את התש
 .הנפלהטעות ש

 
  



 
 ירושלים -דוח מיוחד 

23 
 

ם י י ת ר ב ח ה ם  י ת ו ר י ש ה ו ה  ח ו ו ר ה  , ה ד ו ב ע ה ד  ר ש מ ל  ש ת  ו י מ ו ק י ש ת  ו ר ג ס  מ
 

אשפוזית -הוצא ממסגרת פוסט כך שבנההלינה על  תושבי ירושלים, , שניהםאם לחולה נפש
וחזרתו לבית המשפחה הביאה לקריסת  ,נזקק לטיפול נפשיעוד . לטענתה, בנה בה שההששיקומית 

המשפחה. הנציבות פנתה בעניין למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בתחילה הודיע 
המשרד לנציבות כי משרד הבריאות הוא האחראי לטיפול בבנה של המתלוננת וכי על הבן לקבל את 

אולם הטיפול שבנה של המתלוננת קיבל בבית החולים לא  ,בבית חולים נפשי המתאים לוההטיפול 
מחלת מלבד הבירור שערכה הנציבות העלה כי  .מנוהביא להטבה הדרושה במצבו, והוא שוחרר מ

(נתון שלא עלה בתלונה), ולכן הוא זכאי להיבחן  תהנפש, בנה של המתלוננת סובל מלקות קוגניטיבי
מוגבלות שכלית והתפתחותית של משרד העבודה, הרווחה לאשפוז במסגרות לאנשים עם 
 שיקומיתהוצאת בנה של המתלוננת מהמסגרת הש העירה למשרדוהשירותים החברתיים. הנציבות 

מצבו הבריאותי והנפשי ובלי למצוא מסגרת טיפולית מתאימה  בחינה מקיפה שלבלא  בה שההש
אבחון בעבר לצורך בה שהה ש שיקומיתה בעקבות זאת הוחזר הבן למסגרת הייתה לקויה.לקליטתו 

 xiii.מסגרת מתאימה עבורושל מחודש ואיתור 
 

 מלגות סיוע של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך
 

השכלה, ולשם כך מעניקה, באמצעות  אוכלוסיות חלשות לרכושהמועצה להשכלה גבוהה מעודדת 
של יכולת כלכלית. לעיתים מתקבלות תבחינים פי  משרד החינוך, מלגות סיוע לסטודנטים על

בנציבות תלונות מאת סטודנטים שבקשתם למלגה נדחתה. תלונות אלה נוגעות בעיקר לשקיפות 
 בקש המלגה. מהגיש הכרה באישורים ובמסמכים ש-נים המזכים במלגה ולסיבות לאיתבחיה
 

מלגת סיוע לתלמידי קבל את בקשתה לבמשך שנתיים רצופות תושבת ירושלים שמשרד החינוך דחה 
תואר ראשון טענה כי התשובה שקיבלה ממשרד החינוך הייתה כללית ביותר ולא התייחסה לנתוניה 

בשכר הורית, ללא כל תמיכה משפחתית, עובדת במשרת סטודנט -היא אם חד ,הספציפיים. לדבריה
ולכן לא באה מרקע חרדי היא כי המתלוננת ידי רשויות הרווחה. עוד מסרה  נמוך ומטופלת על

נים לקבלת המלגה תבחיללימודים אקדמיים. המתלוננת ביקשה לקבל פרטים על ההייתה מוכנה 
בתשובה לפניות הנציבות בחן משרד החינוך את עניינה של המתלוננת  ועל בחינת זכאותה למלגה.

נים ואת ניקוד הסף שנקבע לצורך קבלת מלגה. כמו כן תבחיבהתאם ללו זכתה שאת הניקוד  ופירט
הסביר המשרד כי לא יכול היה להכיר במעמדה של המתלוננת כמטופלת של רשויות הרווחה משום 
שהיא לא צירפה אישור תקף המעיד על כך. לאחר שהנציבות העבירה למתלוננת את המידע הבינה 

 בקשתה נדחתה והודתה לנציבות על פירוט הנתונים שנמסר לה. המתלוננת מדוע
 

י ל כ ל כ ע  ו י ס ן  ת  מ
 

מצבה הכלכלי אף שמתלוננת הלינה על כך שאגף הרווחה בעיריית ירושלים אינו מסייע לה כלכלית 
קשה. בתשובה לפניית הנציבות הסביר האגף כי סיוע כלכלי ניתן על סמך חוות דעת מקצועית 

לתקציב של המשרד. בעקבות בירור התלונה ופניות הנציבות נבחנה בקשתה של המתלוננת ובהתאם 
 בשכר דירה. הלסייע בשנית והוחלט ל

 
 פעולות איבה נפגעי זכויות

 
פיגועי טרור רבים ורבים מתושביה בה אירעו במשך השנים  .היא מוקד לסכסוך מדיניירושלים 
של נפגעי טרור בעניינים הקשורים למימוש זכויותיהם . הנציבות ביררה תלונות שונות םנפגעו בה

 על פי חוק. 
 

לנציבות פנתה אם שכולה שבנה נהרג בפיגוע בירושלים, וטיפלה בה מחלקת נפגעי איבה במוסד 
התגמולים  חוקללביטוח לאומי. האם נמצאה זכאית לקצבה המשולמת למשפחות שכולות בהתאם 

היא הלינה על כך שתוספת הקצבה שהייתה זכאית לה בגין . 1970-לנפגעי פעולות איבה, התש"ל
הזכאות חדלה על פי החוק. עוד טענה כי לא בו ילדיה נשללה ממנה לפני שילדיה הגיעו לגיל ש

בירור התלונה העלה כי נתוניהם האישיים של בני משפחת  הופנתה להליכי השיקום המתאימים לה.
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ממנה בטרם עת זכויות ותשלומים שהייתה זכאית  המתלוננת לא עודכנו כנדרש, ובשל כך נשללו
להם על פי חוק ועל פי כללי המוסד לביטוח לאומי. בעקבות הבירור זיכה המוסד לביטוח לאומי את 
המתלוננת בהתאם לזכאותה על פי חוק, וכן הציע לה מימון לקורסים שתוכל להשתלב בהם כחלק 

יטוח לאומי לא עדכן כנדרש את הנתונים כי המוסד לבמהבירור עוד עלה  xivמההליך השיקומי.
. בעקבות בירור התלונה עודכנו פעולות איבההכלולים בהנחיות שפרסם באתרו בנוגע לזכויות נפגעי 

 ההנחיות.
 

סיוע משפטי במשרד ל הלשכה כירעה בירושלים יפעולת איבה שאבמקרה אחר טענה נפגעת 
ונתה הוחלף הגורם שטיפל בתיקה, ולאחר . בעקבות בירור תלכראוי בעניינה ההמשפטים לא טיפל

שגם טיפולו של הגורם המחליף לא הניח את דעתה, הובילה הנציבות הליך של גישור בין המתלוננת 
 נוגעסיוע משפטי. בפגישות שהתקיימו במסגרת הליך הגישור הגיעו הצדדים להסכמות בל הללשכ

 המתלוננת באופן מיטבי.הסיוע המשפטי לייצג את בהן יוסיף שלדרכים 
 

 זכויות אסירים, עצירים וחשודים
י  א נ ם הת י ל ש ו ר י ר  צ ע מ ה ת  י ב ב ה  ק ז ח  ה

 
בנציבות התקבלה תלונה של אסיר שהוחזק בבית המעצר ירושלים, הנמצא במגרש הרוסים, על 

 החזקה בתאי המתנה לזמן קצר לקראת דיונים בבית משפט השלום בעיר. התנאי 
 

הנתונה למדינה לשלול את הזכות . 14צירים מעוגנות בדברי חקיקה רביםזכויותיהם של אסירים וע
רותם יחירותו של אדם בהתאם לדין הפלילי מחייבת זהירות יתרה בשמירה על כבודם של אלו שח

הוגבלה או נשללה, גם אם לזמן קצר. כפי שנאמר בפסיקת בית המשפט העליון, עוד לפני חקיקת 
 :15חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 
"מצויות זכויות יסוד שהפגיעה בהן יש בה משום פגיעה בצרכים מינימאליים ויסודיים 

יסוד אלה נמנות לא רק עצם  זכויותשל האדם באשר הוא אדם שנברא בצלם. עם 
מינימאליים  תרבותיים שאנוזכותו של האסיר לאכילה, שתייה ולינה, אלא גם סדרי 

  .של אופן סיפוק צרכים אלה"
 

חקק חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך קבע בית המשפט שנ מאזמקבלים משנה תוקף דברים אלה 
 :הסוהר בתי שירות' נ גולן, בפסק הדין 4463/94העליון בע"א 

 
"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 

ן הסמכות והן במבחן האיזון הראוי אשר בינה לבין האינטרסים שעליהם הן במבח
מופקדת הרשות... תפיסה זו הנחתה את פסיקתנו מאז ומעולם. בזמננו לאחר שזכויות 
האדם במדינתנו עוגנו בחוקי יסוד בעלי מעמד חוקתי על חוקי, חלה עלינו חובה 

 .של אסירים"מוגברת לדקדק, אף יותר מבעבר, בכיבוד זכויות האדם 
 

על כבודם של עצירים ואסירים, הבטיח כי רשויות המדינה ישמרו פועלת ל הנציבותבהתאם לכך, 
בבירור התלונה ביקרו נציגי הנציבות בבית המעצר והתרשמו באופן בלתי  וכך נהגה גם במקרה זה.

ההמתנה אכן אמצעי מתנאי החזקת העצירים והאסירים במקום. נמצא כי תנאי ההחזקה בתאי 
תאי ההמתנה צפופים והתנאים ההיגייניים בהם  :אינם הולמים, גם לא לתקופת שהייה קצרה

 ;ואין די חלונות אוורור אין בהם כיור ומים זורמים; אין בתאים די מקומות ישיבה ;לקויים
אינה מבטיחה  המפרידה בין שירותי הכריעה שבקצה תא ההמתנה לחלל התאהנמוכה המחיצה 
יתר חשוף לעיני  והוא נותר ,בשירותים שתמשמספקת על צנעת הפרט של האסיר המשמירה 

נוכח ממצאי הבירור הודיע שירות בתי הסוהר לנציבות כי יפעל לתיקון הליקויים ל האסירים.
שערכו נציגי הנציבות בבית שני הערות הנציבות. בביקור כמתבקש מתאי ההמתנה התאמת ול

                                                           
-חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה וב ,1971-תשל"בה ,פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]ב היתר בין ראו  14

 .1996-מעצרים), התשנ"ו
 .493, עמ' 477), 3מא(, פ"ד לואיס נ' מדינת ישראל 114/86בבג"ץ  אור  15
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ם מעקב אחר תיקון הליקויים בתאי ההמתנה, נמצא כי הליקויים , לש2019בתחילת שנת  ,המעצר
מחסור בתאי בשל בירור הנציבות העלה עוד כי העצירים מוחזקים בבית המעצר  .xvאכן תוקנו

דרשה לבחון והמתנה בבית משפט השלום בירושלים. לפיכך פנתה הנציבות להנהלת בתי המשפט 
הצפיפות בבית המעצר. את להקל  כדי ם תאי המתנה נוספים בבית משפט זהיהקהאפשרות לאת 

 .בנושא הטיפול קידום אחרעוקבת  והנציבותהנהלת בתי המשפט אכן פועלת להקמת תאי המתנה, 
 

 : תא המתנה4נה תמו

 
  נציבותצולם על ידי צוות ה

 
ה נ ב ל  ש ו  נ י י נ ע ב ם  י נ ו י ד ב ף  ת ת ש ה ל ה  ר י ס א ת  ו כ  ז

 
על כך שלא הוזמנה לדיון של ועדת תכנון טיפול באגף הרווחה בעיריית ירושלים  התלוננהאסירה 

במענה לפניית הנציבות הודיע אגף הרווחה כי הוא מזמן את המתלוננת לדיונים בעניינו  בנוגע לבנה.
מכתב בנוגע לדיון באמצעות שירות בתי הסוהר, וכי שלח זאת , בהם היא זכאית להשתתףש של בנה

העתק לקצינת האסירות. שוהה בו והמתלוננת שלעובדת הסוציאלית של הכלא ה התלונ מושא
לדברי אגף הרווחה, העובדת הסוציאלית של הכלא הודיעה כי הנהלת שירות בתי הסוהר אינה 

שגורמים בכירים באגף הרווחה פנו ישירות מאשרת למתלוננת להגיע לדיון בוועדה. גם לאחר 
בנוגע אגף הרווחה הוסיף ומסר כי בדיון שהתקיים  להנהלת שירות בתי הסוהר, עמדה זו לא שונתה.

תוכנית הטיפול בו, ונקבע מועד לדיון נוסף שונתה כלל נוכחותה, לא בלא שבנה של המתלוננת, ל
שהמתלוננת גם בקשה תי הסוהר דחתה הנהלת שירות בבעניינו בהשתתפות המתלוננת. לאחר ש

בדיון הנוסף, פנה אגף הרווחה לבית המשפט בבקשה להורות לשירות בתי הסוהר להביא תשתתף 
 בעניין. לטפלהפסיקה הנציבות הליך משפטי, כיוון שנפתח את המתלוננת לדיון בעניינו של בנה. 

 
ר ט ו ש י  ד י ב ב  ו כ י  ע

 
טען ששוטרים ממנו לקבץ נדבות. הוא כך ששוטר מתנכל לו ומונע מקבץ נדבות בירושלים הלין על 

בדקה שעלבו בו בכינויי גנאי. בעקבות פניית הנציבות וכן , והואזקליד רחבת הכותל ועצרו אותו 
 בעקבות זאת. באופן לקוי המתלונןאת ק שאחד השוטרים אזמשטרת ישראל את המקרה ומצאה 

הונחה אגף המבצעים על כך וסף נהגורם הממונה על השוטר לזמנו לשיחת בירור והבהרה. החליט 
נוכח טענות ל. הזנוהלי המעצר במקרים מעין בנוגע לבמחוז ירושלים להדריך את כלל השוטרים 

אלימות מצד השוטרים, הועבר המקרה לבדיקת המחלקה לחקירות שוטרים בדבר המתלונן 
 במשרד המשפטים.
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 זכות חניה לאנשים עם מוגבלות
 

חקיקה נרחבת על זכויותיהם  נהימגבישראל תושבים רבים בעלי מוגבלויות.  ,כבכל עיר ,בירושלים
 השתלב במרחב הציבורי. ל להםכדי לסייע מוגבלויות  בעלישל 

 
נ ריח ו ב י צ ת  ו ד ס ו מ ב ם  נ י ח  ה 

 
ת ירושלים תושבים רבים, ובהם בעלי מוגבלויות יבבניין העירייה שבכיכר ספרא משרתת עירי

 ה ונגישות מתאימים.יפי חוק להסדרי חנ הזכאים על
 

 :נקבע), לנכים היחנ חוק - (להלן 1994-"דהתשנ, לנכים חניה לחוקב 4 בסעיף
 
מוגבלות היא דרך חניה מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם "

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
 

נוהל בייה. ה בבניין העיריזיכוי בעל המוגבלות בגין החנלהסדרת בהתאם לכך קבעה העירייה נוהל 
את כרטיס החניה של החניון  העירייהפני פקיד לעל התושב להציג  ,שובר חניהכדי לקבל קבע כי נ

 היחנ בעלי תג, ובו יצוין שנוהל כי בכניסה לחניון יוצב שלטבקבע נעל כך נוסף . ה לנכהיואת תג החי
 ה חינם. ילחנזכאים  נכהל
 

זכותו לחניה חינם.  התקשה לממש אתוביקר בבניין העירייה נכה, ג חניה לירושלים, בעל ת תושב
תו את תג ילטענתו, בשילוט שהוצב בכניסה לחניון העירייה לא צוין באופן ברור דיו שעליו לקחת א

 ,משהגיע למשרדי העירייה ללא התג סירבו לתת לו את השובר. החניה לנכה כדי לקבל שובר חניה
כי כשביקש לקבל את  המתלונן טעןעל כך את תג החניה. נוסף  להביא כדיוהוא נדרש לחזור לרכבו 

השובר. בעקבות התערבות  שקיבל אתשובר החניה הועבר כמה פעמים מפקיד אחד למשנהו עד 
הנציבות החליפה העירייה את השילוט בחניון של בניין העירייה וכללה בשילוט החדש הנחיה ברורה 

ו כן חידדה העירייה לכלל אגפיה את ההנחיה הכלולה ה. כמילהליך קבלת שובר החנ נוגעיותר ב
, בעירייה שירות קיבלובו ש באגףבנוהל שקבעה, ולפיה בעלי מוגבלויות יוכלו לקבל את שובר החניה 

 xvi.בעירייה אחר לגורם כך לשם לפנות יידרשו ולא
 

 זכות לחניה חינםהמימוש בעניין שלט  :5 תמונה

 
  הנציבותצולם על ידי צוות 
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חניה חינם, כאדם עם מוגבלות, קבל זכותו ללממש את  התקשהכי בתלונה אחרת הלין אותו מתלונן 
קופת החולים הכירה בחובתה לזכות בעלי מוגבלויות אומנם בסניף של קופת חולים מכבי בעיר. 

וי נדרשו הזיכ כדי לקבל אתה בסניף, בהתאם להוראות חוק חניה לנכים, אולם יבגין תשלום עבור חנ
החונים להגיש בקשה לזיכוי לאחר כל ביקור בסניף. בעקבות התערבות הנציבות הגיעה קופת 

באמצעות  לתשלוםה יינתן עוד קודם יהחולים להסדר עם בעלי החניון, ולפיו הזיכוי עבור החנ
 .הימדבקה שתודבק על כרטיס החנ

 
נ ח ת  ו מ ו ק מ ל ה  ש י ג ת  ח ט ב םיה י ר ו ג מ ת  ו נ ו כ ש ב ם  י כ נ ל  ה 

 
סופי שבוע רכבים רבים חונים על המדרכה המובילה בהתלונן כי  בעירשכונת ארמון הנציב  תושב

בעקבות פניית הנציבות ולאחר  .אליה חוסמים את המעברבו ו הוא מתגוררשלחניית הנכים בבניין 
אין די בנקיטת כדי לפתור את הבעיה הגיעה למסקנה כי היא  ,הנושא שעיריית ירושלים בחנה את

  .xvii, והתקינה את העמודיםעמודי מחסום לאורך המדרכה אלא יש להתקיןצעדי אכיפה 
 

 שהותקנו מחסום עמודי: 6 תמונה

 
 ירושלים עיריית: מקורה

 

 תחבורה ציבורית
 

מערך מחייבים  המבנה הטופוגרפי של העירו כלכלי-החברתי הרכבה, ירושליםגודלה של אוכלוסיית 
מסוגים  ליקוייםת תלונות על וקבלתנציבות מב. תקינה שגרת חיים כדי לקייםתחבורה ציבורית של 

 .זהבמערך שונים 
 

להגיע  כדילהשתמש במוניות  חייב אותה אגד איחור של אוטובוסים בקווישהלינה  תושבת ירושלים
בעקבות פניית הנציבות בחנה אגד את טענות המתלוננת ומצאה כי הן מוצדקות. אגד  ליעדה במועד.

 .כספית אותה פיצתה ואף המתלוננת פניל התנצלה

 
בתלונה שהגיש תושב אחר, אשר ביתו סמוך למסוף אגד, הוא הלין על כך שנהגי האוטובוסים אינם 

הדבר גורם מפגע סביבתי חמור לתושבי הבתים הסמוכים.  ,מדוממים את המנועים במסוף. לטענתו
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המנועים בעת שהייה  חודדו ההנחיות לנהגים והובהר להם כי יש לכבות את בעקבות פניית הנציבות
 במסוף.

 
עדר תחבורה ציבורית נגישה. לטענתו, תחנת יעל ה ןקשיש המתגורר בדיור מוגן בירושלים הלי

וההגעה אליה כרוכה  ,במרחק כמה מאות מטרים מבית הדיור המוגןהאוטובוס הקרובה נמצאת 
הם נאלצים להשתמש במוניות. בעקבות . כיוון שהדיירים מתקשים לעלות בעלייה, בעלייה

התערבות הנציבות החליט משרד התחבורה להפעיל קו אוטובוס שיעבור בסמוך לבית הדיור 
 xviiiהמוגן.

 
עמוס תחנת הרכבת הקלה בהר הרצל ל ובילוטובוס המקו האש ירושלים תושב הלין תאחר בתלונה

הוא  כיהתחבורה  משרדהודיע  הנציבות לפניית במענה בתחנה זו. נוסעים בקליטת עיכוביםושחלים 
. לפיזור טוב יותר של הנוסעיםו הרצל הרבתחנה ב הנוסעים בקליטת העומס להפחתת צעדיםנוקט 
לוח הזמנים של קווי לפעל המשרד לשיפור ההתאמה בין לוח הזמנים של הרכבת הקלה על כך נוסף 

קו לקו אוטובוס במסלול החופף חלקית הוסיף אף ו לים לתחנה והיוצאים ממנהיהאוטובוס המוב
 .כדי להפחית את העומס בקו זהזאת האוטובוס המוביל לתחנת הרכבת, 

 
 הרצל הרהרכבת הקלה ב: תחנת 7 תמונה

 
 צולם על ידי צוות הנציבות

 

  סביבתיים מפגעים
 

באזור מגוריהם או  ,רעש ם סביבתיים, לרבות מפגעיתושבי ירושלים מלינים לא פעם על מפגעי
הטיפול במפגעים מחייב לשטחי הרשות הפלסטינית, לעיתים קרובה ירושלים כיוון שעסקיהם. 

 .תיאומים מיוחדים בין הרשויות
 

ם  י ט ט ו ש מ ם  י ב ל  כ
 

אף שפנתה להקות של כלבים משוטטים מסתובבות בשכונה וטענה כי שתושבת פסגת זאב הלינה 
השירות הווטרינרי הסביר כי הוא  הבעיה לא טופלה. ,יהילשירות הווטרינרי של העירכמה פעמים 

מוכות , הסכי בשכונות עוטף ירושלים; תלונות בשנה על כלבים משוטטים 4,000-מטפל ביותר מ
בהם גורמים נוספים, יש לשתף בטיפול בבעיה וכי  ;לטפל בבעיהלשטחי הרשות הפלסטינית, קשה 

כינסה את נציגי  הנציבות נהל האזרחי ורשות הטבע והגנים.י, המופיתוח הכפר החקלאותמשרד 
קושי הנובע מהסמיכות לשטחי ובדרכים לטיפול בבעיה דנה עימם בהגופים השונים לפגישה ו

 מנכ"ל משרד החקלאותללגופים המעורבים, ובהם  קראנציב תלונות הציבור  הפלסטינית.הרשות 
לגבש מדיניות ברורה לטיפול  ,מנכ"ל משרד הפניםלמנכ"ל רשות הטבע והגנים ול, ופיתוח הכפר

בישיבת הוועדה לענייני נידונה גם ארצי, -, בהיבט כללהסוגיה xixפתרון מקיף.לה למצוא  כדיבסוגיה 
 הגורמים הרלוונטיים לגבש מסמך מדיניות סדור בנושא. ביקשה מ וזוביקורת המדינה, 

 
 משוטטים כלביםמתקהלים  שבשכונהעל כך יובל  תיקרי שכונת תושבתהלינה  אחר במקרה

 לשירות ופנתה חזרההיא שאף . לדבריה, כלבים רדפו אחר אימה בעת שטיילה עם כלבם ארבעהשו
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. בירור עם השירות הווטרינרי העלה כי להקות התופעה אינה זוכה לטיפול הולם ,הווטרינרי בעירייה
 לתפוס מספיקים אינם והפקחיםלירושלים אכן נכנסות לתחומי העיר,  מחוץ שמקורןשל כלבים 

לתפוס את הכלבים  ,זה במקרה, הפקחים הצליחו דבר של בסופו. ממנה יוצאות שהן לפני אותן
 .והבעיה נפתרה ,התלונה מושא

 
ם י ש ו ת י ו ב  ו י ב י  ע ג פ  מ

 
והרשויות אינן מטפלות שבועות, במשך תושבת שכונת גאולה הלינה כי ביוב זורם ברחוב מגוריה 

) חברת הגיחון - להלן( ירושליםאזור המים של חברת הביוב ו -בע"מ . היא פנתה לחברת הגיחון בכך
. במענה לפניית הנציבות למשנהו ייחס את האחריות לטיפול במפגע גוף כל ת ירושלים, אולםיולעירי

מקור המפגע הוא ברשת הביוב הפרטית, שבאחריות תושבי הרחוב, ולכן היא טענה חברת הגיחון כי 
 פרטיתהכונות הוותיקות של העיר תשתית הביוב בשלטיפול בו. החברה הסבירה כי אינה אחראית 

. התלונה, ועל התושבים לתקן תקלות בתשתית זו מושאכפי שאירע במקרה  ,עוברת לעיתים ברחוב
להטיל את האחריות לטיפול במפגע על תושבי השכונה משום  קשהה כי יבתגובה לכך מסרה העירי

וצה מעורבות של חברת הגיחון. הנציבות קווי ביוב מרכזיים, ולשם כך נח הטיפול מחייב לסגורש
 ה.שימצאו פתרון מהיר לבעיבקשה ב יה ולמנכ"ל חברת הגיחוןיהוסיפה ופנתה למנכ"ל העיר

עיריית ירושלים וחברת הגיחון את דרכי הטיפול במפגע ותיקנו את  ביניהן תיאמו בעקבות זאת
מנגנון יש להסדיר טוב יותר את כי העירה לשני הגופים לרווחת התושבים. הנציבות  ,התקלה

ע הישנות של מפגעים וכדי לאפשר טיפול מהיר ויעיל בתקלות ביוב עתידיות ולמנ ניהםהתיאום בי
 xxחמורים וממושכים.

 
במכת יתושים בשכונתה. בבירור אינה מטפלת העירייה שהלינה תושבת ירושלים  בתלונה אחרת

מקו ביוב המשרת יישובים זורמים השפכים  יאהתלונה עלה כי הסיבה המרכזית למכת היתושים ה
רבים, פלסטיניים וישראליים, הנמצא בשטחי הרשות הפלסטינית. סתימות, בלאי וקריסות בקו 

לוודא שננקטו הצעדים הדרושים  כדיהנציבות פנתה לעירייה פתוחים. גרמו לביוב לגלוש לשטחים 
, למנוע הישנות של המפגע כדי הסביבה הגנתלאחר מכן הוסיפה ופנתה למשרד ל .למיגור המפגע

טופלה ה זהתקלה במקרה העלתה כי הסביבה  הגנתלבדיקת המשרד . כי הבעיה מוכרת לו ונענתה
כנית להחלפת קו וציין המשרד כי יזם ת נוסף על כךנדרשות. ההדברה הנעשו פעולות כי כראוי ו

 פתרון ארוך טווח. כדי לפתור את הבעיה הביוב הקיים
 

ת  י ת ש ת ו ח  ו ת י פ ת  ו ד ו ב ע מ ם  י ד ר ט  מ
 

 והתאמתה העיר פיתוח לצורך. וחדשות ישנות שכונות ובה, שנים ךבמש, בשלבים נבנתה ירושלים
 לבצע נדרשת העירייה, המשתנה החיים ולמרקם באוכלוסייה לגידול, המודרנית החיים למציאות

 תושביםאת ה דימטר אלה עבודות ביצוע לעיתים, הדברים מטבע. בעיר ותשתיות פיתוח עבודות
 .כך על תלונות בנציבות מתקבלות לפעם ומפעם, בסמוך המתגוררים

 
, הורחב 1האחרונות מהפכה של ממש. כביש מספר מערך דרכי הגישה לירושלים עבר בשנים 

תחנת הרכבת החדשה ופיתוח  ה שלועבודות תשתית בוצעו בכל מרחב הכניסה לעיר לקראת הקמת
פסי חיבור חשופים שלפיה על גשר הכניסה לעיר יש רובע הכניסה לעיר. בנציבות התקבלה תלונה 

נה לעיריית ירושלים בנושא, אולם לא עלולים להזיק למכוניות העוברות עליהם. המתלונן פוהם 
יה למתלונן כי היא ערה למפגע ופועלת יקיבל כל תגובה. בעקבות פניית הנציבות הודיעה העיר

לארץ כיסויי גומי מיוחדים לכיסוי חיבורי הגשר וכי כפתרון זמני כיסתה -לתיקונו, כי הזמינה מחוץ
 את פסי החיבור בזפת.

 
עבודות פיתוח נרחבות במגרש חניה סמוך תבצעו הכשבוע  במשךשתושב שכונת מעלות דפנה הלין 

נפגעה של בני משפחתו ו הלילה הופרה שנתבשל עבודות אלה  ,לטענתו .לביתו בשעות לילה מאוחרות
באמצעות כלים כבדים, שימוש במכונות כבדות  הכללו גיזום עצים, חפיר העבודותשגרת חייהם. 

לקרצוף וריבוד כבישים, נסיעת משאיות וקריאות במגפון. העירייה הסבירה כי המשטרה אישרה 
. מפני שעבודות במשך היום היו גורמות הפרעות קשות עוד יותר את העבודות בשעות הלילהלבצע 

, והנציבות תר לבצעןושלא בשעות שהמהעבודות המרעישות בוצעו  כמהבירור התלונה העלה כי 
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 , כנדרש,כי המשטרה לא שלחה ניידת למקוםהעלה בירור התלונה  ,כמו כןהעירה לעירייה על כך. 
המשטרה הודיעה כי הפיקה לקחים  .למוקד המשטרה בגין מפגע הרעש אחת הפניותבעקבות 

 בעקבות ,וסף על כךנ תלונה על רעש.פעם שמתקבלת לשלוח ניידת בכל מנחה היא מהמקרה וכי 
 מהמשטרה ביקשההיא החיים  בשגרת הפגיעה את למזער כדי כי העירייה הודיעה הנציבות פניית
כל בקשה לביצוע עבודות כי ו לכך נענתה המשטרה , כייוםשעות הבבשכונות  עבודות בצעל לאשר

 תיבחן באופן פרטני.

 
ש ע ר י  ד ר ט ם מ י ר ח  א

 
גורם מטרד רעש חמור עלים במפוח עושים יה ישקבלני גינון של העירתושב ירושלים הלין כי שימוש 

בדירתו. בירור התלונה העלה כי אכן נעשה שימוש במפוח, בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת 
הנציבות העירה לעירייה  .אזור מגוריםב מש במפוח עליםתשלה, האוסרות 1992-רעש), התשנ"ג

עניין אצל כל הגורמים ב כללים החליםלרענן את ה שעליהו בהתאם לתקנותלעבוד להקפיד שיש 
 מעסיקה. שהיא  קבלנים חיצוניים נוגעים בדבר, ובהםה
 

גורם וכי הדבר  לבריכה בעיר כי במקום נערכים אירועים ההסמוכ הבתלונה אחרת הלין תושב שכונ
טיפלה במפגע כנדרש. לא היא  . לדבריו, אף שפנה למשטרת ישראל בנושא,מטרדי רעש חמורים

בעקבות התערבות הנציבות בדקה המשטרה בשנית את טענות המתלונן ומצאה כי השוטר שנשלח 
מוקד השירות של המשטרה  ו שללמקום אכן לא פעל כראוי להפסקת המטרד. עוד נקבע כי פעולת

נתו ולא נבדקה טע ,אירוע מאושרהשנאמר לו מתלונן למוקד ההתקשר  כאשר - לא הייתה תקינה
 בעניין מבעלי התפקידים המעורביםכמה רעש חריג. בעקבות זאת ננקטו צעדים משמעתיים נגד שה

 .xxiמראש מן המשטרהשקיבלו אישור  , לרבות אירועיםוחודדו עקרונות הטיפול באירועי רעש

 
ט ר ו פ ס ש  ר ג מ ב ש  ו מ י  ש

 
ספורט הבמגרש משתמשים שכונה שאינם מתגוררים בתושבים כך שתושבת שכונת רמות הלינה על 
חזקה המגיעה לבתיהם. התאורה התושבי האזור נפגעים מהרעש ומ ,בשעות הערב והלילה. לטענתה

אירועים מתקיימים בהן שצורך להגביל את השעות בעיריית ירושלים בתגובה על התלונה הכירה 
בעקבות פניית  ,. נוסף על כך1992-למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג תקנותבהתאם ל במקום

 בתושביםהפגיעה וכך צמצמה את  הספורט, כיוון התאורה במגרששינתה העירייה את הנציבות 
 .ול בסמוך המתגוררים

 
 וגריטתם כלי רכב פינוי

 
 הסביבה כדי להגן על עיריית ירושלים מפנה מרחובות העיר כלי רכב ישנים שאינם בשימוש

בטיחות וביטחון. העירייה פועלת בעניין זה, בין היתר, בהתאם להליכים הקבועים  ולהבטיח
. הואיל ונטילת רכבו של אדם וגריטתו פוגעות 1984-בהוראות החוק לשמירת ניקיון, התשמ"ד

, על העירייה להקפיד כי הקבועה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותוזכות  ,יןילקנשלו בזכות היסוד 
לבעלים או  ת דרישה לפינויהודעובכלל זה מוסרת חוק, ל וכי היא פועלת בהתאם מידתיתהפגיעה 

 . 16לגריטה לפני שהיא מפנה אותוהודעה על הרכב ומדביקה מחזיק ברכב ל
נמצא כי שלגריטה. במקרים  ועברווהשרכביהם פונו תלונות של תושבים כמה בנציבות התקבלו 

פני העירייה כי עליה לפצות להנציבות ציינה , הצדקה לכךוכאשר נמצאה  העירייה פעלה שלא כדין
 את המתלונן על הנזק שנגרם לו. 

 
כי רכבה, שהיה פעיל ותקין, נלקח לגריטה בלי שקיבלה כל הודעה טענה תושבת ירושלים  ה,לדוגמ

 ת ירושלים באחריותה למקרה. נציגייעיריהכירה מוקדמת על כך. בעקבות התערבות הנציבות 
סכום הפיצוי שהעירייה תשלם למתלוננת בגין הנזק ביניהם נפגשו עם המתלוננת, וסוכם  העירייה

 .xxiiשנגרם לה

                                                           
  .1984-ד"תשמה, הנקיון שמירת חוקל (ב)8סעיף  אור  16
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כנדרש.  המקדימ הלו הודע הבמקרה אחר, קטנוע של תושב ירושלים הועבר לגריטה בלא שניתנ
 דעו. ונוכח הפגיעה החמורה בזכות הקניין של המתלונן, הורה נציב תלונות הציבור לעירייה לפצותל

זכות הקניין של להגן על לחדד את נהליה הפנימיים בנוגע לגריטת רכבים כדי לעירייה  הורה הנציב
 xxiiiפגיעה שאינה מוצדקת בזכות זו. למנועתושבי ירושלים ו

 
 ארנונהבבקשות להנחה 

 
פי  ארנונה עלבהנחות לתושבים מסוימים עיריית ירושלים, כמו רשויות מקומיות אחרות, מעניקה 

נמוכה,  תםהכנסבעיר מתגוררים תושבים רבים שהכנסה. הלפי אמות מידה שונות, ובהן גובה וחוק 
עשרות אלפי בקשות להנחה בארנונה מטעמי מתקבלות  שנה מדי, העירייה לפי נתונים שמסרהו

 .מערך הנחות יעילבעירייה  משום כך דרוש .הכנסה

 
ם י ט נ ד ו ט ס ל ה  נ ו נ ר א ב ת  ו ח נ  ה

 
ארנונה, במבקשים לקבל הנחה חלקם  .מתגוררים, לפרק זמן קצוב, סטודנטים רביםבירושלים 

סטודנטים הבמעונות לסטודנטים. מטבע הדברים, התחלופה בדירות סטודנטים המתגוררים הם ב
הליך יה ביקשה לקדם ילטפל בבקשותיהם ולזכותם בהנחה. העירמתקשה העירייה ולעיתים גבוהה, 

בקשות יגישו במרוכז ו הסטודנטים המתגוררים בהםידווחו על ימים מתחמי מעונות מסו לפיוש
 . םמתחמיהניסיון זה צלח רק בכמה מארנונה, אולם בלהנחה 

 
 סטודנטית שעברה להתגורר במעונות "בית אגרון" וביקשה להירשם כמחזיקה בנכספנתה לנציבות 

שהיא את ההסכם המעיד  ארנונה. לטענתה, היא שלחה לעירייהבשתוכל להגיש בקשה להנחה  כדי
 ביותר לקוי שירות קיבלההיא אולם  ,בארנונהבמעונות ואף ביקשה לשלם את חלקה  מתגוררת

נאלצה להמתין זמן רב והתבקשה לעבור בין המוקד הטלפוני בעירייה, מנציגי קבלת הקהל ומ
העירייה  אליה השלח להסדיר את מעמדה בנכס,כיוון שהתקשתה  ,נוסף על כךעמדות שונות. 

במענה לפניית הנציבות הסבירה העירייה כי  חשבון הבנק שלה.את לעקל  כוונה בדברהתראות 
משנה כמחזיקים שתקופת השכירות שהתחייבו לה קצרה נוהגת לרשום שוכרים אין העירייה  ,ככלל

 כמחזיקיה רושמת אותו ימוכיח כי הוא זכאי להנחה, העיר שוכר כאמור, כאשר אף על פי כןבנכס. 
 לזכותו בהנחה.כדי  בנכס

 
התגוררה שבעקבות התערבות הנציבות רשמה העירייה את המתלוננת כמחזיקה בדירת המעונות 

הממונה על איכות השירות בעירייה מהנציבות ביקשה  xxivוזיכתה אותה בהנחה המבוקשת.בה 
טלפוני, ונענתה שירות לקוי מנציגי קבלת הקהל והמוקד הכי קיבלה לטענות המתלוננת להתייחס 

בפרט ציינה העירייה כי למנוע תקלות כאלה ופועלת לשיפור השירות לאזרח.  משתדלתכי העירייה 
קיצרה את זמן ההמתנה הממוצע לקבלת שירות באגף וכך הכניסה לשימוש מערכת לניהול תורים, 
דרכי  תא בי. עוד נמסר כי העירייה פועלת להרחאחדות השומה והגבייה מעשרות דקות לדקות

העירייה הוסיפה וציינה כי תפיק לקחים מהמקרה  השירות באמצעות טפסים מקוונים במרשתת.
 למנוע הישנות של ליקויים במתן השירות.כדי  התלונה מושא

 
ארנונה לפני שנרשמה בסטודנטית אחרת המתגוררת באותם מעונות הגישה בקשה להנחה 

הטיפול בבקשתה. הבקשה נידונה כשהמתלוננת עברה כמחזיקה בדירה, ובשל כך התעכב מאוד 
 בגינו ביקשה הנחהשהחזיקה בנכס אכן להתגורר במקום אחר, ועקב כך התעורר בעירייה ספק אם 

. בעקבות התערבות הנציבות התבקשה המתלוננת לשלוח אישור עבורה התבקשה ההנחהשבתקופה 
 וכך להוכיח  שהתגוררה בנכס באותה תקופה. ,משלים

 
ר י לש ה ק ת  ל ב ק י  ת  ו

 
ארנונה הלינה ביה בעירייה כדי לבקש הנחה יתושבת ירושלים שהגיעה למשרדי אגף השומה והגב

 על הסירוב לתת לה שירות משום שלא הזמינה תור מראש. 
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, ככלל, 2018העירייה מסרה בתגובה כי בעקבות מעבר למערכת קביעת תורים דיגיטלית בנובמבר 
, זאת למעט במקרים דחופים ועל 17בלת הקהל ללא תיאום תורלא ניתן לקבל שירות בעמדות ק

ה כדי להתרשם יבסיס מקום פנוי. נציגי הנציבות ביקרו במשרדי קבלת הקהל של אגף השומה והגבי
מהליכי מתן השירות. בביקור עלה כי רבים מוסיפים להגיע לבית העירייה כדי לקבל שירות בעמדות 

לקבל שירות בלי  אין זה תקין שלא ניתןעירייה הסכימו כי נציגי ה קבלת הקהל בלי לקבוע תור.
לקבוע תור, וכי על העירייה לתת שירות גם לפונים שלא קבעו תור. בהתאם לכך הודיעה העירייה 

 ה. יכי תפעל לבחינת נוהלי קבלת הקהל באגף השומה והגבי
אגף, וכי כיום ניתן בהמשך עדכנה העירייה את הנציבות כי שינתה את נוהל קבלת הקהל במשרדי ה

כי ניתנת עדיפות למי שהזמין תור. עוד הודיעה העירייה כי  םלקבל בו שירות ללא זימון תור, א
בהן יכולים הפונים להגיש בקשות במגוון נושאים באמצעות שהציבה באגף כמה עמדות מחשב 

שירות שהוצבו טפסים מקוונים, בלי שיידרשו להמתין לשירותיו של פקיד קבלת הקהל, וכי נציגי 
 .18הגשתם באופן מקווןבסריקתם ובבמקום מסייעים לתושבים במילוי הטפסים, 

 
 חברת הגיחון

 
 של החברה הפעילותהיקף . 19תאגיד המים והביוב של ירושלים , בין היתר,חברת הגיחון משמשת

מפגעים וניתוק  עלתלונות  כללן, ובבמגוון נושאים יהעלנציבות תלונות בת וקבלתמ, ולעיתים נרחב
החזרת  עלתלונות  ;המחזיקים בנכסרישום שינוי ל םכיהליה עלתלונות  ;מים עקב עבודות תשתית

אחריות על מערכת תלונות בנוגע לו ;תלונות על טיפול בנזילות; פיקדונות וחיוב בהפקדת ביטחונות
  הביוב.

 
ת חשבון המים על שם א כשביקש לרשום הלין אדם שמכר את דירתו בירושלים כי אחת התלונותב

חברת הגיחון רק לאחר שבחשבון. קדון יפשעומד לזכותו חברת הגיחון  הודיעה לולא רוכש הדירה 
 העומד לזכותו, קדוןיעקב הפ ,למעשהכי התברר  שגוי שיוחס לו, חוב בגיןמכתבי התראה  שלחה לו

זוכה חשבונו של המתלונן כנדרש בירור התלונה העלה כי עקב תקלה לא חשבונו נמצא ביתרת זכות. 
ממנו. בעקבות פניית  שנדרשושהמתלונן מסר את כל הפרטים אף וזאת  ,בגין הפיקדון שעמד לזכותו

 xxv.זומעין למנוע הישנות של תקלות  כדי את נהליה הנציבות חידדה חברת הגיחון
 

על כך שהודעות שביקש לקבל את חשבונות המים שלו בדואר אלקטרוני הלין  צרכןבתלונה אחרת, 
תשלום חוב נשלחות אליו בדואר רגיל בלבד. בבירור עם חברת הגיחון עלה כי החברה -בגין אי דרישה

פי הוראות פקודת המסים (גביה). ואולם, הנציבות  בדואר, כמתחייב על דרישהאכן שולחת מכתבי 
גם באמצעות ינן נשלחות מצאה ליקוי בכך שהתראות בדבר ניתוק מים נשלחות בדואר בלבד, וא

. 2011-תשע"אה די מים וביוב (אמות מידה לשירות)כללי תאגיהדואר האלקטרוני, כנדרש על פי 
לשלוח הודעה  , עליהשל הצרכן ר אלקטרוניכתובת דואיש אם בידי התאגיד נקבע כי  בכללים אלו

ניתוק מים בדבר ראות בעקבות זאת הודיעה חברת הגיחון לנציבות כי הת על הניתוק גם לכתובת זו.
 יישלחו להבא גם באמצעות הדואר האלקטרוני, כנדרש על פי הכללים.

 
חברת הגיחון על כך שאזרחית ארצות הברית הנמצאת בישראל מכוח אשרה לשהיית קבע הלינה 

שאין בידיה תעודת זהות  מפני כתנאי לפתיחת חשבון מים על שמה יטחונותדרשה ממנה להפקיד ב
רכון זר. בעקבות התערבות הנציבות הסכימה חברת הגיחון לקבל את אישור ישראלית אלא ד

לה את הבטוחה  כדי שתחזירהמתלוננת הוכרה כתושבת ישראל, לכך שהמוסד לביטוח הלאומי 
אין בידיהם שחידדה חברת הגיחון את נהליה, ולפיהם הפותחים חשבון מים  ,שגבתה ממנה. כמו כן

למשל בהצגת מעמדם במוסד  ,יכולים להוכיח כי הם תושבי ישראל אך הם תעודת זהות ישראלית
 לא יידרשו להפקיד בטוחות. ,לביטוח לאומי

                                                           
 .לכך שיוחד טלפוני במוקד או מקוון באופן תור לקבוע ניתן  17
 .תשלום ללא תור בעמדה מהירה שנפתחה לצורך זה שוברי מנפיקה היא כי העירייה מסרהכך  על נוסף  18
 . גוש ואבו ירושלים מבשרת המקומיות המועצות עבור גםמים וביוב  תאגיד משמשת הגיחון  19
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i   בעקבות פניית הנציבות הודיע מנכ"ל המשרד לשירותי דת שיפעל לשיפור תחושת הביטחון
, הוקמה בהר עמדת ביטחון קבועה של משמר הגבול, אזור הר הזיתיםבשל המבקרים 

הוקמה גדר גבוהה במורדות המזרחיים של ההר, והותקנו באזור מצלמות אבטחה ותאורת 
  לילה היקפית.

ii  לבחינת בקשות בטיח הליך הוגן שיפני המשטרה על הצורך לקבוע נוהל הנציבות הצביעה ל
 . בקר במקוםמבקשים לבלמנוע פגיעה לא מידתית לביקור בהר הבית כדי 

iii  וביקרנציגיה , והמחסור בכיתות לימוד מקיף בנושאיסודי ובירור  קיימה הנציבות 
שרד החינוך. לבסוף מנציגי נציגי העירייה ו, ההוריםועד במוסדות חינוך בשכונה עם נציגי 

הודיעה העירייה לנציבות שהיא מקדמת הליכים לבנייה של עשרות כיתות לימוד בבתי 
  .בפועל נבנותכבר מכיתות אלה  שכמהו הספר ובגנים בשכונה,

iv  שיבה בשכונת בית וגן בירושלים וכי העירייה הודיעה כי נמצא מבנה מתאים עבור הי
, החדש למבנה עברה הישיבה כימתבצעות בו עבודות שיפוץ והתאמות, ובהמשך עדכנה 

  .והוריהם התלמידים רצון לשביעות
v   בעקבות התערבות הנציבות הכיר המוסד לביטוח לאומי במתלוננת כתושבת ישראל

  והחזיר לה כספים שגבה ממנה ביתר.
vi  רעש מפגעי בגין האכיפה את להגביר המשטרה התחייבה הנציבות התערבות בעקבות 

  . המאוחרותהלילה  בשעות בפרט, העתיקה העיר ברחבי
vii  ובעקבותיה נמצאה למתלונן חלקת קבר  מקיפה בדיקה בעקבות התערבות הנציבות נעשתה

  .מתאימה בבית העלמין סנהדרייה
viii   ומעקב של הנציבות הוצב מאבטח קבוע בבית הספר שעליו נסבה בעקבות בירור התלונה

  התלונה, בהתאם לדרישות המשטרה.
ix   הנציבות העירה למשרד החינוך כי עליו להבטיח שתלמידים לא יורחקו ממוסד חינוך בגין

  חריגה מתקנון המוסד, אלא בהתאם לנהלים ובאופן מידתי.
x  ה להקצות לבית הספר כמה כיתות נוספות, ובכך בעקבות פניות הנציבות התחייבה העיריי

  ולמחסור החריף במרחבי למידה וטיפול. מספר התלמידיםב לגידוללתת מענה 
xi   לטפל בבקשות להנגשה באופן להקפיד הנציבות העירה לעירייה ולמשרד החינוך שיש

שיב לרשות הנציבות גם העירה למשרד החינוך שעליו להקפיד לה לתעד זאת.ו מסודר
לנמק זאת. כן העירה  -, ובמקרה של דחיית בקשה בקשות להנגשה המקומית בכתב על

למשרד לפני שהיא מועברת סמל מוסד נכון הקפיד לציין בבקשה ל שיש הנציבות לעירייה
  .החינוך

xii   מלווים  תלדאוג להכשר יהכי על לעירייה משרד החינוךבעקבות התערבות הנציבות הבהיר
  .ולוודא שהמלווים יהיו זמינים רפואיים עבור תלמידים הזכאים לכך

xiii  של בנה שהוצאת העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למשרד העירה הנציבות 
 והנפשי הבריאותי מצבו של מקיפה בחינה בלא בה ששהה השיקומית מהמסגרת המתלוננת

 הבן הוחזר זאת בעקבות. שגויה הייתה לקליטתו מתאימה טיפולית מסגרת למצוא ובלי
 מתאימה מסגרת של ואיתור מחודש אבחון לצורך בעבר בה ששהההשיקומית  למסגרת

  .עבורו
xiv   ,בעקבות הבירור זיכה המוסד לביטוח לאומי את המתלוננת בהתאם לזכאותה על פי חוק

  קומי.וכן הציע לה מימון לקורסים שתוכל להשתלב בהם כחלק מההליך השי
xv   בירור התלונה העלה כי תנאי ההחזקה בתאי ההמתנה אינם הולמים גם לא תקופת שהייה

 קצרה. בעקבות התערבות הנציבות תיקן שירות בתי הסוהר את הליקויים. 
xvi   העירייה החליפה את השילוט בחניון של בניין העירייה וכללה בשילוט החדש הנחיה ברורה

  החניהיותר בנוגע להליך קבלת שובר 
xvii  המדרכה לאורך מחסום עמודי העירייה התקינה הנציבות פניית בעקבות.  
xviii   בעקבות התערבות הנציבות החליט משרד התחבורה להפעיל קו אוטובוס שיעבור בסמוך

  לבית הדיור המוגן.
xix  נציב קרא לגופים המעורבים, ובהם מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל רשות ה

משרד הפנים, לגבש מדיניות ברורה לטיפול בבעיית הכלבים  הטבע והגנים ומנכ"ל
  המשוטטים, כדי למצוא לה פתרון מקיף.

xx   בעקבות התערבות הנציבות תיאמו ביניהן עיריית ירושלים וחברת הגיחון את דרכי הטיפול
במפגע הביוב ותיקנו את התקלה, לרווחת התושבים. הנציבות העירה לשני הגופים כי יש 

אופן טוב יותר את מנגנון התיאום ביניהם, כדי לאפשר טיפול מהיר ויעיל להסדיר ב
  בתקלות ביוב עתידיות ולמנוע הישנות של מפגעים חמורים וממושכים.
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xxi   בעקבות התערבות הנציבות ננקטו צעדים משמעתיים נגד כמה מבעלי התפקידים

לרבות באירועים שקיבלו אישור המעורבים בעניין, וחודדו עקרונות הטיפול באירועי רעש, 
  מראש מן המשטרה.

xxii   נציגי העירייה נפגשו עם המתלוננת וסיכמו עימה על סכום הפיצוי שתשלם לה העירייה בגין
  הנזק שנגרם לה.

xxiii   נוכח הפגיעה החמורה בזכות הקניין של המתלונן הורה הנציב לעירייה לפצותו. עוד הורה
פנימיים בנוגע לגריטת רכבים, כדי להגן על זכות הקניין הנציב לעירייה לחדד את נהליה ה

  של תושבי ירושלים ולמנוע פגיעה שאינה מוצדקת בזכות זו.
xxiv   בעקבות התערבות הנציבות רשמה העירייה את המתלוננת כמחזיקה בדירת המעונות

  שהתגוררה בה וזיכתה אותה בהנחה המבוקשת.
xxv  וכה חשבונו של המתלונן כנדרש בגין הפיקדון בירור התלונה העלה כי עקב תקלה לא ז

שנזקף לזכותו, אף שהמתלונן מסר את כל הפרטים שנדרשו ממנו. בעקבות פניית הנציבות 
 חידדה חברת הגיחון את נהליה, כדי למנוע הישנות של תקלות מעין זו.
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