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תקציר מנהלים 1
בעיר ירושלים חסרות נכון למועד כתיבת מסמך זה (פברואר 2018)  

כ- 4,000 כיתות לימוד בכלל המגזרים. עשרות שנים של תקצוב 
בחסר מחד אל מול גידול מתמיד ומשמעותי במספר הילדים מאידך, 

יצר חוסר בלתי נסבל בכיתות לימוד (גני ילדים ובתי ספר). 
בחומש הקרוב תתווספנה עוד 1,000 כיתות לימוד שיידרשו למערכת  

בזכות הגידול הטבעי במספר התלמידים בירושלים.
בשנים האחרונות האיצה העירייה את תהליכי התכנון והביצוע של  

בינוי כיתות לימוד בכל הנוגע לנושאים בתחום אחריותה של העירייה 
ובהם: מיפוי מלא וכולל לפרטי פרטים של הצורך והמחסור בכיתות 

הלימוד בעיר, מיפוי הקרקעות הקיימות והפוטנציאל התכנוני 
לקרקעות בייעוד למוסדות חינוך, רה-ארגון מבני שכלל הקמת 
מנהלת כיתות לימוד והתארגנות אופרטיבית אופטימלית בתוך 

העירייה על מנת לטייב תהליכים, לקצר זמנים ולממש הרשאות 
קיימות.

בהמשך לכך, נבנתה תכנית אופרטיבית לצמצום פערי כיתות הלימוד  

בירושלים ולמתן מענה לגידול הטבעי אשר תובא להלן במסמך זה 
בהרחבה. 

ביום 15.01.2018 קבע בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ 6183/16  

ארגון ההורים למערכת החינוך נגד מדינת ישראל), כי על משרדי 
האוצר, החינוך ועיריית ירושלים להודיע תוך 30 יום אם ישנה נכונות 
להקים צוות משותף לבחינת סוגיית המחסור בכיתות בירושלים ושל 

הדרכים לפתרונה החל משנת התקציב הנוכחית ואילך.  
בדיון הבהירו השופטים הנכבדים אשר ישבו בהרכב, כי קיימת חובה 

הן מכוח חוק יסוד ירושלים והן מחמת היקף הפער והמחסור בכיתות, 
לטפל בבעיה מן השורש.

במסמך זה מציגה עיריית ירושלים תכנית אופרטיבית, רב שנתית,  

לחיסול המחסור בכיתות הלימוד בעיר בחומש הקרוב. 
(מצ"ב פרוטוקול הדיון והחלטת בית המשפט כנספח מספר 1).
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מסמך זה  מציג את נתוני בינוי כיתות הלימוד בירושלים, את  

האתגרים הייחודיים בבינוי כיתות לימוד בירושלים בכלל ובמזרח 
העיר בפרט ,את הפעולות הנדרשות לצמצום המחסור בכיתות 

הלימוד ובכללן תקצוב, ייעול תהליכים ממשלתיים ועירוניים והצגת 
תכנית רב שנתית לחומש הקרוב (2018-2022), לצמצום פערי כיתות 

הלימוד בירושלים.
מסמך זה, מציג תכנית הוליסטית רב שנתית  המתייחסת הן לסוגיות  

התקציביות והן לייעול התהליכים הרגולטורים והסרת חסמים. 
עקרונות התכנית: 

תקצוב – העמדת תקציב רב שנתי הדרוש להקמת הכיתות החסרות. 

שיתוף פעולה מיטבי של הממשלה והעירייה והובלה של העירייה  

במימוש הפרויקט תוך מימון, שותפות וגיבוי מלא של המדינה.
ייעול תהליכים ממשלתיים ועירוניים להסרת חסמים, הקלת  

רגולציה והאצת מימוש הפרויקט. 
יעד התכנית: בניה ומסירה של כ-5,000 כיתות לימוד (בתי ספר וגני  

ילדים) בחומש הקרוב. 
תוצרי התכנית: 

סה"כ      מגזר 
חרדי

מגזר 
ערבי

מגזר 
כללי

946 353 485 107 גני ילדים
3,899 1,456 2,000 443 בתי ספר
4,845 1,809 2,486 550 סה"כ
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פירוט התקציב הנדרש: 

עלות  במלש"ח  
תקציב שוטף

עלות  במלש"ח  
תקציב פיתוח

כמות 
כיתות נושא

   -         1,665 946 כיתות גן שיימסרו
   -         4,978 3,899 כיתות בי"ס שיימסרו

         -   1,196 2,486 הפקעות (מזרח עיר)
         -   1,129 תשתיות היקפיות 

448 שכירויות  

0 (400) הרשאות תקציביות קיימות 

448 8,567 סיכום ביניים 

9,015 סה"כ תקציב נדרש 

פירוט תזרים לפי שנים 

סכום במלש"ח שנה
 1,000

(מתוכם 100 מלש"ח שכירויות בתקציב השוטף)
2018

2,000 2019
2,800 2020
2,300 2021
800 2022
115 2023

חלוקת עלות בהיבט גיאוגרפי 
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חלוקת כיתות בהיבט גיאוגרפי 

סה"כ היקף התכנית הוא כ- 9,015 מיליארד ₪ (לא כולל  הרשאות  

תקציביות קיימות בסך 400 מלש"ח).
יודגש כי עיריית ירושלים ערוכה ליישום התכנית הרב שנתית החל 

משנת תקציב זו, ובשנת 2018 יידרש 1 מיליארד ₪ בכדי לממש את 
היעדים לשנה זו, מתוכם 900 מלש"ח בתקציב פיתוח ו- 100 מלש"ח 

בתקציב השוטף.
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רקע  2
בירושלים חסרות כ- 4,000 כיתות לימוד.  

רובן של הכיתות החסרות הן במגזר הערבי ובמגזר החרדי. 
שרטוט מס' 1:

מקור: מיפוי פערי כיתות לימוד עיריית ירושלים

מדי שנה "גדלה" המערכת בעוד כ 5,920 תלמידים. משמעות גידול ברוך  

זה בתלמידים היא שמדי שנה יש להגדיל את מספר הכיתות בעיר ב  185 
כיתות בכדי לתת מענה לגידול הטבעי.

מכך נובע שבתוך 5 שנים מהיום יהיו חסרות בירושלים כ-5,000 כיתות  

לימוד.
המשמעות היא כי כיום  120,000 מילדי ירושלים לומדים בתנאים לא  

תנאים. מאות מוסדות חינוך פועלים בדירות, במבנים שכורים ומבנים 
יבילים שאינם מתאימים לייעוד זה. ללא מתן מענה מורכב ומיוחד בתוך 

חומש מספר זה יעלה ל – 150,000 תלמידים שילמדו בתנאים שאינם 
ראויים.

מדובר במציאות עגומה שהיא תולדה של כשל רב מערכתי, שנמשך  

שנים רבות, בתקצוב, תכנון וביצוע של בניית מוסדות חינוך בעיר הבירה. 
תלויה ועומדת  החלטת בג"ץ אבו לבדה 5373/08  משנת 2012, המחייבת  

את  המדינה לתקצב בינוי כתות לימוד במזרח העיר (בוצע באופן חלקי 
בלבד).  



 

8

לכך התווספה לאחרונה החלטת בג"ץ בתיק  6183/16 (ארגון ההורים  

למערכת החינוך נגד מדינת ישראל), בה הורה בג"ץ כי על משרדי 
האוצר, החינוך ועיריית ירושלים להודיע תוך 30 יום אם ישנה נכונות 
להקים צוות משותף לבחינת סוגיית המחסור בכיתות בירושלים ושל 

הדרכים לפתרונה החל משנת התקציב הנוכחית ואילך.  
מסמך זה, מטרתו להציג את הנתונים לגבי המחסור בכיתות הלימוד,  

עקרונות המדיניות העירונית להשלמת הפערים, הצגת החסמים החוץ- 
עירוניים,  והצגת התכניות האופרטיביות של העירייה לבניית כ- 5,000 

כיתות לימוד, באופן שיאפשר צמצום הפער תוך כ- 5 שנים. 
ללא הצבת תכנית הוליסטית המתייחסת לכל היבטי האתגר של צמצום  

פער 5,000 כיתות הן בהיבט התקציבי (בראש ובראשונה) והן בהיבטי 
תהליכים רגולטורים, אשר תהיה ברת מימוש וביצוע , לא ניתן יהיה לצמצם 
באופן משמעותי ואמיתי את הפער ולחסלו אחת ולתמיד כפי שנדרש ונכון 

שיקרה.
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מערכת החינוך בירושלים - נתונים מספריים 3
תלמידים בירושלים – נתונים מרכזיים1  3.1

בירושלים למדו בשנה"ל תשע"ז כ- 261,000 תלמידים.  כמות התלמידים 
מחולקת  מגזרית: 25% במגזר הכללי, 40% במגזר החרדי ו-35% במגזר הערבי.

שרטוט מס' 2 – תלמידים ברושלים בשנה"ל תשע"ז בחלוקה למגזרים:

מקור: דוח סיכום שנה – תשע"ז נתוני מערכת החינוך, עיריית ירושלים

תלמידי חוץ בירושלים 3.2

בירושלים למעלה מ – 14,000 תלמידי חוץ בשנה"ל התשע"ז.

יצוין בהקשר זה, שירושלים מהווה עיר מטרופולינית, שערי הלווין שלה מקבלות 
ממנה שירותים לרבות שירותי חינוך, זאת תוך ידיעה ומדיניות ברורה של משרדי 

הממשלה הרלוונטיים.

כך למשל בתחום החינוך המיוחד, בו מופנים תלמידים רבים מערי הלווין של 
ירושלים לקבלת שירותי חינוך מיוחד במוסדות החינוך המיוחד בירושלים.

[להרחבה ר' מסמך דו"ח סיכום שנה תשע"ז – נתוני מערכת החינוך נספח 2]

1 הנתונים בפרק זה נכונים לשנת הלימודים תשע"ז
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נתוני בינוי כיתות לימוד  3.3

קצב בניה 3.3.1
כתוצאה ממאמצי העירייה האינטנסיביים בנושא נמסרו 117 כיתות בנויות בשנת 
2017 ביחס לכמות של 43 כיתות בלבד שנמסרו בשנת 2012. גידול של כמעט 

פי שלוש!! 
טבלה מס' _1_:

כמות שנה
43 2012
61 2013
113 2014
103 2015
134 2016
117 2017
571 סה"כ
מקור: אגף משאבי חינוך, עיריית ירושלים 

יובהר כי מדובר בהיקפי בינוי מצומצמים שהם תולדה ישירה של חוסר הקצאת 
משאבים מצד המדינה וקושי רב במימוש המשאבים החלקיים שהוקצו, עקב 

חסמים רגולטוריים רבים, תת תקציב ועוד גורמים שחלקם יפורט בהמשך.
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המחסור בכיתות לימוד  4
המחסור בכיתות לימוד 4.1

בעיר ירושלים חסרות כ- 4,000 כיתות לימוד בכלל המגזרים. עשרות 
שנים של תקצוב בחסר מחד אל מול גידול מתמיד ומשמעותי במספר 
הילדים מאידך, יצר חוסר בלתי נסבל בכיתות לימוד (גני ילדים ובתי 

ספר) בכלל המגזרים בעיר. במגזר החרדי חסרות כ- 1,502 כיתות לימוד, 
במגזר הערבי חסרות כ- 2,037 כיתות לימוד, ואילו במגזר הכללי חסרות 

כ- 494 כיתות לימוד.
זהו מחסור חמור המחייב פתרון מידי. 

שרטוט מס' 3:

מקור: אגף משאב חינוך, עיריית ירושלים 
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מאפיינים מיוחדים של בינוי כיתות בירושלים בכלל  5
ובמזרח העיר בפרט

מאפייני בינוי ייחודיים לירושלים 5.1

המבנה הדמוגרפי הייחודי של ירושלים 5.1.1
העיר ירושלים מורכבת מאוכלוסיות בקשת רחבה ומגוונת. בהתאמה, נדרש 
מענה ייחודי לכל פלח אוכלוסייה. העיר מורכבת מיהודים ומערבים. המגזר 
הערבי נחלק אף הוא לבני דתות שונות: מוסלמים, נוצרים קתוליים, נוצרים 

פרוטסטנטים ועדות נוצריות נוספות. המגזר היהודי נחלק למגזר כללי, מגזר דתי 
ומגזר חרדי. גם תתי המגזרים האלה מחולקים בירושלים למספר רב של 

סגמנטים הדורשים מענה ייחודי. כך הסקטור הדתי מחולק לחינוך ממ"ד רגיל 
ולמוסדות לימוד של הזרם החרד"לי. הזרם החרדי מחולק אף הוא לזרמים שונים 

ולתת סקטורים.

מאפייני בינוי פיזי ייחודיים לירושלים 5.1.2

אופייה של העיר ירושלים גורמת למאפיינים ייחודיים בבניית כיתות לימוד אשר 
גורמים לעלויות בנייה גבוהות יותר מאשר בחלקי הארץ השונים. 

נציין, אלמנטים ייחודים של הבנייה בירושלים כדלקמן:

תכסית: העיר ירושלים בנויה על סלע. העבודה בסלע מייקרת את  

ביצוע הפרויקטים.
המבנה הטופוגרפי: בגלל המבנה ההררי של העיר ברוב רובם של  

הפרויקטים בעיר ירושלים נדרשות עבודות ייחודיות הכרחיות 
להכשרת שטחי הבניה כגון: ביצוע יישור שטח בעלויות גבוהות, 

ביצוע קירות תמך , חציבות בהיקף נרחב בסלע ועוד היבטים 
הנדסיים ייחודיים ויקרים הנגזרים מכך.

תשתיות עירוניות ישנות: בהיותה עיר בת כ- 3,000 שנה, רבות  

מהתשתיות בעיר אינן מתאימות ו/או אינן מספקות לצורך בינוי 
מוסדות חינוך.
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כך, למשל, בחלק ממזרח העיר חסרים כבישי גישה, חשמל, ביוב, 
ניקוז ומים לאזורים ולשטחים בהם מיועדת להתבצע הקמת מוסדות 

חינוך.
מחסור במגרשים מיועדים לבינוי: בשל אי השלמת הסדר  

מקרקעין בחלק לא מבוטל מאזורי העיר (בייחוד במזרח העיר) וכן 
עקב ניצול מרבית המגרשים הפנויים והמיועדים למוסדות חינוך, קיים 

מחסור רב במגרשים בהם ניתן לבנות מוסדות חינוך. כתוצאה, 
נוצרים אילוצים תכנוניים הגורמים לפתרונות בינוי יקרים יותר. כך, יש 
צורך למצוא פתרונות ייחודיים לרבות ניצול רב יותר של שטחי קרקע 

תוך ציפוף, בניה לגובה, חכירת מקרקעין ופתרונות נוספים 
שמצריכים החרגה מכללי רגולציה וכן דורשים תקצוב שונה.  

עתיקות: העיר משופעת בעתיקות. בפרויקטים רבים נדרשות חפירות  

בידי רשות העתיקות.  לעיתים, בעקבות גילוי עתיקות נדרשות 
עבודות מיוחדות. התוצאה היא תוספת עלות הנובעת הן מעבודות 

איתור העתיקות, הן בשל עבודות ייחודיות הנדרשות כתוצאה 
ממציאת עתיקות והן בשל הארכת משך הביצוע.

גורמים ייחודים נוספים: כגון עלויות אבטחה ואירועים שונים  

המתקיימים בעיר מאריכים את משך הביצוע ועלויות הביצוע.
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מאפייני בינוי ייחודיים למזרח העיר 5.2

במזרח העיר קיימים אתגרים ייחודיים המייקרים את הבניה ומקשים על 
ביצועה:

היעדר הסדר מקרקעין ופער בתשתיות: 

הסדרת מקרקעין ורישומם:  

סוגיות תכנון וייעוד הקרקע כמו גם סוגיית הקניין והבעלות על 
הקרקע הינן סוגיות מורכבות במיוחד במזרח ירושלים, מכיוון 

שלא קיים הסדר מקרקעין במזרח העיר.
הדבר גורם למחסור בקרקעות מיועדות ומתוכננות למוסדות 

ציבוריים ולקושי רב בהפקעת מקרקעין ורכישת זכויות קנייניות 
הנדרשות לצורך הקמת מוסדות חינוך.

התוצאה: מיעוט קרקעות זמינות לבניה, הארכת משך זמן 
המימוש ועלויות גבוהות. 

הפקעת קרקעות:  

כפועל יוצא מהיעדר הסדר מקרקעין ומכלל הסוגיות הקנייניות 
במקרקעין במזרח העיר, הליכי הפקעה הנדרשים ברוב 

הקרקעות במזרח העיר כרוכים בהליכים משפטיים מורכבים, 
פיצויי תשלום, פיצויי הפקעה גבוהים,  ולעיתים קרובות אף 
נדרשים הליכי פינויי פלישות לקרקע והריסת מבנים בלתי 

חוקיים שנבנו בקרקעות המיועדות למוסדות חינוך. ההליכים 
הללו מעצם היותם הליכים המשולבים בהליכים משפטיים 
נמשכים לרוב מספר שנים ולכן מקשים על מתן פתרונות 

מידיים לילדי מזרח ירושלים
היעדר תשתיות פריפריאליות:  

 היעדר תשתיות פריפריאליות [היעדר כבישי גישה, תשתיות חשמל, 
מים וביוב] גם הם מקשים על הביצוע ודורשים תוספות תקצוב 

משמעותיות. בנוסף, קיים קושי בהובלת חומרי בינוי לאתרי הביצוע – 
ייקור מחירים.

היעדר מיפוי מדויק של תשתיות: בהיעדר מיפוי מדויק של  

התשתיות נדרשת עבודות גישוש ואיתור לאיתור תשתיות. כמו כן,  
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נדרש תיאום מורכב יותר במזרח העיר ולעתים מתגלות תשתיות רק 
במהלך העבודות עצמן. לכל אלה – השפעה על לוח הזמנים ועל 

תקציב הפרויקט.
תיאום תשתיות: סוגיית תיאום התשתיות הקיימות במגרש הינה  

מורכבת היות ולעיתים לא קיים מידע ביחס לתשתיות הללו, או 
שחלו בהן שינויים שבוצעו באופן לא מתואם על ידי תושבים 

מקומיים. מצבים אלו דורשים תכנון מחדש והתאמה לתנאי השטח 
שחורגת לרוב מהתכנון המקורי של הפרויקט.

המצב הגיאופוליטי: 

התנגדויות לבנייה ועצירת עבודות: בשל המצב  

הגיאופוליטי בחלק מהפרויקטים קיימת התנגדות אקטיבית 
לבניית מבני חינוך, שלעתים אף גורמת לעצירת העבודות. 

התוצאה: עליית מחירים.
ונדליזם: קיים ונדליזם בחלק מהפרויקטים אשר מייקר את  

ביצועם.

כלל האתגרים הללו משפיעים על קידום התכנון של מוסדות חינוך, התארכות 
משך הביצוע ועל עלויות הביצוע במזרח ירושלים. לצורך מתן מענה על אף 
האתגרים נדרשת גמישות ברגולציה ובנהלים, חשיבה "מחוץ לקופסה" לצורך 
מציאת פתרונות חוקיים לאתגרים הייחודיים והכול על מנת לקדם פרויקטים 

בכמות גדולה, במהירות רבה ובעלויות סבירות.
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מגזר חרדי 5.3

במגזר החרדי קיים ריבוי תתי מגזרים ותפיסות חינוכיות שונות המבדילות אותו 
משאר המגזרים ומצריכה אותו לתת מענה ייחודי לדרישות אלו, בין היתר:

הפעלת גני ילדים על ידי זכיינים ולא על ידי העירייה. 

בהיעדר מענה של מערכת החינוך, עולים פתרונות חלופיים דוגמת  

מוסדות פטור.
קיימת חלוקה/הפרדה לבנים ולבנות. 

צפיפות עצומה באיזורי המגורים החרדיים, ללא כמעט יתירות מגרשים  
לבניה של מוסדות ציבור.

ילודה מוגברת וגבוהה. 
צורך בבינוי ייחודי מותאם כולל שטחי תפילה ועוד. 

נתוני האגף לחינוך חרדי:

בשנת הלימודים תשע"ז, למדו בחינוך החרדי בירושלים כ 104,803   

תלמידים.

מספר התלמידים בחינוך החרדי צמח בכ 6.5% (6,441 תלמידים) מאז  

תשע"ג.

מספר התלמידים בגני הילדים עלה בכ 9.1% (2,030 תלמידים) מאז  

שנת תשע"ג.

החינוך העל יסודי מונה כ 28,304 תלמידים. מספר זה צמח בכ 4.4%  

(1,193 תלמידים).

בחינוך המיוחד למדו כ 2,512 תלמידים. מספר זה צמח בכ 7% (166  

תלמידים) מאז שנה"ל תשע"ג.
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פעולות העירייה לצמצום המחסור בכיתות הלימוד 6
מיפוי צרכים לקידום תכנון ובינוי כיתות  6.1

בשנים האחרונות, פועלת העירייה באופן נמרץ ואינטנסיבי לקידום תכנון ובינוי 
מספר הכיתות החסרות. במסגרת זו מופו הצרכים (הן לסגירת הפערים והן 

למענה לגידול הטבעי), הוערכו העלויות הנדרשות לצורך תכנון וביצוע מוסדות 
החינוך החסרים וניתנה הערכת משך הזמן שיידרש לביצועם.  העירייה האיצה 

את קצב התכנון והביצוע של כיתות הלימוד, זאת תוך השקעת משאבים 
עירוניים אדירים על חשבון קופת העירייה.

נכון למועד כתיבת מסמך זה, מקדמת העירייה בניית כ- 2,000 כיתות הנמצאות 
בשלבי מכרוז, בניה ו/או תכנון.

בהתאם לנתונים, גובשה תכנית  אופרטיבית רב שנתית כוללת ומפורטת 
לתכנון ולביצוע בינוי מוסדות החינוך החסרים, תוך מתן התייחסות להיבטים 

ולנושאים נוספים שצריכים להיות מטופלים במסגרתה וזאת על מנת להבטיח 
את הוצאתה מהכוח אל הפועל, לרבות התאמות רגולציה ונהלים ואימוץ שיטות 
מימון ובניה נוספות. הליך ייצור כיתת לימוד הוא תהליך בירוקרטי והנדסי ארוך, 

שראשיתו באיתור הקרקע וסופו בכיתה בנויה ומתוקצבת. 

ניהול צמוד של מנכ"ל העירייה 6.2

לאור חריפות המשבר והישיבות שמייחסת העירייה לפתרונו, מוביל מנכ"ל 
העירייה באופן אישי את קידום תכנון וביצוע בינוי כיתות לימוד בעיר. מזה 

כשלוש שנים, מנכ"ל עיריית ירושלים מקיים בלשכתו ישיבת סטטוס עם כל 
הגורמים הרלוונטיים בתדירות של לפחות אחת לחודש, ועוקב באופן אישי 
אחר התקדמות הביצוע ודואג לתיאום ולהסרת מחסומים.  התקיים הליך של 

ייעוץ ארגוני על מנת למקסם את התועלת של ישיבות אלה.
בדיונים אלה משתתפים כל בכירי העירייה והמנהלים הרלוונטיים, לרבות גזבר 
העירייה, מהנדס העיר, היועץ המשפטי וגורמים משמעותיים נוספים הנדרשים 

לצורך האצת ההליכים.
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חלוקת עבודה בין חברות ניהול/ביצוע 6.3

במסגרת פעולות ההיערכות העירונית למיזם כיתות הלימוד, העירייה החליטה 
לבצע את הפרויקט באמצעות חברות מבצעות ציבוריות, ולא לבנות בעצמה את 
מוסדות החינוך.  העיריה החליטה לפצל את ביצוע הפרויקט לפחות לשתי חברות 
ניהול/ביצוע. העבודה מתחלקת בין החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) ובין 
החברה העירונית מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ. לשתי החברות ניסיון 
עשיר בבניית פרויקטים, כאשר למוריה יש יתרון יחסי בבנייה בעיר ירושלים בכלל 
ובמזרח העיר בפרט, ואילו למשכ"ל קיים ניסיון מצטבר גדול של בניית כיתות 

לימוד ברחבי הארץ.

אסטרטגיה זו מאפשרת לעירייה גמישות, כאשר היא אינה מניחה את כל הסיכון 
בידי גורם אחד מחד, ומאידך היא מאפשרת להשתמש בנהלי הפעילות היותר 

גמישים של החברות הציבוריות.

חברות בקרה 6.4

לאור היקפו של הפרויקט ומורכבותו החליטה העירייה לשכור שתי חברות בקרה 
בעלות מוניטין וניסיון רב בבקרה אשר ישמשו הן כיועציה של העירייה והן 

כבקריות  על החברות המבצעות מטעמה.

החברות שנבחרו בהליך תחרותי הן: חברת סולברג ייעוץ בע"מ (להלן: 
"סולברג") וחברת ברן ישראל בע"מ (להלן: "ברן"). 

ברן מבצעת בקרה על חברת משכ"ל וסולברג מבצעת בקרה על חברת מוריה.

החברות החלו את ביצוע הבקרה בחודש אוקטובר 2016.

בין המטלות של חברות הבקרה:

השתתפות בשיפוטים המתקיימים בסיומם של כל שלבי התכנון  

בדיקת כל החשבונות המוגשים בידי החברות המבצעות (לאחר בדיקת  

מנה"פ והחברה המבצעת) והמלצה לעירייה לגביהם
בקרת מסמכי מכרזי הביצוע טרם ביצועם לרבות אומדן, לו"ז, סיכונים  

וכיו"ב
אסטרטגיית מכרזים 

בקרת תקציב 
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בקרת לוחות זמנים 

בקרת ביצוע לרבות סיורים בשטח 

ייעוץ ארגוני 
בחינת היערכות ארגונית של החברה המבצעת 

הכנת נהלים והמלצות לעירייה 

[להרחבה ר' דו"ח חודשי לדוגמא של חברת סולברג ודו"ח חודשי 
לדוגמא של חברת ברן, נספח 3] 

חברת סולברג וחברת ברן, שתי חברות הבקרה,  ביצעו תהליך מעמיק של 
למידה של תהליך הבינוי העירוני על כל שלביו לרבות הממשקים הפנים -

עירוניים, ממשקים מול החברות המבצעות וממשקים מול משרדי הממשלה 
ומוסדותיה. בנוסף, בוצע ניתוח  של ההיערכות הנדרשת והתהליכים הפנימיים 

של החברות המבצעות מוריה ומשכ"ל.

במהלך עבודת הניתוח ביצעו חברות הבקרה מיפוי וניתוח של כל החסמים 
העירוניים אשר גורמים לעיכובים בתהליכי בניית כיתות הלימוד. החברות קיימו 

ראיונות עם כלל הגורמים העירונים הרלוונטיים, עם חברות הביצוע, עם קבלנים 
ועם מומחים נוספים.

הדו"חות של חברת סולברג ושל חברת ברן כללו:
ניתוח מצב קיים  

המלצות ליישום  

מתודולוגית עבודה 

החברות הגישו דו"חות מפורטים ובהם ניתוח החסמים והצעותיהן לייעול 
התהליכים. ההמלצות הוצגו למנכ"ל העירייה והוא אימץ אותן. המנכ"ל הנחה 
ליישם בצורה מיטבית את ההמלצות האמורות. ממועד החלטה זו של מנכ"ל 

העירייה מתבצע תהליך של הטמעת ההערות אלה בצורה פרקטית.

המטרה העיקרית של ההמלצות היו להכין את העירייה בצורה מיטבית למיזם 
מגה פרויקטלי מורכב זה. 
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[להרחבה ר' דו"חות ניתוח החסמים בעירייה ובחברות הביצוע  וההמלצות 
לפתרונם  נספח 4]

הקמת מנהלת לנושא כיתות הלימוד בחברת מוריה:  6.5

כחלק מהיערכות העירונית לפרויקט יזמה העירייה בשנת 2014 את הקמתה של 
מנהלת ייעודית בתוך חברת מוריה שתתמקד בהקמת כיתות לימוד.

המנהלת כוללת מהנדסים, כלכלנים ואנשי מקצוע נוספים. היא מקבלת תמיכה 
רוחבית ממטה והנהלת חברת מוריה.   המנהלת משמשת כזרועה הארוכה של 
העירייה ופועלת לקידום הפרויקטים השונים, החל משלב הייזום ועד למסירת 
הפרויקטים ואכלוסם. המנהלת מעסיקה קבלנים, יועצים, מנהלי פרויקטים 
ומתכננים. היא פועלת הן בתוך העירייה לקידום פרויקטים, הן מול גופי הממשלה 
הרלוונטיים והן מול התושבים. כלל עבודת המנהלת נובעת מהנחיות מנהלת 
חינוך בעיריית ירושלים המבוססים על בדיקה מתמשכת של צרכי תושבי העיר 

בהקשרי מבני החינוך.       
מוריה היא חברת בת עירונית, והיא חברת ביצוע מן הגדולות בארץ. 

באמצעותה העירייה מבצעת פרויקטים בהיקף של כמיליארד שקלים מדי שנה. 
למוריה ניסיון בעבודה עם משרדי ממשלה ומשרד האוצר. לצד עבודת המנהלת 

במוריה, פועלת החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.       

הגדלת זמינות קרקעות 6.6

הגדלת זמינות הקרקעות באמצעות איתור קרקעות והפקעתן:  
אתגר משמעותי הוא היעדר קרקעות בייעוד ציבורי בהיקף המספיק לטובת 

בינוי מוסדות ציבור ככלל, ומבני חינוך בפרט. במערב העיר הבעיה קיימת, אבל 
בהיקפים מצומצמים יותר. בשנתיים  וחצי האחרונות עיריית ירושלים מיפתה 

קרקעות ונכסים נוספים שלגביהם קיימות תב"עות ,שיאפשרו בינוי כיתות 
לימוד. 

פעולות הפקעות 6.7

העירייה ביצעה פעולות הפקעה ותכנון אינטנסיביות שתכליתן הגדלת מלאי 
הקרקעות הזמין לבנייה מידית. 

 [להרחבה ר' דו"ח סטטוס הפקעות דור א  נכון 01/2018 נספח 5 ומצגת נתוני   
כלל ההפקעות מזרח ירושלים נספח 6]
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מסלולים נוספים 6.8

כחלק מהמחסור בקרקע העירייה גיבשה מספר "מסלולים" נוספים 
שבאמצעותם ניתן לייצר מאות רבות נוספות של כיתות, מלבד המסלול 

הקונבנציונאלי. מסלולים אילו דורשים מקורות מימון נוספים:
בינוי בתצורה של "אשכולות חינוך": הקושי באיתור הקרקעות  

הביא את העירייה לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע. לצורך כך, 
ביקשה העירייה לבנות אשכולות גנים. הפתרון מציע  ניצול נכון 

יותר של הקרקע. עם זאת, זהו פתרון יקר יותר. המדינה מתחשבת 
באופן חלקי ביותר בהוצאות העודפות הללו בחישוב מימון בנייה זו. 
תוספת קומות וחיזוק מבנים על מבני חינוך עירוניים קיימים:  

אומדן עלות בינוי לגובה או במסגרת חיזוק מבנה קיים הוא כמעט פי 
2 מהתקצוב שניתן על ידי משרד החינוך.

"קול קורא" לבנייה על קרקע פרטית בשיתוף יזמים מקומיים 

מימוש מסלולים אלה נתקל בקושי עקב רגולציה לא מאפשרת של 
המדינה.

האצת התכנון  6.9

לטובת האצת התכנון, הושקעו עשרות מיליוני שקלים מתקציב העירייה 
לקידום תכנון כתות לימוד. 

פתרונות זמניים 6.10

לצד קידום פתרונות הקבע במסגרת בינוי כיתות הלימוד, העירייה פעלה 
למציאת פתרונות דיור זמניים, כגון: שכירת כיתות לימוד, על מנת 

לספק את השירות הבסיסי אותו לא סיפקה הממשלה. 
העירייה, שוכרת מידי שנה, מתקציבה 1,836 כיתות לימוד בסך של  

100 מיליון ₪ בשיפוי זניח בלבד מצד המדינה. הכיתות ברובן 
המוחלט אינן כיתות תקניות .

לעלות זו יש להוסיף עלות התאמת המבנים השכורים לשימושם  

כמבני חינוך בפועל, וכן להצבת מבנים זמניים ופתרונות בינוי 
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נקודתיים (פיצול כתות וסגירת חללים במוסדות חינוך והפיכתם 
לכתות) בעלות כוללת המוערכת בלמעלה מ-40 מלש"ח לשנה. 

עלות העיריה עבור פתרונות אלה מסתכמת ב – 140 מלש"ח  

לשנה!
בעשור האחרון השקיעה עיריית ירושלים בפתרונות זמניים  

כמיליארד שקל בקירוב.
למרבה הצער המדינה איננה משפה את העירייה בגין הוצאות אלה 

ולמעשה מתעלמת מהנטל המשמעותי המוטל על כתפי העירייה.

בניה כוללת הכנה לקומה או שתיים נוספות  6.11

לאור מחסור הקרקעות ומתוך ראייה של צרכי העתיד, העירייה  

קבעה כי כל פרויקט של בינוי כיתות לימוד יכלול הכנה 
קונסטרוקטיבית של קומה אחת למבנה בן שתי קומות ומעלה 

והכנה לשתי קומות במבנה בן קומה בודדת. 

יצירת מדריך עירוני לבניית כיתות לימוד 6.12

על מנת לאפשר את תהליכי העבודה, הבקרה והתיאום הנדרשים 
למימוש הפרויקטים הרבים שעל הפרק, גיבשה חברת הבקרה מדריך 

נהלים לשימוש הגופים השנים השותפים בתהליך. 
נהלים אלו אושרו ותוקפו בידי הגורמים הרלוונטיים.

נהלים אלו מסדירים את תהליכי העבודה ומנחים באופן מפורט מתי 
וכיצד מתרחשים התהליכים.

 מטרות הנהלים

הגדרת תפקידים, משימות, סמכויות ולוחות זמנים לביצוע המטלות  

בפרויקט לכל "שחקן".
שיפור השליטה והבקרה של העירייה על הפרויקטים. 

ביצוע אופטימלי של הפרויקטים תוך עמידה בתקציב, לוח זמנים  

ואיכות נדרשים.
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הגדרת כלל התהליכים השונים המבוצעים בכל שלבי הפרויקטים  

השונים.
קביעת SLA לביצוע מטלות בידי כלל "השחקנים". 

בהירות וצמצום עמימות. 

סטנדרטיזציה. 

קביעת מתודולוגיה להקמת מבני חינוך בעיריית ירושלים 

ייעול ושיפור תהליכי העבודה 
צמצום חילוקי דעות בין השחקנים השונים לרבות על סמכויות 

[ספר הנהלים המלא/ המדריך העירוני לבניית כיתות לימוד מצורף כנספח 7]

גיוס הלוואה  6.13

המחסור החמור בכיתות לימוד בירושלים, מתעצם והולך מדי שנה בשל הפער 
הבלתי נתפס בין היקף הכיתות המתוקצב לבין הגידול הטבעי בירושלים. 

כך, בחומש האחרון המדינה תקצבה בממוצע בניית כ - 145 כיתות לימוד 
בירושלים, כאשר ההיקף הנדרש בשל הגידול הטבעי הוא של כ – 185 כיתות 

בשנה (ללא התייחסות למחסור הקיים). 
על רקע זה החליטה עיריית ירושלים לנקוט בצעד שאינו שגרתי – לקיחת 

הלוואה בסך כ – מיליארד ₪ עבור בניית כיתות לימוד בעיר.
בהליך תחרותי זכה בקונסורציום של מממנים בראשותו של בנק לאומי.

לאחר, הליך משא ומתן, סוכם הסכם ההלוואה בין הצדדים.
מועצת העירייה אישרה את נטילת ההלוואה בסוף חודש יולי 2017. עם קבלת 
אישורו של שר הפנים ללקיחת ההלוואה על ידי העירייה בשלהי אוקטובר 

2017 – נחתם הסכם ההלוואה מול הבנקים.
בשלב זה העמיד קונסורציום המממנים את ה"פעימה" הראשונה לעירייה בסך 
370 מלש"ח לעירייה. במסגרתה יתוכננו  1,100 כיתות לימוד ויבוצעו 474 

כיתות.
העירייה נערכת למשיכת הפעימה השנייה של ההלוואה בהיקף של 630 

מלש"ח במהלך 2018.
היקף ההלוואה בסך 1 מיליארד ₪ מקדם תכנון וביצוע של כ-2,000 כיתות 

לימוד.
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הקמת מטה עירוני 6.14

עם גיוס הלוואת המיליארד, נערכה העירייה לחיזוק המערך העירוני התומך 
ומקימה בימים אלו מטה עירוני אחיד ומתכלל שינהל את בינוי כיתות הלימוד.

לצורך מימוש מטרת הבינוי של כ-5,000 כיתות לימוד באופן יעיל ומהיר, 
והצורך לנהל  מגה פרויקט  בהיקפים משמעותיים אלו, נדרשת  הקמת  

פלטפורמה ארגונית אחת מתכללת.

בעקבות כך, פועלת העירייה להקמת מטה עירוני שינהל ויתכלל את עבודת 
העירייה הנדרשת לבנייה. מטה עירוני אשר יאגד את כל הפונקציות 

.ONE STOP SHOP הנדרשות לתהליך במקום אחד

המטה יכלול איגוד רפרנטים מיחידות המשנה הרלוונטיות לתהליך בינוי 
כיתות לימוד בהתאם למקצועיות ולהתמחות תחת מטה  מנהל, מתכלל 
ומרכז אחד אשר ינהל את כל שלבי הביצוע בתהליכי בינוי כיתות לימוד 

וישחרר חסמים. 

יתרונות ועקרונות מרכזיים בהקמת המטה

יעילות מבנית בביצוע משימות בינוי כיתות לימוד בקנה מידה גדול 

ריכוז כלל כוח האדם העירוני האיכותי והמוביל הנדרש למשימה תחת  

מטרייה אחת.

עובדי העירייה צוברים ידע וניסיון בביצוע חוזר ונשנה של משימותיהם.  

חיסכון משמעותי במשאבים בשל העובדה כי כלל גורמי העיריה  

הנדרשים לתהליך ממוקמים  במתחם אחד.

הרפרנטים במטה משמשים כגורם מתכלל ומרכז מול האגף הרלוונטי  

לקידום המשימות

ניהול איכותי של לוחות זמנים, שלבים ותהליכים, כמויות ואיכויות. 

למידה מתמדת של המטה והתמקצעות עד ליצירת מטה מסונכרן,  

מתואם שנע כמכונה משומנת

הסרת חסמים ופישוט בירוקרטיה עירונית  
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שילוב נציגות בכירה של משרד החינוך במטה העירוני לקידום כלל  

התהליכים הנדרשים מול המשרד

[להרחבה ר' פירוט נוסף על הקמת המטה העירוני נספח 8]
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החסמים הממשלתיים בבינוי כתות בירושלים 7
סוגי החסמים 7.1

כיום ניתנות הרשאות לבינוי ללא תכנית רב שנתית והעירייה אינה יכולה 
לגשת באופן מעשי לקידום ותכנון ביצוע רב שנתי. היעדר התקציב גורם 

בהכרח לחוסר וודאות שממנו נגזרים קשיים רבים בתכנון ובביצוע 
ועלויות התכנון וביצוע גבוהות פי כמה.

קיימים מגוון  חסמים חיצוניים בתהליך בניית מבני חינוך בכל מקום 
המקשים, מעכבים  ומסבכים את קבלת האישורים, התכנון והבנייה. 

להם נוספים חסמים ייחודיים לבינוי בעיר ירושלים.
 החסמים מצויים בתחומים הבאים:

נושאי תקציב 

אישורים נדרשים 

עיכוב בהחלטות ממשלתיות בנושאי מזרח העיר 

רגולציה 

רשימת חסמים 7.2

רשימת החסמים כוללת בין היתר את החסמים הבאים:
תקצוב ממשלתי בחסר: משרדי האוצר והחינוך מתקצבים בחסר את  

עלות הבניה של כיתות לימוד. בפרט, כשהעלויות בכלל ירושלים גבוהות 
מהעלות הארצית הממוצעת, ובוודאי במזרח ירושלים, בה העלויות 

גבוהות אף יותר. 
הנחיית משרד החינוך לבינוי לפי 80% טרה ללא תקצוב מתאים:  

בשבועות האחרונים החל משרד החינוך  לאכוף את החלטת הממשלה 
1828(דר/87) מתאריך 11.8.2016 בדבר אימוץ התקנים החדשים, מבלי 

להעמיד את המקור התקציבי למימון ההפרש הכספי העצום הנובע 
מאימוץ תקנים אלה. דא עקא, שמשרד האוצר מסרב לתקצב את העלות 

הנוספת הנדרשת מהחלטה זו.
היעדר תכנית עבודה רב שנתית מתוקצבת 

במגה פרויקטים בתחום התשתיות/הבינוי לא ניתן להגיע למימוש 
תכניות, ללא הצבת תקציב ותכנית רב שנתית.
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המדינה עובדת בפרויקטי תשתית מורכבים וגדולים כגון רשת הרכבות 
הקלות ותשתיות הכבישים בירושלים בהתאם לתכניות רב שנתיות אשר 

אף מתוקצבות בהתאם. לא כך הוא הדבר בכל הנוגע לפרויקט בינוי 
מוסדות חינוך.  בתחום זה "עובדת" המדינה מול העירייה משנה לשנה. 
בכל שנה נידונים כלל הצרכים אל מול המשאבים הקיימים בכל שנה, 

ואין כל וודאות תכנונית, תקציבית ופרוייקטלית באופן מימוש 
הפרוייקטים.

היעדר תקציב ייעודי רוחבי לתכנון שיאפשר יצירת Pipe Line  של  

פרויקטים.
תזרים מזומנים: קבלת תקציב התכנון ברמת הפרויקט במועד מאוחר  

ממועד ההוצאה בפועל.
משך לוחות זמנים ארוך לקבלת פרוגרמה מאושרת 

משך זמנים ארוך לקבלת אישורי תכניות 1:100 

משך לוחות זמנים ארוך לקבלת הרשאה תקציבית לביצוע ממשה"ח 

תקצוב בחסר ובמועד מאוחר מזה הנדרש לביצוע הפקעות 

אישורי תב"ר במועצת העיר ומול משרד הפנים לכל שלב , בכל  

פרוייקט
מועד "נעילת" המערכת הממוחשבת להזנת בקשות למתן הרשאות 

אינו מתואם ולוקח זמן רב. גופים אלו אינם ערוכים לטפל בהיקף 
האישורים שיידרשו מהם ליישום התכנית.

אי השלמת הסדרת הקרקעות במזרח ירושלים ורישומן 

עיכוב באישור תכניות אב לשכונות שונות במזרח העיר על ידי הוועדה  

המחוזית לתכנון ולבניה.
דרישת בעלות על הקרקע: משרד החינוך דורש כתנאי לתקצוב  

שהבעלות על המגרש תהיה של הרשות המקומית. זו דרישה בעייתית 
במזרח ירושלים שבה לא תמיד הזכויות הקנייניות מצויות בידי העירייה. 

דרישה לשעבוד מקרקעין כבטוחה למימון: משרד החינוך דורש  

שעבוד של המקרקעין לטובת המדינה כתנאי למימון. דרישה זו הינה 
מיותרת שכן אין המדובר בגוף פרטי המקבל כספי מדינה ונדרש 

להעמיד כנגד מימון זה בטוחה, אלא בעירייה שהינה רשות ממלכתית 
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ציבורית. הנכס הנבנה הוא מבנה החינוך עצמו. הדרישה מאריכה בכל 
העיר את לוחות הזמנים. הדרישה אינה ישימה בדרך כלל במזרח העיר, 

שם לא רשומות זכויות קנייניות עקב היעדר רישום והסדרת מקרקעין כך 
שלא ניתן לשעבד זכויות.

המלצות לטיפול בחסמים 7.3

להלן נמנה המלצות פרטניות לחסמים השונים שהועלו בסעיף הקודם. 
מענה מערכתי כולל יוצג בפרק 8  - התכנית האופרטיבית של 

העירייה.
המלצות:

תקצוב ריאלי שישקף את עלויות הבניה בעיר. 

תקצוב תכנית רב שנתית ואישורה בידי הרגולטור. 

מימון החלטת הממשלה על הגדלת שטחי הטרה ל – 80%. 

העמדת תקציב "סל" תכנון בסך 200 מלש"ח ליצירת 

       Pipe Line של פרויקטים (היעדר תקציב ייעודי רוחבי לתכנון).
תקצוב מלוא עלות תכנון הפרויקט כבר מתחילתו. 

הוספת כוח אדם  ייעודי לצורך קיצור משכי לוחות הזמנים  

הדרושים לקבלת האישורים השונים.
יצירת קדימות דיונית ("מסלול ירוק") לעיריית ירושלים בכל  

האישורים הממשלתיים הנדרשים לבניית כיתות לימוד.
 ,(SLA) יצירת תהליך מובנה וברור, כולל זמני אישור 

לאישורים הממשלתיים הנדרשים לבניית כיתות לימוד בירושלים.
שילוב רפרנט בכיר בעל סמכויות מטעם משרד החינוך  

במטה העירוני לבינוי כיתות הלימוד
אישור תב"ר כולל וחד פעמי לתכנית העבודה הרב שנתית 

אפשור לעירייה להגיש בקשות למערכת הממוחשבת במהלך כל  

השנה. 
קיצור וייעול תהליכי אישורי כיבוי אש ופיקוד העורף העמדת  

כח אדם ייעודי בגופים אלה בהיקף מספק. 
קידום הסדרה ורישום קרקעות במזרח ירושלים . 
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מתן עדיפות בפעולה זו לקרקעות הנדרשות לבינוי כיתות  

לימוד.
קידום מידי של אישור תכניות האב לשכונות מזרח ירושלים  

בוועדה המחוזית לתכנון.
דרישת בעלות על מקרקעין: יש לאפשר תיקצוב גם במגרשים  

בהם לעירייה תהא זכות חכירה ארוכת שנים.
[לרשימת החסמים החיצוניים המלאה – השפעות והמלצות,  ר' 

נספח 9]
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הצעה אופרטיבית לצמצום פערי כיתות הלימוד: 8
כללי 8.1

ההצעה האופרטיבית של העירייה מבוססת על מספר אדנים והנחות:
יעדי התכנית: מסירת כ - 5,000 כיתות לימוד תוך כ - 5 שנים. באופן  

זה, יצומצם לחלוטין המחסור הנוכחי הקיים כיום, ויינתן מענה גם לגידול 
הטבעי בתקופת החומש.

הסרת כל החסמים: הנחת העבודה ליישום תכנית זו היא הסרת כל  

החסמים העלולים לעכב את יישום התכנית.
תקצוב מלא ובזמן: של כל מרכיבי התכנית. 

שילוב כוחות ממשלתי/עירוני בביצוע התכנית. 

ייעול תהליכים בממשקי עירייה – ממשלה  

ייעול תהליכים בפעילות העירונית 

קיצור לוחות זמנים 

ביצוע בקרות ודווחים 
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תכנית עבודה בחלוקה לשנות יעד/שלבי ביצוע 8.2

טבלה מס' 2 מספר הכיתות הנכנסות בכל שנה לשלב תכנון/ביצוע/מסירה 

סה"כ 
לאורך 
התכנית

2023 2022 2021 2020 2019 2018 סה"כ

4,692 200 200 1,183 1,222 985 1,302 כמות כיתות 
בתכנון

4,670 200 425 1,151 1,604 1,050 440 כמות כיתות 
בביצוע

24,845 465 1,485 1,594 680 445 176 כמות כיתות 
מסירה

מקור: אגף משאבי חינוך, עיריית  ירושלים

הערות לטבלה מס' 2

הערה 1: עמודת "סה'כ" מסכמת את מספר הכיתות שיתוכננו, יהיו בהליך  
ביצוע ו/או מסירה במהלך התכנית.

הערה 2: עם השלמת התכנית תימסרנה כ – 5,000 כיתות.  

הערה 3: המספרים המסומנים בצבע אדום מתייחסים לפרויקטי המשך  
לתכנית החומש הנובעים מהגידול הטבעי. הטבלה איננה סוכמת נתונים אלה 

של תכנון וביצוע,אשר פירותיהם לא יימסרו עד לסיום התכנית.

הערה 4: כמות הכיתות שתימסרנה עם השלמת התכנית בחלוקה למגזרים  
ובחלוקה לקבוצות גיל מפורטות להלן בטבלה 3                   

כמות כיתות שיימסרו עד לסיום התכנית בחלוקה  למגזרים: 
טבלה מס' 3: 

סה"כ מגזר 
חרדי

מגזר 
ערבי

מגזר 
כללי  

946 353 485 107  גני ילדים
3,899 1,456 2,000 443 בתי ספר
4,845 1,809 2,486 550  

מקור: אגף משאבי חינוך, עיריית ירושלים , עיבוד: סולברג
* לא כולל 117 כיתות שנמסרו בשנת 2017

2למספר זה יש להוסיף 117 כיתות שנמסרו בשנת 2017
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שרטוט 4:

עלויות ותקציב  8.3

8.4 שיטת התקצוב

8.4.1 שיטת תקצוב נוכחית אינה 
מתאימה

8.4.1.1 תקצוב ממשלתי לא ריאלי

8.4.1.2 מועדי מתן הרשאות

8.4.1.3 תהליך בירוקרטי  של התקצוב

8.4.2 שיטת תקצוב מוצעת + תזרים 
התכנית

8.4.2.1 ניתוח שיטת התקצוב

 8.3עלויות

8.3.1 עלות כוללת ליישום התכנית

8.3.1.1 עלויות תכנון בניית כיתות

8.3.1.2 עלויות שכירויות

8.3.1.3 עלויות הפקעות

8.3.1.4 עלויות תשתיות היקפיות
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עלות יישום התכנית: 8.3.1

עלות יישום התכנית היא 9,015  מלש"ח 
(בתוספת 400 מלש"ח בהרשאות קיימות). 

מרכיבי העלות:
עלות תכנון ובינוי הכיתות שיימסרו עד סיום התכנית 

הפקעות נדרשות במזרח העיר  

תשתיות היקפיות במזרח העיר  

תשלום בגין שכירויות כיתות במהלך התכנית 

פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה  אינם נכללים בעלות.  

ככל שיידרשו -  יהיה צורך לתקצב אד הוק.
תקצוב לפי יחס טרה של 60% בלבד, ללא התייחסות לתקצוב  

התוספתי שיידרש לצורך מימוש החלטת הממשלה (1828 מתאריך 
11.8.2016) לבניית כיתות לימוד לפי 80% שטחי טרה.

טבלה  4 פירוט תקציב נדרש:

עלות  במלש"ח כמות כיתות
1,665 946 כיתות גן שיימסרו
4,978 3,899 כיתות בי"ס שיימסרו
6,642 סה"כ עלות בינוי 

1,196 2,486 תקציב הפקעות
1,129 תשתיות היקפיות 
448 שכירויות 

9,415 4,845 עלות התכנית

(400)
הרשאות תקציביות קיימות3

9,015 סה"כ תקציב נדרש

סכום זה כולל החזר ההלוואה שנטלה העירייה 

3אומדן מקורב של אגף תקציבים, עיריית ירושלים
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שרטוט  5 פירוט תקציב נדרש- לפי חלוקה גיאוגרפית:

עלויות בניית כתות – פירוט לפי חלוקה לגנ"י/בי"ס: 8.3.1.1
טבלה מס' 5: 

סה"כ  
(מלש"ח)

מחיר ליחידה כמות סוג

1,664 1.76 946 גנ"י
4,977 1.28 3,889 בי"ס
6,642

מקור: אגף תקציבים, עיריית ירושלים  

עלויות שכירות כיתות  8.3.1.2
עיריית ירושלים שוכרת מדי שנה מבנים עבור כ – 1,836 כיתות . העירייה 

משלמת מדי שנה כ -140 מלש"ח בגין שכירויות אלה סכום זה מורכב 

מתשלומי שכירויות בסך 100 מלש"ח ומהתאמות נדרשות של מבנים אלה 

לכיתות ולגנים בסך 40 מלש"ח לשנה.
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הנחת היסוד של חישוב העלות היא שהעירייה לא תשכור כמות גדולה יותר של  
כיתות מאשר כמות הכיתות ששכרה בשנת 2017 (1,836 כיתות). זאת, למרות 

שבפועל חסרות כבר בשנה זו כ – 4,000 כיתות.
לפיכך, כמות הכיתות המחושבת שיש לשכור היא: המינימום שבין מספר 

הכיתות החסרות ובין המספר 1,836.
עלות שכירות כיתה ממוצעת היא 54.5 אל"ש לשנה.4

כמות הכיתות שיש לשכור במהלך שנות התכנית:
נגדיר:

t מספר כיתות נדרש בשנת - 𝐾∗
𝑡

t מספר כיתות קיימות בשנת - Kt 
t מספר כיתות שכורות בשנת – Rt

נניח כי מספר הכיתות השכורות בשנה לא יעלה על 1,836 שהוא מספר הכיתות 
השכורות בשנת 2017 כלומר:

 {𝑅2017  ,  𝐾∗
𝑡 ‒𝐾𝑡 }=𝑚𝑖𝑛𝑅𝑡

ומאחר והנחנו כי מספר הכיתות הדרוש יגדל כל שנה ב- 185, כלומר:

𝐾∗
𝑡 =𝐾2017 +185 

נציב ונקבל:

 {1836 ,  𝐾∗
𝑡 ‒(𝐾2017 +185∗𝑡)}=𝑚𝑖𝑛𝑅𝑡

4 חישוב עלות ממוצעת נוכחית
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טבלה מס' 6: כמות כיתות נדרשות לשכירות במהלך שנות התכנית ועלותן:

עלות 
השכירות 
במלש"ח

כמות כיתות 
שכורות  

בפועל/נדרשת

כמות 
כיתות 
חסרות

כמות 
כיתות 
קיימת

כיתות 
נדרשות 
בירושלים  

140 1,836 4,033 7,879 11,912
כמות 
כיתות 
נוכחית 

2017

100 1,836 4,042 8,055 12,097 2018

100 1,836 3,782 8,500 12,282 2019

100 1,836 3,287 9,180 12,467 2020

100 1,836 1,878 10,774 12,652 2021
32 578 578 12,259 12,837 2022
16 298 298 12,724 13,022 2023

סה"כ 448       

שרטוט מס' 6:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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כיתות שכורות נדרשות כיתות שכורות בפועל

כיתות שכורות - מצב רצוי ובפועל והפער בינהם

החלטה בדבר גריעת כיתת מנ"ד או כיתה שכורה תתקבל בהתאם למצבה 
הפיזי של כיתת הלימוד.
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עלויות הפקעות 8.3.1.3

על סמך ניסיון, העירייה מעריכה ש – 65% מהכיתות שייבנו במזרח העיר יחייבו 
הפקעה. עלות הפקעה ממוצעת לכיתה על פי נתוני עבר של אגף תקציבים היא 

740 אל"ש. מספר הכיתות שייבנו במהלך התכנית במזרח העיר הוא 2,486.
לפיכך, מוערך כי עלות פיצוי ההפקעה תהיה:

0.65*0.74*2,486= 1,196 מלש"ח

עלויות תשתיות היקפיות 8.3.1.4

על פי ניתוח נתוני אגף תקציבים בעירייה – נדרש להוסיף כ 30% מעלות בניית 
כיתה במזרח העיר עבור ביצוע תשתיות היקפיות (כבישי גישה, חשמל, מים 

וכו'). ר' בהרחבה סעיף 5.2 . 

טבלה מס' 7:

מזרח העיר - עלות תשתיות היקפיות 

30%  עבור 
תשתיות היקפיות

(מלש"ח)

סה"כ 
עלות 
בניה

מחיר 
יחידה כמות

        283       
941 1.94 485  גני ילדים

        846    
2,821 1.41 2,000 בתי ספר

     1,129      
סה"כ   3,762

מקור: אגף תקציבים, עיריית ירושלים  
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שיטת תקצוב 8.4

שיטת התקצוב הנוכחית – אינה מאפשרת יישום תכנית רב  8.4.1
שנתית לצמצום פערים

בשיטת התקצוב הנוכחית לא ניתן להגשים את יעדי התכנית: 

הסכום המוקצב על ידי המדינה לבניית כיתת לימוד בירושלים אינו  

ריאלי.
מועדי מתן ההרשאות בידי המדינה אינם מאפשרים  את יישום התכנית  

הרב שנתית.
התהליך הבירוקרטי של התקצוב אינו מאפשר את יישום התכנית הרב  

שנתית.

להלן ניתוח מפורט של טיעונים אלה.

תקצוב על ידי המדינה 8.4.1.1
הסכום המוקצב על ידי המדינה לבניית כיתת לימוד בירושלים אינו 

ריאלי
עלות בנייה של כיתה בירושלים בכלל ובמזרח ירושלים בפרט גבוהה מהותית 

מהעלות המתוקצבת על ידי המדינה. הסיבות העיקריות לכך פורטו בסעיף 5.1  
לעיל.

עלות ממוצעת לבניית כיתת גן  בירושלים היא : 1.76 מלש"ח. עלות ממוצעת 
לבניית כיתת בי"ס בירושלים היא 1.28 מלש"ח.5

לעלות זו יש להוסיף עלויות מיוחדות במזרח העיר של הפקעות ותשתיות 
היקפיות. לפירוט על תוספות אלה ר' סעיפים  8.3.1.3 - 8.3.1.4  לעייל.

עד כה כיסתה עיריית ירושלים את ההפרש בין התקצוב של המדינה ובין 
העלות בפועל מהתקציב העירוני. ההפרש המצטבר בין תקצוב המדינה לבין 

5 ניתוח אגף תקציבים, עיריית ירושלים
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העלות בפועל של התכנית הוא כזה שעיריית ירושלים אינה מסוגלת לממן 
מתקציבה.

לפיכך, נדרש תקצוב מלא ריאלי, לכל התכנית על ידי המדינה.

מועדי מתן הרשאות ותקציב על ידי המדינה 8.4.1.2
מועדי מתן ההרשאות/התקציב על ידי המדינה אינם מאפשרים את 

יישום התכנית
מצב קיים: 

מועדי מתן ההרשאות/התקציב בידי המדינה לאורך חיי הפרויקט נקבעו ב"נוהל 
שחרור כספים לבניית מוסדות חינוך" , משרד החינוך – המנהל לפיתוח מערכות 

חינוך אגף א' בינוי ותקצוב (נובמבר 2013).
ההרשאה ניתנת לכל פרויקט בנפרד,  ובמקרים רבים ההרשאה ניתנת 

בשלביות, שאינה מאפשרת יציאה לביצוע הפרויקט. 
בשיטה זו לא ניתן ליישם את התכנית בגלל שלושה גורמים מרכזיים:

ניצול לא נכון של ההרשאות הניתנות שאינן מאפשרות יציאה בזמן  

לביצוע הפרויקט כולו.
לוח הזמנים הנדרש לקבלת כל האישורים הללו הוא ארוך מאוד.  

היעדר כוח אדם בהיקף מתאים במשרדי הממשלה הרלוונטיים למתן  

האישורים בלוח זמנים נדרש.

התהליך הבירוקרטי של התקצוב אינו מאפשר את יישום    8.4.1.3
התכנית
המצב הקיים:

התהליך הבירוקרטי של מתן ההרשאות לבינוי כיתות לימוד כולל כאמור 
שלבים מרובים ברמת הפרויקט הבודד:

בשלב הייזום 
קבלת ה"הכרה בצורך" מול משרד החינוך.  

אישור וועדת הכספים ומועצת העיר למסגרת תקציבית לפרויקט. 

אישור משרד הפנים לתב"ר.      

הגשת "טופס קרקע" לאישור משרד החינוך. 

קבלת פרוגרמה מאושרת ממשרד החינוך. 
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הגשת בקשה לתקצוב 5% ממשרד החינוך. 

עם אישור "טופס קרקע" – נדרש אישור משכון הקרקע למשרד החינוך  

באמצעות וועדת הכספים ולאחריה אישור מועצת העיר.
קבלת אישור משרד הפנים לביצוע המשכון. 

קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך. 

אישור וועדת הכספים ומועצת העיר לתקציב. 

אישור תב"ר בידי משרד הפנים. 

 בשלב הביצוע:
 העירייה מדווחת למשרד החינוך על התקדמות הפרויקט על מנת לממש את 

ההרשאות התקציביות שקיבלה.
מימוש הכסף מבוצע באמצעות דיווח נתוני הביצוע במערכת ממוחשבת.
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ניתוח: 
התהליך הבירוקרטי האמור, מעבר למעמסה שהוא מטיל הן על העירייה והן 

על הפקידות הממשלתית הוא "צוואר בקבוק" שלא יאפשר הן מבחינת לוחות 
זמנים והן מבחינת תזרימי מזומנים את יישום התכנית. 

בהיעדר כוח אדם מתאים במשרדי הממשלה  - ייווצר חסם הן לתכנית זו והן, 
כנגזרת מעומס זה, לאישור של בניית כיתות הלימוד ברמה הארצית.

לפיכך, נדרש שינוי מהותי בהליכי אישור ההרשאות והתקצוב לתכנית 
זו.

שיטת התקצוב המוצעת של התכנית 8.4.2

שיטת התקצוב של המדינה איננה רב שנתית, אלא חד שנתית באופן בו מדי 
שנה מודיעה המדינה  (ואף לא בתחילת השנה) על הקצאה כלשהי שאיננה 

ידועה מראש לעירייה. העירייה אינה יכולה לדעת כמה הרשאות תקבל, לאיזה 
פרויקטים וכיצד להיערך בהתאם. לאור האמור, שיטת התקצוב הנוכחית אינה 

אפשרית לטיפול בתכנית לבניית 5,000 כיתות. 

לפיכך, העירייה מבקשת להציע תכנית מעשית שתאפשר את מימוש התכנית 
לבניית 5,00 הכיתות הנדרשות לירושלים בתקופת החומש המוגדרת (2018-

  .(2022

עיקרי הצעה:
הרשאה תקציבית על כל היקף התכנית: המדינה תתחייב במועד  

אישור  התכנית על מסגרת תקציבית ("הרשאה להתחייב") בהיקף של 
9,015 מלש"ח - סך השווה לאומדן עלות התכנית (9,415 מלש"ח) בניכוי 
הרשאות קיימות של העירייה בסך 400 מלש"ח. בנוסף, לסכומים הללו 
המדינה תתחייב למתן הרשאות מידיות לכל צורך שנדרש עבור פיצויים 

לפי סעיף 197 לחוק הכנון והבניה.
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העברה שנתית: המדינה תעביר בכל שנה, לעירייה את הסכומים  

הנדרשים לביצוע התכנית בהתאם לפירוט הבא6:
טבלה מס' 8:

סכום מזומן במלש"ח שנה
1,000 2018
2,000 2019
2,800 2020
2,300 2021
800 2022
115 2023

מקור: אגף תקציבים, עיריית ירושלים.

"צביעת" הכסף: כל הסכומים שיועברו בהתאם לתכנית יהיו "צבועים"  

ליישום התכנית בלבד.
תתקיים שקיפות מלאה מבחינה כספית של העירייה כלפי הממשלה  

בנושא התכנית.
דווח רבעוני : העירייה תדווח בסיום כל רבעון על ההרשאות שניצלה  

ועל המזומן שניצלה ברמת הפרויקט וברמה מצרפית. 
מנגנון דווח מוסכם: מנגנון הדיווח יהיה במתכונת שתיקבע בין  

הצדדים, ותאפשר מחד את יישום התכנית בלוח הזמנים ומאידך בקרה 
של המדינה על אופן ביצוע התכנית.

6 הסכומים הללו אינם כוללים תקצוב בעבור פיצויים לפי סעיף 197
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ניתוח ההצעה 8.4.2.1
בסעיף זה מוצג ניתוח של ההצעה בפרמטרים הבאים:

וודאות – ככל שהוודאות לעירייה גבוהה יותר, יש יותר סיכוי לממש את  

הפרויקט בזמן ובתקציב שהוגדרו.
שליטה – רמת השליטה שתהיה הן לעירייה והן למדינה.  

עלויות אישורים – כל אישור מצריך השקעה של משאבים (כספיים  

ישירים ועלות עובדים, דהיינו עקיפים). ריבוי האישורים הנדרשים כיום, 
גורם לעלויות נוספות, מהן ניתן להימנע.

 לוחות זמנים – לוח הזמנים לביצוע הפרויקט. בניגוד לפרויקטים 

הנדסיים אחרים. בבניית מבני חינוך, מועד מסירת הפרויקט למזמין הוא 
קריטי מכיוון שהוא תואם את צרכי העירייה לקראת שנת לימודים חדשה. 

דחייה בלוחות הזמנים עלולה להביא לדחייה של שנה שלמה באכלוס 
המבנה.

תכלול מאמצים – הכוונה היא לתכלול היעדים הממשלתיים בבינוי  

ציבורי בירושלים עם הצרכים העירוניים. תכלול כזה יאפשר לשלב 
כוחות, לאחד תקציבים ולממש את המגרשים בעיר בצורה יעילה 

מבחינה תקציבית, מבחינת לוחות הזמנים ומבחינת השימושים, במשאב 
הקרקע המוגבל.
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המלצות ארגוניות ותהליכיות 8.5

על מנת לייעל ולמטב את הממשק ממשלה – עירייה, מומלצים הצעדים 
הבאים:

הקמת ועדת היגוי עליונה משותפת לממשלה ולעירייה 8.5.1
הקמת ועדת היגוי עליונה, מורכבת מנציגי הממשלה ומנציגי העירייה, 

שתפקידיה המרכזיים יהיו מעקב אחר ביצוע התכנית, טיפול בחסמים וקבלת 
החלטות אד הוק בנושאי מאקרו.

הרכב מוצע של ועדת ההיגוי העליונה: מנכ"ל משרד החינוך, מנכ"ל משרד 
הפנים, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל עיריית ירושלים. 

הקמת ועדת היגוי מקצועית: 8.5.2
הקמת ועדת היגוי מקצועית, מורכבת מנציגי הממשלה ומנציגי העירייה, 

שתפקידה המרכזי יהיה הסרת חסמים לביצוע התכנית וניהול בקרה שוטפת על 
יישום התכנית.

הרכב מוצע של ועדת ההיגוי המקצועית: נציגי העירייה, נציג משרד החינוך, 
נציג משרד הפנים, נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

מינוי רפרנט ייעודי בעל סמכויות מטעם משרד החינוך שיהיה  8.5.3
חבר במטה העירוני לבינוי כיתות לימוד:

על מנת לייעל את הממשק בין משרד החינוך ובין העירייה מומלץ שמשרד 
החינוך יעמיד רפרנט ייעודי בעל סמכות החלטה מטעם המשרד לטובת 

התכנית. מומלץ שרפרנט זה יישב דרך קבע במשרדי המטה העירוני. 

יצירת מסלול אישורים ותקצוב מתאים לתכנית: 8.5.4

הקמת 5,000  כיתות לימוד מחייבת קבלת עשרות אלפי אישורים. אין אפשרות 
מעשית לעמוד ביעדי התכנית ללא שינוי מהותי בהליכי קבלת האישורים 

השונים.
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למותר לציין שאין הכוונה ל"עקוף" הליכי תכנון ובניה סדירים והליכים מנהליים 
נדרשים, אלא ליצירת הליכי אישור יעילים ופשוטים יותר.

הסדרה ורישום קרקעות במזרח ירושלים  8.5.5
הסדרת הקרקעות במזרח העיר תגדיל את היצע הקרקעות הזמין לבניית כיתות 

לימוד בירושלים. מומלץ לתת עדיפות לקרקעות המיועדות למבני חינוך.  
 

אישור מיידי של תכניות אב לשכונות במזרח ירושלים  8.5.6
כיום לא קיימות תכניות אב לחלק משכונות מזרח ירושלים. קיימות תכניות אב 
התקועות בסבך דיוני הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה. קידום מיידי של אישור 

תכניות האב יאפשר את הגדלת מצאי הקרקעות לבינוי כיתות לימוד במזרח 
העיר.

הקמת מטה עירוני שיתכלל את הפעילות העירונית לקידום בניית  8.5.7
כיתות לימוד 

הקמת מטה עירוני, שבו יישבו בכפיפה אחת כל הפונקציות העירוניות 
הרלוונטיות תייעל את ביצוע הפעילות העירונית בנושא. בנוסף, מומלץ כאמור, 

כי גם נציג בכיר של משרד החינוך יישב דרך קבע במשרדי המטה. 
העירייה תתגבר את כוח האדם של המטה. 

מימון החלטת הממשלה על הגדלת שטחי הטרה  ל – 80% 8.5.8
לאור היקף התכנית נדרש מימון ממשלתי מתאים להחלטת הממשלה (דר/87) 

על הגדלת שטחי הטרה מ 60% ל – 80%.
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נספחים 9

פרוטוקול דיון בבג"צ 6183/16 מיום 15.1.2018 החלטת  בית 
המשפט בדיון זה

נספח 1 – 

דו"ח סיכום שנה תשע"ז – נתוני מערכת החינוך נספח 2 – 
דו"ח חודשי חברת סולברג, דו"ח חודשי חברת ברן נספח 3 –

דו"ח ניתוח חסמים עירוניים ובחברות הביצוע, דו"ח סולברג    
ודו"ח ברן

נספח 4 –

דוח סטטוס הפקעות דור א  נכון 01/2018 נספח 5 –
פרויקט ההפקעות וסטטוס מזרח ירושלים נספח 6 –

מדריך עירוני לבניית כיתות לימוד נספח 7 –
הקמת מטה עירוני נספח 8 –

חסמים חיצוניים בתהליך בניית מבני חינוך נספח 9 –

 -  


