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הקדמה

כל  את  להקיף  מתיימר  אינו  הדו"ח 
ירוש־ במזרח  החינוך  בתחום  המתרחש 
ומקי־ מעודכנת  תמונה  להציג  אלא  לים, 

פה שלו ככל האפשר, ולהמליץ על כמה 
המצב  לשינוי  אלטרנטיביות  פעולות 
הקיים ושיפורו. מובן שאלו לא יתאפשרו 
הישרא־ החינוך  מערכת  של  עזרתה  ללא 

לית. 
מסקנות  המחקר,  מגבלות  למרות 
הדו"ח מלמדות כי מערכי הפיקוח, התכ־
נון והבנייה של החינוך במזרח ירושלים 
העירו־ החינוך  ומינהלת  החינוך  (משרד 

פקי־ גם  בתפקידם.  כשלו  מנח"י)   – נית 
את  לשפר  המנסים  טוב,  רצון  מלאי  דים 
המערך  מתוך  העיר  במזרח  החינוך  מצב 
הממסדי, אינם יכולים לחולל שינוי מש־

הפערים  את  המשמרת  במערכת  מעותי 
הפלס־ לזה  הממלכתי־יהודי  החינוך  בין 

טיני בכסות של תקינות פוליטית וחוקית 
בחינוך  האפליה  העובדות.  סילוף  ותוך 
אינה תופעה חדשה. היא קיימת מאז סי־

בשנת  לעיר  הפלסטיניות  השכונות  פוח 
1967, והיא החריפה עם השנים. בשל אי־

ישראל  שליטת  להמשך  באשר  הוודאות 

ירושלים  במזרח  הפלסטיניות  בשכונות 
ומאחר שחומת ההפרדה מרחיקה מהעיר 
המת־ פלסטינים  תלמידים  אלפי  עשרות 
המקו־ הרשות  נמנעות  במזרחה,  גוררים 

ארוכת  מהשקעה  הארצית  והרשות  מית 
לילדי  ראויות  חינוכיות  בתשתיות  טווח 

מזרח העיר. 
נאספו  בדו"ח  המוצגים  הנתונים 
ממקורות שונים, אולם גם לאחר בדיקות 
עם  זה  מתיישבים  כולם  לא  והצלבות, 
הק־ והרישומים  שהנתונים  העובדה  זה. 

מעודכנים  אינם  החינוך  למערכת  שורים 
אינה  האמיתי  המצב  את  משקפים  ואינם 
מקרית, אלא היא פועל יוצא של המחדל 
ביחס  הקשור  הכללי 
של הממשל הישראלי 

לחינוך במזרח העיר.
השטח  בראיונות 
שערכנו  ובעדויות 
שהם  מהמחיר  חשש  המרואיינים  הביעו 
עלולים לשלם בגין התבטאויות נגד המ־

העדויות  בציטוט  המעטנו  לפיכך  ערכת. 
ככל האפשר. לכן גם לא הוזכר שמו של 
מרואיין, אלא אם נתן את הסכמתו לכך. 
בבתי־הספר במזרח  כל מי שיטרח לבקר 
כיצד  עיניו  במו  לראות  יוכל  ירושלים 
מושרש הפחד מפני המערכת גם בתחום 
החינוך. דברים קשים שנאמרו בראיונות 
לרעה  לניצול  חמורים  חשדות  מעלים 
בתחומים  החינוך  במערכת  עובדים  של 
הושמטו  ששמענו  שונות  תלונות  רבים. 

כל מי שיטרח לבקר בבתי־הספר במזרח ירושלים 
יוכל לראות כיצד מושרש הפחד מפני המערכת
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הכלים  בידינו  היו  שלא  מאחר  מהדו"ח 
לאמת אותן. 

העצום,  הקושי  וחרף  זאת,  עם  יחד 
מינה־ ראשי  הורים,  מורים,  למצוא  ניתן 

המנסים  בתי־ספר  ומנהלי  קהילתיים  לים 
ולה־ הקיימת  במערכת  שיפורים  להכניס 

עלות את רמת החינוך בה.

רקע: אפליה נגד לא־יהודים 
במערכת החינוך

בת־ גם  כמו  החינוך,  בתחום  אפליה 
ביחס  מתקיימת  אחרים,  רבים  חומים 
ישר־ במדינת  הפלסטינים  האזרחים  לכל 
שו־ בצורות  מפלה  החינוך  מערכת  אל. 

ילדי  עבודה,  מהגרי  של  ילדים  גם  נות 
מאתיו־ מהגרים  ילדי  הפיתוח,  עיירות 

בחברה  אחרות  מוחלשות  וקבוצות  פיה 
הישראלית. ברם, האפליה נגד האזרחים 
ההיקף  רחבת  היא  בישראל  הפלסטינים 
עו־ ירושלים  ובמזרח  ביותר,  והשיטתית 
ראוי  כן  ועל  במיוחד,  לכת  מרחיק  מקה 

לדיון מיוחד.

ילינק  ויעקב  קאהן  סורל  החוקרים 
מופ־ הלא־יהודיים  בתי־הספר  כי  הראו 

לים לרעה בהקצאת משאבי הטיפוח בין 
יהודי  דרוזי,  תת־מגזרים (ערבי,*  ארבעה 
קאהן  לדברי  לא־רשמי).  ויהודי  רשמי 
ומתעלמת  שרירותית  ההקצאה  וילינק, 
החסך  ברמת  המגזרים  בין  מההבדלים 
החינוכי. הכותבים טוענים כי אילו נקבע 
מדד טיפוח משותף על סמך שלושה מא־

פיינים סוציו־אקונומיים של התלמידים – 
שיעור המשפחות שהכנסתן נמוכה בכלל 
שיעור  בבית־הספר,  הלומדים  משפחות 
ילדים  מרובות  ממשפחות  התלמידים 
שלאבותיהם השכלה  ושיעור התלמידים 
נמוכה – היה מתברר שההקצאה לחינוך 
ובחטיבות  היסודי  בבית־הספר  היהודי 
מההקצאה  חמישה  פי  גדולה  הביניים 
המקבילה במגזר הלא־יהודי.1 בדו"ח של 
 Human 2ארגון זכויות האדם הבינלאומי
 ,2001 בשנת  שפורסם   ,Rights Watch
צוטטו הדברים הבאים: "בקצב הנוכחי, 
החינוך  בין  הפער  את  תסגור  לא  ישראל 
תקצה  אם  אפילו  הערבי  לחינוך  היהודי 

* בשיח הציבורי בישראל מקובלת ההפרדה בין ערבים לדרוזים (אף שדרוזים רבים רואים 
יש־ אזרחים  לתיאור  בשם "פלסטינים"  משימוש  להימנע  הנטייה  וכן  כערבים),  עצמם  את 

ראלים. נשמור כאן על ההבחנות שקיימות במקורות למחקר הזה, אך בכתיבתנו המקורית 
הזכות  את  לכבד  רצון  מתוך  פלסטינים,  כאל  ישראלית  אזרחות  בעלי  ערבים  אל  נתייחס 
להגדרה עצמית של הקבוצה הזו ומתוך מודעות לקונוטציות השליליות שנוצרו לביטויים 

כגון "המגזר הערבי".
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לכל בתי־הספר תקציבים שנתיים זהים".
 Human Rights שפירסם  דו"ח 
Watch האמריקאי מציג נתונים שלפיהם 
הפ־ את  מפלה  בישראל  החינוך  מערכת 

ששיעור  אף  הפרמטרים.  בכל  לסטינים 
החינוך  במערכת  הפלסטינים  התלמידים 
רק  מקבלים  הם   ,22.2% הוא  בישראל 

ורק  ההוראה  שעות  מהקצאת   17.6%
התלמי־ ממוצע  הלימוד;  מחדרי   19.5%
התלמי־ ממוצע  יותר,  גבוה  בכיתה  דים 

הספריות  מספר  יותר,  גבוה  למורה  דים 
והפסיכולוגי  החינוכי  הייעוץ  יותר,  קטן 
הסוציא־ העובדים  מספר  יותר,  מצומצם 

בעלי  מורים  של  זה  גם  כמו  זעום,  ליים 
תואר אקדמי, התוכניות לשיפור ההוראה 
מועטות יותר, הנוכחות בגני הילדים דלה 
מועטות  מיוחד  לחינוך  התוכניות  יותר, 
לתעודת  הזכאים  מספר  גם  כמו  יותר, 
הנרשמים  בקרב  הדחיות  ומספר  בגרות, 

מערכת החינוך בישראל מפלה 
את הפלסטינים בכל הפרמטרים

תלמידות בכניסה לבית־הספר / צילום: ניב חכלילי, 2005
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לאוניברסיטה גדול יותר.3
יו"ר הוועדה לצמצום פערים בחינוך 
החינוך,  משרד  של  הפדגוגית  במזכירות 
של  לחוקרות  אמרה  גולן,  דפנה  ד"ר 
כולם  "אם  כי   Human Rights Watch
יקבלו [מהיום] אותו הנתח בחברה פחות 
[שקיים  מהפער  יתעלמו  אבל  יותר,  או 
במונחים  אותו  נסגור  לא  לעולם  כבר], 
מספר  בבתי־הספר,  פיזיים  תנאים  של 
המורות  מיומנות  בכיתה,  וילדים  ילדות 

והמורים וההכשרה שלהם".4 
מחקר  הזמין  עצמו  החינוך  משרד 
שמסקנתו העיקרית היא שמשרד החינוך 

מפלה את מערכת החינוך הפלסטינית.5

במשרד  פערים  לצמצום  המדיניות 
פני־ בדו"ח  קשה  ביקורת  ספגה  החינוך 

על־יסודי  לחינוך  האגף  ראש  שכתב  מי 
שמדיניות  קבע  הדו"ח  החינוך.  במשרד 
משרד החינוך מנציחה ואף מחריפה את 
פערים  לצמצום  התוכניות  וכי  הפערים, 
נגנז  בעיניים". המסמך  חול  "זריית  הן 

על־ידי משרד החינוך.6
 Human של  החוקרות  כששאלו 
עו־ שפרינצק,  דליה  את   Rights Watch
של  והכלכלה  הסטטיסטיקה  אגף  בדת 
אי־ ייסגר  לדעתך  "האם  החינוך,  משרד 

לחינוך  היהודי  החינוך  בין  הפער  פעם 
קשה  "זה  שפרינצק:  ענתה  הערבי?", 
זה  אבל  שלא...  חושבת  אני  לא,  מאוד. 
גבוהות  שלנו  הציפיות  הנכון.  הכיוון 
מדי להתקדמות מהירה בכיוון הזה". עם 
זאת, שפרינצק ציינה: "זה חשוב למדינה 

להגיד שזה חשוב לנו".7 

רקע: סיפוח מזרח
ירושלים לישראל

ישר־ סיפחה  ב־1967  הכיבוש  לאחר 
אל לשטחה 70 קמ"ר, שהם 12% משטח 
מזרח  את  כלל  השטח  המערבית.  הגדה 
שהי־ ירושלים, 

תחת  אז  עד  תה 
וה־ ירדני  שלטון 

פני  על  תפרשה 
שישה קמ"ר. אף 
הכי־ לא  מעולם  הבינלאומית  שהקהילה 

בסיפוח זה, התייחסה ישראל לשטח  רה 
זה כאל חלק מהמדינה.8

הפלסטינים במזרח ירושלים מקבלים 
מעמד של "תושבות קבע" בישראל מאז 
1967. המעמד המיוחד מונע מהם זכויות 
של אזרחות מלאה, כגון האפשרות להצ־

ביע בבחירות הארציות, אבל מעניק להם 
זכויות סוציאליות ובריאותיות ואפשרות 
לעבוד בישראל. המעמד החלקי הזה חל 
פלסטינים  תושבים  של  ילדיהם  על  גם 
שעב־ היהודים  ישראל.  בשטח  שנולדו 

תושבי מזרח ירושלים אינם מקבלים זכויות של 
אזרחות מלאה, אך יש להם זכויות סוציאליות
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בשטח  שנבנו  בהתנחלויות  להתגורר  רו 
המסופח לא איבדו, כמובן, את אזרחותם 

הישראלית.*
הפל־ מתושביה  האזרחות  מניעת 

לשיח  ביטוי  היא  ירושלים  של  סטינים 
המוצהר  ולמאמץ  בישראל  הדמוגרפי 
לשמר  בכנסת  הציוניות  המפלגות  של 
את הרוב היהודי. ראש עיריית ירושלים, 
לקביעת  באשר  אמר  לופוליאנסקי,  אורי 
גבולה העתידי של העיר: "לא אכנס לפי־
רוט קו הגבול. אומר רק שהוא יהיה מבו־

סס על מקסימליזציה של מספר היהודים 
בתוך  הערבים  מספר  של  ומינימליזציה 

מדינת ישראל".9
מחויבות  ירושלים  ועיריית  המדינה 
הילדים  לכל  חינם  ציבורי  חינוך  לספק 
לכל  כמו  ירושלים,  במזרח  הפלסטינים 
לימוד  לחוק  בהתאם  ישראל,  תושבי 

חובה וחוק חינוך חובה חינם.10 

ירו־ אוכלוסיית  נאמדה   2005 בסוף 
שלים ב־719,900 אלף נפש לפי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), אך ב־

התושבים  מרשם  לפי  תושבים   788,700
כתוצאה  נוצר  (הפער  הפנים  משרד  של 
האוכלו־ שנה).   12 בן  במפקד  משימוש 
נאמדה  העיר  במזרח  הפלסטינית  סייה 
עצמה,  בעיר  איש  אלף  ב־230  ב־2004 
וב־1,385,400 בני־אדם נוספים ביישובים 
הפלסטיניים הסובבים את העיר. לאומדן 
של  המשוער  הגידול  את  להוסיף  יש  זה 
שנת 2006,  עד  הפלסטינית  האוכלוסייה 
מדווחות  אינן  המדינה  רשויות  שכן 
האוכלוסייה.**  היקף  על  תדיר  באופן 
האוכלו־ מנתה  ב־2006  זו,  הערכה  לפי 

העיר 246,940  במזרח  הפלסטינית  סייה 
עם  העיר.  מאוכלוסיית   31.31% נפש, 
זאת, מכון ירושלים לחקר ישראל מעריך 
ששיעור האוכלוסייה הפלסטינית במזרח 

* רשויות השלטון הישראליות טוענות כי הוצעה לפלסטינים אזרחות ישראלית והם בחרו 
לדחות אותה מסיבות פוליטיות. עם זאת, כיום קשה מאוד לפלסטינים במזרח העיר לבקש 
אזרחות ישראלית (ראו וורגן, יובל, 2006, החינוך במזרח ירושלים, הכנסת, מרכז המחקר 

והמידע, ירושלים, 16 באוקטובר, 2006).

של  האוכלוסייה  גידול  בנתוני  השתמשנו  האוכלוסייה,  גידול  קצב  הערכת  לשם   **

של  זהירה,  הערכה  זוהי  הירוק.  הקו  תחומי  בתוך  הפלסטינית  המוסלמית  האוכלוסייה 

3.617% בשנה בלבד. יש הטוענים כי קצב גידול האוכלוסייה במזרח ירושלים הוא למעשה 

 Vetlova, Ksenia, 2006, “A Basic Right”, Jerusalem Post, 6% בשל ההגירה למזרח העיר (ראו

.(.September 14th, 2006
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האוכלוסייה בעיר.  העיר הוא 34% מסך 
החלה  שמאז  העובדה  היא  לכך  הסיבה 
פלס־ נאלצו  העיר  במזרח  החומה  בניית 

טינים רבים לעבור לגור בתוך העיר, כדי 
לא להתנתק ממרכזי התעסוקה, החינוך, 

הבריאות והמסחר שלהם.11
העיר  במזרח  שהאוכלוסייה  כיוון 
צעירה מהאוכלוסייה במערבה, ניתן לה־
לשי־ הנזקקת  האוכלוסייה  ששיעור  ניח 

רותי חינוך יסודי ועל־יסודי במזרח העיר 
הוא יותר מ־12.34%

מה־  66%  ,2003 משנת  נתונים  לפי 
חיו  בירושלים  הפלסטיניות  משפחות 
מתחת לקו העוני, וזאת בהשוואה ל־48% 
ו־ כולה  בישראל  הערביות  מהמשפחות 

בישראל.  היהודיות  מהמשפחות   15%
76% מהילדים הפלסטינים במזרח העיר 

שחלקה  בעוד  העוני.  לקו  מתחת  חיים 
או־ מכלל  הפלסטינית  האוכלוסייה  של 

חלקה  כ־34%,  הוא  ירושלים  כלוסיית 
בקרב העניים הוא כ־56% ובקרב הילדים 
יותר  ילדים).  אלף  מ־105  (יותר  כ־58% 
יל־ הם  ירושלים  מזרח  מתושבי  מ־49% 

דים.13
אלו הם נתוני העוני הגבוהים ביותר 
להנחה  ובניגוד  זאת,  ישראל.  במדינת 

הרווחת, אף ששיעור הגברים המוסלמים 
במדינה  אזרחי  עבודה  ככוח  המועסקים 
מתוך כלל הגברים המוסלמים גבוה מזה 
היהודי.14 העוני, אם כן, אינו תוצאה של 
עצלות או בטלה מרצון, אלא תוצר מוב־

הק של אפליה.
הנתונים הללו מעניקים משנה תוקף 
במז־ וחינם  הולם  חינוך  בהענקת  לצורך 

רח העיר, כפי שמוגדר בחוק.

רקע: רשויות החינוך
במזרח ירושלים

במזרח  לחינוך  הנוגעים  הגורמים 
העיר בעיריית ירושלים ובמשרד החינוך 
הם מינהלת חינוך ירושלים (מנח"י) למג־

זר הערבי, מינהלת מנח"י לתכנון ופיתוח 
ומינ־ חינוכי 

התוכנית  הל 
ההוליסטית, 
על  המפקח 
במ־ החינוך 
מהנ־ החינוך,  משרד  מטעם  העיר  זרח 

המחלקה  החינוך,  מוסדות  בטיחות  דס 
המחלקה  במנח"י,  ופיזי  חינוכי  לתכנון 
החי־ במוסדות  כספים  וביקורת  להדרכה 
נוך, מחלקת הנכסים, המחלקה למדיניות 
תכנון באגף לתכנון עיר, סמנכ"ל משרד 
ואגף  הערבי  המגזר  על  האחראי  החינוך 
החינוך  במשרד  רשמיים  שאינם  מּוָּכרים 
(בתי־הספר המוכרים שאינם רשמיים, ר' 

66% מהמשפחות הפלסטיניות בירושלים חיות מתחת לקו 
העוני, בהשוואה ל־15% מהמשפחות היהודיות בישראל
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"מוכרים לא־רשמיים", עמ' 33). 
תשלום  על  אחראי  החינוך  משרד 
בבתי־ ולמנהלים  למורים  המשכורות 
הספר, ומנח"י אחראית על תחזוקת המ־

בנים וההוצאות השוטפות.15 
הפי־ עם  משולבת  המחלקה  עבודת 

חשיבות  ומייחסת  החינוך  במשרד  קוח 
כקבוצה  בתי־הספר  מנהלי  לקידום  רבה 
במזרח  החינוך  מערכת  לפיתוח  מובילה 

העיר.
מנח"י  מנהלת  עוזרת  עם  בשיחה16 
במזרח ירושלים, לארה מובאריכי, נאמר 

תפקידיה של מנח"י למגזר הערבי מפורטים באתר הרשמי שלה: 

אחריות על אחזקה, בטיחות ושירותי ניקיון במסגרות חינוכיות במזרח העיר.   ●
פיקוח על מסגרות החינוך המיוחד.  ●

שותפות ותכנון בבניית מוסדות חינוך חדשים (בשיתוף עם היחידה לתכנון   ●
פיזי וחינוכי).

הפעלת קציני ביקור סדיר.  ●
הכשרה ושיבוץ של סייעות ומזכירות.   ●

ניהול הסעות תלמידים (בעיקר תלמידי החינוך המיוחד).   ●
העברת כספים לניהול שוטף של בתי־הספר וגני הילדים.  ●

פיתוח חצרות גנים.  ●
הפעלת מרכז הדרכה/פסגה במזרח ירושלים, כולל מערך ההשתלמויות והדר־  ●

כה לגנים ולבתי־ספר.

כמו כן מחויבת מנח"י להפעיל תוכניות חינוכיות לקידום מערכת החינוך:

קידום הישגים ומיומנויות יסוד בערבית, מתימטיקה, אנגלית ומדעים.   ●
פעולות לצמצום נשירה, בעיקר במכינות ובתיכונים.   ●

תוכניות סיוע לילדים מתקשים.  ●
תוכניות לתלמידים מחוננים.  ●

פיתוח החינוך החברתי ודגש על צמצום האלימות.   ●
הפעלת יוזמות בית־ספריות ופעילויות תרבות.  ●
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לבתי־ הרישום  על  אחראית  מנח"י  כי 
הספר, הדפסת ספרי הלימוד,* בניית מו־
סדות חינוך, הבטיחות בבתי־הספר באמ־

צעות מהנדסי בטיחות וההסעות (יש גם 
הסעות לתלמידים רשומים החיים מעבר 

לחומת ההפרדה, בשיטת גב אל גב).** 
ממו־ שהוזכרו:  תפקידים  בעלי  עוד 

על  אחראית  העל־יסודי,  החינוך  על  נה 

כוח־אדם,  אחראית  הילדים,  לגני  רישום 
שרתים, מזכירות וארבעה עובדי מחלקת 

בדק בית.
כמו כן צוין בשיחה כי העירייה מש־

למת עבור הוצאות שוטפות (חימום, מים 
פעמים  ארבע  מועבר  הכסף  וכי  וכו'), 
בשנה. על־פי הערכת מובאריכי, ההוצאה 
 30-20 היא  יסודי  בבית־ספר  תלמיד  על 
שקל לרבעון, ועל תלמידי תיכון ותלמידי 

החינוך המיוחד 100 שקל לרבעון. 
מק־ בשיחה,  נאמר  החינוך,  ממשרד 

לציוד  רק  המיועד  "צבוע",  כסף  בלים 
ולפעילויות שונות, ולא לתשלום חשבו־
לבתי־ מסייעת  העירייה  כי  גם  צוין  נות. 
בהע־ ירושלים  במזרח  הפרטיים  הספר 

בין  מהגדה.  למורים  כניסה  אישורי  נקת 
במי־ רשומים  שאינם  מי  גם  התלמידים 
נהל האוכלוסין, ולכן 
לביטוח  זכאים  אינם 

בריאות וכדומה.
בחי־ התלמידים 
במזרח  הרשמי  נוך 
כ־185  לומדים  העיר 
לעומת  בשנה,  בממוצע  לימודים  ימי 
היסודי  החינוך  במערכת  לימוד  ימי   220
באבחנה  מבוטל  לא  קושי  יש  בישראל. 
וכיצד  המערכת  בתוך  מה  על  אחראי  מי 
מתחלקת העבודה. לא פעם מתגלים נתו־

לתחומי  באשר  ואי־הסכמות  סותרים  נים 
החינוך.  למשרד  מנח"י  בין  האחריות 
יוצגו  בהם  שנתקלנו  הבולטים  הפערים 

בדו"ח זה.17

בין התלמידים בבתי־הספר במזרח העיר גם 
תלמידים שאינם רשומים במינהל האוכלוסין,

ולכן אינם זכאים לביטוח בריאות

תהליך  מחדש,  הדפסתם  לפני  הפלסטינית  מהרשות  ספרים  על  ביקורת  נערכת  שנה  כל   *
הספרים,  את  הקורא  אחראי  (ישנו  הלימודים  שנת  תחילת  עם  מסתיים  לא  שלרוב  ממושך 

יחד עם קצין ביקור סדיר).

דרך  סחורות  או  נוסעים  להעברת  הישראלי  הצבא  של  הנחיה  היא  "גב־אל־גב"  שיטת   **

מחסום בלי מעבר כלי רכב. שני כלי רכב נפגשים במחסום, אחד מכל צד, ובפיקוח צמוד 

של הצבא הסחורות או הנוסעים מועברים מרכב אחד לרכב האחר.
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תוכנית הלימודים

שבמסגרתם  אוסלו,  הסכמי  לאחר 
בשטחים  האזרחיות  הסמכויות  הועברו 
תוכ־ תפסה  הפלסטינית,  הרשות  לידי 

את  בהדרגה  הפלסטינית  הלימודים  נית 
הירדנית.  הלימודים  תוכנית  של  מקומה 
מנח"י אינה מתערבת בתחומי התוכן של 
המערכת המזרח ירושלמית, קרי תוכניות 
הבגרות.  ובחינות  לימוד  חומרי  לימוד, 
הממלכתית  העירונית  החינוך  מערכת 

של המגזר הערבי ממומנת בכספי משרד 
אך  ירושלים,  ועיריית  הישראלי  החינוך 
תכנים  של  עירוב  היא  הלימודים  תוכנית 
הפלס־ הרשות  ושל  ירדן  של  חינוכיים 

טינית. נתון זה אולי מעיד יותר מכל על 
תוש־ הפלסטינים  בין  החינוכי  ההבדל 

ישראל.  אזרחי  לפלסטינים  ירושלים  בי 
האחריות  את  למעשה  מסירה  זו  עובדה 
החינוכית של ילדי מזרח ירושלים ממדי־

נת ישראל, שכן הקריטריונים המשמשים 
ישראל  במדינת  החינוך  מערכת  לבחינת 
אינם רלבנטיים לתלמידים במזרח העיר. 
מצד אחד התחייבה מדינת ישראל לספק 
חינוך כנדרש על־פי חוקי מדינת ישראל, 
ומצד שני היא אינה מפקחת על תוכניות 
הלימודים ומסתמכת על נתונים שאין לה 
שום התמצאות בהם או יכולת לבדוק את 

אמינותם.* 
התכנים החינוכיים הנלמדים במזרח 
העיר אינם מתאימים להשתלבות בחברה 
־ א ר ש י ה

ובשוק  לית 
ה  ד ו ב ע ה
הישראלי, 
בהם  ואין 
כדי להכין את התלמידים ללימודים גבו־

(בניגוד  בישראל  חינוך  במוסדות  הים 
החינוך  מערכת  של  החינוכיים  לתכנים 
מדי־ ישראל  מיישמת  בכך  הישראלית). 

אינטגרציה  לאפשר  לא  שמטרתה  ניות 
של הפלסטינים ממזרח ירושלים בחברה 
הישראלית. מדיניות זו עולה בקנה אחד 
ירו־ מזרח  מתושבי  למנוע  המדיניות  עם 

שלים אזרחות ישראלית.

הישראלית  הלימודים  לתוכנית  לעבור  הניסיון  כי  טוענות  הישראליות  השלטון  רשויות   *
במזרח ירושלים נתקל בהתנגדות התושבים, שחששו שתוכנית הלימודים הישראלית תפגע 
במזרח  החינוך  יובל, 2006,  וורגן,  (ראו  ערב  בארצות  באוניברסיטאות  ללמוד  בסיכוייהם 

ירושלים, הכנסת, מרכז המחקר והמידע, ירושלים, 16 באוקטובר, 2006).

תוכנית הלימודים הנפרדת מקשה על האינטגרציה של 
הפלסטינים ממזרח ירושלים בחברה הישראלית
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עם זאת, חשוב לציין שמדיניות תוכ־
נית הלימודים במזרח העיר אינה אחידה. 
בתי־ פועלים  למשל,  סילואן,  בשכונת 

ספר ישראליים לצד בתי־ספר של הרשות 

ובית־ספר  ירדניים  בתי־ספר  הפלסטינית, 
של האו"ם. לכל בית־ספר יש תוכנית לי־

מודים נפרדת.18
לפי דו"ח של מרכז המחקר והמידע 
של הכנסת, במרבית המוסדות המוכרים 
שאינם רשמיים במזרח ירושלים לומדים 
לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית, שאי־

ולמערכת  העבודה  לשוק  מתאימה  נה 
ההשכלה הגבוהה בישראל.19

נתונים על מספרי
תלמידים

מחולקת  בישראל  החינוך  מערכת 
למגזרים – יהודי־ממלכתי, ממלכתי־דתי, 
וניתוח  באיסוף  לעוסקים  וערבי.  חרדי 
נתונים במערכת החינוך בישראל היה נוח 
לכנס את כל החינוך הערבי תחת מטרייה 
שגם  בצפון,  הפלסטינים  לדוגמה,  אחת. 
הם סובלים מאפליה בהשוואה ליישובים 
החינוך  תוכנית  את  מיישמים  היהודיים, 
החי־ ותשתיות  תקציביהם  הישראלית. 

לאין  משופרים  לרשותם  העומדות  נוך 
של  או  בנגב  הבדואים  של  מאלה  שיעור 
שיעורי  ירושלים.  במזרח  הפלסטינים 
ההצלחה בבגרות ביישובים מסוימים אף 
הממו־ על  עולים 
כאמור,  הארצי.  צע 
הלימודים  תוכנית 
היא  העיר  במזרח 
הירדנית־ התוכנית 
לתוכנית  קשר  כל  לה  ואין  פלסטינית, 
ביש־ הפלסטינים  שאר  בה  שלומדים 
אוספים והלמ"ס  החינוך  משרד  ראל. 
את נתוני "המגזר הערבי" כולו, ואז מפ־

כתוצאה  המגזרי.  הממוצע  את  רסמים 
מכך מתקבלת תמונה מסולפת, המורכבת 
למציאות  קשר  להם  שאין  מ"ממוצעים" 

במזרח ירושלים.
עיר־עמים  עמותת  שפירסמה  דו"ח 
גם  המשמש  (דו"ח   2005 באוקטובר 
לבג"ץ  העמותה  שהגישה  עתירה  לצורך 
ירושלים)  במזרח  הכיתות  מצוקת  בגין 
התלמידים  סוגיית  את  לראשונה  חשף 
ירושלים.  במזרח  נפקדים"  ה"נוכחים 
ירו־ במזרח  פלסטינים  ילדים  "כ־14,500 
החינוך",  לרשויות  מוכרים  אינם  שלים 
נכתב בדו"ח. "לא ידוע איפה, אם בכלל, 
וגם  העירייה  גם  לומדים".20  אלה  ילדים 
הפער  את  לבדוק  טורחות  אינן  המדינה 
לדעת  קשה  מכך  כתוצאה  הזה.  המספרי 
חיים  אכן  חובה  חינוך  בגיל  ילדים  כמה 
נתו־ מציגה  עצמה  מנח"י  העיר.  במזרח 

אלפי ילדים במזרח ירושלים אינם מוכרים לרשויות 
החינוך. לא ידוע איפה, אם בכלל, הם לומדים
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נים מספריים שונים באותו שנתון ובנוגע 
לאותו חתך תלמידים בדיוק. 

ממנח"י,  שהתקבלו  הנתונים  לפי 
כיום  פועלים   ,2006 לשנת  המעודכנים 
במזרח ירושלים 163 מוסדות חינוך רש־

לילדים   49) ילדים  גני  מתוכם   96 מיים, 
בגן חובה ושניים לילדים צעירים יותר), 
ו־19  ועל־יסודיים  יסודיים  בתי־ספר   48
פועלים  כן  כמו  מיוחד.  לחינוך  בתי־ספר 
מוכ־ חינוך  מוסדות  ירושלים 76  במזרח 

מהם  להלן), 55  רשמיים (ר'  שאינם  רים 
גני ילדים ו־21 בתי־ספר יסודיים ועל־יסו־

דיים.21
סך כל התלמידים הלומדים במערכת 
החינוך הרשמית (כולל החינוך המיוחד) 
הוא 45,846,   (2004/05) תשס"ה  בשנת 
שאינם  מוכרים  חינוך  מוסדות  כולל 
העירונית  החינוך  מערכת  בצד  רשמיים. 
שאינם  המוכרים  והמוסדות  הממלכתית 
רשמיים, מתנהלת במזרח העיר גם מער־
כת חינוך פרטית, המשרתת 20,363 תל־

מידים. בסך־הכל, לפי הנתונים הרשמיים 
במזרח  לומדים  ירושלים,  עיריית  של 

העיר 66,209 תלמידים. 
ירושלים  ומכון  הלמ"ס  נתוני  לפי 
מבס־ ירושלים  (שעיריית  ישראל  לחקר 

סת את נתוניה על מחקריו), במזרח העיר 
חיים 237,100 תושבים פלסטינים. 47% 
מהם בני 18-0, כלומר, יותר מ־111 אלף 
חי־ בגיל  אינם  ילדים. גם אם 30% מהם 

נוך חובה, קרוב ל־80 אלף מהם אמורים 
להימצא בבתי־הספר או בגנים. גם מהת־
יל־ אלף  שכ־14  אפוא  עולה  הזה  חשיב 
דים במזרח ירושלים "נפקדים" ממערכת 

החינוך.22
הכנסת,  המחקר של  מרכז  נתוני  לפי 
במער־ למדו   (2005/06) תשס"ו  בשנת 

ירושלים  במזרח  הציבורית  החינוך  כת 
הת־ מסך  שהם 44%  תלמידים,*   48,572
למידים במזרח העיר. נתוני מרכז המחקר 
של הכנסת שופכים אור על מספר הילדים 
נתוני  על  בהתבסס  האמיתי.  ה"נפקדים" 

* הערכת מנח"י היא שבשנת תשס"ז (2006/07) נוספו למערכת החינוך הציבורית במזרח 
ירושלים כ־4,000 תלמידים, מחציתם בחינוך הרשמי ומחציתם בחינוך המוכר שאינו רשמי. 
אם הערכה זו מדויקת, הרי שקצב הגידול במערכת החינוך עמד בשנה זו על כ־8.2%, קצב 
מדאיג  זה  אומדן  בישראל.  אחרת  קבוצה  בכל  האוכלוסייה  גידול  מקצב  יותר  מהיר  גידול 
הפער  ושל  לימוד,  בכיתות  המחסור  של  הגידול  קצב  על  לו  שיש  ההשלכות  בשל  במיוחד 
המתרחב בהקצאת משאבים. לשם השוואה, בעיר־עמים מצטטים גידול של 6% בשנה במ־
 Ir Amim,) ספר התלמידים. גם זה מספר גבוה יותר מכל קבוצת אוכלוסייה אחרת בישראל
 2006, Inadequacies in the Public Education Infrastructure for Palestinians in East Jerusalem;

.(Overview – September 2006, September 2006
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המרכז, אומדן הילדים בגיל חינוך חובה 
שאינם רשומים בבתי־הספר הוא 40,245. 
כ־22 אלף מהם לומדים במערכת הלימו־
חי־ במוסדות  מהם  (כרבע  הפרטית  דים 

נוך של הוואקף), ולפיכך מספר הנפקדים 
נכון ל־2006 הוא כ־18 אלף ילדים.23 

ירו־ במזרח  העירייה,  נתוני  על־פי 
אבל  תלמידים,  אלף   66 רשומים  שלים 
לכל  לא  מהימנים.  אינם  הללו  הנתונים 
מי שנרשם לבתי־הספר הרשמיים מובטח 
של  החינוך  שנתוני  של  מבדיקה  מקום. 
מספר  האחרונות,  השנים  בחמש  מנח"י 

שלא  כמעט  הפרטי  בחינוך  התלמידים 
השתנה משנה לשנה, ומכאן שלאיש אין 
התל־ אלף  ל־20  בנוגע  אמיתיים  נתונים 
בבתי־הספר  כביכול,  הלומדים,  מידים 

הפרטיים.
לסוגיה  נדרשה  העירייה  מבקרת  גם 
כל  לקלוט  חובה  לעירייה  כי  "נזכיר  זו. 
תלמיד שעליו חל חוק לימוד חובה. תל־

את  החלו  שלא  ומעלה  ב'  מכיתה  מידים 
וה־ העירונית,  במסגרת  החובה  לימודי 
למו־ פרטיים  ממוסדות  לעבור  מבקשים 

בסיס  על  היא  קליטתם  הרשמיים,  סדות 

תלמידות לומדות במעילים בכיתה ללא חימום / צילום: רימא עיסא, 2005
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יציר־ פתרונות  מציאת  תוך  פנוי,  מקום 
הת־ לרישום  קשר  כל  אין  למנח"י  תיים. 

למידים למערכת החינוך הפרטית במזרח 
העיר ואין כל מידע בנושא זה".24 בניגוד 
מנ־ אינה  מנח"י  החינוך,  משרד  לתקנות 

הלת רישום של דחיות הבקשות לרישום 
לא  ולכן  הציבורית,  הלימוד  למערכת 
ירוש־ במזרח  מהילדים  כמה  לדעת  ניתן 

לים מנועים מללמוד במערכת הציבורית 
מהנתונים  ברם,  מקום.25  חוסר  מחמת 
הללו עולה שרבים מהנרשמים אינם מו־

צאים מקום פנוי במערכת העירונית, ועל 
אין  הפרטית  החינוך  במערכת  הלומדים 

פיקוח או מידע.
אחראים על החינוך במזרח ירושלים 
מטעם משרד החינוך ומנח"י מודים בת־
קלות הקשורות ברישום ובמידע על נתו־

ני התלמידים. "יש שגיאות במצבת, ולכן 
יש גם בעיות עם מורים", אמר אחד המ־
ירוש־ במזרח  החינוך  משרד  של  פקחים 

לים בנוגע לרישום תלמידים. "יש הרבה 
מבית־ספר  ביותר  שרשומים  תלמידים 
אחד. התקן לתלמיד נחסם ברגע שמגלים 
אבל  רישום,  אזורי  יש  כאלה.  שגיאות 
הורים  נכונות.  לא  ההורים  של  הכתובות 
רושמים כתובות לא אמיתיות כדי לקבל 

זכויות".26 
לשנת  העירייה  מבקרת  דו"ח  גם 
לנושא: "בתקופת  מתייחס   2003/04
שנקב־ העיר,  במזרח  למוסדות  הרישום 

עת על־ידי משרד החינוך, אחוז הנרשמים 
נמוך מאוד. קיימת נורמה של רישום לגני 
שנת  לפתיחת  סמוך  ולבתי־ספר  ילדים 
למרות  וזאת  לאחריה,  ואף  הלימודים 
ההורים  את  להניע  מנח"י  של  הנסיונות 
לרשום את ילדיהם במועד, ועל אף הפר־

סום הנרחב שנעשה בנושא זה (מודעות, 
להורים,  אגרות 
ותקשו־ עיתונות 
עוב־ ועוד).  רת 
על  מקשה  זו  דה 
מסוד־ היערכות 

לשנת  עד  הלימודים.  שנת  לפתיחת  רת 
הילדים  לגני  הרישום  תשס"ד  הלימודים 
רשמיים  שאינם  המוכרים  ולבתי־הספר 
נעשה במוסדות עצמם, באמצעות טופסי 
הרישום שקיבלו ממנח"י ושנקלטו לאחר 
החינוך  משרד  הנחיית  בעירייה.  מכן 
לה־ חייב  הילדים  לגני  שהרישום  קבעה 

תבצע בעירייה. משנת הלימודים תשס"ד 
פועלת העירייה לפי הסדר זה".27 

בכיתות  גדול  מחסור  העיר  "במזרח 
חינוך  למוסדות  האב  מתוכנית  לימוד. 
בראשית  שפורסמה  ירושלים  במזרח 
התלמידים  אוכלוסיית  כי  עולה   2003
בבתי־הספר העירוניים מקרב הפלסטינים 
בקצב  האחרון  בעשור  גדלה  בירושלים 

רבים מהנרשמים אינם מוצאים מקום פנוי בבתי־
הספר העירוניים, ונאלצים ללמוד בחינוך הפרטי
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של כשבעה אחוזים בשנה".28 
"בפו־ עיר־עמים:  דו"ח  לפי  גם  וכך 
על, לא משרד החינוך ולא עיריית ירוש־
לים מסוגלים להעריך כמה תלמידים מב־

קשים ללמוד במערכת החינוך הציבורית 

במזרח ירושלים וכמה כיתות נדרשות על 
גו־ אין  כן  כמו  הביקוש.  את  לספק  מנת 

פים אלה יכולים להעריך כמה תלמידים 
נשרו ממערכת החינוך הציבורית במזרח 

ירושלים". 
צורך  יש  כי  מעריכים  בעיר־עמים 
כדי  רק  בשנה  לימוד  כיתות  בבניית 160 

לשמור על המצב הקיים.29
הפלס־ מהילדים  כמחצית  רק  כיום, 
החי־ במערכת  לומדים  בירושלים  טינים 

אחרים  שאלפים  בעוד  הציבורית,  נוך 
נדרשים לשלם עבור חינוך במסגרות פר־

ובמסגרות  הוואקף  של  במסגרות  טיות, 
אחרות, לא־רשמיות. רבים אינם לומדים 

כלל. 
בשנת 2001 התחייבה העירייה בפני 
פלסטיני  ילד  לכל  חינוך  להעניק  בג"ץ30 
בגיל גן חובה וכיתה א', ולהמשיך לספק 
חרף  הבאות.  בשנים  חינוך  שירותי  להם 
בגנים  התלמידים  מספר  ירד  זו,  הבטחה 
הציבוריים בתקופה זו מ־2,832 ל־2,245, 

אוכלוסיית  גדלה  תקופה  שבאותה  אף 
ילדי הגן בקצב מסחרר של 4.2% לשנה.31 
בספטמבר 2005 למשל, עם פתיחת שנת 
הלימודים תשס"ו, נמצא בסילואן פתרון 
תלמידי  כל  את  לקלוט  "כדי  "ייחודי": 
ות־ ו',  כיתות  פוזרו  א'  כיתה 
בבתי־ ללמוד  נשלחו  למידיהן 

ספר פרטיים. באופן דומה חלק 
לימו־ את  המסיימים  מהילדים 
הנת־ יסודיים  בבתי־ספר  דיהם 

מכים על־ידי הרשויות הציבוריות מנועים 
לבתי־ספר  או  ביניים  לחטיבות  מכניסה 

תיכון ציבוריים".32
על  כי  בג"ץ  קבע   2005 בנובמבר 
האוכלוסייה  של  מפקד  לערוך  העירייה 
היקף  את  לאמוד  כדי  ירושלים  במזרח 
הצרכים של מערכת החינוך. המפקד הזה 

טרם בוצע.33

תקציב תשתית חינוכית
ופיקוח כספי

בחינוך  משאבים  בהקצאת  האפליה 
מר־ בו.  העוסקים  הגורמים  לכל  ידועה 

אף  בנושא  ההחלטות  מקבלי  של  ביתם 
אינם מתכחשים לה. מנח"י, שאינה מט־

פלת בחינוך במגזר החרדי (שלו יש גוף 
פיקוח נפרד ותקציב נפרד), אחראית על 
אלף  כולה, 45  בעיר  תלמידים  אלף   110
מהתלמידים   42%) העיר  במזרח  מהם 
מי־  100 שרק  אלא  מנח"י).  שבאחריות 

כדי לקלוט את תלמידי כיתה א' בסילואן 
בהתאם להחלטת בג"ץ, פוזרו כיתות ו'
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מתק־ השקלים  מיליון  מ־490  שקל  ליון 
ציב מנח"י (20.4%) מופנים לחינוך במ־

הכספיים  הנתונים  ועדיין,  ירושלים.  זרח 
המצב  חומרת  את  משקפים  אינם  הללו 

במלואה.
60% מהתקציב מוקדשים לתשלומי 
הוצאות  כל  סך  ולסייעות.  למורים  שכר 
כוללות  שאינן  ירושלים  במזרח  מנח"י 
שכר דירה ושכר הוא כ־20 מיליון שקל. 
לה־ מוקדשים  זה  מסכום  שקל  מיליון   3
דפסה מחודשת של ספרי הלימוד (סעיף 
מכאן  בהמשך).  לנושא  מוקדש  מיוחד 

של  הלימודים  תשתית  בכל  שההשקעה 
ילדי מזרח העיר (העניים ביותר בישראל) 
מסתכמת ב־17 מיליון שקל. אלה אמורים 
לת־ ולשמש  בתי־הספר  כל  בין  להתחלק 
חזוקת המבנים, לפעילות אדמיניסטרטי־

לתשלומים  בתי־הספר,  של  שוטפת  בית 
חשמל,  (חימום,  ותשתיות  שירותים  על 
לימודים  סביבת  ולקיום  וכו')  ביוב  מים, 

"סבירה" לילדים.
האפליה בולטת גם בתחום המחשוב. 
במערב העיר יש מחשב אחד לכל עשרה 
תלמידים, ואילו במזרחה יש מחשב לכל 

תלמידות בכניסה לבית־הספר / צילום: רימא עיסא, 2005
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מנ־ מנהל  ששיגר  במכתב  תלמידים.   26
ח"י, בנציון נמט, לחבר מועצת העירייה 
של ירושלים, סער נתנאל, נכתב כי במע־

רכת החינוך במגזרים הערבי והחרדי יש 
בין  מחשוב,  מערכות  בקליטת  רב  קושי 
השאר בגלל מגבלות פיזיות. נמט הוסיף 
למז־ מחשבים  נוספו 300  שבשנת 2005 

רח העיר בניסיון לצמצם את הפערים.34
קבלת  על  מפקח  מי  ברור  לא  כלל 
לו־ באמת  כסף  וכמה  מההורים  הכסף 

מחולק  כיצד  גם  כמו  בתי־הספר,  קחים 
התקציב של מנח"י וכיצד מנח"י מפקחת 
עליו. בשנת 2006 דיווחה מנח"י שתקציב 
החינוך למזרח ירושלים הוא 112 מיליון 
ו־933 אלף שקל, שהם 29% מתקציב מנ־

בגיל  הילדים  ששיעור  אף  זו,  לשנה  ח"י 
מסך  כ־35%  הוא  העיר  במזרח  בית־ספר 

הילדים בירושלים.35

דמי רישום

אינם  העיר  במזרח  החינוך  מוסדות 
הורי  העצמי.  הניהול  במסגרת  נכללים 
בר־ מקדמה  לשלם  נדרשים  התלמידים 
שירו־ אגרת  חשבון  על  שנה  כל  אשית 

אמורים  אלה  כספים  רישום).  (דמי  תים 
טיולים,  ובהן  שונות,  לפעילויות  לשמש 

התע־ ועוד.  מסיבות  חינוכיות,  פעילויות 
ריפים שנקבעו על־ידי מנח"י לשנת תש־

ס"ד (2003/04) הם:

בהשוו־ נמוכים  הללו  התעריפים 
משרד  שקבע  המומלצים  לתעריפים  אה 

החינוך.

ביקורת ופיקוח כספי

להדרכה  מחלקה  פועלת  במנח"י 
וביקורת כספים בבתי־ספר במערב העיר 
ובמזרחה. בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 
שא־ החשבונות  ביקורת  נדונה   1999/00
במז־ בבתי־הספר  לבצע  מנח"י  מורה 

העיר.  רח 
ה  ק י ד ב ה
 , ה ת ל ע ה
היתר,  בין 
מפב־ כי 
ממ־ בקרה  מנח"י  ערכה  לא   1998 רואר 

מבקרת  העיר.  במזרח  בבתי־הספר  שית 
עובד  לאלתר  למנות  המליצה  העירייה 
במזרח  בבתי־הספר  בביקורת  שיועסק 
לתפקיד  שמונה  העובד  במקום  העיר 
רואה־החשבון  גם  אותו.  ממלא  אינו  אך 

220 ש"חגני ילדים

150 ש"חבתי־ספר יסודיים

200 ש"חחטיבות ביניים

300 ש"חבתי־ספר על־יסודיים

תקציב החינוך למזרח העיר הוא 29% מתקציב מנח"י, אך 
שיעור התלמידים במזרח העיר הוא כ־35% מסך התלמידים
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משרד  מטעם  בעירייה  ביקורת  העורך 
הפנים כתב בדו"ח לשנת 2000 כי "בש־
ביקו־ בוצעה  לא  האחרונות  השנים  לוש 

בעיר  הערבי  המגזר  של  בבתי־הספר  רת 
מעקב  בדו"ח  בכוח־אדם".  מחסור  בשל 
הלימו־ בשנת  העירייה  מבקרת  שערכה 

בסוף  כי  דווח  זה  בנושא   2001/02 דים 
הביקורת,  משרת  אוישה   2002 פברואר 
וכי העובד החל בעבודתו. מנח"י הפיצה 
בסוף שנת 2002 מכתב בקרב כל מנהלי 
בנושא  והוראות  הנחיות  ובו  המוסדות 
נמצא  ושוב,  בתי־הספר.  חשבונות  ניהול 
על־ידי המבקרת כי בשנת תשס"ג נערכו 
הקיי־ בתי־הספר  מ־44  ב־12  רק  ביקורות 
לי־ נמצאו  שנבדקו  המוסדות  בכל  מים. 

קויים. לא מצאנו אם בידי מנח"י מנגנון 
למעקב או לתיקון הליקויים. 

שנים,  נמשך  הלקוי  הכספי  הפיקוח 
במערכת.  תקין  כספי  ניהול  הבטיח  ולא 
עד שנת תשס"ד לא נקבעו תעריפים ברו־

רים ואחידים לתשלומי אגרת השירותים 
בבתי־הספר ולא נקבעו כללים למתן הנ־

למנהלי  ממנח"י  שהועבר  במכתב  חות. 
בתי־הספר במרץ 2003 בעניין גביית הת־

(לא  הנחה  לתת  מותר  כי  נאמר  שלומים 
למתן  הקריטריונים  נקבעו  לא  פטור). 
בדי־ המותר.  ההנחות  ולשיעור  ההנחות 
אין  במנח"י  כי  גם  העלתה  המבקרת  קת 
נתונים על הסכומים שגבו מוסדות החי־

נוך מההורים, על שיעורי הגבייה ועל סוג 
ההנחות שניתנו.36 

סעיף "הדפסת ספרי
לימוד" מתוך תקציב מנח"י 

לחינוך במזרח ירושלים

מיותר לציין שכמעט כל סעיף בתק־
רבות  שאלות  עורר  על־ידינו  שנבדק  ציב 
והה־ הפיקוח  הכסף,  פיזור  לאופן  בנוגע 

ליכים התקינים. אחת הדוגמאות לעובדה 
שתקציב החינוך במזרח העיר אינו משקף 
הלימוד,  ספרי  סעיף  היא  המציאות  את 
עיריית  מבקרת  על־ידי  גם  בעיון  שנבדק 

ירושלים. 
מציי־ ומנח"י  החינוך  משרד  אנשי 
בהדפ־ ההשקעה  את  שנים  כמה  זה  נים 
להוזילם  לניסיון  כעדות  לימוד  ספרי  סת 
במזרח  בבתי־הספר  התלמידים  לטובת 
תלמידי  שנדרשים  המחיר  ואכן,  העיר. 
נמוך  הספרים  עבור  לשלם  העיר  מזרח 
לשי־ המחיר  נקבע  א'-י'  בכיתות  מאוד. 
שה שקלים לספר, ובכיתות י"א-י"ב לש־

מונה שקלים לספר. 
להדפסה המחודשת של הספרים שתי 
העובדה  היא  הראשונה  עיקריות.  סיבות 
שהספרים מגיעים מהרשות הפלסטינית, 
ומתנוסס עליהם סמלה של הרשות. מדי־

נת ישראל אינה מוכנה לספק לילדים את 
הספרים עם סמל הרשות, כיוון שכך יצ־

החינוך היא  טייר כאילו מי שאחראי על 
הרשות הפלסטינית (שוב – אף שישראל 
אינה אחראית ואינה מפקחת על תוכנית 
הלימודים). הסיבה השנייה היא העובדה 
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על־ידי  הנחשב  חומר  מכילים  שהספרים 
נגד  כהסתה  הישראלי  החינוך  משרד 
במ־ מצונזר  הזה  החומר  ישראל.  מדינת 

הלך ההדפסה המחודשת.
במנח"י עובד אדם שתפקידו לעבור 
על הספרים, בסיוע אחד מקציני הביקור 

הסדיר. 

ספרי  הוחלפו  האחרונות  בשנים 
הלימוד בהדרגה. בשנת תשס"א הוחלפו 
ספרי הלימוד לכיתות א' וו'. בשנת תש־

ס"ב הוחלפו הספרים לכיתות ב' וז'. מדי 
לשתי  חדשים  ספרים  כ־30  יוצאים  שנה 
כיתות נוספות. בשנת תשס"ג לא הוחלפו 
תשס"ד  ובשנת  וח',  ג'  לכיתות  הספרים 
ד'  לכיתות  ספרים  כמתוכנן  הוחלפו  לא 
וט', בשל חוסר תקציב. בשנת הלימודים 
שולמו  התקציב,  פירוט  לפי  הקודמת, 
עבור  לבתי־הדפוס  שקל  מיליון  שלושה 

הדפסה מחודשת. 
 2004 משנת  העירייה  מבקרת  דו"ח 
כספים  המערכת  מבזבזת  כיצד  מראה 
ביצועים  מוטעות,  החלטות  של  בשורה 
הספרים  הדפסת  פיקוח.  והעדר  לקויים 
נעשית  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 
בלוח־זמנים קצר ולעתים באיחור. בשנת 

ב־1  רק  הספרים  הדפסת  אושרה  תשס"ג 
הזמנת  יצאה  תשס"ד  בשנת  באוגוסט. 
ב־28.8.03),  (רק  רב  באיחור  העבודה 
ממשרד  לכך  תקציב  הועבר  שלא  משום 
התקציב  בהעברת  עיכוב  בשל  החינוך 
ממשרד החינוך. בגלל עיכוב זה, לא הו־

(כחודשיים   2003 אוקטובר  בסוף  דפסו 
הלי־ שנת  פתיחת  לאחר 
כנד־ הספרים  כל  מודים) 

הועברו  לא  וממילא  רש, 
זה  "בשלב  לבתי־הספר. 
התלמי־ הורי  רכשו  כבר 

באופן  רבים  ספרים  דים 
פרטי מהרשות הפלסטינית ומהחנויות", 
אפוא  "יוצא  העירייה.  מבקרת  דיווחה 
עבור  הכספית  מההוצאה  ניכר  שחלק 
במ־ שכן  לשווא,  היה  הספרים  הדפסת 

בספרים  שימוש  ייעשה  לא  השנה  הלך 
אלה".37

לבחון  הביקורת  המלצת  למרות 
מחדש אם ההוצאה הכספית הזו נדרשת, 
ואם כן, כיצד מבוצעים הפיקוח וההדפ־

סה לאור נסיון השנים האחרונות – דבר 
כסף  להזרים  ממשיכה  מנח"י  נעשה.  לא 
לצו־ עובדים  ומעסיקה  להדפסות מחדש 

העוסקים  אנשים  עם  משיחות  זה.  רך 
שנכון  עולה  ירושלים  במזרח  בחינוך 
כלל  הללו  מהספרים  נכבד  חלק  להיום, 
המחו־ ההדפסה  לבתי־הספר.  מגיע  אינו 

דשת אינה איכותית, ויש שיבושים רבים 
בכמה  בתוכנם.  והן  הספרים  בצורת  הן 

מדינת ישראל אינה מוכנה לספק לילדים ספרי 
לימוד עם סמל הרשות הפלסטינית, ומצנזרת 
קטעים הנחשבים בעיניה כהסתה נגד המדינה
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מה־ שונים  הספרים  מחירי  מבתי־הספר 
ההורים  רוב  העירייה.  שמפרסמת  מחיר 
קונים את הספרים ישירות מהרשות הפל־

סטינית. מרבית הספרים מגיעים באיחור 
כה גדול, עד כי אינם מחולקים כלל. כל 
זאת, בלי לגעת בשאלות כספיות ואחרות 

הנוגעות לתהליכי הפקת הספרים.

תשתית פיזית

המדינה  מבקר  התייחס   2002 בשנת 
ירוש־ במזרח  הכיתות  למצוקת  בקצרה 

"במסמך  בדו"ח:  נכתב  היתר  בין  לים. 
הפנימי שהכינה מנח"י ב־1989 (ר' לעיל) 
חינוך  במבני  חמור  מחסור  יש  כי  צוין 
במזרח העיר, וכי כמעט מחצית ממוסדות 
הלימוד של מערכת החינוך העירונית שם 
פועלים בדירות שכורות ובחדרים לא תק־
ניים ולא מתאימים. עיריית ירושלים הק־
צתה תקציבים לבניית מבני חינוך למגזר 
הערבי במזרח העיר (180 כיתות ב־1995 
המחסור  ב־1999).  נוספות  כיתות  ו־130 
מגזר  של  המיוחדים  והקשיים  בכיתות 
אך  רבות,  שנים  למנח"י  ידועים  היו  זה 
העי־ פעלה   2001 בשנת  רק  זאת  למרות 

רייה להכנת תוכנית אב למערכת החינוך 

הצר־ את  למפות  שאמורה  העיר,  במזרח 
לספקם.  דרכים  ולהציע  זו  במערכת  כים 
לחקר  ירושלים  מכון  של  נתונים  לפי 
בשנה  כיתות   52 בממוצע  נבנו  ישראל, 
בשנות התשעים, אך לפי נתוני העירייה, 
כיתות   445 רק  נבנו   2000-1988 בשנים 
במזרח העיר, 75% מהן נבנו בחמש הש־

את  מממנת  גם  העירייה  האחרונות.  נים 
עלות השכירות של כ־400 כיתות במזרח 
העיר.38 לפי נתוני העירייה משנת 2002, 
במערכת החינוך במזרח העיר חסרות כ־

נבנו   1999-1995 בשנים  כיתות.   1,000
אב  תוכנית  כיתות.   310
נמצ־ למערכת  [לבנייה] 

את בהכנה".39 
מעו־ נתונים  על־פי 
המח־ יותר,  דכנים 

כיתות   1,354 על  עמד   2005 בשנת  סור 
של  למחסור  להגיע  צפוי  הוא  וב־2010 
האב  תוכנית  בעת,  בה  כיתות.40   1,883
שהוכנה  העיר  במזרח  החינוך  למערכת 
והוגשה על־ידי מכון ירושלים לחקר יש־

ראל מונחת במשרדי העירייה כאבן שאין 
לה הופכין. 

שבמזרח  מצאה  העירייה  מבקרת 
העיר שורר מחסור גדול בכיתות לימוד. 
במזרח  חינוך  למוסדות  האב  "מתוכנית 
ירושלים שפורסמה בראשית 2003 עולה 
הער־ במגזר  התלמידים  אוכלוסיית  כי 

העירוניים,  בבתי־הספר  בירושלים,  בי 
גדלה בעשור האחרון בקצב של כשבעה 

ב־2010 צפוי המחסור במזרח העיר להגיע
ל־1,883 כיתות, אך בשנים 2005-2002 נסגרו 

יותר כיתות מאשר נבנו חדשות
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אחוזים בשנה".41 דו"ח עיר־עמים בנושא 
ליזום  "במקום  עדכניים:  נתונים  מציג 
לב־ כדי  ובנייה  לתקצוב  מואצת  תוכנית 
נות את 245 כיתות הלימוד הנדרשות על־

פי החלטת בית־המשפט (בעקבות עתירה 
הכיתות),  למצוקת  בנוגע  עיר־עמים  של 
חד־ לימוד  לכיתות  התקצוב  רמת  ירדה 

שקדמו  השנים  לעומת  ב־22%  שות 
 161 נבנו   2005-2002 בשנים  לפסיקה. 

הע־ החינוך  מערכת  עבור  לימוד  כיתות 
לפני  שהוקצו  כספים  בעזרת  (זאת  רבית 
פסיקת בית־המשפט ב־2000), אך באותה 
תקופה נסגרו 213 כיתות – אובדן של 52 
כיתות לימוד". מנתונים של מנח"י עולה 
תשס"ו  בשנת  הושלמו  כיתות   35 רק  כי 
הכנסת  של  המחקר  מרכז   42.(2005/06)
מצא גם כי בתכנונים של אוקטובר 2006 
קיימות  שהיו  לימוד  כיתות  "נעלמו" 55 

בתכנונים של נובמבר 43.2005
להערכת משרד החינוך, עלות בניית 
כ־500  היא  בתקן  העומדת  לימוד  כיתת 
האוצר,  משרד  נתוני  על־פי  שקל.  אלף 
לימוד  כיתות  לבניית  הארצי  התקציב 
שקל.44  מיליון  כ־349  הוא   2005 בשנת 
החינוך  משרד  העניק  התקציב  סמך  על 
להתחייב  הרשאה  המקומיות  לרשויות 

בחוזים לבניית כיתות לימוד חדשות בס־
לפי  כה.  עד  שקל  מיליון  כ־325  של  כום 
שולמו  בפועל   ,2005 ביולי  ה־7  נתוני 
מן  כ־32%  שהם  שקל,  מיליון  כ־129.5 
התקציב.45 חשוב לזכור כי משרד החינוך 
לר־ העומד  התקציב  בכל  משתמש  אינו 

שותו. במחצית הראשונה של שנת 2006 
בתקציב  כ־20%  של  תת־ביצוע  התגלה 
החינוך. תת־הביצוע בתקציב הוא תוצאה 
מדיניות  של 
של  קשוחה 
האו־ משרד 
המפקח  צר, 
ההו־ כל  על 

צאות, ושל חוסר המוטיבציה של פקידי 
שי־ למצוא  הציבור  נבחרי  ושל  הממשל 

זאת,  עם  לרשותם.  העומד  לכסף  מושים 
תת־הביצוע בתקציבים המיועדים למזרח 

העיר חמור הרבה יותר.46 
החי־ משרד  טוען  רשמיות  בתגובות 

נוך שהסיבות לבעיה הן סירוב התושבים 
בתי־ספר,  להקים  כדי  קרקעות  למכור 
ירוש־ במזרח  הלא־חוקית  הבנייה  היקפי 

לים והעדר רישום מדויק של בעלות על 
ציבו־ קרקע  לאתר  הקושי  ברם,  הקרקע. 

של  תוצאה  הם  הלא־חוקית  והבנייה  רית 
שאינן  הישראליות,  הרשויות  מדיניות 
הפ־ לאוכלוסייה  בנייה  היתרי  די  מקצות 
מהאדמות  שכ־35%  גם  מה  לסטינית,47 
הקמת  לצורך  הופקעו  ירושלים  במזרח 

ההתנחלויות היהודיות במזרח העיר.

משרד החינוך טוען כי התושבים במזרח העיר מסרבים 
למכור קרקעות כדי להקים בתי־ספר, אך בינתיים הופקעו 

35% מהאדמות במזרח ירושלים לטובת התנחלויות
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עיר־עמים  ארגון  של  חוקרים  ועוד: 
איתרו מגרשים פתוחים רבים שבעליהם 
בתי־ הקמת  לצורך  אותם  למכור  מוכנים 

ספר, אך משרד החינוך נמנע מלרכוש את 
המגרשים.48 באום־טובה, למשל, הטענה 
בדבר מחסור לקרקעות לבנייה הוכחשה 
וה־ ההורים  איגוד  יושב־ראש  על־ידי 

עבד־אלקארים  ירושלים,  במזרח  מורים 
מעמותת  קריימר  שרה  ועל־ידי  לאפי, 

עיר־עמים.49 
התוכנית  מעוכבת  בראס־אלעמוד 
לבניית 48 כיתות לימוד כבר שנים משום 
ששטחים שעשויים לשמש להקמת בית־

ההתנחלות  הרחבת  לשם  הופקעו  הספר 

E1 מעלי־הזיתים, כחלק ממימוש תוכנית
מירוש־ יהודי  טריטוריאלי  רצף  ליצירת 

לים ועד מעלה־אדומים.50
למח־ מודעת  שהיא  טוענת  העירייה 
מתפק־ אולם  העיר,  במזרח  בכיתות  סור 

דת בהקשר זה כקבלן של משרד החינוך. 
העיר  במזרח  פועלת  העירייה  כלומר, 
החי־ ממשרד  שמגיע  תקציב  באמצעות 
כש־ על  אחריות  לוקחת  אינה  ולכן  נוך, 

לים הנובעים ממחסור בתקציב.51
כדי  הנ"ל  בטענות  להתמקד  ראוי 
משתמשת  מנח"י  כיצד  יותר  טוב  להבין 
במגבלות הקיימות כדי להצדיק את הלי־

קויים בפעילותה.

חיילים סמוך לבית־הספר בענתה, מכוונים את נשקם לבית־הספר / צילום: ניב חכלילי, 2005
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מאו־ תוכניות מתאר  אין  להיום  נכון 
לתוכ־ (אישורים  ירושלים  למזרח  שרות 

ניות שכאלה לא ניתנו זה שנים בתואנות 
שנים  של  לעיכוב  שגורם  מה  שונות), 
כמעט  אין  כן,  כמו  בנייה.  אישורי  במתן 
למ־ שיתאימו  פנויות  פרטיות  קרקעות 

המדינה,  דווקא  גדולים.  ציבוריים  בנים 
המחזיקה בשטחים פנויים במזרח העיר, 
לצורכי  אותם  לשחרר  ממהרת  אינה 
מתאימה,  קרקע  כשמאותרת  וגם  בנייה, 
הב־ את  מעכבים  ומנח"י  החינוך  משרד 

נייה עליה במשך שנים. 
מגרשים  ואושרו  שנמצאו  לאחר 
תב"ע,  על־פי  ציבור,  לצורכי  הדרושים 

כרוכה  כזו  הפקעה  בהפקעתם.  צורך  יש 
החי־ משרד  גבוהים.  פיצויים  בתשלום 

חדשים  חינוך  מבני  הקמת  מממן  נוך 
אינו הוא  אולם  ותקציבו,  יכולתו  לפי 
המ־ לבעלי  ההפקעות  פיצויי  את  מממן 
לממן  מסוגלת  אינה  העירייה  קרקעין. 
בעצמה את ההוצאות הגדולות הכרוכות 
בתי־ספר  בניית  לצורך  שטחים  בהפקעת 

וגני ילדים. 
העירייה  מועצת  אישרה  "ב־30.5.02 
מיליון  חמישה  בסך  רגיל  בלתי  תקציב 
לשם  העיר  במזרח  פינויים  למימון  שקל 
ששול־ הפיצויים  חינוך.  מוסדות  הקמת 

מו עבור קרקעות שהופקעו לצורך בניית 

ילדים מבית־הספר בענתה נמלטים מגז מדמיע שירו חיילים / צילום: ניב חכלילי, 2005
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בתי־ספר במזרח העיר בחמש השנים הא־

מחלקת  נתוני  על־פי  מסתכמים,  חרונות 

הנכסים, ב־1,410,000 דולר (6,419,620 

נוסף  ב־2002).  הדולר  שער  לפי  שקל, 

רישום  לצורכי  תוכנית  להכין  יש  כך  על 

עלות  הפרויקטים.  לכל  כמעט  (תצ"ר) 

לפרויקטים  כאלה  תוכניות  של  הכנתן 

המתוכננים במזרח העיר נאמדת בעשרות 

אלפי שקלים".52 

המצב  להנצחת  ספציפית  דוגמה 

הנוכחי אפשר למצוא בעניינם של תושבי 

שה־ כפי  ירושלים,  במזרח  תל־סוואחרה 

ציגו את הדברים בעצמם:

לפני  הגיעו  תל־סוואחרה  "תושבי 

ארבע שנים להסכמה עם הוואקף על הק־

צאת קרקע שבבעלותו, בשכונת אום־ליי־

סון, לבניית שני בתי־ספר חדשים. ביולי 

השכונות  של  ההורים  ועד  קיבל   2003

מכתב מיהודית שלוי, מי שהיתה אז מנ־

הלת מנח"י, שבו נאמר כי ועדת הכספים 

של העירייה אישרה את בנייתם של שני 

בתי־ספר על הקרקע שניתנה, אלא שמאז 

בשל  בשטח.  פעולה  שום  נעשתה  לא 

הקרקע  את  להסב  הוואקף  איים  העיכוב 

החיילים לאחר ירי הגז אל עבר ילדי בית־הספר / צילום: ניב חכלילי, 2005
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למטרות אחרות". 
מנח"י  מנהל  כתב   2005 בינואר 
החדש, בן־ציון נמט, לוועד ההורים: "אין 
לעירייה כל כוונה להתעלם מהבטחותיה 
מתכנן  ציבור  למבני  האגף  לתושבים. 
שני בתי־ספר. בית־ספר לבנות – התחילו 
כבר בתוכניות עבודה של בית־הספר. אם

החינוך,  ממשרד  לבינוי  תקציב  יתקבל 
בית־ספר  זו.  בשנה  עוד  תתחיל  הבנייה 
בשל  מעט  התעכב  התכנון   – לבנים 
בקשת משרד החינוך להתאים את הפרו־
גרמה להנחיות דו"ח דוברת. לאחר שנת־

קבל אישור משרד החינוך, הליך התכנון 
ממשיך".

האחרונות  בשנים  המכתבים  חילופי 
בין תושבי תל־סוואחרה לעירייה כוללים 
הלימו־ שנת  בתחילת  עמודים.  עשרות 

לא  שדבר  שנוכחו  לאחר  דים 2005/06, 
השתנה, החליטו התושבים להשבית את 
בעניינם.  הסחבת  על  במחאה  בתי־הספר 
השת־ ירושלים  במזרח  תלמידים   8,200
שהסיבה  ציינו  השובתים  בשביתה.  תפו 
לשביתה היא "52 ילדים בכיתה, לימודים 
בשתי משמרות, כיתות לימוד במקלטים, 
ארבע שעות לימודים ביום – תנאים של 
ישראל". השובתים  בבירת  שלישי  עולם 
בשכונת  כי  וציינו  העירייה  לראש  כתבו 
חד־ תשתיות  יש  הסמוכה  ארמון־הנציב 
לקי־ קץ  לשים  וביקשו  ומשופרות,  שות 

למחרת  כבר  המתמשכים.  ולאפליה  פוח 
התערבה מנכ"לית משרד החינוך אז, רו־

נציגי  עם  פגישה  קיימה  היא  תירוש.  נית 
מת־ היא  שבו  מכתב  והוציאה  העירייה 

בית־ספר  לבניית  תקציב  להעביר  חייבת 
ולפעול  כיתות)   18) באום־לייסון  לבנות 
בבתי־הספר  הפיזיים  התנאים  לשיפור 
להדגיש",  מבקשת  "אני  העיר.  במזרח 
האפ־ בהקדם  יפעל  משרדנו  "כי  כתבה, 

שרי למימוש ההסכמות שגובשו היום... 
בתי־ שתלמידי  מצפה  אני  האמור,  לאור 

הספר השובתים יחזרו כבר מחר לספסל 
הלימודים".53

ועד ההורים במזרח ירושלים ממשיך 
בשנת  נוספת  שביתה  ושוקל  במאבק, 

תשס"ז (2006/07).54
מבקרת העירייה מסכמת את המצב: 
הג־ המאמץ  למרות  הנוכחיים,  "בתנאים 

הערבית  החינוך  במערכת  המושקע  דול 
התלמי־ כל  בקליטת  קושי  יש  העירונית, 

החינוך  למערכת  לעבור  המבקשים  דים 
הנבנות  הכיתות  שמספר  אף  העירונית. 
הערבי  במגזר  העירוניים  בבתי־הספר 
בעיר בשנים האחרונות הוא כ־50 כיתות 
בשנה בממוצע, נמצא כי המחסור הצפוי 
בכיתות תקניות בגני הילדים ובבתי־הספר 
יגיע בשנת 2005 ל־1,354 כיתות, ובשנת 
2010 ל־1,883 כיתות (לגבי כיתות קדם־
חובה עד י"ב + חינוך מיוחד). ההתייח־
אחרות  כיתות  תקניות.  לכיתות  היא  סות 
לא  למשל)  שכורים,  במבנים  (המצויות 
נכללות בחישוב זה. בשנים 2002-1995 
בנתה העירייה, על־פי הרשאות של משרד 
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החינוך, כ־370 כיתות במזרח העיר (מספר 
דומה של כיתות נבנה בתקופה המקבילה 

במערב העיר)".55 
עיריית  שפירסמה  עדכניים  מנתונים 
ירושלים ב־2006 עולה כי רק 125 כיתות 

מתוכננות לבנייה בשנים הבאות.56

פתרונות יצירתיים

המחסור  עם  להתמודד  לנסות  כדי 
לנקוט  העירייה  נאלצת  בכיתות  החמור 
פתרונות "ביניים", כהגדרת מבקרת העי־

רייה, בניסיון לקיים מראית עין של החלת 
חוק לימוד חובה על כל ילדי מזרח העיר. 
מבנים,  שכירת  כוללים  אלה  פתרונות 
שמת־ (תלמידים  שנייה  משמרת  הפעלת 

אחר־הצהריים,  הלימודים  יום  את  חילים 
בכי־ השתמשו  אחרים  שתלמידים  לאחר 

תות בשעות הבוקר), הצבת מבנים ניידים 
(מנ"דים) ואישור להפעלת מוסדות חינוך 
מוכרים שאינם רשמיים. לכל אחד מהפ־

תרונות האלה יש חסרונות משמעותיים, 
שמשמעותם פגיעה באיכות החינוך הני־

במזרח  מנח"י,  נתוני  לפי  לתלמידים.  תן 
העיר קיימים 108 מבנים המשמשים בתי־

ספר. מתוכם 46 תקניים ו־62 לא־תקניים. 
מגורים  מבני  הם  הלא־תקניים  המבנים 
קשה  לימוד.  לכיתות  והוסבו  שנשכרו 
לאמת את נתוני העירייה כיוון שגם בתי־

הספר המוכרים (שאינם נכללים במערכת 
הרשמית) שוכנים במבנים שכורים. 

כי  העלתה  העירייה  מבקרת  בדיקת 
עלות דמי השכירות השנתיים מסתכמת, 
 ,2003 לשנת  התקציב  ספר  נתוני  על־פי 
העי־ מבקרת  דו"ח  שקל.  מיליון  בכ־10 

תשס"ג  הלימודים  "בשנת  קובע:  רייה 
במערכת  השכורות  הכיתות  מספר  הגיע 
הממו־ לדברי  לכ־400.  הרשמית  החינוך 
שוכרת  שהעירייה  לפני  הנכסים,  על  נה 
מבנה, המחלקה לפיקוח על הבנייה בוד־

קת אם הוא נבנה בהיתר ואם לא נעשו בו 
עבירות בנייה. בשל הגידול המתמיד במ־

ספר התלמידים, גם בבתי־הספר התקניים 
ספריות  הספח (מעבדות,  חדרי  מנוצלים 
מבני  כיתות.  כחדרי  מחשבים)  וחדרי 
בתי־הספר שבנתה העירייה הם מודרניים 
המקוב־ בסטנדרטים  ועומדים  ומרווחים 
לים גם במערב העיר. לעומת זאת, תמו־

שבהם  השכורים  המבנים  בכל  המצב  נת 
ראס־אלעמוד  (בשכונות  הביקורת  היתה 
חדרי  נמצאו  במיוחד.  קשה  וסוואחרה) 
גדול,  תלמידים  מספר  עם  קטנים  לימוד 
שילוב היוצר צפיפות גדולה בכיתות (יל־

דים ללא שולחן כתיבה או שולחן שנועד 
כיתות  חדרי  שלושה),  ומשמש  לשניים 
חצ־ בחצר,  שירותים  חדרי  חלונות,  ללא 
משפחות  בכלל,  אם  מאוד,  קטנות  רות 
הי־ החוק  ועוד".57  מבנה,  באותו  הגרות 
להיות  צריך  תלמיד  שלכל  קובע  שראלי 
שטח של 120 ס"מ, אך בבתי־הספר במ־

שטח  תלמיד  לכל  מוקצה  ירושלים  זרח 
של 50 ס"מ.58
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הוא  מבנים  שכירת  של  הפתרון 
המצי־ כורח  הוא  אך  מאוד,  "בעייתי 
ומוסי־ העירייה  מבקרת  כותבת  אות", 

אינם  אלה  מבנים  הדברים,  "מטבע  פה: 
ולמ־ חינוך,  מוסדות  לשמש  מתאימים 

לעשות  אי־אפשר  קלות,  התאמות  עט 
בתי־הספר  במרבית  זה.  בעניין  הרבה 
התנ־ שכורים  במבנים  הנמצאים  והגנים 
אים ירודים ויש בעיות בטיחות חמורות.

והצבת  שנייה  משמרת  הפעלת  גם 
אר־ פתרונות  הן  שונים  באתרים  מנ"דים 

הפ־ מספקים.  ובלתי  רצויים  לא  עיים, 
גם אך  ביותר,  והמוצלח  הטבעי  תרון 

ולבנות  לתכנן  הוא  יותר,  והאטי  הארוך 
בתי־ספר תקניים על אף כל הקשיים שנ־

מנו לעיל".59
הערבי  החינוך  לקידום  הקואליציה 
הטי־ את  לדרוש  כדי  שקמה  בירושלים, 

במערכת  בכיתות  המחסור  בבעיית  פול 
לזכויות  והאגודה  העיר,  במזרח  החינוך 
החי־ מערכת  עוד  שכל  ציינו  האזרח 

את  לקלוט  מסוגלת  אינה  הרשמית  נוך 
על  חלה  העיר,  במזרח  התלמידים  כל 
שכר את  לשלם  החובה  ישראל  מדינת 
פר־ במסגרות  התלמידים  של  הלימוד 

טיות, ושחובה זו אף הוכרה בעבר על־ידי 
בית־המשפט העליון.60

תנאים נאותים ללימוד

של  משמעותן  את  להדגיש  חשוב 
העי־ מבקרת  שהעלתה  מהנקודות  כמה 

המושכרים  במבנים  בבתי־הספר  רייה. 
מי־ לימודים  רמת  שיאפשרו  תנאים  אין 
הלי־ רמת  על  ההשלכות  ראויה.  נימלית 

שערכנו  מסיורים  לכת.  מרחיקות  מודים 
נוב־ בין  בתי־ספר  מ־15  ביותר 

עלתה   2006 לינואר   2005 מבר 
לא  דבר  מאוד;  קשה  תמונה 
המבקרת.  דו"ח  מאז  השתנה 
נוהלי משרד החינוך קובעים כי 
תל־  40-20 יהיו  תקנית  בכיתה 

לכל  התקני  הלימוד  חדר  שטח  מידים.61 
ובחי־ בחינוך היסודי הוא 49 מ"ר  כיתה 

נוך העל־יסודי 53 מ"ר.62 מובן שהתנאים 
שנקבעו על־ידי משרד החינוך אינם מת־

קיימים במבנים המושכרים. 
לפי דו"ח המבקרת, בשנת 2002 נמ־

צאו כ־40% מהכיתות במזרח העיר בלתי 
שבטיחו־ במבנים  בתי־ספר  ויש  תקינות, 

תם לא נבדקה מעולם.63 
ובתי־ בבתי־שימוש  מחסור  מצאנו 

ילדים  לבניין.  מחוץ  הנמצאים  שימוש 
נאלצים להמתין בקור ובגשם, לחץ המים 
כאלו)  נמצאו  (אם  ובברזיות  בשירותים 
נמוך ביותר. בבתי־ספר רבים אין מגרשי 

בתי־מגורים מוסבים לכיתות לימוד, 
כך שהצפיפות בכיתות גדולה, אין בהן 

חלונות, שירותים בחצר ועוד
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מפוזרת  רבים  למבנים  מסביב  משחקים. 
פסולת ובה גם גושי בטון וברזילים. המ־

בחדרים  צרים,  החדרים  ופתחי  סדרונות 
בלי  חלונות  שיש  או  חלונות,  אין  רבים 
סורגים. במרבית הכיתות הילדים יושבים 
בצפיפות רבה. מטבחים וחדרי שינה הו־

יוכלו  כיצד  ברור  לא  לימוד.  לחדרי  סבו 
במקרה  חירום.  במקרה  מהכיתות  לצאת 
עלולים  הללו  המבנים  כל  שריפה,  של 
מהמבנים  בכמה  אש.  למלכודות  להפוך 
לא עבד החימום, והתלמידים נותרו במ־

עיליהם. 

בע־ נמצאת  בכיתה  הילדים  צפיפות 
תש"ן  שנת  מאז  האחרונות.  בשנים  לייה 
הת־ מספר  עלה   2006 ועד   (1989/90)
והמו־ הרשמיים  בבתי־הספר  למידים 

ירושלים  במזרח  רשמיים  שאינם  כרים 
עלה  הכיתות  שמספר  בעוד  ב־185%, 
בכיתות  הצפיפות  כלומר,  ב־166%;  רק 

עלתה ב־64.7%
לפי נתוני עמותת עיר־עמים, 151 כי־

תות לימוד בחינוך הציבורי במזרח העיר 
אך   ,2005-2000 בשנים  לבנייה  תוקצבו 
התקצוב  על  נתונים  אין  החינוך  במשרד 
משרד  בפועל.  הבנייה  על  לא  וגם  הזה 
החינוך טוען כי תוקצבו לבנייה 300 כי־

אינו  הוא  אך   ,2006-2000 בשנים  תות 
בפועל.  נבנו  לימוד  כיתות  כמה  מפרט 
רק 32%  כי  עולה  החינוך  משרד  מנתוני 
בשלבים  הם  כיתות  לבניית  מהחוזים 
מתקדמים, ומכך ניתן להסיק כי פחות מ־

100 כיתות נבנו עד כה, מתוך 245 כיתות 
שבג"ץ קבע כי יש לבנות.65

מנהלת בית־הספר שועפאט בנות ב', 
מקצה  מנח"י  כי  מספרת  חלאק,  מייסון 
שוטף.  לניהול  בשנה  שקל  אלף   24 לה 
את  לקיים  צריכה  היא  הזה  הסכום  עם 
מחשבים,  אין  מעבדות,  אין  בית־הספר. 
שיעורי  אין 
עד  אמנות. 
שע־ השנה 
סיפקה  ברה 
ה  י י ר י ע ה
ארוחות חמות, אבל השנה נאלצה חלאק 
אותן,  לאכול  מקום  אין  עליהן;  לוותר 
וההתארגנות מבזבזת זמן לימוד יקר. גם 
כך יש מחסור בשעות הוראה. מפקח של 
לבית־ לפעם  מפעם  מגיע  החינוך  משרד 

הגדרת  מאוד.  מוגבל  הוא  אבל  הספר, 
והדרכה  מעקב  ליווי,  היא  שלו  התפקיד 
מחוץ  הדברים  שאר  ולמורים.  למנהלים 

לתחום אחריותו.66 
במזרח  ההורים  ועדי  מראשי  אחד 
בג"ץ  שבו  למצב  "הגענו  מספר:  העיר 
כי־  245 לבנות  החינוך  משרד  את  חייב 

ושום  שנים,  ארבע  עברו  חדשות.  תות 
נות־ השופטים  בשטח.  השתנה  לא  דבר 

בבניינים אחדים הבטיחות לא נבדקה מעולם. פסולת 
ובה גושי בטון וברזילים מפוזרת סביב המבנים. הכיתות 

עשויות להפוך למלכודות אש בשעת שריפה
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אטימות.  של  תחושה  קצת  לפעמים  נים 
על  האחריות  את  זורק  החינוך  משרד 
תק־ אחריות  שזו  טוענת  ומנח"י  מנח"י, 

בין  נופל  וזה  החינוך,  משרד  של  ציבית 
בשטח  המצוקה  הילדים.  על  הכסאות, 
נחש־ ושועפאט  בית־חנינא  מאוד.  קשה 

בות רצף גיאוגרפי אחד. בבית־חנינא יש 
קודם  לבנים.  אחד  יסודי  בית־ספר  היום 
פתי־ עם  אבל  ויסודי,  ביניים  חטיבת  היו 
העבירו  החדש,  התיכון  בית־הספר  חת 
היסודי  בית־הספר  לשם.  החטיבה  את 

עם  מיד  שנה,  כל  לחלוטין  מתמלא  הזה 
חטיבת  של  הכיתות  את  הרישום.  מועד 
הביניים שהעבירו מילאו בתלמידי יסודי 
לבנות  אחד  יסודי  בית־ספר  יש  נוספים. 
מבנים  בארבעה  שוכן  הוא  בבית־חנינא. 
בו  לומדות  מזה.  זה  המרוחקים  נפרדים 
כ־600 תלמידות. בית־הספר חט"ב תיכון 
בית־ספר  זהו  שעברה.  בשנה  נפתח  בנים 
חדש בשם איבן־חלדון, לומדים בו 1,400 
היחיד  הרשמי  התיכון  והוא  תלמידים 
שיש. אין חטיבת ביניים ולא תיכון רשמי 

מיכלי גז מדמיע שאסף מנהל בית־הספר בענתה / צילום: ניב חכלילי, 2005
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שני  יש  בשועפאט  בבית־חנינא.  לבנות 
לבנות.  שניים  לבנים,  יסודיים  בתי־ספר 
מכיל  לבנות  היסודיים  מבתי־הספר  אחד 
גם חטיבת ביניים. יש תיכון אחד לבנים. 
מסוגלת  לא  הבנות  של  הביניים  חטיבת 
והמצוקה  היסודי,  בנות  כל  את  לקלוט 
אחד  בנים  יסודי  שנים.  כבר  נמשכת  הזו 
קיים במבנה חצי רשמי. לבנים ב' יש שני 
מבנים שכורים, לבנות א' יש בניין ראשי 
ושני בניינים שכורים. לבנות ב' יש בניין 
מגורים שכור. המצוקה של שועפאט נו־
והתלמי־ מהתלמידים  שרבים  מכך  בעת 

שועפאט,  הפליטים  ממחנה  מגיעים  דות 

ומראס־חא־ מדאחיית־אלסאלם  מענתה, 
מיס. במקומות הללו אין בית־ספר רשמי. 
כולם מגיעים לשועפאט, ומטבע הדברים 

זה יוצר לחץ ומחסור במקום".67
מלבד השאלה כיצד יכול ילד ללמוד 
בתנאים כאלה, כדאי לבדוק כמה סכנות 
כותלי  בין  כשהם  הילדים  בפני  עומדות 
תל־ בקרב  הילדים  שיעור  בית־הספר. 

(בעלי  המדינה  ברחבי  פלסטינים  מידים 
שנפצעו  בשנת 2004  ישראלית)  אזרחות 
ונזקקו לטיפול חובש או רופא היה 63%. 
 50.4% של  פציעה  שיעור  לעומת  זאת, 
התל־ שיעור  יהודים.  תלמידים  בקרב 

מיון  בחדר  שטופלו  הפלסטינים  מידים 
ביותר  חמורה  פציעה  בשל   2002 בשנת 
היהודים:  התלמידים  משיעור  גבוה  היה 
12.4% לעומת 68.8.8% אין נתונים לגבי 
ירוש־ במזרח  החינוך  במערכת  פציעות 

לים.

משמרת שנייה

הלי־ בשנת  מנח"י,  של  הערכה  לפי 
ילדים  כ־1,200  לומדים  הנוכחית  מודים 
ירו־ במזרח  השנייה  המשמרת  במתכונת 
ובסילו־ בסוואחרה  (בצור־באהר,  שלים 

כתוצאה  אן) 
ר  ו ס ח מ ה מ
לפי  בכיתות. 
מבק־ דו"ח 

העירייה  רת 
הלו־ התלמידים  מספר  משנת 2003/04, 

מדים במשמרת שנייה גבוה מ־69.1,300
השנייה  למשמרת  המתנגדים  בין 
וה־ ההורים  המנהלים,  המורים,  נמצאים 

שמתחילים  התלמידים  עצמם.  תלמידים 
עצמם  את  מוצאים  בצהריים  רק  ללמוד 
ההו־ הלימודים.  תחילת  עד  מעש  חסרי 

על  לפקח  יכולים  אינם  העובדים  רים 
להתר־ מתקשים  התלמידים  מעשיהם. 

חמים,  בימים  במיוחד  הללו,  בשעות  כז 
והמורים כבר עייפים מלימודי המשמרת 
הראשונה. התוצאות הן שיעור גבוה יותר 
בקליטת  קשיים  תלמידים,  נשירת  של 

יותר מ־1,300 ילדים לומדים במתכונת משמרת שנייה, 
בשעות שבהן קשה להם להתרכז, מה שיוצר תופעות של 

ונדליזם, אלימות וסיכון הילדים בשעות הבוקר
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החומר ובריכוז. המשמרת השנייה מובי־
אלי־ ונדליזם,  של  בתופעות  לגידול  לה 
מות וסיכון של הילדים המסתובבים בש־

עות הבוקר ללא השגחה. במשרד החינוך 
ובמנח"י מודים שמתכונת הלימודים של 

המשמרת השנייה יוצרת בעיות רבות.

מוכרים לא־רשמיים

יותר מ־10,000 ילדים לומדים בבתי־
במזרח  רשמיים  שאינם  מוכרים  ספר 
בכל  ילדים  אלף  כ־65  מתוך  ירושלים, 
רישוי  על  שם.  השונים  החינוך  מוסדות 
בתי־הספר הללו אחראי אגף חינוך מוכר 
המדדים  החינוך.  במשרד  רשמי  שאינו 
לקבלת רישיון בית־ספר במזרח ירושלים 
זהים לאלה שלהם כפופים בתי־הספר הר־
המו־ בתי־הספר  תקצוב  במדינה.  שמיים 

כרים ממומן על־ידי משרד החינוך ונקבע 
לפי מספר התלמידים הלומדים בהם (עד 
במוסד  לתלמיד  הקבוע  מהתשלום   85%
המוסדות  בין  המהותי  ההבדל  רשמי). 
הר־ למוסדות  רשמיים  שאינם  המוכרים 
שמיים הוא שהמוסדות הלא־רשמיים מו־

פרטיים  גורמים  על־ידי  ומופעלים  קמים 
הישר־ החינוך  שר  עמותות).  רוב  (על־פי 
אלי רשאי לפטור את המוסדות הלא־רש־

מיים מכללים הנוגעים לתוכנית הלימוד, 
לתנאי הלימוד ולעניינים כספיים שונים.

הזה  המסלול  בהמשך,  שיובהר  כפי 

מאח־ להתנער  החינוך  למערכת  מאפשר 
ריות להעמדת מוסדות חינוך תקניים ור־

לחסוך  גם  כמו  התושבים,  לרשות  אויים 
בהוצאות. 

בי־ בדו"ח  מותחת  העירייה  מבקרת 
מול  העירייה  התנהלות  על  חריפה  קורת 
מציינת  המבקרת  המוכרים.  המוסדות 
לעצ־ להרשות  יכולה  אינה  העירייה  כי 

מה לייעד לבית־ספר מבנה מגורים שלא 
אושר חוקית. ייעוד מבנה מגורים לבית־

ספר הוא בעייתי גם כאשר הדבר מבוצע 
העי־ על־ידי  הנתמך  שלישי  גורם  על־ידי 

שאינו  מוכר  בית־ספר  זה,  (במקרה  רייה 
רשמי).70 

מרבית המוסדות ה"מוכרים" (86%) 
העי־ לטענת  בשנים 2006-2000.  הוקמו 

פתיחת  ומעודדת  מאפשרת  היא  רייה, 
פרטיים  גורמים  על־ידי  כאלה  מוסדות 
הקשה  הכיתות  למצוקת  נוסף  כפתרון 
העירייה  הרשמית.  העירונית  במערכת 
שעסקו  בבג"ץ  בדיונים  גם  זאת  הזכירה 
בנושא, תוך ציון העובדה שהיא מעדיפה 
את מערכת החינוך הרשמית ונעזרת בגו־

אין  שבהם  במקומות  רק  הפרטיים  רמים 
ברשותה פתרונות מתאימים.71

מוכר  בית־ספר  של  הכלאיים  פתרון 
באמ־ לפעול  לעירייה  מאפשר  לא־רשמי 
צעות קבלני משנה, ששוכרים מבנים פר־

כך  חינוך.  מוסדות  בהם  ומפעילים  טיים 
נחסכים מיליוני שקלים של תכנון, בנייה, 
רשמיים.  בתי־ספר  של  והקמה  שכירות 
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התנערות  מאפשרת  גם  הזו  ה"הפרטה" 
גם  הללו,  לבתי־הספר  ישירה  מאחריות 
לגבי החומר הנלמד בהם וגם לגבי מצבם 

הפיזי של הלומדים בהם.
לפי מנח"י, במזרח העיר פועלים 21 
אבל  רשמיים,  שאינם  מוכרים  בתי־ספר 
שאינו  מוכר  לחינוך  האגף  של  בתשובה 
האחראי  שהוא  החינוך,  במשרד  רשמי 
לבתי־ הפעלה  רשיונות  למתן  הבלעדי 

מוסדות   13 שרק  נכתב  האלה,  הספר 
כאלה פועלים במזרח העיר. לעומת זאת, 
של  הרשמית  החינוך  מוסדות  ברשימת 
שלו  באתר  גם  שמופיעה  החינוך,  משרד 
באינטרנט, מופיעים לא פחות מ־36 בתי־

ספר תחת ההגדרה "מוכר שאינו רשמי". 
הסתירה הזו צוינה גם בפרסום מרכז המ־

חקר של הכנסת.72

הלא־רשמיים  המוכרים  בתי־הספר 
שייכים לעשרות גופים פרטיים, השונים 
מאוד זה מזה ביכולותיהם ובמטרותיהם. 
מהם  יש  אחת.  מקשה  בהם  לראות  קשה 
הצ־ שלא.  ויש  מההורים  כסף  שלוקחים 

נמוכה  הללו  בבתי־הספר  בכיתות  פיפות 
הרשמיים,  בבתי־הספר  מהצפיפות  מעט 
אך קצב הגידול של הצפיפות גדול לאין 
בצפיפות  הכולל  הגידול  קצב  שיעור. 

רשמיים  (בבתי־ספר  הלימוד  בכיתות 
 0.4% הוא  רשמיים)  שאינם  ובמוכרים 
שאינם  המוכרים  בבתי־הספר  אך  בשנה, 
רשמיים הצפיפות עולה בקצב של 7.8% 
הצפיפות  האלה,  הנתונים  לפי  בשנה. 
רשמיים  שאינם  המוכרים  בבתי־הספר 
בבתי־הספר  הצפיפות  את  לעבור  אמורה 

הרשמיים כבר ב־73.2008
האי־ אומר  לגמרי",  פרוץ  שוק  "זה 

חדאר.  אבו  מחמוד  שועפאט,  של  מאם 
בג־ העיר  במזרח  שמרוויחים  "העסקים 

על  פיקוח  שום  אין  בתי־הספר.  הם  דול 
בבוקר  בתשע  תבוא  איתם.  שקורה  מה 
מחוץ  מסתובבים  ילדים  כבר  ותראה 

לבתי־הספר".
הורה לתלמיד בבית־ספר מוכר שאי־

רמות  הבדלי  כאן  אומר כי "יש  רשמי  נו 
משלם  אני  ברורים. 
לשנה  דולר   1,200
על הילד שלי לבית־
הספר, וזה לפני הס־

וחוגים  וביגוד  עות 
וטיולים. תחשוב שיש לי שלושה ילדים. 
בית־הספר מקבל סבסוד ממשרד החינוך. 
כסף,  לוקחים  שלא  מוכרים  בתי־ספר  יש 
בתי־הספר  של  כמו  שלהם  המצב  אבל 
והילדים  והזנחה  אלימות  יש  הרשמיים: 
הילדים  את  אשלח  לא  אני  לומדים.  לא 

שלי לשם".74
המו־ בבתי־הספר  לתלמידים  הורים 

רב  זמן  זה  מתריעים  העיר  במזרח  כרים 

קיומם של בתי־ספר מוכרים שאינם רשמיים 
מאפשר לעירייה להתנער מהאחריות לפיקוח על 

החומר הנלמד ועל מצבם הפיזי של בתי־הספר
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הק־ והתנאים  הירודה  החינוך  איכות  על 
שים. רבים מהם חוששים להיחשף. "אין 
באים  פשוט  הילדים  סתם,  זה  לימודים, 
התי־ על  הורה  מספר  בכיתות",  ויושבים 

כון הלא־רשמי שבו לומד בנו.75 "דיברנו 
עם ההנהלה, אבל הם רוצים כסף. זה מה 
שמעניין אותם. מתחילת השנה לא מצאו 

אין  מעבדה,  אין  לפיזיקה,  מורה  עדיין 
אמון  אין  לתלמידים  מחשבים.  מספיק 
בהנהלת בית־הספר. ככה אי־אפשר ללמד. 
בשנה הבאה הרבה הורים רוצים לשלוח 
את התלמידים שלהם מחוץ לכפר. ההו־

רים לא יודעים מה לעשות. שלחנו מכתב 
שבית־ לנו  אמרו  הם  החינוך.  למשרד 

שמפעילה  למכללה  ושייך  פרטי  הספר 
אותו. המפקח חייב להיות מהעירייה או 
ממשרד החינוך, אבל למכללה יש מפקח 
משלה, שבא ואומר שבית־הספר בסדר".

לסוגיית  התייחסה  העירייה  מבקרת 
רש־ שאינם  המוכרים  החינוך  מוסדות 

מיים והפיקוח עליהם. לפי ממצאיה, לא 
בכל המקרים היה תיאום מוקדם ושיתוף 
כמו  הפרטי.  לגורם  העירייה  בין  פעולה 
כן, היא ציינה שבחלק מהמקרים המוסד 
ומ־ מקצועיים  שיקולים  לפי  נפתח  לא 

תוך ראייה מערכתית, ושמערכת היחסים 

לגורמים  העירייה  בין  הזאת  המעורפלת 
בלא  שנים  כמה  כבר  קיימת  הפרטיים 

שהוסדרה באופן רשמי.76 
מבתי־הספר  בכמה  המורים  "את 
ושוכרים  שנה  כל  מפטרים  המוכרים 
אומר  קביעות",  מהם  למנוע  כדי  מחדש 
איש חינוך פלסטיני ממזרח העיר. "חדרי 
אין,  מעבדות  אין,  מחשבים 
פי־ אין,  הדרכה  אין,  תנאים 

עם  נגמור  שלא  עד  אין.  קוח 
בכיתות,  המצוקה  של  הבעיה 
זה מה שיקרה. אתה כל הזמן 
ואתה  בתי־ספר  קיום  על  במאבק  מרוכז 
הב־ הלימודים.  של  הרמה  את  מזניח 

מתקיפים את  אנחנו  הזמן  עיה היא שכל 
משרד החינוך שאין מספיק בתי־ספר, אז 
מה פתאום שנמנע ממנו הקמת בתי־ספר 
הפלונטר  זה  רשמיים?  שאינם  מוכרים 
האישו־ והעירייה.  החינוך  משרד  עם 

גם  חלק,  זורמים  מוכרים  לבתי־ספר  רים 
למשרד  ואין  ברמה,  לא  שהם  לבתי־ספר 
החינוך זמן לבדוק, לראות. אני האמנתי 
שאם כמה מבתי־הספר הפרטיים שלקחו 
שכר לימוד גבוה יקבלו את הסבסוד של 
לפחות  למוכרים,  ויהפכו  החינוך  משרד 
בפועל,  הלימוד.  שכר  של  הוזלה  נראה 
לצערי, זה לא קורה. זה מה שחורה לנו. 
הם יכולים לתת רמה יותר טובה ולהוריד 

את שכר הלימוד".
הקהילתי  מהמינהל  ואתד  חוסאם 
נמ־ שבו  המלכוד  את  מסכם  בבית־חנינא 

המורים בכמה מבתי־הספר המוכרים 
שאינם רשמיים מפוטרים מדי שנה ונשכרים 

מחדש, כדי למנוע צבירת ותק
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עדיפויות,  סדרי  "יש  התושבים:  צאים 
לא  עדיין  המוכרים,  לבתי־הספר  ובנוגע 
נבקש  אם  זה.  את  לבדוק  אפילו  הגענו 
לסגור אותם עכשיו בגלל כל האי־סדרים, 
נז־ יש  התלמידים.  יהיו  מזה  שייפגע  מי 

שאי־אפשר  וכאלה  לסבול  שאפשר  קים 
יהיה  שהילד  מעדיפים  ההורים  לסבול. 

מקום.  לו  יהיה  שלא  מאשר  בבית־הספר 
מתחבטים  הזמן  כל  שאנחנו  הדילמה  זו 

בה". 
של  העמדות  בין  סתירה  יש  פניו  על 
הא־ לגבי  החינוך  משרד  לעמדות  מנח"י 

שאינם  המוכרים  בתי־הספר  על  חריות 
בתי־הספר  על  לפיקוח  בנוגע  רשמיים. 

תלמידות במזרח ירושלים עם תיקים שנתרמו על־ידי האו"ם / צילום: רימא עיסא, 2005
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במעמד  בתי־הספר  "כל  ממנח"י:  נמסר 
מוכר שאינו רשמי במזרח ירושלים, כמו 
ובפי־ באחריות  הם  ישראל,  מדינת  בכל 

קוח משרד החינוך. לא קיימת כל תוכנית 
להעברת בתי־הספר המוכרים שאינם רש־
מיים לאחריות מנח"י". אך ממשרד החי־

נוך נמסר: "מנח"י אחראית על בתי־ספר 
העיר,  במזרח  רשמיים  שאינם  מוכרים 
החינוך  עליהם  אחראי  רישוי  לצורך  אך 
הפיקוח  במשרדנו.  רשמי  שאינו  המוכר 

הפדגוגי נעשה על־ידי מנח"י".
למשרד  אחרת  לשאלה  בתשובה 
התגובות,  בין  לסתירה  בנוגע  החינוך, 
מוכר  לחינוך  האגף  סתירה.  נמסר: "אין 
בתי־ספר  ברישוי  מטפל  רשמי  שאינו 
על  הממונה  עליהם.  מפקח  לא  אך  אלו, 
על  מפקח  החינוך  משרד  מטעם  מנח"י 
משרד  מפקח  יש  כך  לצורך  בתי־הספר. 
על  מפקח  היתר,  בין  המשמש,  החינוך, 
ולפ־ בהם  לבקר  ותפקידו  אלו,  בתי־ספר 

קח על התפקוד השוטף. מפקח זה כפוף 
לממונה על מנח"י מטעם משרד החינוך. 
שמנח"י  והארגוניות  הפיזיות  התשתיות 
שיפוץ  בינוי,  כוללות  עליהן  אחראית 
ביטחון,  הסעות,  בתי־ספר,  והצטיידות 

בטיחות וכדומה". 
המשרדים  ששני  זו  מתשובה  ברור 
עין  הסמכויות  חלוקת  את  רואים  אינם 
למש־ העירייה  עמדת  בין  הנתק  בעין. 
בתי־ על  לפיקוח  הנוגע  בכל  החינוך  רד 

על  מעיד  ירושלים  במזרח  האלה  הספר 

כך שאין למעשה כל פיקוח אפקטיבי על 
העי־ מבקרת  הלא־רשמיים.  בתי־הספר 

לא  בפועל  מקרה,  ש"בכל  כתבה  רייה 
העירייה  של  ואחר)  פיקוח (פדגוגי  קיים 
על מוסדות החינוך המוכרים שאינם רש־
הדגימה  המבקרת  העיר".  במזרח  מיים 
את המצב, בין השאר, באמצעות אישורי 
תנאי  שהם  בתי־הספר,  שבידי  הבטיחות 
לקבלת הרישיון ממשרד החינוך ושניתנו 
להם על־ידי יועצי בטיחות פרטיים. "גו־

רמים שונים במנח"י טענו בפני הביקורת 
כי לא מובן להם כיצד מוסדות מסוימים 
קיבלו אישורים כאלה", כתבה המבקרת. 
"לדעת הביקורת, יש מקום שגם מהנדסי 
בטיחות מטעם מנח"י יבדקו את המבנים 
אם  שכן  החינוך,  משרד  על־ידי  שאושרו 
תוכל  לא  בטיחותי,  אירוע  חלילה  יהיה 

העירייה להשתחרר מאחריות".77
השאר,  בין  מתבטא,  הפיקוח  העדר 
בכך שלפחות בית־ספר אחד מוכר שאינו 
רשמי ונמצא באחריות משרד החינוך הי־

שראלי הוא בית־ספר של חמאס, שמקבל 
תוספת מימון מחמאס.78

פיקוח בטיחותי

כיצד מטופלת, אם כן, סוגיית הבטי־
רוב  הרי  העיר?  במזרח  בבתי־הספר  חות 
אינם  בתי־הספר  שוכנים  שבהם  המבנים 
במבנים  וגם  ככאלה,  לשמש  מיועדים 
יש  חינוך  למוסדות  מלכתחילה  שיועדו 
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ליקויים רבים.
במוס־ הביקורת  שערכה  "הסיורים 

ביקורים  כללו  העיר  במזרח  החינוך  דות 
במבנים תקניים שבנתה העירייה, מבנים 
שכו־ במבנים  וכן  ומרווחים,  מודרניים 

רים, שבהם תמונת המצב קשה במיוחד: 
תנאים ירודים, בעיות בטיחות קשות וכ־

"יצוין  העירייה.  מבקרת  כתבה  דומה", 
מוסדות  לשמש  כדי  שנשכרו  שבמבנים 
מגו־ מבני  במקורם  שהיו  מבנים  חינוך, 
כל־ ייעוד  שינוי  נעשה  לא  רגילים,  רים 
חו־ לשימושים  אישורים  ניתנו  ולא  שהו 

רגים כנדרש. נמצא כי בניגוד להחלטות 
הביקו־ סיום  למועד  עד  בעניין,  קודמות 
רת טרם מונה ממונה על הבטיחות במו־

סדות החינוך במגזר הערבי. את התפקיד 
האחר־ הבטיחות  מהנדס  בינתיים  ממלא 

הביקורת  מבדיקת  העיר.  למערב  גם  אי 
לגבי  הבטיחות  מהנדס  עבודת  כי  עולה 
מאורגנת  לא  מתוכננת,  לא  העיר  מזרח 
לשנת  העבודה  תוכנית  מסודרת.  ולא 
2003 התבססה על דו"חות בטיחות שיזם 
אישר  הבטיחות  מהנדס  החינוך.  משרד 
ביצוע עבודות על־פי סדר קדימויות, בה־

לעניין  שאושרה  התקציב  למסגרת  תאם 
זה (שהיא כמחצית מאומדן העלויות של 
לא  הנדרשים).  השינויים  ושל  התיקונים 
את  המאשרת  כתובה  אסמכתה  נמצאה 
ביצוע העבודות, ואין אישור של מהנדס 
כהל־ בוצעו  העבודות  שאכן  הבטיחות 

באותם  ביקור  ערך  לא  גם  המהנדס  כה. 

אף  העבודות,  התבצעו  שבהם  מקומות 
כי  העלתה  הביקורת  מדגמי.  באופן  לא 
תי־ העיר  במזרח  החינוך  למוסדות  אין 

דיווחים  בדיקה,  דו"חות  הכוללים  קים 
הנדרשות  העבודות  ביצוע  על  ואישורים 

וכדומה".79
עוד בראשית 2003 הוחלט כי מערך 
בעירייה  החינוך  מוסדות  של  הבטיחות 
מערכת  על  אחראי  שיהיה  מהנדס  יכלול 
הביקורת  ועדת  העיר.  במזרח  החינוך 
כל  על  מפורט  דיווח  קיבלה  העירונית 
מועד  עד   .2003 במרץ  כבר  הליקויים 
העירייה  מבקרת  של  הביקורת  סיום 
במוס־ הבטיחות  על  אחראי  מונה  טרם 

דות החינוך במגזר הערבי, ואת התפקיד 
מילא בינתיים מהנדס הבטיחות שאחראי 
גם למערב העיר, ושם עיקר עבודתו. טי־

פולו בבטיחות במוסדות החינוך במזרח 
ולכן  מאורגן,  או  מתוכנן  היה  לא  העיר 
מנגנון  הציע  ולא  הולם  כיסוי  סיפק  לא 
מסודר לטיפול בליקויים. בדצמבר 2005 
שמ־ שנים  כשלוש  זה  כי  העירייה  טענה 
הנדס אחראי לייעוץ, הדרכה וליווי מוס־
החי־ במוסדות  מנח"י  וגורמי  חינוך  דות 
אם  בטיחות.  בנושאי  העיר  במזרח  נוך 
כן, כיצד זה מתיישב עם טענת המבקרת 
כל  היה  לא  בשנת 2003  שלפיה  בדו"ח, 
אדם  אותו  מופיע  מנח"י  באתר  מפקח? 
בתואר "מפקח חשמל".80 כמו כן נשאלת 
השאלה, האם אותו "ייעוץ וליווי" כולל 
גם את תיקון הליקויים, או שעליהם אין 
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איש אחראי?
מוסדות  אילו  ברור  לא  לכך,  נוסף 
הם באחריות מהנדס הבטיחות – אם רק 
המוסדות הרשמיים או גם המוסדות המו־

מציינת  הביקורת  רשמיים.  שאינם  כרים 
החינוך  ממשרד  רישיון  קבלת  לשם  כי 
נדרשים המוסדות המוכרים להמציא, בין 
בטיחות  אישורי  בטיחות.  אישור  היתר, 
אף  פרטיים  בטיחות  יועצי  על־ידי  ניתנו 
שמהנדס הבטיחות של מנח"י הוא האח־

ראי הבלעדי לאישורים שכאלה.

החינוך  במוסדות  סיורים  במהלך 
בטיחות  בליקויי  הבחנו  העיר  במזרח 
העוסק  בפרק  צוינו  חלקם  מספור,  רבים 
השכורים.  והמבנים  הכיתות  במצוקת 
שכורים  במבנים  הנמצאים  בתי־הספר 
מתקנות  נכבדים  בחלקים  עומדים  אינם 
בב־ העוסק  החינוך  משרד  מנכ"ל  חוזר 
הקיי־ הליקויים  בין  בבתי־ספר.81  טיחות 
מדרגות  צרים,  ופתחים  מסדרונות  מים: 
ללא  כיתות  דליקים,  חומרים  מסוכנות, 
חלונות או ללא סורגים, מתקני חצר (אם 
עומדים  שאינם  או  מסוכנים  בכלל)  יש 
חשופים  חשמל  חוטי  התקן,  בדרישות 
העירייה  מבקרת  מסוכנים.  ואלתורים 
הב־ מהנדס  של  הבטיחות  בתיקי  מצאה 

בכמה  כי  עולה  שמהם  מסמכים  טיחות 
כלל  אין  העיר  במזרח  החינוך  ממוסדות 

אמצעים לכיבוי אש.82

תקציב בטיחות
ותיקון ליקויים

לב־ התקציב  העירייה,  מבקרת  לפי 
מיליון  ב־6   2002 בשנת  הסתכם  טיחות 
העיר  למערב  שקל  מיליון   4.5) שקל 
התקציב  למזרחה).  שקל  מיליון  ו־1.5 
שאושר לבטיחות בשנת 2003 
משמעותי,  באופן  נמוך  היה 
שקל,  מיליון  ב־2.7  והסתכם 
מזרח  עבור  מהם  אלף  כ־750 
הע־ תוכנית  כי  נמצא  העיר. 

למוסדות  הבטיחות  מהנדס  של  בודה 
דו"חות  על  התבססה  לשנת 2003  חינוך 
העלויות  אומדן  המשרד.  שיזם  בטיחות 
הנדרשים  ולשינויים  לתיקונים  הראשוני 
מחל־ על־פי  הסתכם,  הדו"חות  בעקבות 

קת בדק בית במזרח העיר, ב־1,577,600 
שאושר  מהתקציב  מכפול  (יותר  שקל 
 2003 ביולי  מה־16  במסמך  לבטיחות). 
אישר הממונה על בטיחות מוסדות החי־

סדר  על־פי  מהסעיפים,  חלק  ביצוע  נוך 
שקל   757,200 של  בעלות  קדימויות, 
העיר  למזרח  הבטיחות  מתקציב  (יותר 
שאו־ התקציב  למסגרת  בהתאם  כולו), 

אמור  הבטיחות  תקציב  זה.  לעניין  שרה 
נוספים על אלה הנוגעים  לכלול סעיפים 

תקציב החינוך שאושר בשנת 2003 הספיק 
לתיקון רק מחצית מליקויי הבטיחות 
שצוינו בדו"חות של מהנדס הבטיחות
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לתיקון הליקויים הקודמים בהתאם לתו־
אך  הבטיחות,  מהנדס  של  העבודה  כנית 
מכסה  אינה  הקיימת  התקציבים  הקצאת 
הליקויים  לתיקון  הדרישות  את  אפילו 

הקיימים.83
תוכנית  נקבעה  לא  הביקורת  במועד 
עבודה מסודרת לשנת תשס"ד, אך לדברי 
הש־ את  כוללת  היא  הבטיחות,  מהנדס 

שאף  שלעיל,  מהתוכנית  העבודות  למת 
המ־ כתוב  מסמך  כל  נמצא  לא  בוצעו. 

דווח על ביצוע העבודות ובו לוח־זמנים, 
של  בכתב  אישור  ואין  וכדומה,  עלויות 
מהנדס הבטיחות שהעבודות אכן בוצעו 
ביקר  לא  הוא  המהנדס,  לדברי  כהלכה. 
גם  העבודות,  התבצעו  שבהם  במקומות 
כי  העלתה  הביקורת  מדגמי.  באופן  לא 
למוס־ המוקדשים  תיקים  אין  בעירייה 

דו"חות  ובהם  העיר  במזרח  החינוך  דות 
ביצוע  על  ואישורים  דיווחים  הבדיקה, 
העבודות הנדרשות וכדומה. גם תיק הב־

לגבי  מנח"י  הנהלת  שבמזכירות  טיחות 
מזרח העיר אינו מאורגן כראוי.84 

המבקרת אינה מתייחסת בדו"ח לת־
הב־ ליקויי  לתיקון  בנוגע  המכרזים  נאי 

סמך  ועל  אותם  לבצע  מונה  מי  טיחות, 
התשלומים  בוצעו  כיצד  אישורים,  אילו 
נסיו־ כל  הועברו.  מי  ולידי  העבודות  על 

נותינו לבדוק את הנושא מול מנח"י ומול 
כמה מבתי־הספר נתקלו באי־שיתוף פעו־

לה מוחלט ולא ניתן לנו לבדוק מסמכים 
הנוגעים לנושא. 

הבטיחות  בתיק  כי  ציינה  המבקרת 
מצויים  הנדרשים  התיקונים  את  שמפרט 
שערך  תברואתית  ביקורת  דו"חות  גם 
בגני  הבריאות  במשרד  המחוזי  המפקח 
ילדים במזרח העיר. בכל דו"ח כזה מפו־

לפעול  ובקשה  שנמצאו  הליקויים  רטים 
מעקב  מתנהל  לא  כי  התברר  לתיקונם. 
למ־ תגובות  וכי  הליקויים,  תיקון  אחר 
למשרד  מועברות  אינן  הדו"ח  מצאי 
למגזר  מנח"י  מנהלת  סגנית  הבריאות. 
הערבי טענה בפני המבקרת כי חלק ניכר 
בר־תיקון. נכון למועד  מן הליקויים אינו 
פרסום הביקורת, לא היה בשטח אף גורם 
שביצע בדיקות יזומות ושיטתיות, אף לא 

משרד החינוך.85 

הסעות

במנ־ הסעות  על  האחראי  דברי  לפי 
ואו־ (טרנזיטים  רכב  כלי  כ־3,250  ח"י, 
במז־ התלמידים  את  מסיעים  טובוסים) 

הקריטריונים  לבתי־הספר.  ירושלים  רח 
משרד  על־ידי  נקבעים  להסעה  לזכויות 
החינוך. זכאות ההסעה היא לתלמיד ולא 
המופעלים  הרכב  כלי  מספר  לבית־ספר. 
הוא  העירוניים  החוזים  במסגרת  ביום 
העי־ על־ידי  משולם  הנהגים  שכר   .340

במזרח  שונות  בשכונות  מתצפיות  רייה. 
בשעות  שבועות,  כמה  במהלך  ירושלים 
ליקויים  התגלו  הצהריים,  ואחרי  הבוקר 
רבים. רכבי הסעה של העירייה מעמיסים 
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מהירה,  הנהיגה  מהמותר,  ילדים  יותר 
מסוכ־ במקומות  מתבצעת  ילדים  הורדת 
בנו־ גם  כי  נראה  לעצירה.  ואסורים  נים 

שא ההסעות אין פיקוח אמיתי על איכות 
השירות הניתן ועל בטיחות הילדים.

על  גם  משפיעים  התחבורה  ליקויי 
צוות המורים. בשכונת אום־טובה, למשל, 
הופקעו כמחצית מהאדמות לצורך הקמת 

ההתנחלות הר־חומה. בית־הספר השכונ־
ומ־ מבנים,  כמה  על  להתפרש  נאלץ  תי 
ומסיע  כנהג  גם  מתפקד  בית־הספר  נהל 
שיוכלו  כדי  למבנה  ממבנה  המורים  את 

להגיע לשיעורים בזמן.86
לבתי־ וההסעות  התחבורה  בעיית 

הספר החמירה במיוחד כתוצאה מבניית 
החומה במזרח ירושלים (ר' בהמשך).87

חינוך לגיל הרך

החוק  בישראל  התקבל   1984 בשנת 
להחלת חוק חינוך חובה חינם על ילדים 
בני שלוש עד חמש, אך לא מומש. בשנת 
בהדרגה  החוק  את  להחיל  הוחלט   1999
בתוך עשר שנים, בכל הארץ. עד כה נב־

חרו כמה רשויות מקומיות להחלת החוק. 
בירושלים הוחלט להחיל את החוק בש־

כונות וברחובות מסוימים במערב העיר, 
בית־ השכונה  נבחרה  העיר  במזרח  אך 
צפאפא בלבד, אף שכל השכונות במזרח 
מאוד  נמוך  בדירוג  ממוקמות  ירושלים 

בסולם החברתי־כלכלי.88
העיר  במזרח  חיו   2006 בשנת 
עד  שלוש  בני  ילדים   21,000-17,500
הל־ נתוני  בין  מפער  נובע  (הפער  חמש 

המחקר  מרכז  לנתוני  מ"ס 
כ־90%  אך  הכנסת),  של 
בשום  משולבים  אינם  מהם 
במזרח  חינוכית.  מסגרת 
גני  שני  רק  פועלים  העיר 
גן  לגיל  מתחת  לילדים  עירוניים  ילדים 
בלבד.  ילדים   55 בהם  ולומדים  חובה,89 
פר־ במסגרות  משולבים  ילדים  כ־1,900 

יקרות  הפרטיות  המסגרות  שונות.  טיות 
(כ־1,800-1,400 דולר בשנה), והן מחוץ 
כן  כמו  רבות.  משפחות  של  ידן  להישג 
אין כל פיקוח על הגנים הפרטיים. הגנים 
שוכנים במבנים קטנים וצפופים, וברבים 

מהם אין משחקיות חיצוניות. 
בשל המצב החמור של החינוך לגיל 
של  קואליציה  הוקמה  העיר  במזרח  הרך 
שמונה ארגונים להחלת חוק חינוך חובה 
בדיקה  באזור.90  הרך  בגיל  לילדים  חינם 
חינוך  חוק  להחלת  הקואליציה  שערכה 
במזרח  הרך  בגיל  לילדים  חינם  חובה 
ובראס־ א־זאהרה  בבאב  כי  גילתה  העיר 

הגרים  והילדים  כלל,  גנים  אין  אלעמוד 
שם אינם משולבים בשום מסגרת.91 

גם בנושא ההסעות אין פיקוח אמיתי על 
איכות השירות ועל בטיחות הילדים
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הפלסטי־ המרכזית  הלשכה  נתוני 
קשה  תמונה  מציגים  לסטטיסטיקה  נית 
פחות. לפי הנתונים, 54.6% מהילדים בני 

לימודית  במסגרת  נמצאים  ארבע־חמש 
פרטית.  במסגרת  מהם   78.6% כלשהי, 
מצבם של הילדים בשטחי ירו־ עם זאת, 

שלים שתחת אחריות הרשות הפלסטינית 
טוב יותר; שם 62% מהילדים בני ארבע 

עד חמש נמצאים במסגרת.92
קובעים  בחינוך  עדכניים  מחקרים 
כי לחינוך בגיל הרך השפעה מכרעת על 
העתידית  ההכנסה  על  האדם,  התפתחות 
וממ־ מעוני  להימלט  סיכוייו  ועל  שלו 

השקעה  המחקרים,  לפי  חברתית.  צוקה 
פי  הגדולה  תשואה  נושאת  הרך  בגיל 
שמונה מהתשואה להשקעה בחינוך בגיל 

מבוגר יותר.93 
ירוש־ במזרח  העוני  ששיעור  בעוד 

לים הוא 66%, שיעור העוני בקרב ילדים 
הילדים  בקרב  העוני  שיעור   .76% הוא 
השוואה,  לשם  העיר,  במערב  היהודים 
המ־ האוכלוסייה  גידול  קצב   .38% הוא 

במספר  מהיר  גידול  על  מעיד  בעיר  היר 
הקרו־ בשנים  להיכנס  שעתידים  הילדים 

בות למערכת החינוך.94
במזרח  מטפלות  הרווחה  לשכות 

חמש  עד  שלוש  בני  ילדים  במאות  העיר 
המוגדרים כילדים בסיכון על רקע בעיות 
בתפקוד ההורים, בעיות בריאותיות, מו־

גבלות פיזית ושכלית 
אלימות  במשפחה, 
ובעיות  במשפחה 
כל־ ממצב  הנובעות 

שירותי  קשה.  כלי 
המוגד־ הילדים  כל  כי  מעריכים  הרווחה 
רים כילדים בסיכון אינם משולבים במס־

גרת יומית כלשהי.95
הקואליציה להחלת חוק חינוך חובה 
חישבה כי עלות החלת החוק היא כ־143 

מיליון שקל בלבד בשנה הראשונה.96

פיקוח כולל

מש־ שלוש  מוקצות  העיר  "למזרח 
כולל  לפיקוח  החינוך  משרד  של  רות 
עי־ משרה  וחצי  הרך),  לגיל  מהן  (אחת 
כו־ המיוחד",  החינוך  על  לפיקוח  רונית 

מקצועי  "פיקוח  העירייה.  מבקרת  תבת 
קיים  לא  ומדעים)  אנגלית  (מתימטיקה, 
כלל במזרח העיר, אך ישנם כעשרה מד־

ריכים מקצועיים. בהעדר פיקוח מקצועי, 
מלמדים  מורים  שבהם  מקרים  קיימים 
הפוגעת  (עובדה  הסמכה  ללא  מקצועות 
גם בשכרם ובזכויותיהם). משרד החינוך 
לא קבע סטנדרט מקובל למשרת מפקח. 
גם ללא הפיקוח על המוסדות המוכרים, 
לטענת אחד המפקחים, מספר בתי־הספר 

כ־90% מהילדים בני שלוש עד חמש אינם 
משולבים בשום מסגרת חינוכית. המסגרות 

הפרטיות מחוץ להישג ידן של משפחות רבות
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גדול  עמיתיו  של  ובפיקוחם  שבפיקוחו 
יותר מזה המקובל אצל המפקחים במע־

רב העיר. מנח"י מסרה בתגובתה לטיוטת 
מקצועיים,  מפקחים  בהעדר  כי  הדו"ח 
יש לפתח קאדר של מדריכים, ולשם כך 
חשוב להגדיל באופן משמעותי את היקף 
ימי ההדרכה. מנח"י מציינת כי מתקיימים 
לכ־ הדרכה  לתפקידי  הכשרה  קורסי  שני 

50 מורים. קיומם של מדריכים איכותיים 
לחסרונם  חלקי  פתרון  מהווה  במערכת 
של מפקחים מקצועיים בתחומי הלימוד 
הממונה  עם  תידון  זו  סוגיה  המרכזיים. 

על מנח"י במשרד החינוך.97 
הפדגוגית",  הסמכות  הוא  "מפקח 
מעירה המבקרת. "הוא עורך בקרת איכות 
על עבודת סגל ההוראה ומטפל בקליטת 
עובדים חדשים, בהסמכה, בתוכניות לי־

מודים ועוד. למדריך, בכיר ככל שיהיה, 
אין סמכויות אכיפה רשמיות".98

מצב המורים

לצורך הכנת הדו"ח נפגשנו עם עש־
להתר־ מוכנים  היו  המורים  מורים.  רות 

העדיפו  גם  ורובם  שם,  בעילום  רק  איין 
בתי־הספר,  ניהול  לאופן  להתייחס  שלא 

אלא רק רמזו לבעייתיות הגדולה שבהת־
נהלות בתי־ספר ללא פיקוח ממשי. 

המו־ המורים,  של  ההעסקה  תנאי 
הרבה  והאחריות  תפקידם  של  רכבות 
מצבם  את  הופכים  כתפיהם  על  הרובצת 
לתמרן  נאלצים  המורים  במיוחד.  לקשה 
התל־ של  למצבם  המערכת  דרישות  בין 

זאת  וכל  להורים,  המנהלים  בין  מידים, 
שדרי־ תרבותי  מערך  בתוך 
החי־ מדרישות  שונות  שותיו 

נשים  בישראל.  הממלכתי  נוך 
שבהם  בבתי־ספר  שמלמדות 
מופר־ (הכיתות  בנים  לומדים 

ואף  ובתיכונים,  הביניים  בחטיבות  דות 
נתקלות  היסודיים)  מבתי־הספר  ברבים 
קרובות  לעתים  וזוכות  רבים  בקשיים 

ביחס בלתי מכבד. 
תמי־ מספקת  אינה  אף  המערכת 

תלמידים  בפני  שניצבים  למורים  כה 
את  שמאלץ  מה  אלימים,  או  מתקשים 
באמצעים  אם  להגיב,  עצמם  המורים 
החי־ מערכת  בעיני  לגיטימיים  שאינם 

פיזית  באלימות  (למשל  הממלכתית  נוך 
גור־ באדישות  ואם  התלמידים)  כלפי 
כלומר, הלימודים,  במהלך  שפוגעת  פת 
לר־ לתלמידים  לסייע  המאמץ  על  ויתור 

אינן  אמנם  הללו  התופעות  ידע.  כוש 
נעדרות ממערכת החינוך הישראלית הר־
למ־ הייחודיים  המתחים  בשל  אך  גילה, 

הבעיות  ירושלים,  במזרח  החינוך  ערכת 
הללו נפוצות בה יותר.

במזרח העיר אין כלל פיקוח מקצועי 
במתימטיקה, אנגלית ומדעים
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התיכונים:  באחד  מורה  א"ע,  מספר 
לא  הילדים  הכיתה.  מול  עומד  "המורה 
רוצים ללמוד. אתה בא ומעביר את החו־

מר בלי לשים לב, רק כדי לגמור וללכת. 
ביום,  לימוד  שעות  ארבע  בסך־הכל  יש 
לא  הוא  אכפת.  לא  למנהל  הולך.  ואתה 
חשו־ יותר  דברים  לו  יש  בסביבה.  ממש 

בים לעשות".99
"החתימו  מספר:  מ"א,  אחר,  מורה 
ויש־ שנה  כל  אותי  שיפטרו  זה  על  אותי 

כרו אותי מחדש כדי שלא יהיה לי ותק, 

ואחרי חמש שנים הייתי חייב לעזוב לג־
מרי. הכל בגלל שהמועצה להשכלה גבו־

הה מסרבת להכיר בנו".100 מ"א הוא בוגר 
אוניברסיטת אלקודס, שאינה מוכרת על־

בניגוד  גבוהה,  להשכלה  המועצה  ידי 
לאוניברסיטאות אחרות בגדה. פלסטינים 
במזרח העיר טוענים שאי־ההכרה נובעת 
שהאוניברסי־ מאחר  פוליטיות,  מסיבות 

אלקודס,  ונקראת  בירושלים  שוכנת  טה 
הלגיטימיות  על  מערערת  לכאורה  ובכך 

של סיפוח העיר לישראל.
החינוך  על  האחראים  מפקחים  גם 
החי־ משרד  מטעם  ירושלים  במזרח 

"מורה  המצב:  את  מכחישים  אינם  נוך 
צריך BA ותעודת הוראה ורשיון הוראה 

לא  אלקודס  בתיכון.  קביעות  לקבל  כדי 
ממשרד  הוראה  תעודת  להוציא  יכולים 
החינוך כי הם לא מוכרים. ביסודי הם כן 
לא  אבל  קביעות,  ולקבל  ללמד  יכולים 
המורים  מנהל.  או  שכבה  לרכז  להתקדם 
מהמורים  מאוד  גדולה  קבוצה  הם  האלו 
של  האוניברסיטה  זו  הרי  העיר.  במזרח 
גם  מהם  רבים  הפלסטיני,  בצד  ירושלים 
נחשבים מורים טובים. אבל זה לא תלוי 
בנו. מורה בוגר אלקודס שפוטר מתיכון 
ותק,  שנות  מקבל  ביסודי  לעבוד  והולך 
אבל לא את הפ־
הק־ ואת  נסיה 

הוא  אם  ביעות. 
טוב והתקן יהיה 
פנוי, הוא ימשיך 

לשנה הבאה. אם לא, הוא מפוטר".101
ע"ס, מורה באחד מבתי־הספר היסו־

דיים, מספרת: "זה כל הזמן איום שיושב 
הת־ עם  נלחמת  שאת  מספיק  לא  עליך. 

לדאוג  הזמן  כל  גם  צריכה  את  למידים, 
שאם לא תעשי בדיוק מה שנראה לאחר־

אים, אז לא תהיי פה".102 
לפי חוקי משרד החינוך, על כל מורה 
למסירת  הסכמה  טופס  למלא  בישראל 
שצריך  ישראלי  למורה  בניגוד  מידע.103 
לקבל אישור מהמפקח על החינוך שאין 
לו רישום פלילי, בחינוך הערבי חייב כל 
מורה לקבל אישור ממשרד המנכ"לית.104 
מורים  של  ההעסקה  בתנאי  האפליה 
הן  בפרטיותם  והפגיעה  יהודים  שאינם 

מורים בחינוך הערבי חייבים לקבל אישור ממשרד 
המנכ"לית, בעוד שמורים ישראלים אחרים נדרשים רק 

לאישור מהמפקח על החינוך
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רק חלק משורה ארוכה של אופני אפליה 
נגד עובדי חינוך פלסטינים.

בצפון  בבית־ספר  שכבה  רכז  ח"מ, 
העיר: "האמת היא שאנחנו במצב מביך. 
אין לנו תמיכה אמיתית ממשרד החינוך, 
גם לא מהמנהל, שמצפה שפשוט נעביר 
לפני  עשה  שהוא  כמו  וזהו,  החומר  את 
נמ־ שלא  מההורים,  לא  גם  שנים,  עשר 

צאים בתמונה, ולא משאר המורים, שכל 
זו  האחר.  של  במניעים  חושד  מהם  אחד 

התמוטטות מוחלטת של המערכת".105
תשובתה הרשמית של מנח"י באשר 

אוניברסיטת  בוגרי  מורים  של  למעמדם 
מורים  קולטים  במנח"י  כי  היא  אלקודס 
בהוראה  כוח־אדם  אישור  קבלת  לאחר 
במשרד החינוך. משרד החינוך הוא הגוף 
המוסמך היחיד להכרה בתעודות של מו־

סדות להשכלה גבוהה.
בוג־ מורים  החינוך,  משרד  לטענת 
בבתי־ נקלטים  אלקודס  אוניברסיטת  רי 
זמניים  כעובדים  ירושלים  במזרח  הספר 
יותנה  העסקתם  המשך  קביעות.  ללא 
לתו־ גבוהה  להשכלה  המועצה  באישור 

ארי אוניברסיטת אלקודס. 

נשירה בבתי־הספר: בכיתות הגבוהות, הכיתות חצי ריקות / צילום: ניב חכלילי, 2005
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מצב התלמידים

ירוש־ ממזרח  התלמידים  של  מצבם 
לים שזכו ללמוד במערכת הרשמית קשה 
במער־ התלמידים  של  מצבם  כמו  כמעט 

כת הלא־רשמית. התנאים שבהם הילדים 
נאלצים לתפקד וללמוד קיצוניים ביותר. 
למשל, אין כמעט תשתית תמיכה לתלמי־
דים מתקשים. אין מסגרות מגוונות, בדו־

נהנים  העיר  מערב  שתלמידי  לאלה  מה 
מהן, כמו בתי־ספר טכנולוגיים ובתי־ספר 
ללימודי אמנות. ילדים רבים גם נאלצים 
המ־ בפרנסת  לסייע  כדי  לעבודה  לצאת 

שפחה. כשלון מערכת הלימודים, משום 
אינם  בנושא  והנתונים  כפול,  הוא  כך, 
במלואה.  התמונה  את  לראות  מאפשרים 

נתוני הנשירה (שהם הגבוהים ביותר בי־
לכי־ היחיד  המדד  אינם  למשל,  שראל), 

שחלק  העובדה  אליהם  מתווספת  שלון. 
גדול מהתלמידים שצולחים את כל שנות 
הלימוד עדיין אינם בקיאים בחומר הנל־
מד כלל. רובם לא יעברו את התוואג'יהי 
אם  וגם  הפלסטיניות),  הבגרות  (בחינות 
יעברו, הרי שממוצע הציונים לא יאפשר 
לרבים מהם להמשיך ללימודים גבוהים. 

תלמידות רבות מפסיקות ללמוד אם אין 
כיוון  לביתן,  הקרוב  מתאים  בית־ספר 
מחוץ  אותן  לשלוח  מסרבים  שהוריהן 
במקרים  ומעדיפים,  לשכונה,  או  לכפר 
כן,  כמו  צעיר.  בגיל  אותן  להשיא  רבים, 
מראיונות שהתקיימו עם נציגים של ועדי 
ותלמידים  הורים  עם  ומשיחות  הורים 
התחו־ בכל  מאוד  בעייתית  תמונה  עולה 
לגמי־ או  התלמיד  לזכויות  הנוגעים  מים 

שות המערכת.

נשירה

שלוש  העיר  למזרח  מקצה  מנח"י 
משרות של קציני ביקור סדיר (קב"סים), 
השוו־ לשם  בתי־ספר.  ל־90  האחראים 

במערב  אה, 
העיר יש 11.5 
וכל  משרות, 
אחראי  קב"ס 
בתי־ ל־20-15 

ספר. מבדיקת 
למע־ כי  עולה  הכנסת  של  המחקר  מרכז 

שה פועלים במזרח העיר רק שני קב"סים 
 – בלבד  וחצי  משרה  של  כולל  בהיקף 

משום שהמשרות האחרות לא אוישו.106 
לעקוב  הם  הקב"ס  מתפקידי  כמה 
בבתי־ תלמידים  של  סדירה  נוכחות  אחר 

ולמנוע  בסיכון  תלמידים  לזהות  הספר, 
אחת  הלימודים.  מסגרת  את  לעזוב  מהם 
בחצי  עובדים  לשני  מחולקת  המשרות 

רק משרה וחצי משלוש המשרות של קציני ביקור סדיר 
מאוישות במזרח העיר, ולכן אין פיקוח על נוכחות סדירה 

של תלמידים בבתי־הספר
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משרה. לעובדים הללו אין תוכנית עבודה 
מסודרת ומובנית, והם פועלים רק בתגו־

בה לפניות של בתי־הספר. לפי נתונים לא 
רשמיים של מנח"י, שיעור הנשירה מבתי־

הספר במזרח העיר מגיע ל־107.50% "מי 
להישאר.  משתדל  לתיכון,  מגיע  שכבר 
זה לא דורש ממנו הרבה", מסביר מורה 
במזרח  התיכוניים  מבתי־הספר  באחד 
לה־ הילדים  על  לוחצים  העיר. "ההורים 

משיך להגיע, כדי שלא יסתובבו ברחוב, 
אבל המצב קטסטרופלי. רובם לא באים 
ללמוד, הם עברו את מערכת החינוך הי־

סודית ואת חטיבת הביניים, והבינו שכל 

רבים  לכיתה.  לבוא  זה  מהם  שנדרש  מה 
בטלפונים  לשחק  מעדיפים  מהתלמידים 
והה־ שטויות,  ולעשות  שלהם  הניידים 

כמו  אותו  ששמו  היא  המורה  של  רגשה 
בייביסיטר, שפשוט ישגיח שהם יושבים 
נמצאים  מרעישים  שלא  אלה  בכיתות. 
במצב לא פחות גרוע; חלקם הגיעו לתי־
כון בלי לדעת אפילו לקרוא ולכתוב".108
מנ־ של  הסטטיסטי  השנתון  על־פי 
(שבפי־ העיר  במזרח  י"ב  בכיתות  ח"י, 

קוח משרד החינוך) לומדים השנה 1,096 
התלמידים  מספרי  של  בחינה  תלמידים. 
בתיכונים בעיר בכיתה י' בשנת 2003/04 

נתוני התלמידים בכיתות י' שנשארו במערכת החינוך
עד כיתה י"ב מתוך השנתון הסטטיסטי של מנח"י:

הערות כיתה י"ב
(2005/06)

כיתה י"א
(2004/05)

כיתה י'
(2003/04)

בית־הספר

120 138 140 בית־צפאפא

46 88 139 עבדאללה בן־חוסיין

99 129 186 שועפאט

91 126 195 א־טור בנים

111 127 154 ג'בל־מוכאבר

442 521 601 מאמונייה בנות

192 247 401 רשידייה בנים
מתקיים מ־2005 69 65 0 צור־באהר
מתקיים מ־2005 23 28 0 אבן־חלדון
ללא בתי־הספר 

החדשים 1,101 1,376 1,816 סה"כ
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לכיתה  הממשיכים  מספר  ושל  (תשס"ד) 
ולכיתה  (תשס"ה)   2004/05 בשנת  י"א 
כי  מגלה  (תשס"ו)   2005/06 בשנת  י"ב 
לבנים  התיכונים  מתלמידי  מ־50%  יותר 
נושרים מלימודים.109 עיוות הנתונים נגרם 
גם משום שמנח"י כוללת את תיכון בית־

צפאפא ברשימת תיכוני מזרח העיר, אף 
נלמ־ שבו  היחיד  הרשמי  התיכון  שהוא 

דת תוכנית הלימודים הישראלית. מאחר 
שהוא נכלל למעשה ב"מערב העיר", גם 

של  מאלה  יותר  טובות  שלו  התשתיות 
בתי־הספר האחרים במזרח ירושלים והנ־

שירה בו נמוכה מאוד (הכפר בית־צפאפא 
בתוכו  ומתפרש הן  הירוק  הקו  נמצא על 

והן מחוצה לו).
הנשירה  לממדי  נוספת  אינדיקציה 
הפלסטינית  הלשכה  שערכה  סקר  היא 
התפלגות  על  לסטטיסטיקה  המרכזית 
גיל  לפי  לימוד.  שנות  לפי  האוכלוסייה 
אנשים  אם  לבדוק  ניתן  הסקר  משתתפי 
החי־ במערכת  לימודיהם  את  שסיימו 

או  יותר  קיבלו   1967 לפני  הירדנית  נוך 
פחות שנות לימוד ממי שלמדו במערכת 
החינוך הישראלית. אף שהנתונים מראים 

שצברו  ההשכלה  בשנות  הדרגתי  שיפור 
הצבי־ קצב  המבוגרים,  לעומת  הצעירים 

רה שונה מאוד לפני 67' ואחריה. 
מהבדיקה, שבה הושוו שנות הלימוד 
השנים  ב־20  החינוך  מערכת  בוגרי  של 
לאחריו,  השנים  וב־30  לכיבוש  שקדמו 
עולה כי מערכת החינוך הירדנית הוסיפה 
למספר שנות ההשכלה הממוצע של הפ־

לסטינים במזרח ירושלים 0.25 שנים מדי 
שנה, בעוד שתחת מערכת החינוך הישר־
אלית ירד קצב השי־

שנים.  ל־0.08  פור 
מספר  לכך,  נוסף 
במזרח  הפלסטינים 
שדיווחו  ירושלים 
למדו  לא  מעולם  כי 
פחת  בבית־ספר 
שנה  מדי  הירדנית  החינוך  מערכת  תחת 
ביקרו  שלא  המדווחים  מספר  ב־17.5%. 
הי־ החינוך  מערכת  תחת  כלל  בבית־ספר 

שראלית ירד ב־0.72% בלבד.110
אכן, קשה יותר לשפר מערכת חינוך 
בחיתו־ חינוך  מערכת  מאשר  מבוססת 

הפלסטינית  האוכלוסייה  כי  ברור  ליה. 
עד  הירדנית  החינוך  במערכת  שלמדה 
טוב  במצב   1967 בשנת  היתה  הכיבוש 
היה  ולכן  קודם,  שנה  למצבה 20  יחסית 
למערכת החינוך הישראלית קשה להציג 
של  אלה  כמו  משמעותיים  שיפור  נתוני 
המערכת הירדנית. עם זאת, הפערים בין 
קצב השיפור לפני הכיבוש לזה שאחריו 

מערכת החינוך הירדנית שקדמה לכיבוש צימצמה 
את שיעור האנשים שהגיעו לגיל 18 בלי ללמוד 

כלל ב־17.5% בשנה. המערכת הישראלית צימצמה 
את שיעורם ב־0.72% בלבד
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כאן  שאין  שברור  לעין,  בולטים  כה  הם 
דעיכה הדרגתית של נתוני השיפור שניתן 
אלא  תקינה,  במערכת  להם  לצפות  היה 
נקודת שבר במערכת החינוך במזרח ירו־

לאוכלוסייה  עוד  מספקת  שאינה  שלים, 
את הדרישות המינימליות.

הצלחה בבגרות

התיכון  מנהל  אלחטיב,  אבראהים 
 73% "אצלנו  אומר:  צור־באהר,  לבנים 
התוו־ את  עברו  הריאליים  מהתלמידים 

הפלסטיניות],  הבגרות  [בחינות  אג'יהי 
ההומנית.  במגמה  מהתלמידים  ו־55% 
עם  עולה  הבחינות  את  העוברים  שיעור 
הרי־ בכיתה  תלמידים   17 מבין  השנים. 
אלית, 12 עברו. מבין 46 תלמידים בהו־

את  אלחטיב  מתרגם  עברו",   26 מנית, 
מהתי־ תלמידים  למספרים. 63  האחוזים 
כון ניגשו לבחינות הבגרות, ושישה תל־
מידים לא ניגשו לבחינות כלל (ולכן לא 

נכללו בשיעורי ההצלחה).111 
משקפים  אינם  הללו  הנתונים  אפילו 
את המצב האמיתי בשטח. צור־באהר הוא 
תיכון חדש, ומלכתחילה נרשמו לכיתות 
הגבוהות שלו תלמידים ששרדו במערכת 
נתוני  עם  תלמידים  שהם  ומכאן  החינוך, 

פתיחה טובים יחסית. 
לפי נתונים פנימיים של מנח"י לשנת 
2005, בניגוד למספרים שמסר מנהל תי־

שהם  תלמידים,   20 רק  צור־באהר,  כון 

את  עברו  התלמידים,  מכלל  בלבד   38%
הבחינה ההומנית. 

צור־באהר  בתיכון  המורים  אחד 
שעולים  תלמידים   100 "מכל  כי  מעריך 
שבעה־שמו־ לתיכון,  הביניים  מחטיבת 
הער־ וזו  וכתוב.  קרוא  יודעים  אינם  נה 

שמגיע  "מי  לדבריו,  מאוד".  זהירה  כה 
ברמה  בערך  הוא  י'  לכיתה  כזה  במצב 
תוכנית  שום  ואין  ג',  בכיתה  תלמיד  של 
שמתקשה,  בתלמיד  לטיפול  בבית־הספר 
הבסיסיים.  הלימוד  בנושאי  לא  אפילו 
המורה בכיתה נאלץ להתעלם מהם ולה־

משיך להעביר את השיעור. אין גם קשר 
בין בית־הספר להורים ואין תיאום בעניין 

הילדים שצריכים עזרה בלימודים".112 
בשנת  מנח"י,  של  הנתונים  על־פי 
התלמידים  שיעור  תשס"ג,  הלימודים 
הבגרות  בחינות  את  בהצלחה  שעברו 
(מכלל   55% היה  הרשמיים  בבתי־הספר 
זה  אחוז  לבחינות).  שניגשו  התלמידים 
הנ־ האחרונות.113  בשנים  בהתמדה  עלה 
תל־ שכן  כאמור,  מטעים,  הללו  תונים 

במתכונת  נבחנים  ירושלים  מזרח  מידי 
מהמ־ השונה  התוואג'יהי,  הפלסטינית, 

היא  הדבר  משמעות  הישראלית.  תכונת 
אינה  כלל  הישראלית  החינוך  שמערכת 
מכשירה את התלמידים להמשך לימודים 
ואינה  בישראל  הגבוה  החינוך  במערכת 

מפקחת על רמת הלימודים.
שבתשס"ד  מתגאים  במנח"י 
בשיעור  הפער  הצטמצם   (2003/04)
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התלמי־ בין  הבגרות  במבחני  ההצלחה 
לתלמידים  העיר  במערב  היהודים  דים 
בממוצע  שבמזרחה – 55%  הפלסטינים 
במזרח העיר לעומת 58% במערב העיר. 
עבור  רק  מחושב  ההצלחה  שיעור  אבל 
נתוני  לפי  לבחינות.  שניגשו  התלמידים 
השנתון הסטטיסטי של המועצה לשלום 

בחינוך   ,"2004 בישראל  "ילדים  הילד, 
הערבי במזרח העיר היה שיעור הזכאים 
הניגשים)  (לא  הלומדים  מקרב  לבגרות 
במדי־ הנמוך  (השיעור  בלבד   17.9%
הארצי,  לממוצע  בהשוואה  ישראל),  נת 
עדיין  לבגרות  מהזכאים  רבים   .57.9%
להם  שמאפשרים  ציונים  מקבלים  לא 
לעמוד בתנאי הסף לקבלה לאוניברסיט־
שי־ צנח  תשס"ו (2005/06)  בשנת  אות. 

ל־13.78%  בגרות  לבחינות  הזכאים  עור 
בלבד.114 לשם השוואה, במערב ירושלים 
תש־ בשנת  לבגרות  הזכאות  שיעור  היה 

ס"ה (2004/05) 115.53.9%
פל־ כל  על  אדווה,  מרכז  נתוני  לפי 
בת־ ומחזיק  בירושלים  המתגורר  סטיני 

יהודים  בירושלים 82  חיים  בגרות  עודת 
בעלי תעודת בגרות. משמעות הדבר היא 
ששיעור המחזיקים בתעודת בגרות בקרב 
פל־ בקרב  משיעורם  פי 41  גדול  יהודים 

סטינים. כמו כן, לפי מרכז אדווה, הפער 
בירושלים  בבגרות  ההצלחה  בשיעורי 
 2003 בשנת  ל־2004.   2003 בין  התרחב 
היה הסיכוי של תלמיד יהודי בכיתה י"ב 
להיות זכאי לתעודת בגרות פי 3.5 מהסי־

כוי של תלמיד פלסטיני במזרחה. בשנת 
2004 גדל הסיכוי לפי 116.3.6

ירוש־ מעיריית 
כי  בתגובה  נמסר  לים 
העל־ "בבתי־הספר 

העיר  במזרח  יסודיים 
תוכ־ כמה  מופעלות 
בסכ־ בתלמידים  לטיפול  חינוכיות  ניות 

על  דגש  יש  תוכניות  ובאותן  נשירה,  נת 
הגיוון במקצועות הלימוד, נוסף לדגשים 
התלמי־ אצל  והרגשי  החברתי  הפן  על 

דים".117

התוכנית ההוליסטית

בניסיון לצמצם את הפער בין מערכת 
החינוך במגזר היהודי לזו שבמגזר הער־

 1999 מספטמבר  הופעלה  בירושלים  בי 
ההוליס־ התוכנית  שנים  ארבע  למשך 

טית. התוכנית ניסתה להתמודד עם שלל 
לנושאים  התקציבים  כמכלול.  הבעיות 
הללו  השנים  בארבע  הסתכמו  השונים 
בכ־130 מיליון שקל. בהשוואה לסכומים 
המושקעים במגזר היהודי ברחבי הארץ, 
משבי־ פחות  שהם  קטנים,  סכומים  אלו 
עית האחוז (0.14%) מסך תקציב החינוך 

שיעור היהודים המחזיקים בתעודת בגרות 
בירושלים גדול פי 41 משיעורם בקרב הפלסטינים
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באותן שנים.118 
הסתכמה  ההוליסטית  התוכנית 
לצמצום  שקל  מיליון   107 של  בתוספת 
מיליון   26 ועוד  החינוך  בתנאי  הפערים 
מיליון  מ־30  יותר  קצת  לתשתיות;  שקל 
גאווה  מקור  היה  הפרויקט  בשנה.  שקל 
התוכנית  שתקציב  אף  למנח"י,  גדולה 
בהשקעה  הפער  מעשירית  פחות  כיסה 
המגזרים.  שני  בין  שנים  באותן  בחינוך 
מנח"י ציינה בדו"ח המסכם של התוכנית 
שהתוכ־ אף  כי  ההוליסטית (מרץ 2003) 

ובטחונית  פוליטית  במציאות  פעלה  נית 
קשה, היא הצליחה לחולל שינויים רבים 
במזרח  החינוך  במוסדות  ומשמעותיים 
מערכת  של  קרנה  את  והעלתה  העיר, 

החינוך העירונית. 
מורים  עם  שקיימנו  השיחות  בכל 
ומנהלים בבתי־ספר במזרח העיר שאלנו 
המ־ כל  ההוליסטית.  לתוכנית  בנוגע  גם 

רואיינים ציינו שהשאלה אינה רלבנטית, 
ארבע  לאחר  הופסקה  שהתוכנית  מאחר 
חזרה  היא   2005/06 שבשנת  (אף  שנים 
כביכול לפעול – בתקצוב של שמונה מי־

בתי־הספר אינם נהנים  ורוב  ליון שקל – 
חיו־ תוצאות  לקבל  רוצים  אם  ממנה). 

המרואיינים,  כל  הסכימו  אמיתיות,  ביות 
לתו־ ההקצבה  את  להגדיל  המדינה  על 

אותה  ולהרחיב  להמשיך  שנה,  כל  כנית 
הקרובות  השנים  בעשר  אותה  ולהפעיל 
לפחות. באשר למידת ההצלחה של התו־
רוב  המסכם,  בדו"ח  שהוגדרה  כפי  כנית 

שהנתו־ להיווכח  קל  כי  ציינו  הנשאלים 
נים המופיעים בדו"ח בנוגע לשיפור רמת 
הק־ האנאלפביתיות,  צמצום  הלימודים, 
הנק־ הבנת  שיפור  האלימות,  ממדי  טנת 

רא וצמצום הנשירה אינם מתיישבים עם 
שמחברי  לנו  נאמר  פעם  לא  המציאות. 
הדו"ח הסתמכו על נתונים שניתנו להם, 

ולא בדקו אותם בפועל. 

השפעת חומת ההפרדה
על מערכת החינוך

במזרח ירושלים

ירו־ במזרח  ההפרדה  חומת  בניית 
בחומה  החלקים  לסיומה.  קרובה  שלים 
אבטחה  תחת  נמצאים  הושלמו  שטרם 
כבדה של הצבא, והתנועה דרכם אסורה 

ללא בדיקה. 
סוגיית החומה הנבנית במזרח ירוש־

בפרסום קודם  לים כבר נידונה בהרחבה 
אלטרנטיבית.  לאינפורמציה  המרכז  של 
הכנסות משקי הבית במזרח העיר נפגעו 
אנושות כתוצאה מבניית החומה, וכפועל 
יוצא מכך נפגעה גם יכולתם של ההורים 

להשקיע בחינוך ילדיהם. 119
שבניית  ציינה  עיר־עמים  עמותת 
מערכת  של  מצבה  את  החריפה  החומה 
גרים  רבים  ילדים  העיר.  במזרח  החינוך 
בצד החומה המנוגד לזה ששוכן בו בית־

ללכת  ועליהם  לומדים,  הם  שבו  הספר 
שדרכו  למחסום  עד  גדולים  מרחקים 
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יחצו את החומה. מאות מורים בבתי־ספר 
מעבר  אישורי  לקבל  מתקשים  פרטיים 
הפ־ בבתי־הספר  והילדים  במחסומים, 

הוראה.  שעות  אלפי  כך  מאבדים  רטיים 
מרכז  על־ידי  גם  אושרו  הללו  הממצאים 

המחקר של הכנסת.120
התל־ נאלצים  למשל,  עקב,  בכפר 

בדרך  ביום  שעות  כארבע  לעבור  מידים 
לבית־הספר ובחזרה בעטיה של החומה. 
להשלים  המדינה  על  אסר  בית־המשפט 
שם  הוקם  ולכן  סעד,  בשיח'  החומה  את 

כל  את  בודקים  החיילים  קבוע.  מחסום 
הילדים בדרך לבית־הספר, ללא יוצא מן 
מייצרת  אף  החומה  בוקר.  בכל  הכלל, 
לכ־ המצטברות  לילדים,  נסיעה  הוצאות 

320 שקל לחודש לילד.121
ראש המועצה המקומית בא־ראם ומ־
תאם הוועדה העממית נגד חומת האפר־

טהייד בירושלים, סאחראן אלסאלאימה, 
מציין כי 22 בתי־ספר בדחיאת־אלבאריד 
שהחומה  מאחר  סגירה,  בסכנת  וא־ראם 
סוגרת על השכונות והתלמידים מתקשים 

להגיע ללימודים.122
מחקר שערך ארגון אלחאק על בית־

הספר הערבי ליתומים בבית־חנינא מציג 
החומה  לפגיעת  במיוחד  בוטה  דוגמה 

מאז  העיר.  במזרח  החינוך  במערכת 
התלמי־ מתקשים  החומה  בניית  החלה 

דים והמורים להגיע לבית־הספר. מעטים 
מהם קיבלו אישורי מעבר, וממילא עלי־
במק־ חודשים.  שלושה  מדי  לחדשם  הם 

רים רבים אישורי המעבר לא חודשו.123

השפעות כלכליות
ארוכות טווח

הזנחת מערכת החינוך במזרח ירוש־
בז־ פגיעה  רק  אינה  לים 

לקבל  הילדים  של  כותם 
חינוך, אלא היא גם פגי־

האוכלוסייה  בכלל  עה 
לפי  באזור.  הפלסטינית 
לכל  סן,  אמרטיה  הכלכלן  של  תפיסתו 
את  לממש  הזדמנות  לקבל  הזכות  אדם 
בהזדמנויות  פוגע  לקוי  חינוך  יכולותיו. 
וגם  מתבגר,  שהוא  לאחר  גם  הילד  של 
הת־ והאנשים  משפחתו  של  בהזדמנויות 

לויים בו.124
הראה  ישראל  לחקר  ירושלים  מכון 
בכוח  ההשתתפות  שיעור  בירושלים  כי 
וכי  ההשכלה,  רמת  עם  מתואם  העבודה 
של  מאוד  הנמוך  ההשתתפות  שיעור 
בכוח  ירושלים  ממזרח  פלסטיניות  נשים 
של  תוצאה  רבה  במידה  הוא  העבודה 
נמוך  השתתפות  שיעור  לקויה.  השכלה 
בשוק העבודה אינו מעיד על חיי בטלה, 
אלא על־פי רוב על חיים של עבודה קשה 

חומת ההפרדה מקשה מאוד על תלמידים 
ומורים להגיע לבתי־הספר. הוצאות הנסיעה 

לילד נאמדות ב־320 שקל לחודש
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ואינה  הרשויות  על־ידי  מוכרת  שאינה 
מתוגמלת כראוי.125

הפוטנציאלית  ההכנסה  אובדן  את 
במזרח  הפלסטינית  האוכלוסייה  של 
החינוך  מערכת  הזנחת  בעקבות  העיר 
שלה לא ניתן להעריך כאן במדויק. לשם 
עלינו לכתוב תסריט שלפיו מע־ כך היה 

תקין,  באופן  פועלת  היתה  החינוך  רכת 
ולהשוות בין רמות ההכנסה לפי התסריט 
הזה ובין רמות ההכנסה במציאות. סביר 
מעני־ היתה  ישראל  מדינת  שאם  להניח 
מלוא  את  העיר  במזרח  לפלסטינים  קה 
במז־ ההכנסה  להם,  המגיעות  הזכויות 
הממוצ־ להכנסה  מגיעה  היתה  העיר  רח 
רק היא  לחינוך  הזכות  אך  בישראל,  עת 

אחת מהזכויות שישראל מונעת מתושבי 
מזרח העיר.

השכר   ,2005 נתוני  על  בהתבסס 
(מחו־ ירושלים  במערב  לנפש  הממוצע 

שב כשכר ממוצע לשכיר בישראל כפול 
במע־ העבודה  בכוח  ההשתתפות  שיעור 

בחודש.  שקל   3,515 הוא  ירושלים)  רב 
השכר  העיר  במזרח 
לפי  (מחושב  הממוצע 
השכר הממוצע לשכיר 
כפול  ירושלים  במזרח 
ההשתתפות  שיעור 
במזרח העבודה  בכוח 

 1,151 הוא  ירושלים) 
היא  הדבר  משמעות  בחודש.  שקל 
משתכרים  ירושלים  מזרח  שתושבי 
מאשר פחות  בשנה  שקל  מיליארד   6.5
ושיעורי שכרם  היו  לו  משתכרים  היו 
במ־ לאלו  מקבילים  שלהם  התעסוקה 
במשך מצטבר  הזה  הפער  העיר.  ערב 
ומעמיק  הולך  אי־שוויון  ויוצר  השנים, 

בין האוכלוסיות.126

תושבי מזרח ירושלים משתכרים 6.5 מיליארד 
שקל בשנה פחות מאשר לו היו שכרם ושיעורי 
התעסוקה שלהם מקבילים לאלו במערב העיר. 

מערכת החינוך תרמה לפער הזה
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סיכום

מערכות  מפעילה  שישראל  מאחר 
פלס־ ולערבים  ליהודים  נפרדות  חינוך 

המערכות  לשתי  לספק  עליה  אזי  טינים, 
חינוך ברמה זהה ובתנאים שווים. 

לי־ חוק   – ישראל  של  החינוך  חוקי 
חוק  חינם,  חובה  חינוך  וחוק  חובה  מוד 
המיוחד  החינוך  וחוק  התלמיד  זכויות 
חינוך  להעניק  המדינה  את  מחייבים   –

חינם לילדי מזרח ירושלים.
העולם  בכל  מוכרת  לחינוך  הזכות 
הבי־ האמנה  הבינלאומי.  החוק  על־פי 
חבר־ כלכליות,  זכויות  בדבר  נלאומית 

תיות ותרבותיות, וכן אמנת האו"ם בדבר 
חתומה  שישראל  אמנות   – הילד  זכויות 
על שתיהן – מבטיחות את הזכות לחינוך. 
שישראל  קבעו  בינלאומיים  משפטנים 
שהיא  בכך  הבינלאומי  החוק  את  מפרה 
מערכת  של  הסדירה  בהפעלתה  פוגעת 
החינוך בשטחים הכבושים בכלל, ובירו־

שלים המזרחית בפרט.127
ירושלים  במזרח  אין  להיום  נכון 
מערכות  כמה  אלא  אחת,  חינוך  מערכת 
המתקיימות במקביל. רובן בלתי תקינות, 

לשרוד  מנסה  אחת  וכל  המעטה,  בלשון 
מע־ של  אשליה  יוצרות  הן  יחד  בדרכה. 

רכת אחת.
ירוש־ במזרח  החינוך  מערכת  מצב 

האחראים  את  רק  לא  להדאיג  צריך  לים 
ובירושלים  בישראל  החינוך  למערכת 
לעתיד  שחרד  מי  כל  את  אלא  במיוחד, 

ירושלים.
אחראית  הישראלית  החינוך  מערכת 
אולם  ירושלים,  מזרח  ילדי  חינוך  על 
גלוי  אי־רצון  מביעים  ההחלטות  מקבלי 
במערכת  ומאמצים  משאבים  להשקיע 

החינוך במזרח העיר.
את  להעניק  אמורה  ישראל  מדינת 
החינוך הטוב ביותר האפשרי כדי לשפר 
הקהי־ של  המשותפים  החיים  עתיד  את 

לות שתחת שליטת המדינה ולהבטיח את 
במציאות  וצעירה.  צעיר  כל  של  עתידם 
מאח־ מתנערת  ישראל  מדינת  כי  נראה 
ריות, וכי היא אינה מסוגלת, אינה מעוניי־

נת או אינה עושה די מאמצים כדי לספק 
באו־ להשפיע  גם  כמו  ראויה,  השכלה 
העתיד. דור  עיצוב  על  וחיובי  מעשי  פן 

"הזכות לחינוך ללא אפליה מכל סוג שהוא אינה קשורה לגזע, צבע, 
מין, שפה, דת, השקפה פוליטית, מוצא לאומי, אתני או חברתי"

אפליה  נגד  העולמית  האמנה  עקרונות  על־פי 
1961 בשנת  ישראל  על־ידי  שאושררה  בחינוך, 
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קריסת  היא  החינוכית  התשתית  קריסת 
בעלת  מגובשת,  ערכית,  לחברה  הבסיס 
ורגישה  לדיאלוג  הפתוחה  חברה  זהות, 
יותר,  חזקה  יותר,  בריאה  חברה  לאחר, 

תורמת ומתפתחת. 
מרשם  מספקת  הקיימת  המציאות 
סובל־ לחוסר  האפשריות:  המחלות  לכל 

לבורות  לפשיעה,  לעוני,  לאלימות,  נות, 
ולגזענות. 

התשובה שצריכה להינתן היא ברמה 
מדינת  על  המקומית.  רק  ולא  הארצית, 
ישראל לקחת אחריות על מצב ילדי מזרח 
ירושלים – בלי קשר לסוגיות הפוליטיות 

העומדות על הפרק.
פי־ חינוכיות  תשתיות  לבנות  חובה 
ברי־ שקופות,  ופדגוגיות  ארגוניות  זיות, 

תושבי  עם  מלא  בשיתוף  ויציבות,  אות 
מזרח ירושלים. 

ממשלת ישראל חוזרת ומתלוננת על 
כך שספרי הלימוד בשטחים נגועים בש־

עושה  אינה  בזמן  בו  אולם  ישראל,  נאת 
"מוצרי  על  לטובה  להשפיע  כדי  דבר 
יכולה  היא  בידיה.  שמסורים  המערכת" 
לעשות זאת באמצעות שיפור ההשכלה, 
הידע, תוכני הלימוד, הקניית ערכי המו־
סר וספיגת אבני היסוד של החברה – ער־

בית, ישראלית או מערבית.128
לש־ העירייה  על  המקומית,  ברמה 

ולהקצות  העדיפויות  סדרי  את  נות 
תקציבים להמתין,  בלי  הניתן,  ככל 

מערכת  ולאפשר  הפער  את  לצמצם  כדי 

חינוכית נאותה. 

אטימות  שיא  נרשם  המדינית  ברמה 

אולמרט  אהוד  הממשלה  כשראש  חדש 

בחר לומר בנאומו לכבוד השקת השנתון 

של המועצה לשלום הילד בינואר 2007: 

במ־ מהפכה  נעשתה  האחרונות  "בשנים 

שום  אין  בחינוך הערבי.  ירושלים  זרח 

אוכ־ לגודל  יחסי  שבאופן  בארץ  מקום 

לוסיית התלמידים השקיעו בו יותר כסף, 

אמצעים  יותר  ונתנו  מתקנים  יותר  נבנו 

כדי לשפר את החינוך". הנתונים שציטט 

אחד  בקנה  עולים  אינם  הממשלה  ראש 

עם אף אחד מהמחקרים שנעשו בנושא, 

לנתונים  הן  מוחלטת  בסתירה  ונמצאים 
הרשמיים והן למצב בשטח.129

על כל הגופים הנוגעים בדבר להתכ־

שבמ־ מיידיים,  לוחות־זמנים  ולקבוע  נס 

סגרתם תיושם תוכנית שיקום רב־שנתית 

ירו־ במזרח  החינוך  מערכת  את  שתלווה 

שלים כבר השנה. ליווי כזה חייב להיות 

בעבודה  ומלווה  התושבים  עם  בשיתוף 

לקבל  המוסמכים  אנשים  של  יומיומית 

הגבוהה  ברמה  ניסיון  ובעלי  החלטות 

ביותר. 

היערכות  דרושה  זאת  לממש  כדי 

אם  והמקומית.  הארצית  ברמה  מיוחדת, 

הקרוב,  בזמן  כזו  היערכות  תתקיים  לא 

התוצאות עלולות להיות הרות אסון, לי־

שראלים ולפלסטינים כאחד.
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65 | דו"ח על מערכת החינוך במזרח ירושלים

אודות המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית

ארגון  הוא  אלטרנטיבית  לאינפורמציה  המרכז 

אוריי־ בעל  פרוגרסיבי  פלסטיני-ישראלי  פעילים 

מידע,  בהפצת  עוסק  הארגון  בינלאומית.  נטציה 

בסנגור פוליטי, באקטיביזם ובניתוח ביקורתי של 

ושל  הפלסטינית  החברה  של  הישראלית,  החברה 

הסכסוך הישראלי-פלסטיני. 

שואף  אלטרנטיבית  לאינפורמציה  המרכז 

ברמת  מלא  ומיגדרי  כלכלי  חברתי,  שוויון  לקדם 

ערכים  לעודד  מבקש  הקולקטיבית,  וברמה  הפרט 

ההפרדה  רעיון  את  ודוחה  ודמוקרטיה  חופש  של 

להלכה ולמעשה.

היא  כעת  ביותר  הדחופה  האזורית  המשימה 

הנמשך  הקולוניאלי  לסכסוך  צודק  פתרון  למצוא 

כבר כמאה שנים בפלסטין, ולהתמודד עם ההקשר 

המר־ הישראלי.  הכיבוש  משטר  של  הבינלאומי 

שיטות  את  שואב  אלטרנטיבית  לאינפורמציה  כז 

המקומי  שהמאבק  לכך  מהמודעות  שלו  הפעולה 

צריך להיות חלק מהמאבק הגלובלי לצדק הן מב־

חינה אנליטית והן מבחינה מעשית. 

לאינ־ במרכז  העבודה  ויחסי  הארגוני  המבנה 

פורמציה אלטרנטיבית שואפים לשקף את ערכיו. 
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מרבית האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית נחשפת למידע מוגבל 

ביותר על המצב הכלכלי. משום כך, פלסטינים וישראלים כאחד 

אינם מסוגלים לפתח הבנה מספקת של המציאות הכלכלית הנוגעת 

מכילים  לאור  היוצאים  רבים  פרסומים  שלהם.  היום־יום  לחיי 

אינפורמציה מפוזרת, בלתי מספיקה ולרוב מגמתית. רק פרסומים 

וכלכליים  פוליטיים  חברתיים,  נושאים  בין  מחברים  מעטים 

רבה  חשיבות  יש  לכן  הכבושים.  ולשטחים  לישראל  הקשורים 

לפרסום ניתוח אלטרנטיבי על המציאות הכלכלית של הכיבוש.

כלכלת הכיבוש היא סדרת פרסומים של המרכז לאינפורמציה 

את  מציגים  הפרסומים  חודש.  מדי  לאור  היוצאים  אלטרנטיבית, 

תוצאותיו של מחקר כלכלי מתמשך. הסדרה מציעה גישה חדשה 

והשוואתית למצב הכלכלי בשטחים הכבושים ובישראל. החוברות 

מטרת  אקדמית.  ברמה  וייחודיים  נגישים  תחקירים  מציעות 

התחקירים היא לעמוד על מערכת האינטרסים הכלכלית־חברתית 

ועל  הפלסטיניים,  בשטחים  הישראלי  הכיבוש  מאחורי  העומדת 

קשרי הגומלין שבין כלכלה וחברה.

כלכלת הכיבוש היא סדרה הנוגעת בנושאים שונים הקשורים 

תעסוקה,  חוב,  אינפלציה,  כגון  הישראלי־פלסטיני,  לקונפליקט 

הנושאים  של  ההשפעה  אחר  עוקבת  הסדרה  והון.  צמיחה  עוני, 

ההשפעה  ואחר  וישראלים  פלסטינים  של  היום־יום  חיי  על  הללו 

היא  המחקר  מטרת  באזור.  המציאות  על  בינלאומיים  כוחות  של 

ולתרום  האוכלוסיות,  בקרב  ידע  ולהפיץ  המודעות  את  להעלות 

למאבק לצדק חברתי ולשלום צודק.
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