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מתגוררים   וחלקם  התכנית  בשטח  מתגוררים  חלקם  ירושלים.  מזרח  תושבי  הינם  המתנגדים 

ירושלים במזרח  אחרים  התכנית    ,באזורים  שטח  כלכלי,  הנדונה  אך  ועוגן  מרכז  עבורם  מהווה 

 . ועוד  תרבותיתעסוקתי,  ,, חינוכימסחרי

 מבוא .ב

דונם באזור המתפקד כמרכז עירוני המשרת את תושבי מזרח    689  -משתרעת על שטח של כהתכנית   .1

תושבים    580,000  -כ צפויים להגיע לאשר  תושבים כיום ו   350,000  -יותר מ  -  ירושלים הפלסטינים

המסחר,    -  2040בשנת   בתחומי  היתר,  הכלכלהבין  השירותים,  התעסוקההתחבורה,  הדת,  ,   ,

יחידות דיור המאכלסות    976  - קיימות כ  ה בשטח לפי מסמכי התכנית,  החינוך והתיירות.    , התרבות

או    1967התגוררו באזור מלפני הכיבוש בשנת    התושבים   מרבית   . תושבים פלסטינים  6100 -יותר מ

או    הטעמי נוחות וקרבה למקומות עבוד וחלקם עברו לאזור מ  נולדו למשפחותיהם שם לאחר מכן

 . למוסדות חינוך וכד'

מציב את האוכלוסייה  של התכנית אינו  תכנוני  ה  חזוןהמעיון בעיקרי הוראותיה, ניתן להבחין כי   .2

במרכז בפרט  התכנית  ובאזור  בכלל  ירושלים  במזרח  והתפתחות  פיתוח  שכן,    .הפלסטינית 

האוכלוסייה המקומית, טובתה וצרכיה הקיימים והעתידיים לא הוו את עמוד התווך בתכליות  

לא נעשתה פרוגרמה כלשהי, לא נסקרו סוגי העסקים באזור והצורך    לתכניתכך למשל,    .התכנית

מה  לבעיות  מענה  לתת  ניתן  ואיך  והתרבות    ןבפיתוחם  החינוך  מוסדות  נסקרו  לא  סובלים,  הם 

. גם צורכי  פיתוחם על מנת שיתנו מענה לאוכלוסייה הפלסטינית ההולכת וגדלהבאזור והצורך ב

 .  , מעמיק ומקיףהדיור לא נסקרו באופן מקצועי

מתבטא .3 התכנית  הוראות  כדי  ים  עיקר  עד  והבינוי  הפיתוח  אפשרויות  על  רבות  מגבלות  בהצבת 

י המסחר והתעסוקה;  בהיקפ פגיעה  פגיעה בבינוי הקיים;כולל:  בלתי אפשריתלהפיכת משימה זו  

ותיות  ררישפגיעה בתחבורה ובתנועת הרכבים באזור; פגיעה במערך החינוך והתרבות והפקעות  

מדינת ישראל  של    והדיכוי  מחזקת את מדיניות השליטההתכנית    ,הלכה למעשה  ובהיקף נרחב.

התיישבותיים  ומשרתת בעיקר אינטרסים פוליטיים    ומוסדותיה כלפי הפלסטינים במזרח ירושלים

בכך התכנית מנוגדת הן לדין הבינלאומי החל על מזרח ירושלים והן למשפט המנהלי    ישראל. של  

בהעדר שיתוף של הציבור הפלסטיני במזרח ירושלים בהליך התכנון ובקבלת    1והחוקתי הישראלי. 

הפקדת התכנית בעניין,  הנוכחית   ההחלטות  הוראות  מהווה  במתכונתה  לכפות את  על    יה ניסיון 

 . שלההכלכליים ו תוך כדי פגיעה בכל מישורי החיים החברתייםהאוכלוסייה המקומית 

חוות דעת תכנונית מטעם  ממנה:  שתי חוות דעת המהוות חלק בלתי נפרד    מצורפותלהתנגדות זו   .4

  חוות )להלן: "  לפי שיטת הערכת מטרות  תכנית ההערכה שיטתית של    המציגפרופ' יוסף ג'בארין ה

 
1  ( המייעצת  דעתו  בחוות  לצדק,  הבינלאומי  הדין  מיום  Advisory Opinionבית  ההפרדה    9.7.2004(   חומת  בעניין 

חס, בין היתר, למעמד מזרח ירושלים במשפט הבינלאומי. בית הדין הבינלאומי  שנבנית על ידי ממשלת ישראל, התיי
לצדק קבע באופן חד משמעי, כי המעמד של מזרח ירושלים, כמו מעמד הגדה המערבית ורצועת עזה, הוא של שטח  

מניטארי  . אשר על כן, על פעולות ישראל בשטח זה חלים כללי המשפט הבינלאומי ההולחוות הדעת(  78פסקה  )  כבוש
פסקאות   הדעת(    101  -ו  89)ראו  פסקאות  לחוות  )ראו  האדם  זכויות  הדין    111-113,  106ומשפט  בית  דעת  לחוות 

 . cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm-www.icj :ניתן למצוא את ההחלטה בקישור הבאהבינלאומי(. 

file:///C:/Users/suhad/Downloads/www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm
file:///C:/Users/suhad/Downloads/www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm
file:///C:/Users/suhad/Downloads/www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm
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ניתוח למערך התחבורתי על פי    המציגה"( וחוות דעת מטעם מהנדס התחבורה היתם מונה  הדעת

 "(.  תחבורתית  דעת חוות": התכנית )להלן

 ליקויים בהליך התכנון .ג

ועתיד    , על אף השלכותיה ארוכות הטווח על אופי השטח המתוכנן, אפיקי פיתוחוהתכנית הנדונה .5

  ומשמעותי תוכננה והופקדה בהליך כופה במהותו הנעדר שיתוף נאות    ,האוכלוסייה הפלסטינית בו

לקראת   מהדיונים  עולה  גם  כך  בו.  ההחלטות  וקבלת  התכנון  בהליך  הפלסטינית  לאוכלוסייה 

התכנית  ולבנייה    הפקדת  לתכנון  המחוזית  הוועדה  "  -בפני  )להלן:  ירושלים   הוועדהמחוז 

בהם הובהר כי "מורכב פה לעשות שיתוף ציבור"  וכי הציפייה היתה כי הציבור הרחב    "(  המחוזית

   :לא יגיע

 

 
 ( 157עמ'  ,6.1.2020)תמלול דיון הוועדה המחוזית מיום 

מיום   .6 המחוזית  הוועדה  בפני  הדיון  חלק    6.1.2020מתמלול  עם  שיחות  נערכו  כביכול  כי  עולה 

ולא  אלה היו שיחות חלקיות ביותר, ראשוניות, לא משמעותיות    , אךוהסוחרים באזור   מהכנסיות

   :בהכרעות אודות התכנית ףהיוו שיתו

 

 
 ( 155עמ' , 6.1.2020)תמלול דיון הוועדה המחוזית מיום 

אף אם הדבר נעשה באופן חלקי ביותר כאמור בפרוטוקול, אין מדובר בהליך שיתוף ציבור שיש בו   .7

פלסטיני והאינטרסים שלו במרכז הליך התכנון וקבלת ההחלטות בעניינו. דהיינו,  הכדי לשים את 

  .התכנון, ההליך קיבל אופי של ניסיון לכפות מדיניות על ידי הרשויותמראשיתו של כבר 

תח המרחב בו  ופלאורו י חזון  השיתוף הציבור הפלסטיני בהליכי התכנון ובקבלת ההחלטות לגבי   .8

חי ה ירושליםנו בעל חשיבויהוא  פי המשפט  כ  ת מכרעת לאור מעמדה של מזרח  על  שטח כבוש 
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בותו  יחשטובת האוכלוסייה המקומית היא זו שצריכה להניע כל תהליך תכנוני בו.  שו  הבינלאומי  

שינויים ארוכי טווח המונעים  , על פי המשפט הבינלאומי, לכפות  מהאיסורשל נושא זה נובעת גם  

זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית,    להכשיל את מימושמשיקולים פוליטיים אשר יכולים  

,  תהחברתי   ההתפתחות כוללת את הזכות להחליט ולהכריע אודות חזון  . זכות זו  כולל בשטח זה

. שכן, וכפי שיפורט בהמשך, השינויים ארוכי הטווח  של האוכלוסייה המוגנת  תוהתרבותי  ת הכלכלי

שהפלסטיני אינו יכול להתפתח בו באופן  ככזה    שבה מרחב  האת    יםהתכנית הופכ   מציעהאותם  

העומדים  ואינטרסים של הכובש    שרתהתכנית מתכננת את המרחב בצורה אשר ת.  ובר קיימא  טבעי

 בניגוד לאינטרסים ולזכויות האוכלוסייה הפלסטינית המקומית. ובסתירה  

נעשה .9 לא  כי  בכך  גם  השתקף  הלקוי  התכנון  ו  הליך  קיים  מצב  תחומי  צסקר  סקר  בכלל  רכים 

הפיתוח, כולל הדיור, החינוך, התרבות, התעסוקה והמסחר, תעסוקת נשים, עוני, תחבורה, שירותי  

 ציבור, תשתיות ועוד.  

מתאריך   .10 פרוגרמה  נמצאת  התכנון  במסמכי  היותה  24.12.2019אמנם  מלבד  זו,  פרוגרמה  אך   ,

י הציבור, ניכר כי אף בתחומים  הדיור, החינוך ושירות   יחלקית ביותר ומתייחסת אך ורק לנושא 

.  בחשבון את מאפייני האוכלוסייה המקומיתולא לוקחת   היא איננה ממצה ומעמיקה מספיק  אלה

יתרה  ידות דיור כאשר לא ברור מאין נשאב מספר זה.  יח   1,546עבור  נעשתה    כמו כן, הפרוגרמה

  .והתכנון המוצע  התכניתביטוי כלשהו בהוראות  קיבלה לא  זוחלקית  פרוגרמה אף, מכך

הכלולים    דווקא .11 השטחים  של  מעמדם  במזרח    בתכניתבשל  הפלסטינים  של  ומעמדם  הנדונה 

וצרכים, היו צריכים להיות   ירושלים כאוכלוסייה מוגנת, הליך שיתוף הציבור וסקר מצב קיים 

מעמדם של השטחים וזכויות    משמעותיים, ומכריעים לקביעת אופי הפיתוח תוך כדי שמירה על

 האוכלוסייה הפלסטינית שם לא רק בטווח הקצר אלא גם לטווח הארוך. 

אליה  לתוצאה מסוימת  מראש  מתקבל הרושם כי הליך התכנון התנהל על מנת להגיע  לאור האמור,   .12

 להלן.    נתייחס בפירוט

 והשלכותיה  התכנית  ניתוח .ד

 . הגבלות רוחב על הפיתוח בשטח התכנית 1.ד

התכנית כוללת הוראות רוחב המגבילות בצורה נרחבת את אפשרויות הפיתוח בכל התחומים, כולל   .13

הם אלה  ובכלל.   המסחר  החינוך,  התרבות,  האוכלוסייה    תנאים  המגורים,  על  המעמיסים 

 לתי אפשרית.  המקומית והופכים את מלאכת הגשת בקשה להיתר בנייה למשימה כמעט ב 

מבנים לשימור עם הגבלות    55מבנים לשימור,    146על פי נספח השימור לתכנית הוגדרו  כך למשל,   .14

לשימור,    94מחמירות,   נוספים  ו  20מבנים  לשימור  ומתחמים  עוד    4  -מרקמים  מורשת.  מוקדי 

רי. הכל  כמבנה היסטו  1967מגדירה התכנית כל מבנה הכולל חזיתות אשר הן או חלקן נבנו עד שנת  

 שבתכנית: להלן כפי שמובהר בתשריט השימור 
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סיווג חלקות, בניינים ומתחמים לשימור או כמבנים היסטוריים נעשה באופן סיטונאי ושרירותי   .15

ללא בדיקה עניינית ומקצועית לכל חלקה, בניין או מתחם, כאשר הסווג מטיל מגבלות רבות על  

הדבר התבטא באופן הבוטה ביותר בפרוטוקול הדיון לקראת הפקדת  פיתוחם, כפי שיפורט להלן.  

 כלהלן: 6.1.2020התכנית בוועדה המחוזית לתכנון מיום  

 ( 181בעמ'  6.1.2020)תמלול דיון הוועדה המחוזית מיום 

וקיצונית ביותר ולאחר מכן בודקים אם היתה    , שרירותיתדהיינו, קודם כל מגבילים בצורה רחבה .16

על כל הליכי    הו הליך המנוגד לעקרונות הבסיסיים ביותר במשפט המינהלי החללכך הצדקה. ז

הליך זה גם פוגע בזכות הנפגעים להתנגד לסווג    .בחלק המשפטי של ההתנגדות, כפי שיפורט  התכנון

 הנ"ל. 

על מי שירצה   .17 ביותר  בניינים או מתחמים כאמור כרוכה בהטלת מגבלות רבות ומעמיסות  סווג 

להוראות    6.1לשם הדגמה בלבד, על פי סעיף  לבקש היתר בנייה או להגיש תכנית מפורטת שם.  

ו/או תוספת קומות   בניה  זכויות  ו/או תוספת  בניה  ומבנים  בהתכנית, קבלת היתר    אשר חלקות 

כ"מתחם   ב"לשימור"  הוגדרו  היתרי  כרוכה  להוציא  יהיה  ניתן  תכנית מפורטת שמכוחה  עריכת 
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שרוב האוכלוסייה המקומית אינה יכולה    גבוהות ביותרהוצאות  כרוך בהכנתה    היינו, דבר  בניה"  

דבר זה, ימנע כל פיתוח עתידי סביר.  , "הדעתהכלכלי. כפי שפורט בחוות    הלשאת בהם מחמת מצב 

 " .בירושלים המזרחית, ותהליך האישור לוקח מספר רב של שנים מפורטת הזמן להכנת תכנית  

בנוסף, בפני מוסד תכנון אשר דן בכל בקשה מכוח התכנית יש להציג תיק תיעוד לכל חלקה ולכל   .18

מבנה בתחום "מתחם שמור" ו/או "מבנה לשימור" אף אם אלה לא סומנו לשימור. תיק התיעוד  

  6.2ם עם הבקשה להיתר בניה וכתנאי לדיון בבקשה )סעיף  אמור להיות חלק מהמסמכים המוגשי

לא   לשימור  מהבניינים  בחלק  התכנית(;  בנייהתו  רפשאת תלהוראות  בהם    ,ספת  פנימי  ושיפוץ 

)סעיף   בנייה  היתר  התכנית(  6.4מחייב  "מבנים    בנוסף,  . להוראות  על  רבות  מגבלות  מוטלות 

שימור בכלל כמפורט בכלל סעיפי המשנה של  להוראות התכנית(; ומבנים ל  6.8היסטוריים" )סעיף  

 להוראות התכנית.   6סעיף 

מטר מגבולות    75כמו כן נאסרה כל בנייה חדשה ו/או תוספת בנייה בבניינים קיימים בתחום קו   .19

להוראות התכנית( וכן הוטלו מגבלות בניה חמורות בין    6.11)סעיף    -  חומת העיר  -העיר העתיקה  

 להוראות התכנית(:  6.12מגבולות העיר העתיקה )סעיף  מטר  150מטר לבין קו  75קו 

 

"מביאות את  הדעת  וכפי שהובא בחוות    הוראות השימור שבתכנית הלכה למעשה  התוצאה היא כי   .20

הפיתוח   אפשרויות  את  סינדלו  התכנית  הוראות  כך,  אפשרי.  בלתי  לכדי  העתידי  הפיתוח  נושא 

.  7.5בצורה בלתי סבירה ושאינה מאפשרת פיתוח בתקופת זמן סבירה, אם בכלל." )סעיף    במע"ר

 לחוות הדעת(. 

ל אחוזי הבנייה המותרים  עהגבלה משמעותית ובלתי מוצדקת  בדמות  הגבלת רוחב נוספת קיימת   .21

)סעיף   פי המוצע בתכנית  בניה    5על  והוראות  זכויות  מצב מוצע(    –להוראות התכנית: טבלאות 

  160%בייעודי מגורים, תעסוקה ותיירות;  225% - 65%לצורכי מגורים;  160% - 100%ים בין הנע

בייעוד   205%בייעוד מבנים ומוסדות ציבור )לתרבות ופנאי(;  225%בייעוד עירוני מעורב;  385% -

בייעוד תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור. חשוב להדגיש, כי    395%מבנים ומוסדות ציבור לחינוך;  

הופכות  המצב הקיים בשטח,  לצד  קומות מותר    מספרו  קו בניה  המוטלות בתכנית כגוןמגבלות  ה

א תביא למימוש תוספות בניה כלשהם  כזו שלריאלית בפועל ול לבלתי   הבניההתוספת באחוזי את 

ברוב המקרים. יצוין כבר עתה, כי הגבלות ניכרות אלה על אחוזי הבנייה באופן קטיגורי ורוחבי  

נת על בדיקה מעמיקה ופרטנית ברמת מגרש או מתחם ספציפי ועל כן הינה שרירותית  אינה נשע 

 ביותר. 
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 מגורים - 2ב.

ואף גורעת ממה שקיים כיום  התכנית מאמצת גישה תכנונית שתמנע תוספת יחידות דיור באזור   .22

בשטחה. כך עולה    א נותנת מענה לצורכי המגורים הקיימים והעתידייםלבכך היא    . בפועל בשטח

נתונים הכמותיים  מפורשות מפרוטוקול הדיון לקראת הפקדת התכנית בפני הוועדה המחוזית ומה 

 נפרט. .מדף התכנית באתר מנהל התכנוןכפי שעולה עיקריים ה

ושבמסגרתו הוחלט על הפקדת התכנית באופן    6.1.2020בדיון שהתנהל בפני הוועדה המחוזית ביום   .23

כך    יחידות דיור בשטחה.  76מתכננים כי התכנית תביא, כביכול, לתוספת של  סופי, הוצג על ידי ה

 למצגת המתכננים הוצגו הנתונים להלן:  13בשקף 

 

כי למעשה מדובר בתוספת אחוזי בנייה ולא בתוספת יחידות דיור    בדיון הנ"ל הובהריחד עם זאת,   .24

 בפועל. 

 

 ( 103בעמ'  20.1.2020)תמלול דיון הוועדה המחוזית מיום 

 וכי התקבלה החלטה שבאזור המע"ר לא תתאפשרנה תוספת יחידות דיור:  .25

 

 ( 102בעמ'  6.1.2020)תמלול דיון הוועדה המחוזית מיום 

סופיים, כפי שאלה הוצגו באתר מנהל התכנון, יוצא כי סה"כ יחידות  לבסוף, בתמצית המספרים ה .26

יח"ד לפי    976כיום )בפועל  יח"ד. דהיינו פחות ממה שקיים    957  -הדיור על פי התכנית מסתכם ב

   הערכת המתכננים(.
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מענה   .27 נותנת  איננה  התכנית  בנייה,  אחוזי  או  דיור  יחידות  בתוספת  מדובר  אם  בין  הדעות,  לכל 

הריבוי  ממוצע  לפי  חוות הדעת,  לפי    וכלוסייה באזור ואף לא לריבוי הטבעי הצפוי שם.לצורכי הא

תושבים    10,023   -לכ   2040שנת היעד  בגיע  תהאוכלוסייה הפלסטינית בשטח התכנית    ,הטבעי הצפוי

  היא כי התכנית  , על פי חוות הדעת,יחידות דיור. המסקנה המתבקשת  2,287  -אשר יהיו זקוקים לכ

שנת היעד  מתן מענה לצרכי האוכלוסייה בתביא למחסור חמור במספר יחידות הדיור הדרושות ל

בחוות   "יחידות דיור קיימות, מוצעות לעומת יחידות דיור דרושות" -  3.3של התוכנית. איורי מס'  

הדיור    יחידות  מספר  לעומת  והנדרשות,  הקיימות  הדיור  יחידות  מספר  את  ממחיש  הדעת 

 פקת:שהתוכנית מס

 

  יחידות דיור קיימות, מוצעות לעומת יחידות דיור - 3.3איור  ,מקור: חוות דעת פרופ' יוסף ג'בארין
 .דרושות

התכנית .28 בשטח  והתפתחותה  קיומה  להמשך  המקומית,  לאוכלוסייה  הנושא  חשיבות  אף  לא  על   ,

.  יחידות הדיור בטווח התכניתל הצפויה הביקוש נעשתה פרוגרמה לחיזוי גידול האוכלוסייה ותוספת  

  ,היא איננה מקיפה ומעמיקה דיהכאמור,    , אך2019במסמכי התכנית קיימת פרוגרמה משנת    אמנם

מצטיירת תמונה כי התקבלה החלטה גורפת שלא  לכן,  .  בתכניתביטוי כלשהו  קיבלה  לא    והיא אף

 לצורכי האוכלוסייה המקומית, טובתה וזכותה להתפתח.  להתיר תוספת יחידות דיור בניגוד מוחלט 

.  3.4באיור  כך גם המתחמים המיועדים לדיור בשטח התכנית הינם מצומצמים ביותר כפי שמודגם   .29

 בחוות הדעת: 
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 . מרחבי הדיור שהתכנית מציעה. 3.4, איור מקור: חוות דעת פרופ' יוסף ג'בארין

משטח מזרח ירושלים מיועד למגורים    %15  -הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה כי רק כ .30

כ  אוכלוסייה הפלסטיניתה בעבור   )כ   60%  - שמהווה  הינם    40%  -מהאוכלוסייה שם  מהאוכלוסייה 

התנחלויות במזרח ירושלים. כך  הוכי משאבי הקרקע מוקצים בעיקר לבניית והרחבת    2,מתנחלים(

יחידות    2,002מכרזי בניה בסך כולל של    5פורסמו    2020קר עמותת עיר עמים, "בשנת  סלמשל, לפי  

ירושלים:   בגבעת המטוס,    1,257דיור להתנחלויות במזרח  דיור  דיור בשלושה    461יחידות  יחידות 

יחידות דיור במכרז בגילה. פתיחת המכרזים נדחתה שוב ושוב ונכון לסוף    290-זאב ו  מכרזים בפסגת

יחידות דיור בתכניות מתאר    4,310רק המכרז בגבעת המטוס נפתח. בסה"כ קודמה בנייתן של    2020

על  3" .יחידות דיור בלבד בתוך שכונה פלסטינית, בית חנינא  144בירושלים מעבר לקו הירוק, מתוכן  

גם הדיור    כן  ירושליםקרב  בצפיפות  מזרח  שאר    םיהפלסטינ  תושבי  של  מזו  ניכרת  במידה  גבוהה 

 4. ירושליםב  התושבים

 
 (. 2021)ינואר  2נתונים מרכזיים", עמ'  – עיר עמים, " ירושלים המזרחית  2
 (. 2021)ינואר  2נתונים מרכזיים", עמ'  – המזרחית עיר עמים, " ירושלים  3
 (. 2019)יוני  368"השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים", עמ'  דו"ח מבקר המדינה, 4
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בניית יחידות דיור נוספות  בשכונות הפלסטיניות, ולבטח בשטחי  או הגבלת  במצב הקיים, למניעת   .31

שהתכנית    התכנית הנדונה, תהיינה השלכות מרחיקות לכת על האוכלוסייה המקומית. בכך לא רק

בפיתוחלא תקיים   'כביכול'  יותר    ,את מטרתה המוצהרת  עוד  ותגביל  תפגע  היא למעשה  את  אלא 

 תקבע ותעמיק את הקשיים הקיימים. ו הולם לדיור   ם של התושבים הפלסטיניםזכות

 פיתוח כלכלי   - 3ב.

ירושלים הפלסטינים בתחומי המסחר,  כמרכז עירוני המשרת את תושבי מזרח    מתפקדשטח התכנית   .32

  תעסוקה לספק  . יחד עם זאת, התכנית נעדרת אופק לפיתוח כלכלי שיש בו בכדי  התעסוקהו הכלכלה  

הפלסטיניםלמשמעותית   ירושלים  מזרח  כה   הסובלים  ,תושבי  גבוהים  בין  ואבטלה  עוני  ,  מאחוזי 

 . שיםובאופן מוגבר יותר בקרב נ

, העוני בקרב תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים בולט בהיקפו  2019על פ דו"ח מבקר המדינה משנת   .33

 ,מהילדים במזרח ירושלים  81%  - , ומתושבי מזרח ירושלים  75%  - חיו כ  2016ובחריפותו. כך, בשנת  

על פי הדו"ח, מדד העוני בקרבם של הפלסטינים נמצא בעלייה מתמדת בעשור    5. עונימתחת לקו החיו  

, כאשר  מתושבי מזרח ירושלים הפלסטינים מתחת לקו העוני 77.5% -חיו כ  2017בשנת כך, האחרון. 

  6חיו בעוני. שםמהילדים  82%

ברמת  האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים מתאפיינת גם בהשתתפות מועטה בשוק העבודה ו .34

  . 2016מהנשים במזרח ירושלים לא עבדו כלל בשנת    85%    . על פי דו"ח מבקר המדינה,ההכנסות נמוכ

, אך רובם הועסקו במשלחי יד שבהם השכר נמוך, וחלק ניכר  64%  -שעבדו עמד על כהגברים  אחוז  

במזרח   לנפש  הממוצעת  החודשית  ההכנסה  ככלל,  הכשרתם.  את  תואמת  שאינה  במשרה  עבדו 

, אחוז    2019בשנת    7מההכנסה לנפש של תושבי מערב העיר.   40%ירושלים נמוכה מאוד, ועמדה על  

. בהשוואה  בלבד  38.7%הפלסטינית עמד על  ה  י ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים בקרב האוכלוסי

עמד על  בירושלים  ה הפלסטינית  י המשתתפים בכוח העבודה בקרב האוכלוסיבה אחוז    2017שנת  ל

 במצב הקיים.  דרדרות יהמדובר בהחלט בהמשך מגמת   , 42.7%

המשתתפות בשוק    פלסטיניותשיעור הנשים ה  2018בשנת  המצב אף חמור יותר בקרב נשים, כאשר   .35

המצב הורע מאוד בעקבות מגפת הקורונה אשר יהיו    8  ( בלבד.24.5%)בפועל    27%  התעסוקה עמד על

דו"ח מבקר המדינה מסכם את מדדי העוני  ב  2תרשים  טווח הארוך.  גם בלה השלכות בהקשר הזה  

 :כלהלן 2016לשנת   והתעסוקה

 
 (. 2019)יוני  368"השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים", עמ'  דו"ח מבקר המדינה, 5
 (. 2021)ינואר  4נתונים מרכזיים", עמ'  – המזרחית  עיר עמים, " ירושלים 6
 (. 2019)יוני  368"השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים", עמ'  דו"ח מבקר המדינה, 7
 (. 2021)ינואר  3נתונים מרכזיים", עמ'  – עיר עמים, " ירושלים המזרחית  8



 
 
 

16 
 

 2016מדדי עוני ותעסוקה אצל יהודים וערבים בירושלים, : 2תרשים 

 

למ"ס( ומכון ירושלים למחקרי מדיניות, בעיבוד משרד מבקר   - על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 
 המדינה.

במזרח ירושלים    אוכלוסייה פלסטיניתהאזורים המאוכלסים על ידי    ,כלכלי-החברתימבחינת הדירוג   .36

בשנת   כך,  הדירוג.  בתחתית  בדירוג  2017נמצאים  נמוך  במעמד  כולן  דורגו  פלסטיניות  השכונות   ,

מהאוכלוסייה הפלסטינית גרים    100%. כך שכמעט  1באשכול    ותשמרביתן נמצאך  כלכלי כ-החברתי

  9נמוך ביותר. הכלכלי החברתי  ה באזורים עם אפיון 

הנתונים הנ"ל לא קיבלו ביטוי בהליך התכנון. התכנית מתעלמת מהמצב הקיים ומהצרכים בהקשר   .37

או לשאוף לפיתוח כלכלי שייתן מענה לקשיים הקיימים    םהזה ואיננה מבטאת כל צורך להתמודד עמ

מ"ר( את    37,800  -אף מקטינה באופן משמעותי )כ  ולצרכים העתידיים בנושא. לא זו בלבד, התכנית 

להוראות התכנית( בעיבודן    3.2. כך עולה מטבלת השטחים )סעיף  בשטחה  שימושי המסחר והתעסוקה

( חוות הדעת  פי  מס'  על  הדעת  .  4.2טבלה  ומאושרים  "  -בחוות  קיימם    -שימושי קרקע לתעסוקה 

 ": "רעבמ

 מצב קיים  יעוד 
 

הפרשים בין המצב   מצב מוצע 
 המוצע והמצב הקיים  

   10,099.23 ונופש אות נמלו אזור 
  20,770.69 38,408.51 אזור מסחרי 

   25,548.3 אזור מסחרי מיוחד 
מגורים ומסחר )מגורים  

 תעסוקה ותיירות( 
1,362.62 31,855.8  

  12,254.81 22,828.78 שטח למלונאות 
תחנת אוטובוסים מרכזית  

 תחבורה( )מרכז 
9,348.39 4,948.84  

   34.43 שטח לתחנת דלק 
 -  37,800 69,830 107,630 סה"כ

 -. שימושי קרקע לתעסוקה קיימם ומאושרים 4.2טבלה מס' , מקור: חוות הדעת של פרופ' ג'בארין 
 ."רעבמ

 
)מכון ירושלים למחקרי   37-36", עמ' 2021מיכל קורח ומאיה חושן, "על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי  9

 (.2021מדיניות 
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כאשר  להחמרה משמעותית במצב הכלכלי והתעסוקתי הקיים, בייחוד  ביא  יהתכנית  מימוש  לפיכך,   .38

ירושלים   במזרח  הפלסטינית  צעירה אשר  היא  האוכלוסייה  מאוכלוסייה  הינם    36%  -יותר  ממנה 

 ילדים, דבר המגביר עוד יותר את הצורך בפיתוח כלכלי ויצירת מקומות תעסוקה בעתיד.  

 חינוך ותרבות  - 4ב.

במ  חשט .39 מאופיין  של  התכנית  רב  האוכלוסייה  ספר  כלל  את  המשרתים  מגוונים  תרבות  מוסדות 

בתי ספר אשר מעניקים מסגרת חינוכית לתושבים הפלסטינים  שבעה  הפלסטינית במזרח ירושלים וכן  

ו התכנית  ירושליםבבשטח  במזרח  נוספים  רבים  כאשראזורים  לפי    92%-כ  ,  לומדים  מהתלמידים 

   10וסדות חינוך בלתי מוכרים.תוכנית הלימודים הפלסטינית וחלקם במ

למדו במערכת    2019/2020  הלימודיםבשנת  בהסתכלות רחבה על מערכת החינוך במזרח ירושלים,   .40

ילדים בגיל חינוך חובה הינם "ילדים     40,922  -פלסטינים כאשר כ  תלמידים  272,612החינוך סה"כ  

לתלמידים הפלסטינים סובלת ממחסור  מערכת החינוך   11.אינה ידועה  םלימודיה   מסגרת שנעלמים",  

,  2017רב בכיתות לימוד ומאחוז נשירת תלמידים בלתי מבוטל. על פי דו"ח מבקר המדינה, בשנת  

שיעור    2018-2015המוכרים במזרח ירושלים. ובין השנים  הספר  מבתי     18-6 ילדים בני  10,800  -נשרו כ 

 12גבוהה במידה ניכרת. . אחוז  26.5%  -מד על כעהנשירה של תלמידים פלסטינים 

על    מחסורה ,לפי חלק מההערכות .41 עומד  ירושלים  במזרח  לפי    13  .כיתות חסרות  3,794בכיתות  אף 

והחסרה  הפרוגרמה צוין    החלקית  התכנית  במסמכי  כיום    כישהופיעה  חסרים  כיתות    8בשטחה 

שנעשתה    מבדיקה,  בנוסףכיתות יסודי.    2  -כיתות לחינוך מיוחד ו   3ת גני ילדים,  ות יכ  12למעונות יום,  

היסודיים  2012בשנת   הספר  בבתי  בכיתות.  המחסור  עקב  בכיתות  קשה  צפיפות  קיימת  כי  עלה   ,

תלמידים בכיתה בבתי הספר    25תלמידים בממוצע בכיתה לעומת    32הרשמיים במזרח ירושלים היו  

ערבית. בבתי הספר העל יסודיים נרשמה מגמה דומה כאשר במזרח ירושלים  היהודיים בירושלים המ

 תלמידים בממוצע המערב ירושלים.   24תלמידים בממוצע לעומת  32למדו 

כמחצית מכיתות הלימוד    2012כמו כן, לפי נתונים רשמיים של מנהל החינוך בירושלים נכון לשנת   .42

( היו בלתי תקניות ומתוך הכיתות הבלתי תקניות, למעלה  תכיתו  1398מתוך    647שבמזרח ירושלים )

  - הוגדרו ב״מצב בינוני״ ו   157כיתות(,    188ככיתות שאינן ראויות ללמידה )  2010מרבע הוגדרו בשנת  

דוגמה לכיתות שאינה תקנית היא שיכון תלמידים בבתים שכורים    14היו במצב ראוי אך לא תקני.   155

   .ריאות בסיסייםשאינם עומדים בתקני חינוך וב

  2011של האו״ם משנת   ם הומניטרייסוגיה נוספת שעלתה בדו״ח המיוחד של המשרד לתאום עניינים   .43

היא הגבלות אזור והגבלות תכנון המונעות בנייה חדשה והרחבה של מבנים קיימים, שכפועל יוצא  

  15ה.כנגד בתי ספר של ההקדש המוסלמי למשל תלויים ועומדים צווי הריסה ואטימ  ,מכך

 
 (. 2019)יוני  375"השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים", עמ'  דו"ח מבקר המדינה, 10
 (. 2021)ינואר  4זיים", עמ' נתונים מרכ – עיר עמים, " ירושלים המזרחית  11
 (.2019)יוני  386-385"השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים", עמ'  דו"ח מבקר המדינה, 12
 (. 2021)ינואר  4נתונים מרכזיים", עמ'  – עיר עמים, " ירושלים המזרחית  13
ציון נכשל מערכת החינוך הכושלת בירושלים המזרחית", האגודה לזכויות האזרח בישראל ועיר עמים )אוגוסט  " 14

 .7בעמ׳ (2012
ירושלים ה 15 מיוחד  עיקריות    – מזרחית  דוח  עניינים הומניטריים של האו״ם בעיות הומניטאריות    המשרד לתאום 

 לתקציר המנהלים. 3עמ׳ , (2011)מארס 

http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157540.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157540.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157540.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157540.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2011/114210.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2011/114210.pdf


 
 
 

18 
 

במזרח ירושלים    2018, התמונה עגומה אף יותר. נכון לשנת  0-4ילדים בגילאי    30,000  -כאשר עסקינן ב .44

משפחתונים במימון ציבורי, כך שלרוב הילדים בגילאים אלה אין כלל    24-מעונות יום ו  4פעלו רק  

 לשיפורו. לא השתנה ולא נעשו מאמצים הנ"ל המצב נכון להיום,  16. מסגרות חינוכיות

.  התכנית אינה עוסקת בצורך לאפשר פיתוח של מערכות החינוך בשטחהעל אף תמונת המצב הנ"ל,   .45

בשל מגבלות הבניה ותוספות הבניה שבתכנית, כפי שפורט לעיל, יהא זה כמעט בלתי  יתירה מכך,  

  אפשרי להרחיב את בתי הספר הקיימים או להוסיף אחרים על מנת למלא את החסר כיום ולקיים

את הצרכים העתידיים של האוכלוסייה. ברור כי ההחלטה השרירותית שלא לאפשר תוספת יחידות  

דיור בשטח התכנית ברמת העקרון הובילה להמשך הזנחת תחום החינוך והעמקת הבעיה הקיימת  

 כיום.  

הנ"למגבלות   .46 שטח  הבניה  את  להרחיב  יוכלו  שלא  התרבות  מוסדות  על  גם  פעילותן    ם חלות  ואת 

בסך    .בהתאם הציבור  מבני  משטחי  מפחיתה  אף  התכנית  מכך,  ומאפשרת    9,745.54יתירה  מ"ר 

ו  אותם  המנהלים  הקהילתיים  הארגונים  מידי  הנ"ל  מהמוסדות  ניכר  חלק  לידי  העברתם  הפקעת 

דבר אשר יפגע    עיריית ירושלים באופן שרירותי, ללא הצדקה וללא תכלית ראויה, כפי שיפורט להלן. 

 נקת שירותי חינוך ותרבות לאוכלוסייה הפלסטינית. ובהמשך הע בתפקודם

   תחבורה - 4ב.

ירושלים    תכאמור, שטח התכני .47 מזרח  לכלל תושבי  וחינוכי  עוגן תעסוקתי, מסחרי תרבותי  מהווה 

הנגישות והתחבורה לאזור זה הינה  על כן  שימושים וההוא מורכב ביותר מבחינת  הפלסטינים, ועל כן  

הנגישות התחבורתית   דו"ח מבקר המדינה,  פי ממצאי  ועל  זאת,  עם  יחד  מירבית.  בעלת משמעות 

לקויות, דבר המאריך באופן ניכר את זמני ההתניידות של    ןודרכי הנסיעה בתוך מזרח ירושלים הינ 

הגיע למקומות עבודה, לאזורי  מזרח ירושלים. עובדה זו מקשה על התושבים, בין היתר, ל תושבי  

חברתיים.  שירותים  ניתנים  שבהם  ולמוסדות  מאופיין    17מסחר  התכנית  שטח  מרכזיותו,  בשל 

 בעומסי תנועה רבים ובמחסור בחניות לרכבים פרטיים. 

בדיקה  הליך התכנון לא כלל "   , התחבורתית דעת  ה עם מצב זה ולפי חוות    מתמודדת התכנית אינה  .48

  ןספירות תנועה, תחזיות תנועה, בדיקת רמת שירות בצמתים וכו' כאשר בדיקות אלה הינ תחבורתית,  

ביותר לצורך קבלת החלטות נכונות בנוגע להיבטים התחבורתיים בתכנית." חוות    ותוחשוב   ותיתהכר

חלופות   ובחינת  תנועתיות  פרוגרמות  כללו  לא  התכנית  מסמכי  כי  גם  מבהירה  התחבורתית  הדעת 

אשר יתנו מענה לבעיות התנועתיות והתחבורתיות    או פתרונות לבעיות החנייה  עתייםלפתרונות תנו

 הזמן של התכנית.   תקופת בהקיימות כיום בשטח התכנית וכן מענה לצרכים עתידיים של האזור 

  - סב סביב חניונים ותחבורה לצורכי תיירות או לצרכים אחרים  המחוזית  בוועדה  בנושא זה  הדיון   .49

ראיה של צורכי התחבורה של תושבי המקום,    כלללא  אך    -וכד'    בשבת, מלונאותם  המבקרייהודים  

 
בישראל ועיר עמים )אוגוסט  האגודה לזכויות האזרח " ציון: נכשל מערכת החינוך הכושלת בירושלים המזרחית" 16

מזרח ירושלים לאגודה   מנח״י בין מנהלת  7.5.2012על פגישה שהתקיימה ביום  . נתונים אלו מבוססים9 עמ׳, (2012
 לזכויות האזרח. 

 (.2019)יוני  370-693"השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים", עמ'  דו"ח מבקר המדינה, 17
 

http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157540.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157540.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157540.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157540.pdf
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הפלסטינים  ו ירושלים  מזרח  תושבי  שאר  שירותים,  של  לקבלת  יום  מידי  האזור  את  שפוקדים 

ו תרבות  ספר,  בתי  הגדה  עודתעסוקה,  ערי  ועם  ירושלים  במזרח  האזורים  שאר  עם  הקשר  גם   .

כך ממשיכה התכנית במדיניות הניתוק בין האזורים השונים    .המתכנניםהמערבית לא עמד לנגד עיני 

 במזרח ירושלים ובינם לבין שאר אזורי הגדה המערבית.

התחבורה  אף  התכנית   .50 ובמערך  השונים  בשימושים  משטחי   הקיימיםפוגעת  את    תומנתקה  בחלק 

ביטול החלק  וא בדוגמה לניתוק מעין זה ניתן למצ.  האזור משאר השכונות הפלסטיניות הסמוכות

תנועה  את הומשרת  לאזור התכנית  שמהווה ציר מרכזי שמספק הזנה    ןהמערבי של רח' סולטן סולימא

 . , כפי שפורט בחוות הדעת התחבורתיתטור- עמוד וא-ס אלאעוברת לשכונות רה

דוגמא נוספת, כפי שפורט בחוות הדעת התחבורתית, ניתן למצוא בהצעה לבטל חלק בלתי מבוטל   .51

בבניינים   הפוגע  דבר  בלבד,  ואופנועים  רגל  הולכי  לשבילי  והפיכתם  התכנית  בשטח  מהסמטאות 

הקיימים ועלול להוות אף מכשול בפני קבלת היתרים לתוספות בנייה בשל העדר גישה מוטורית כמו  

 אוטובוסים.מעבר  וכן לם  יפרטיזאת בנוסף להעדר פתרונות לחניית רכבים    תי כבאות והצלה.גם שירו

לבסוף מסכמת חוות הדעת התחבורתית כי "ניתן להבין שמסמכי התכנית המופקדת לא כללו בדיקות   .52

האזור   משתמשי  לכל  תנועתיים  פתרונות  נתנו  ולא  מעמיקות  מספיק  מספיק  תחבורתיות  ואינם 

 .  "בשלים

 נרחבות  הפקעות – 5ב.

באופן שרירותי, גורף ונרחב, התכנית מציעה להפקיע ולהעביר לידי עיריית ירושלים חלקים נרחבים   .53

 להוראות התכנית קובע כי:  6.16כך סעיף  שטח התכנית.בביותר 

 

כוללים, בין היתר, שטחי חניה;    1965  -התשכ"ה)ב( לחוק התכנון והבניה,  188צורכי ציבור על פי סעיף   .54

שווקים; בתי קברות; מבנים לצורכי חינוך, דת ותרבות; מוסדות קהילתיים,   תחנות אוטובוסים;

לכ מגיעים  אלה  שטחים  כי  יוצא  הדעת  בחוות  התכנית  שטח  מניתוח  ועוד.  מרפאות  חולים,    - בתי 

ציבור  המיועדים  כשטחים    )כולל דרכים(   דונמים  269  -כ  - משטחה    55.2%   132  - כבנוסף ללצורכי 

בחוות    1.2  -ו  1.1בקטגוריה של 'שימושי קרקע מעורבים' )ראו איורים  לצורכי ציבור הנמצאים  דונמים  

 להלן: כ מפת התכנית . בחוות הדעת מדגים זאת על 1.3איור מס'  הדעת(. 
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. שטחים לצורכי ציבור ושימושים מעורבים הכוללים שטחים לצורכי  1.3מקור: חוות דעת פרופ' ג'בארין, איור מס' 
 ציבור המיועדים להפקעה. 

,  תוהכנסי המנוהלים על ידי    ותיים בקהילתיים ותרהמעניקים שירותים  מדובר, בין היתר במוסדות   .55

המוסלמי מוסלמי,  הוואקף  משפחתי  וואקף  תרב,  ועוד.  מוסדות  פלסטינים  ויופקעו,  ות  במידה 

ליותר מ יצטרפו  הופקעו מאז    %38-שטחים אלה  ירושלים המזרחית אשר  לצורך    1967משטחי 

 בנייתן של התנחלויות באזור.

שירות    הנ"לוהמוסדות  היות   .56 ומעניקים  ולטובתםלמתפקדים  ירושלים  במזרח  מזה    פלסטינים 

המעניקים שירותים  מוסדות  המעבר לאספקט של הפגיעה בזכות לקניין, הפקעת  .  עשרות שנים

מוסדות אלה    ם שלוהעברתם לידי עיריית ירושלים יפגע בתפקוד  רבים לאוכלוסייה הפלסטינית

פוקדים    אלה  ,. שכןלהעניק שירותים לתושבים הפלסטינים במזרח ירושליםכי ימשיכו    ובאפשרות

  תכליתו של מהלך זה היא הידוק מתבקשת המסקנה כי  על כן,    . יניםפלסטבשל היותם    מוסדות אלה 

אותם המשרתים  והמוסדות  הפלסטינים  התושבים  על  כדי  השליטה  תוך  לשליטה  ,  העברתם 

 איננה משרתת את טובת האוכלוסייה המקומית. ו  תכלית שללא ספק הינה בלתי ראויה .ישראלית

כי התכנית נעדרת כל אופק פיתוח    עולהועל פי חוות הדעת המצורפות,    מניתוח התכנית ,  לסיכום .57

התושבים  על פיתוח    ארוכות טווח  גבלותמוכי היא מטילה  הפלסטינים במזרח ירושלים  לתושבים  
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לא  .  ותחבורה  , כולל דיור, כלכלה ותעסוקה, מסחר, חינוך, תרבות חייהם  תחומי  הפלסטינים בכל

בכך הופכת התכנית למעשה פוליטי בפני  .  במצב הקיים  משמעותית  רעהלה  תגרום זו בלבד, התכנית  

   .האוכלוסייה הפלסטיניתעצמו המשרת אינטרסים של שליטה והגבלת פיתוח  

 משפטי  ניתוח .ה

 העדר תשתית עובדתית -. 1.ה

המתנגדים יטענו, כי קבלת ההחלטה להפקיד את התוכנית הנדונה נעשתה בניגוד מוחלט לכללי   .58

  איננה מתבססת על  המינהל התקין ובניגוד לעקרונות הבסיסים של המשפט המינהלי. התכנית דנן

המחדל בהקשר הזה הנו    .תשתית עובדתית מלאה, מתאימה וראויה, כפי שפורט בהרחבה לעיל

ות ועניין לנו בתכנית בעלת השלכות ארוכות טווח על האוכלוסייה הפלסטינית  חמור במיוחד הי 

 באזור.  

)בג"ץ   .59 התכנון  בהליכי  גם  כמובן  תקפות  המנהלי  המשפט  של  אלה  רג'נסי   4776/03חובות  מלון 

נ' שר הפנים   נ' הוועדה המחוזית לתכנון    2418/05(; עע"מ   9.5.2005)ירושלים בע"מ  מילגרום 

החברה להגנת הטבע נ' ועדת המשנה לעררים של    9654/06עע"מ  (;  2005)288(  3), פ"ד מהולבניה

ולבניה לתכנון  הארצית  בג"ץ  2008)  המועצה  נ'    9409/05(;  הסביב  על  להגנה  ישראלית  אגודה 

טרייסי ס.א. חברה    1135/93(; בג"ץ  2009)  הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות

הרשויות  ((. והן חלות על  1994)  622(  2, פ"ד מח)לתכנון ולבניה הרצליהזרה נ' הוועדה המקומית  

, פ"ד ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון  393/82בנהלן שטח כבוש )בג"ץ  

  492,  477(  2, פ"ד ס) מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל  7957/04(; בג"ץ  1983)   792-793,  785(  4לז)

 ((.2005)   519-520,  481(  2, פ"ד נט) המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל  1661/05(; בג"ץ  2005)

 הפגיעה בזכויות  -. 2.ה

באזור התוכנית   .60 של התושבים הפלסטינים  בזכותם  קשות  פוגעת  כי התוכנית  יטענו,  המתנגדים 

 , לפרנסה וכלכלה ולפיתוח.  לתרבותו  ובמזרח ירושלים בכלל לדיור, לקניין, לחינוך

 הזכות לקניין - ..א2.ה

בית המשפט  לקניין.    קרקעות רבים בשטחהבצורה הגורפת ביותר בזכותם של בעלי    תפוגע   התכנית .61

הפלסטינים   של  הקניין  לזכות  מיוחד  משקל  נתן  הכבושיםהעליון  אליה    בשטחים  התייחס  ואף 

כזכות חוקתית שאין לפגוע בה אלא לתכלית ראויה ובאופן מידתי ובדרך המתיישבת עם עקרונות  

מוראר נ' מפקד כוחות    9593/04המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הישראלי )ראו: בג"ץ  

כוחות צה"ל   הס נ' מפקד  10356/02(; בג"ץ  2006)   14, פס'  844(  1, פ"ד סא)צה"ל ביהודה ושומרון

עיריית בית לחם נ' מדינת    1890/03(; בג"ץ  2004)  464,  462,  461,  443(  3, פ"ד נח )בגדה המערבית

)ישראל ,  סייף נ' לשכת העיתונות הממשלתית  5627/02(; בג"ץ  2005)  765-766,  736(  4, פ"ד נט 

 (.  2004) 75,  70( 5פ"ד נח )
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עית מטילים על המעצמה הכובשת את החובה  לאמנת ג'נבה הרבי   53לתקנות האג וסעיף    46סעיף   .62

לתקנות    46לכבד את זכויותיהם של התושבים המוגנים בשטח הכבוש, לרבות זכותם לקניין. תקנה  

 האג, שנחשבת לעוגן המרכזי בהקשר ההגנה על זכות הקניין, קובעת כלהלן:

"Family honour and rights, the lives of persons, and 

private property, as well as religious convictions 

and practice, must be respected. Private property 

cannot be confiscated".   

הגנה זו, נושאת עמה חובה כפולה: חובה שלילית, להימנע מפעולות הפוגעות בקניינם של תושבים   .63

על   יפגע  לא  קניינם  כי  המבטיחות  פעולות  לבצע  חיובית,  וחובה  )ראו:אלה;  אחרים  בג"ץ   ידי 

 חמאד נ' שר הביטחון   9949/08בג"ץ  (;  9.6.2020)  עיריית סילואד ואחרים נ' כנסת ישראל  1308/17

נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון  7862/04(; בג"ץ  25.12.2014)   368(  5, פ"ד נט)אבו דאהר 

מוכרת  ((.  2005) הקניין  האדם  זכות  זכויות  במשפט  גם  להכרזה    17סעיף    -הבינלאומי  כמובן 

 העולמית בדבר זכויות האדם.

סעיף   .64 משנת  147בנוסף,  הרביעית  ג'נבה  של    1949 לאמנת  הנכסים  של  נרחבת  לקיחה  כי  קובע, 

 .  לאמנה( מהווה הפרה בוטה Extensive Appropriationהאוכלוסייה המוגנת )

 הזכות לדיור הולם  -.ב. 2.ה

הולם.    התכנית .65 לדיור  בה  הכלול  האזור  תושבי  של  בזכותם  ביותר  הגורפת  בצורה    זכות פוגעת 

עמותת מחויבות לשלום וצדק   366/03נחשבת לזכות יסוד הנגזרת מזכותו של האדם לכבוד )בג"ץ  ה

   ((.2005)  464( 3, פ"ד ס) חברתי נ' שר האוצר

בסעיף   .66 גם  מעוגנת  זכויות  25הזכות  בדבר  האוניברסאלית  סעיף    להכרזה  לאמנה  1)11אדם,   )

בתנאי   מתמיד  לשיפור  הזכות  כולל  ותרבותיות,  חברתיות  כלכליות,  זכויות  בדבר  הבינלאומית 

המחייה. זכות זו מקימה חובה כל המדינות לנקוט בצעדים מתאימים להבטחת מימושה וקיומה  

בסעיף   מעוגנים  לזכות  נוספים  מקורות  הזכות.  צו  (iii)(e) 5של  כל  לביעור  האפליה  לאמנה  רות 

סעיף   סעיף  2)14הגזעית,  נשים,  נגד  אפליה  של  הצורות  כל  לביעור  לאמנה  בדבר  3)27(  לאמנה   )

. זכות זו מקימה חובה  להאמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות  28  -ו  9זכויות הילד, סעיפים  

 כל המדינות לנקוט בצעדים מתאימים להבטחת מימושה וקיומה של הזכות.  

לנקוט  לתקנות האג    43חובה על פי סעיף  הבינלאומי ההומניטרי, זכות זו נגזרת מה  מבחינת המשפט .67

החוקים    להשיב, ולהבטיח, ככל הניתן, את הסדר הציבורי והבטיחות, תוך כיבודבכל האמצעים  

 . התקפים

 הזכות לחינוך ולתרבות -.ג. 2.ה

בכלל    התכנית  .68 הפלסטינים  ירושלים  מזרח  ותושבי  בה  הכלול  האזור  תושבי  של  בזכותם  פוגעת 

(  3, פ"ד נ)עמותת שוחרי גיל"ת נ' שר החינוך 1554/95בג"ץ יסוד חוקתית )שהוכרה כזכות  לחינוך 

עמותת הורים   –יתד    2599/00(; בג"ץ  6.2.2011)  אבו לבדה נ' שרת החינוך  5373/08בג"ץ  (;  1996)  2

טבקה משפט וצדק   7426/08(; בג"ץ  2002)  834(5, פ"ד נו)  סמונת דאון נ' משרד החינוך לילדי ת
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היא גם הוכרה כזכות אדם בסיסית דרכה   ((.2010)  820(  1, פ"ד סד)לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך

ממומשות זכויות אדם נוספות כגון חופש הביטוי והיכולת לקלוט מידע, חופש ההתאגדות וחופש  

  834(  5, פ"ד נו)עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך  -יתד    2599/00ג"ץ  העיסוק )ב

 לעיל(.  אבו לבדה( ועניין 2002)

)סעיף   .69 אדם  זכויות  בדבר  האוניברסאלית  בהכרזה  עוגנה  והאמנה  1)26הזכות  להכרזה(   )

)סעיף   ותרבותיות  חברתיות  כלכליות,  זכויות  בדבר  ז  13הבינלאומית  סעיף  מבסס  לאמנה(.  ה 

דרישות ספציפיות לשלבי החינוך השונים ומספק עקרונות כלליים החלים על כל שלבי החינוך בכדי  

להבטיח את חירות ההורים לבחור בתי ספר בהתאם לדתם ואמונתם המוסרית והגנה על החירות  

נגיש  מפרט, בין היתר, כי החינוך צריך להיות זמין,    13להקים בתי ספר פרטיים. הערה כללית מס'  

מקור נוסף לזכות כמובן הוא האמנה    18על האוכלוסייה מבחינת צורה ומהות או תוכן.   ומקובל 

)סעיפים   הילד  להימנע  לאמנה(.    29  -ו   28לזכויות  המדינות  על  חובה  היא  אף  מטילה  זו  זכות 

לנקוט בפעולות  בזכות לחינוך כמו גם קיימת חובה    פוזיטיביות  מפעולות שיש בהם בכדי לפגוע 

  19הזכות באופן מלא.ומימושה של  הלהבטחת קיומ 

הכוח הכובש מחויב להבטיח את פעולתם התקינה של  המשפט הבינלאומי ההומניטרי  על פי  גם   .70

 ( לאמנת ג'נבה הרביעית מורה כי: 1) 50סעיף  . מוסדות החינוך

“The Occupying Power shall, with the cooperation 

of the national and local authorities, facilitate the 

proper working of all institutions devoted to the 

care and education of children.”  

 

בין היתר  .  חינוך וחברה לכלל גילאי הילדיםחלה על מגוון רחב של מוסדות  חובה זו על פי האמנה   .71

חינ  מוסדות  להפקיע  יכול  אינו  הכובש  חייב  הכוח  עליהם  וך,  ולהגן  מעמדם  את  כאשר  לכבד 

  20.הקריטריון היחיד בהחלטה האם יש להגן עליהם הוא האם הם מוקדשים לטיפול וחינוך ילדים

זכויות   .72 בדבר  האמנה  ביניהן  בינלאומיות,  אמנות  בסדרת  מעוגנת  בתרבות  להשתתפות  הזכות 

  27אלית בדבר זכויות אדם )סעיף  ( וההכרזה האוניברס15כלכליות, חברתיות ותרבותיות  )סעיף  

)סעיף   הגזעית  האפליה  צורות  כל  לביעור  הבינלאומית  האמנה  האמנה  (vi)(e)5להכרזה(;   ;)

)סעיף   נשים  נגד  צורות האפליה  כל  )סעיף  c)13הבינלאומי לביעור  לזכויות הילד  (;  31(; האמנה 

 (. 30והאמנה לזכויות אנשים עם מוגבלויות )סעיף  

והכוח הכובש מחויב לשמור על הנכסים  זכות זו גם מוגנת על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי   .73

מוסדות המוקדשים לדת,  לתקנות האג( ובייחוד    56)סעיף    התרבותיים כל האוכלוסייה המוגנת

אמנת האג להגנת נכסי תרבות בשעת סכסוך מזוין  ל  5גם סעיף   21אומנויות ומדעים.חינוך,    ,צדקה

 
18 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, The Right to Education (Art. 13), U.N. Doc. 

E/C.12/1999/10 ¶ 6 (1999). 
19 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, The Right to Education (Art. 13), U.N. Doc. 

E/C.12/1999/10 ¶ 50 (1999). 
20 COMMENTARY TO GENEVA CONVENTION IV RELATIVE TO THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN 

TIME OF WAR 286 (Jean Pictet ed., 1958). 
21 Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War art. 56, Aug. 12, 1949, 6 

U.S.T. 3516, 75 U.N.T.S. 287. 
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על המעצמה     וקובע כי מספר הגנה מיוחדת בהקשר נכסי תרבות  , עליה ישראל חתומה,  9541משנת  

 . תרבותיבשמירה ובשימור רכוש  הכובשת לתמוך 

 פיתוח להזכות  -.ד. 2.ה

המתנגדים יטענו כי התכנית מפרה את זכויות הפלסטינים בשטח התכנית ובמזרח ירושלים בכלל   .74

הזכות  בדבר  את הצהרת  של האומות המיוחדות  האסיפה הכללית  אימצה    1993. בשנת  פיתוחל

ולכל העמים יש    אדםלאחר מכן, קובעים כי לכל בן  וההתפתחויות בהקשרה  ההצהרה,    22. פיתוחל

זכות בלתי ניתנת לערעור להתפתחות כלכלית וחברתית שהיא שוויונית וצודקת, ברת קיימא, לא  

הוכרה  זכות זו  . ועל כל זכויות האדם וחירויותי מלאבאופן מפלה, מעוגנת בשלטון החוק ושומרת 

ההצהרה מקיפה רבים    .תתחולה אוניברסלידבר המעלה את מעמדה לבעל  ,  אדם בפני עצמהכזכות  

והתרבותיות   החברתיות  הכלכליות,  הפוליטיות,  האזרחיות,  החוקיות  והחובות  מהזכויות 

רוב  על ידי  שאושררו  האדם השונות    שמוכרות כמחייבות את כל המדינות באמצעות אמנות זכויות 

   המדינות בעולם.

בדו"ח הדווח המיוחד למעמד זכויות האדם בשטחים הכבושים מטעם האומות המאוחדות, מייקל   .75

ההצהרה על הזכות להתפתחות רלוונטית במיוחד להבנת  , הבהיר הנ"ל כי  19.10.2016לינק, מיום  

בין שאר הזכויות, ההצהרה כוללת במפורש זכויות  שכן,  .  ים הכבושיםמצוקת זכויות האדם בשטח 

 , כגון הזכות להגדרה עצמית, הסרת השליטה הזרה והכיבוש,אדם המחייבות בחוק הבינלאומי

, שיתוף בקבלת  אקונומיות-ההנאה המלאה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד, כולל זכויות סוציו

 ועוד:  החלטות

"The Declaration on the Right to Development is particularly 
relevant to understanding the human rights predicament in 
the Occupied Palestinian Territory. Among other rights, the 
Declaration expressly includes the following human rights 
that are binding in international law: 
(a) The self-determination of peoples (art. 1);  
(b) The elimination of foreign domination and occupation 
(art. 5);  
(c) The prohibition against discrimination and the flagrant 
abuse of human rights (art. 6);  
(d) The full enjoyment of all human rights and fundamental 
freedoms, including socioeconomic rights (arts. 6 and 8);  
(e) Full sovereignty over one’s natural resources (art. 1);  
(f) Participatory decision-making in public affairs (arts. 2 and 
8)".23 

המחייבות   זכויות האדם זכויות אלה עומדות בבסיסן של כפי שמבהיר דו"ח הדווח המיוחד הנ"ל,  .76

הכבוש הפלסטיני  השטח  על  במלואן  החלות  הבינלאומי,  החוק  לפי  ההומניטריות    והחובות 

זכויות לעם הפלסטיני, אלא גם יוצרים חובות עבור ישראל, הכוח הכובש, לכבד  מקימים לא רק  ו

 
22 Resolution 41/128, annex. The right was reaffirmed in subsequent international human rights 

instruments, including the Vienna Declaration and Programme of Action (1993).   
23"Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied 

since 1967" (19.10.2016), p. 14-15. https://undocs.org/A/71/554 
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זכו על  גישה מבוססת     יות אלה.ולהגן  קובעת  כי ההצהרה  הזה  מדגיש בהקשר  המיוחד  הדווח 

 זכויות  לצמיחה כלכלית ולהתקדמות חברתית: 

"Human rights are to be embedded in all aspects of economic 
and social development as a necessary precondition to the 
achievement of real and sustainable progress, expanded 
capacities and enlarged freedoms for the entire population. 
Both individuals and peoples are entitled to these rights, and 
States parties have a responsibility to create the conditions 
and remove the obstacles to achieve the enjoyment of these 
rights. Among its core features, the right to development 
requires both the application of transparent and participatory 
procedures as well as the substantive realization of equality 
of opportunity for everyone in their access to basic resources 
and their socioeconomic rights.24" 

ומשנה תוקף לאור  קבלות משמעות מוגברת  אשר מ זכויות אלה מטילות על ישראל חובות פוזיטיביות   .77

של  תכנוני  -חברתי והפיזי- המצב הכלכליך והשליטה המוחלטת כמעט של ישראל על  הכיבוש המתמש

באמצעות הקמת טבעת    שאר הגדה המערביתהפלסטינים שם מוניתוק    הפלסטינים במזרח ירושלים 

  השנים   ארוכת  ההזנחה   את  הזה  בהקשר  עוד  מציין  המיוחד  וחהדו   .ההתנחלויות וחומת ההפרדהגושי  

 25. ירושלים מזרח תושבי הפלסטינים  זכויות לכלל ירושלים  עיריית של

המיוחד   .78 המוגנת  הדווח  האוכלוסייה  ולטובת  לב  בתום  הכבוש  השטח  ניהול  כי  הזה  לעניין  מסיק 

באופן    זכויותיהם הכלכליות, התרבותיות והחברתיות ותעודד את פיתוחםמחייב, בין היתר, כיבוד  

 26או מגבילה.  עצמאי ותימנע מכפיית מדיניות כלכלית מפלה

מסמכי התוכנית,  לבסוף,   .79 מניתוח  שעולה  התכנית  כמ כפי  לעיל,  נרחב   פורט  באופן  בזכויות  פוגעת 

כשתכליתה  ותגביל באופן ניכר את התפתחותם בעתיד,    הפלסטינים החיוניות  מזרח ירושליםתושבי  

לפי כל הדעות, תכליות פוליטיות    העמקת השליטה בשטח ובאוכלוסייה הפלסטינית.העיקרית הינה  

 . לתקנות האג 43ובין היתר לתקנה  ת, כאמור, למשפט הבינלאומיאלה מנוגדו 

הבי .80 האוכלוסייה  נ המשפט  של  החיוניים  לצרכיה  לדאוג  ישראל  את  מחייב  ההומניטארי  לאומי 

. במקרה דנן, ולכל הדעות, הפגיעה בזכויותיהם  שלא לבצע שינויים יסודיים בשטח הכבוו  האזרחית 

אף   הפלסטיניים  האזור  תושבי  ומיידייםשל  חיוניים  צבאיים  לצרכים  נעשית  בקריטריונים  אינה   ,

ג'מעית אסכאן אלמעלמון נ' מפקד    393/82ץ  בג"   ראו לעניין זה)פי המשפט הבינלאומי    לשנקבעו לכך ע

 (. 794,  785(  4, פ"ד לז)כוחות צה"ל

  ולדאוג לקיום הליך תכנוני אשר  הנכם נדרשים בזאת לבטל את הפקדת התכניתלאור כל האמור לעיל,  

 ה. יפתח את האזור לטובתעליה ויהא מוסכם פלסטינית,  יוכרע לאור רצונה של האוכלוסייה ה

_________________ _ 

 סוהאד בשארה, עו"ד 

 ב"כ המתנגדים 

 
 . 15לעיל עמ'  32הערה  24
 .23לעיל, עמ'  32 ההער 25
 . 24לעיל עמ'  32הערה  26
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 תקציר 

  .101-0465229  מס'   מזרח   מע"ר מסמך זה מציג הערכה שיטתית של תכנית  .1

ההערכה בוצעה באופן שיטתי ולפי שיטת הערכת מטרות. שיטה המקובלת בהערכת תכניות שיש   .2

 להן היבטים ציבוריים רחבים כמו תכנית מע"ר מזרח. 

 הציבור,  ה זו ואלה הקשורות ב: תהליך התכנון, שיתוףהוצבו שמונה מטרות שהערכנו לפי שיט .3

 , ושימור. כלכלי צדק קנייני, פיתוח תרבותי, פיתוח דיור, פיתוח –חלוקתי  צדק

מבחינת השגת נתונים ומידע מעודכן, והיענות לתנאי    היה לקוי מההערכה עולה, שתהליך התכנון   .4

לא הסתמך על מידע מהימן ומעודכן, לא נאסף מידע דמוגרפי,   התכנון תהליך  .תכנון בסיסיים

ולג גודל כזה. מתברר, שלא נאסף מידע לגבי  פיזי,  בי המבנים לשימור, הדרוש לתוכנית בסדר 

 לפיתוח המרחב.   אפשריות חלופות מגוון התנועה והתחבורה במע"ר, וצוותי התכנו לא בדקו

ובעלי העניין במע"ר  פלסטיני ה הציבור  .5 ותושבי  לא שותפו בעשייה התכנונית של    במזרח העיר 

במזרח העיר  הפלסטיני  של המע"ר ואת הציבור   הציבור את לא שיתפו  התכנון  המע"ר. צוותי 

במערך  ת  והמתגבש   מגמות תכנוניותלפי  אף  באופן לא מקובל בכלל    ,התכנונית ירושלים בעשייה

 של  היסוד מאבני אחד הוא בישראל בתכנון הציבור שיתוף בשנים האחרונות.  התכנון בישראל

מע"ר   בשנים הציבורי התכנון של  גודל  בסדר  בתכנית  כשמדובר  במיוחד  ירושלים  האחרונות, 

  .המזרחית

קיצונית. .6 בצורה  והמוסדי  הפרטי  בקניין  פוגעת  בזכות התכנית  פוגעת   של  הקניינית התכנית 

 פרטיים, ובעלי קרקעות של הואקף האסלאמי ושטחי הכנסיות.  קרקעות מוסדות קיימים, בעלי

תרבותי   עוגן  מזרח  מע"ר  היות  הגישה  אף  למרות  לא  התכנית  עצמה,  התכנית  כהגדרת 

אף פוגעת במוסדות התרבות  היא  אסטרטגיה, מדיניות ופרקטיקה מרחבית של פיתוח תרבותי ו

דרך   ביותר  קשה  בצורה  ציבור".  הפקעתםהקיימים  כ   "לצורכי  התכנית  משטחי    55.2%-לפי 

פוגע בבעלי קרקעות פרטיים, במוסדות  מע"ר מזרח הם שטחים המיועדים להפקעה. הדבר 

תרבות קיימים, במוסדות חינוך קיימים, בבתי ספר ומבנים של מוסדות למיניהם.  הדבר פסול 

וה קניין,  וזכויות  צדק  מבחינת  הן  המרחב  ותכנון  פיתוח  התכנית  מבחינת  יישום  מבחינת  ן 

למעול   בכדי  בדבר  יש  של   הפלסטיני  הציבור  אינטירסבומטרותיה.  מטעמם  שלו  ובזכויות 

   מוסדות התכנון.

 

לכ .7 מרכזי  תעסוקה  כאזור  מזרח  מע"ר  את  מקדמת  ולא  כלכלי  פיתוח  מקדמת  לא    -התכנית 

וכ  350,000 התכנית    במזרח העיר.  2040תושבים ערבים בשנת    580,000  -תושבים ערבים כיום 

בכדי לחולל תעסוקה באורח מספק.  שאין בהם  מספקת אחוזי בנייה מעטים ושטחים מזעריים  

צמצום העוני במע"ר ובסביבתו, במיוחד  הצורך ביתרה מכך,  התכנית לא נותנת תשובה מבחינת  

ובמזרח העיר נמצאים מתחת לקו העוני לפי    במע"ר  פלסטינים ה מכלל התושבים    59%  -כאשר כ

למרכזי מבחינה כלכלית, מסחרית,  למוקד  התכנית לא הופכת את המע"ר  נתוני הביטוח הלאומי.  

 , ואף היא מתייחסת אליו כאל 'שכונה כפרית' קטנה. בירושלים המזרחיתותיירותית 
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ולא  התכנית   .8 המע"ר  אזור  של  הטבעי  לריבוי  דיור  פיתוח  עירונית  לא  מקדמת  מסה  מייצרת 

בעיר הוספת    ההולמת מע"רים אחרים  מציעה  דירות. התכנית  היקף  דיור    57מבחינת  יחידות 

 בלבד!  

מידע   .9 אוספת  לא  התכנית  מאוזן.  לא  ובאורח  מידע  על  מבוססת  לא  בצורה  משמרת  התכנית 

 לשימור. ציעה מהמבנים שהתכנית בעצמה  אתומתעדת בצורה מקצועית 

התחבורתי   .10 הנספח  לגבי  מאד  קריטיות  שאלות  מעלה  הבדיקה  תחבורתיות  תשתיות  מבחינת 

לא התבססו על מידע, בדיקות  והתכנית עצמה בהקשר זה. התכנית התחבורתית ושל התנועה  

 התנועה והאנשים במרחב.   מקצועיות וסקרים. התכנית התחבורתית יש בה בכדי לפגוע בזרימת

. אומנם, קיימת אפליה קיצונית בין  בירושלים הוכנו מספר תכניות של מע"רים, כמו מע"ר צפון .11

לרבות  תכנוני  בכל פרמטר  כמעט    מתבטאהפער  "רים במערב העיר וזה של מזרח העיר.  היחס למע

השוואת פרמטרים של    ואחוזי בנייה.תעסוקה,  כמותית, מספר יחידות דיור,  צפיפות, פרוגרמה  

 .מע"ר מזרחמזלזל כלפי  יחס תכנון בין מע"רים שונים מראה 
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 מבוא

  .101-0465229  מס'   מזרח   מע"ר של תכנית מסמך זה מציג הערכה שיטתית  .12

להעריך   .13 היא  זה  מסמך  לפ   המע"ר.   תכנית   את   שיטתית   בצורה מטרת  תבוצע  שיטת  ההערכה  י 

מטרות  להן  1הערכת  שיש  תכניות  בהערכת  מקובלת  מאד  שיטה  כמו    יםרחב  ים ציבורי   היבטים. 

 תכנית מע"ר מזרח. 

עומדת ההנחה שלתכנית מע"ר מזרח קיימות מטרות ציבוריות שהתכנית עצמה,  שיטה זו  במרכז   .14

 . ירושלים –עירית ירושלים, הועדה המקומית לתכנון ובנייה,  והועדה המחוזית לתכנון ובנייה 

על   .15 מבוססת  מהתכנית ההערכה  הנגזר  הועדה    מידע  של  הפרוטוקולים  שלה,  והמסמכים  עצמה 

 ונתונים מוסדיים עירוניים ואחרים.מידע ניתוח ו המחוזית, 

על   .16 לכך, ההערכה מבוססת  מוסדות,  בנוסף  נציגי  עם  רבות  ישיבות  על  רבות המבוססות  תובנות 

   , נציגי חברה אזרחית בירושלים המזרחית ועוד.ובעלי עניין בתכנית

 

בין היתר על הספר של מחבר חוות דעת זו והעוסק בין היתר בהערכת  השיטה מבוססת   1
 יורק, פריס, ועוד.  - של הערים לונדון, ניותכניות עירוניות כמו התכניות החדשות 

Jabareen, Yosef. 2015. The Risk City Cities Countering Climate Change: Emerging 

Planning: Theories and Practices around the World. Springer. 
 בתחום, טכנית והן מתודולוגית הן, משמעותית להתפתחות עדים  אנו האחרונות בשנים

 מורכבים  והמקומי הינם הלאומי  התכנון  שנושאי בכך ההכרה לאור במיוחד בתכנון, ההערכות
(Complex )במודעות העלייה, לכך בנוסף . ההערכה בעת  ממדים רבת  התייחסות ומחייבים 

, סביבה, חברה נושאי של השילוב בנחיצות להכרה הביאה, בכך הכרוכות והבעיות הסביבתית
 הערכה  שיטות פותחו האחרונות בשנים, לפיכך. תכניות של וההערכה התכנון בעת ומרחב כלכלה

ידע הנגזרים ומדדים  קריטריונים על מבוססות  אשר  מתקדמות - ורב מגוונים מעולמות 
 . דיספלינאריים

המונח   את בנוחיות  ולערוך  לסווג המיועדות פעולות כמספר" להגדיר ניתן  הערכה את 
 השונים למשתתפים לאפשר  כך, שונות תכנוניות  חלופות  בין הבחירה לצורך הדרוש המידע 

 . (Nijkamp, Rietveld, Voogd, 1990: 15)1" האפשר ככל מאוזנת בצורה לבחור , הבחירה בתהליך 
 נתפסת הערכה, היום. שיטתי תכנון בעצמו הדורש , תהליך של ניתוח היא שהערכה לציין חשוב        

תוכניות   או ציבורית  מדיניות שבוחנת ( multidisciplinary approach) תחומית -רב  כגישה
(1Baycan and Nijkamp 2005:64).  המדיניות  את  להבין היא ההערכה  של המרכזית המטרה 

 . שלה והארגוני  המוסדי הקונטקסט ואת שלה התוצרים את לבחון, הספציפית הציבורית
ביניהן   האחרונות  בשנים התפתחו אשר תכניות  הערכת  של  ומגוונות שונות שיטות קיימות

 חוקרים  מספר. (multiple objective)" מטרות רבת" הערכה שיטות  של  שונות  רבות גם צורות 
 & Spronk & Nijkamp (1981), Hill ביניהם " המטרות  רבת" הגישה לקידום טכניקות פיתחו

Shechter (1971), Tzamir (1972), Voogd (1983), Miller (1980) . ,של שיטתוMorris Hill 
 רבה  להערכה זכתה( Matrix Goal Achievement" מטרות-השגת מטריצת)"  (1986 ,1968)

שלה   השיטתיות של כתוצאה  זאת , המערביות במדינות במיוחד , מתכננים בקרב נפוצה והייתה
(Nijkamp, Rietveld, Voogd, 1990) . 
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  התכנית הערכת  שיטת . א פרק

  התשריטים,   . התכנית(   )להלן   101-0465229    מס'   המופקדת   התכנית   בהערכת   נדון   זה   בפרק  1.1

  בסיס   את   יחד   מהווים   ה עצמ   כנית ו הת   של   והפרוטוקולים   התהליך,   ההחלטות,   התקנונים, 

   . מסתמכת   זו   דעת   חוות   עליו   הנתונים 

  .101-0465229  מס'   מזרח   מע"ר   תכנית   את   שיטתית   בצורה   להעריך   היא   זו   דעת   חוות   מטרת  1.2

 המטרות המרכזיות של התכנית.מבוססת על הערכת של התכנית   ההערכה שיטת 1.3

 שיטה (. Goal-Achievement Analysis' )מטרות השגת ניתוח' היא זה  במסמך ההערכה שיטת 1.4

של   מידת את לקבוע מנסה זו שבנדון  מטרותהשגתן  של התכנית  מרכזיות   במקרה. תכנוניות 

תרבותיים,  ,חברתיים, ייםכלכלנושאים   ולכלול מימדים רבות להיות אמורות מטרותה, שלנו

  .ופיסיים מגוונים

, בין  בשלב ראשון נציב את הקריטריונים להערכת התכנית. קריטריונים אלה מבוססים ונגזרים 1.5

 בצורה  הציבור מטובת  ונגזרות  ומקובלות  ציבוריות  ממטרות, וכן  ממטרות התכנית עצמה  היתר,

   .ברורה לחלוטין

 והיענות התכנית לקריטריונים המרכזיים. לפי זאת, ההערכה מבוססת על מידת השגת   1.6

 . טריוניםיקר לפי יקבע   כניתוהת  או/ו החלופות של המטרות  השגת מידת סיכום 1.7

הת   להערכה הקריטריונים 1.8 מטרות  מתוך  עצמהוייגזרו  הראויות    כנית  הציבוריות  והמטרות 

 ירושלים באופן ספציפי. במקרה של תכנון מע"ר באופן כללי, ומע"רים ב 

הם    כפי שהוצגו במסמכי התכנית  מטרות ועקרונות התכנון המוצהרים של התכנית מע"ר מזרחה  1.10

 כדלקמן: 

החזרת המעמד של מרכז העיר המזרחית למעמדו כמרכז רב  " .1

של תעסוקה,    גווני  בילוי,  פעילויות  ותרבות,  ציבור  מוסדרות 

 מלונאות ומגורים.   מסחר, השכלה,

 המרחב קביעת עקרונות שימור ופיתוח  .2

על התכנית לחולל תהליך של חידוש מרכז העיר המזרחית על    .3

מרכיביו  והייחודיים    כל  הפיסיים  במאפיינים  התחשבות  תוך 

 שלו. 

 מציאת האיזון הנכון בין שימור לפיתוח. . 4

לאפשר   . 5 מנת  על  החלקות  לכל  ושימושים  קרקע  ייעודי  קביעת 

 בהליך של היתרי בנייה. פיתוח
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עבור   . 6 חינוך  למוסדות  שטחים  יוגדרו  התכנית  במסגרת 

 המזרחית.  אוכלוסיית העיר

עומסי  . 7 את  לצמצם  במטרה  תנועה  והסדרי  דרכים  קביעת 

 .התנועה

 התכנית תאפשר הקמת חניונים ציבוריים ותת קרקעיים.   .8

האזור    .9 תושבי  לטובת  פתוחים  ציבוריים  שטחים  הוספת 

 והתיירים. 

  התכנית כפופה למגבלות תכנית   -תבנית הבנייה וגובה הבניינים     10

 וקו החומה השלישית.  9עמ/

מצפון   .11 שמתרוממת  הטופוגרפית  התבנית  את  ישמר  הבינוי 

 "  לדרום.

 ( 6-7מסמכני התכנית, מצגת המתכננת, עמ' מקור: )

  מע"ר מזרח את המרכזיות ואת החשיבות של    יםמדגישדברי ההסבר של התכנית  בנוסף לכך,   4.11

 :בהקשרים ההיסטוריים, התיירותיים, התעסוקתיים, והתרבותיים

 

עירוני תוסס המשרת בעיקר את  "מע"ר מזרח" מהווה מרכז 

והשירותים   התחבורה  המסחר,  בתחומי  העיר,  מזרח  תושבי 

תיירות,   אתרי  ובו  חשוב  תיירותי  מוקד  ומהווה  העסקיים, 

ובתי מלון שונים. הרקע התכנוני לתכנית: העיר    אתרים דתיים

ירושלים רבת פנים, רבדים ונדבכים. כך גם אזור מע"ר מזרח, 

כ ששטחו  ירושלים  העיר  במרכז  המתאפיין    688-אזור  דונם, 

שימושים   ובעירוב  תעסוקה,    -במגורים  מסחר,  מלונאות, 

שרידים   כולל  זה  אזור  ועוד.  תחבורה  מרכזי  מוסדות, 

לתרבויות  ארכיאולוגי  ועשיר  מגוון  פסיפס  המהווים  רבים  ים 

העתיקה   העיר  שפת  על  יושב  מזרח  מע"ר  אזור  השונות. 

חשיבות   ישנה  ייחודי.  היסטורי  במרקם  ומתאפיין  וחומותיה 

מע"ר מזרח  רבה לשמור על איכויותיו הייחודיות של אזור זה.  

היסטוריה,  של  רבים  רבדים  המכיל  ייחודי  צביון  בעל  הינו 

מרקמים וחומרים, ישן וחדש, המהווים נכס לתושבי  תרבות,  
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האזור, לעיר ירושלים, תושביה וכן לאלפי התיירים הפוקדים 

 את האתרים השונים. 

 (.2הוראות התכנית, עמ'  מקור:)

 כדלקמן: נינו להערכה הןישנציב מול ע  המטרות לפי זאת   4.12

מספקת מבחינת  האם תהליך התכנון התקיים בצורה   (:planning process) תהליך התכנון: 1 מטרה

הסתמך על מידע   התכנון תהליך האם  .והיענות לתנאי תכנון בסיסיים,  מעודכן  השגת נתונים ומידע

, הדרוש לתוכנית  המבנים לשימורמעודכן? האם נאסף המידע הדמוגרפי, הפיזי, ולגבי  ו  מהימן

 את  בדקו התכנון צוותי האם  האם נאסף מידע לגבי התנועה והתחבורה במע"ר?  ?בסדר גודל כזה 

 ?כמתבקש ומקצועית הוגנתמקיפה, מספקת,  נאותה,   בצורה במרחב האפשריות החלופות מגוון

 . עירוניתה ברמה תכנון של תקין לנוהל המוצק והבסיס הפינה אבן הינו כזה תהליך

 להיפגע  שעלול הציבור ואת הרחב הציבור את לשתף(: public participation) הציבור שיתוף: 2 מטרה

הציבור  הציבור את שיתפו התכנון  צוותי האם  .התכנונית בעשייה מהתכנית ואת  המע"ר  של 

המזרחיתהפלסטיני    אחד  הוא בישראל בתכנון הציבור שיתוף ?התכנונית בעשייה  בירושלים 

 (. בהמשך יוסבר) האחרונות  בשנים הציבורי התכנון של היסוד מאבני

 בזכות פגיעה קיימת האם .הקנייני הצדק עקרון על לשמור: קנייניצדק    –חלוקתי   צדק: 3 מטרה

, ובעלי הקרקעות של הואקף האסלאמי  הפרטיים הקרקעות בעלימוסדות קיימים,  של הקניינית

 ?ושטחי הכנסיות

ישה  האם התכנית הגכהגדרת התכנית,  אף  בהיות מע"ר מזרח עוגן תרבותי  : פיתוח תרבותי: 4 מטרה

   ?מזרח ירושלים תאוכלוסיישל  אסטרטגיה, מדיניות ופרקטיקה מרחבית של פיתוח תרבותי

כאזור תעסוקה  מקדמת פיתוח כלכלי ומקדמת את מע"ר מזרח  התכנית   האם :כלכלי פיתוח: 5 מטרה

האם  ?   2040בשנת פלסטינים  תושבים    580,000  -יום וככפלסטינים  תושבים    350,000  - מרכזי לכ

תעסוקה באורח מספק? האם התכנית  מספקת אחוזי בנייה ושטחים מספיקים בכדי לחולל    התכנית

מרכזי  לר  "? האם התכנית הופכת את המעוסביבתבנותנת תשובה מבחינת צמצום העוני במע"ר ו

 ?ית במזרח ירושליםתיירותו , יתמבחינה כלכלית, מסחר

לריבוי הטבעי של אזור המע"ר ומייצרת דיור  מקדמת פיתוח    התכנית האם :דיור פיתוח: 6 מטרה

 ? מסה עירונית ההולמת מע"רים אחרים בעיר 

ערכים  7מטרה   בעלי  מבנים  ומאוזנת  מושכלת  בצורה  משמרת  התכנית  האם  שימור:   :

 אוספת מידע ומתעדת בצורה מקצועית את המבנים הנ"ל?  ? האם התכניתארכיטקטוניים
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 . הקריטריונים להערכת תכנית מע"ר מזרח 1איור מס' 

 

 

 ירושלים  מזרח ר"מע התכנית תהערכ ממצאי. ב פרק

 צדק חלוקתי  . 1

 בנושא הפקעות לצרכי ציבור ש: 6.16מציעה בסעיף   התכנית 1.1

 "הפקעות לצרכי ציבור: 

הוועדה   ידי  על  יופקעו  ציבור,  לצרכי  המיועדים  השטחים 

הרשות שם  על  וירשמו  בהתאם   המקומית  המקומית 

 1965להוראות פרק ח' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  

 ( 50ובכפוף לכל דין" )הוראות התכנית עמ' ,

 

הערכת תכנית  

ר מזרח "מע

ירושלים

הליך  
התכנון

תשתיות

צדק 
חלוקתי

פיתוח  
כלכלי

פיתוח  
תרבותי

פיתוחח  
דיור

שימור  
וערכים
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הציבור     1.2 שטחי  כל  זאת,  שנים,  לפי  עשרות  מזה  הציבור  את  המשרתים  הציבוריים  והמוסדות 

מראה,    1.1כפי שטבלה מס'  .   .לצורכי ציבור, וזאת,  פרטייםמידיהם של בעלי קרקעות  יופקעו  

 דונמים. 380- כיכולה לפקיע כנית והת

 

 להפקעה לפי התכנית  מוצעיםשטחים  1.1בלה מס' ט

 אחוזים  הפקעה לצרכי ציבור  יעוד 

 2.5 17,146.42 בית קברות  

 5.2 36,126.58 דרך מוצעת  

 0.3 2,186.07 דרך משולבת 

 17.3 119,249.13 דרך מאושרת 

 0.8 5,414.1 שביל 

 21.9 150,633.86 מבנים ומוסדות ציבור 

 0.7 4,948.84 מרכז תחבורה 

 6.4 44,262.29 רי פתוח ובישטח צ

 55.2 379,967.29 סה"כ
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 . שטחי ציבור המיועדים להפקעה לפי התכנית 1.1איור מס' 

 
 

כפי שאיור מספר  דונמים כשטחים לצורכי ציבור  269  -כ יעדת י כנית מוהתעל פי התשריט,  בפועל, 

ב מראה.    1.1 הנמצאים  ציבור  לצורכי  שימושים  ישנם  לכך,  קרקע  בנוסף  'שימושי  של  קטגוריה 

הכוללים    ,דונמים  132  -השטח של שימושים מעורבים מגיע לכ .  1.2מעורבים' כפי שמראה איור מס'  

של בריאות, תרבות, חינוך, ועוד כפי שהוראות התכנית  בתכנית שימושים    4.3לפי סעיף    בתוכם

 : קובעות

בילוי  .  1" לרבות  החנויות,  סוגי  כל  מסחר: 

 לתכנית זו. 5.4ובידור. ראה הוראות בפרק  

 משרדים. -.תעסוקה  2

 .מלונאות.  3

 .בריאות.  4



ם  | 11 י ל ש ו ר י ח  ר ז מ ר  " ע מ ת  י נ כ ת ל ת  ו ד ג נ ת                 ה

 

 .חינוך.  5

 .תרבות.  6

זרות,    7 ונציגויות  דיפלומטיים  .מתקנים 

 שגרירויות, קונסוליות, מרכזי תרבות. 

.מגורים קיימים בפועל או מאושרים ע"פ מצב   8

 . 31הוראות התכנית, עמ' מקור:  ".מאושר

 

 . שימושים מעורבים הכוללים שטחים לצורכי ציבור המיועדים להפקעה1.2איור מס' 

 

 

הדבר פוגע   משטחי מע"ר מזרח הם שטחים המיועדים להפקעה.  55.2%-כ  התכנית היינו, לפי  

ומבנים בבעלי קרקעות פרטיים, במוסדות תרבות קיימים, במוסדות חינוך קיימים, בבתי ספר  

הדבר פסול מבחינת פיתוח ותכנון המרחב הן    .  4כפי שמראה איור מס'    םשל מוסדות למיניה

צדק   בכדי  מבחינת  בדבר  יש  ומטרותיה.  התכנית  יישום  מבחינת  והן  קניין,  לפגוע וזכויות 

  מוסדות התכנון. על ידי באזורובזכויות שלו הפלסטיני הציבור של  מובהקים באינטירסים 
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. שטחים לצורכי ציבור ושימושים מעורבים הכוללים שטחים לצורכי ציבור המיועדים 1.3איור מס' 

 להפקעה
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 . תשתיות 2

מתארים את הבעיות של מע"ר מזרח כפי שעולה מדיון בוועדה    מסמכי התכנית 2.1

 : 6.1.2020 המחוזית בירושלים ביום

 הסיבות העיקריות לקשיי פיתוח מע"ר מזרח הן:" -

 חוסר בתכנון כוללני, מיעוט תכניות מאושרות  -

 המאפשרות זמינות תכנונית בהיקף זכויות בנייה 

 העונה על הצרכים העדכניים.

 נגישות, גודש תחבורתי ותשתיות מיושנות.קשיי  -

 הזנחה פיסית ותחזוקה לקוייה שיצרו לאזור דימוי  -

 נחות. 

 נתק בין מע"ר מזרח ומרכז העיר, שהוחמר עם -

 .  1פיתוח כביש מס' 

 פגיעה ברצף התפקודי של מע"ר מזרח עם העיר  -

 העתיקה, בעיקר בשל פיתוחו של רח' סולטאן 

 ברת סולימאן כתוואי המשרת תנועה עו

 . "בהיקפים ניכרים ומהווה מחסום להולכי רגל

)מקור: מסמכי התכנית, מצגת של המתכננים סלמה מילסון ארד ואבנר  

 (.6.1.2020סימון בועדה המחוזית ביום  

גודש,   הנובעות ממצב תשתיות קשה ביותר:ללא ספק, המתכננים מודעים לבעיות המרחביות   2.2

העדר פיתוח והעדר ראיה תכנונית    ,מערך תחבורתי לקוי ביותר, הזנחה של שניםצפיפות יתר,  

 עדה המחוזית.  וו להוצג  , אשר2.1כפי שמבליט זאת איור מס'  ,כוללת

 

השאלה, כיצד המתכננים טיפלו בסוגיות של הנתק, הזנחה, ותשתיות לקויות של המע"ר? ניתוח   2.3

  , והמע"ר ממשיך להיות מנותק  ,התשתיות לא טופלו  הנובעות ממצבכנית מראה שהסוגיות  והת

כנית מראה שנושאים אלה לא  ותשריט התמעבר לכך ש.  ותכנית ז  על פי גם  מוזנח וללא פיתוח  

התכנית   במסגרת  מס'  )טופלו  שאיור  מתיימרת  מראה  2.2כפי  אינה  כלל  התוכנית  כי  נראה   ,)

 . באזורלעסוק בתשתיות 
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 . הניתוק של מע"ר מזרח והתפקוד התחבורתי הלקוי שלו 2.1איור מס' 

 

)מקור: מסמכי התכנית, מצגת של המתכננים סלמה מילסון ארד ואבנר סימון  

 (.6.1.2020בועדה המחוזית ביום 
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)משמאל( תכנית ב. בעיות התשתית והניתוק של מע"ר מזרח )מימין( והעדר פתרונות 2.2איור מס'   

 

 

נית  לתכ, אשר מוגשת כהתנגדות  ס תחבורה, אינג' הית'ם מונאדיתרה מכך, חוות הדעת של מהנ 2.4

   .והתכנון התחבורתי לקויים למדי  התנועה קובעת שנספח ,זו באופן נפרד

ולא הולם לעיון  אינו מספיק ברור  אשר    1:1750מוגש בקנ"מ ואינו מפורט  נספח התנועה   2.5

 . תכנית מסוג זה

בדיקת  2.6 תנועה,  תנועה, תחזיות  ספירות  תחבורתית,  בדיקה  כללו,  לא  התכנית  מסמכי 

חלטות בנוגע  הלצורך קבלת    . בדיקות אלה הן הכרחיות ביותררמת שירות בצמתים וכו'

 תכנית. של הלהיבטים התחבורתיים 

מכך,   2.7 פר יתרה  כללו  לא  התכנית  תנועתיות  מסמכי  לבעיות   הכוללותוגרמות  פתרונות 

כנית ובשלבי מימוש הת   לעלות התנועתיות הקיימות היום ולבעיות העתידיות שעלולות  

 הבאות.   יםשנהלתקופת שלושים  

ומתן  ריזולוציה  הרמת   2.8 תחבורה  מבחינת  התכנית  תנועתייםשל  בעיות   ,פתרונות  כגון 

 . ופוגעת בעצם תהליך התכנון אינה מספקת , חניה

עדיפות   2.9 מתן  עם  תחבורתית  מבחינה  ברורים  ביצוע  שלבי  הציעה  לא  לפתרון  התכנית 

 בשטח התכנית.  בעיות אקוטיות ומיידיות

שטח התכנית מורכב מאד, ועם זאת, לא נתנו פתרונות תנועה לכלל המשתמשים, לרבות  2.10

 בתחום ההליכה ועידודה. 
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התנועה והתחבורה של המע"ר. בעיות  דבר המעצים את    ,עיר העתיקהב התכנית גובלת   2.11

האילוצים  את  בחשבון  לקחה  ולא  פתרונות  לתת  התאמצה  לא  התכנית  זאת,  עם 

 המשמעותיים הנ"ל. 

קיים צורך בעריכת חלופות תחבורתיות לכלל הכבישים בתחום התכנית תוך התחשבות   2.12

 תכנית.זה לא נמצא במסמכי ה  היבט -במורכבות השטח לפני קבלת החלטות

הוציאה    2.13 הנביאים    מתחומההתכנית  משולש  חשוב  המהווה  את  מבחינה  חלק  מאד 

חניון גדול לכלי    רכבת, מסוף אוטובוסים,   חנתמשולש זה כולל בין היתר ת  ת.תחבורתי 

הוצאת אזור זה מגבול התכנית הינו חסרון  ,  על כן  .רכב פרטיים, מפרצי פריקה וטעינה

 . משמעותי

נספח התנועה צריך להתייחס גם לצירים ולצמתים המובילים לתכנית מע"ר מזרח ולא    2.14

ע הת   ד רק  וצמתים    .כניתוגבול  כגוןצירים  וואדי  מרכזיים,  צומת  רוקפלר,  צומת   :

לא מתפקדים בצורה   ,ציר דרך שכםו,  1ג'וז/שד' האוניבירסיטה, צומת ואן פסאן/כביש  

 ניחה נושאים אלה. נאותה מבחינת הכלת עומסים. התכנית הז

לא ברורה החלופה   -  התכנית לא מתייחסת למסוף האוטובוסים ברח' סולטן סולימאן 2.15

 למסוף זה שמתבטל בהתאם למה שמוצע במסמכי התכנית.

בהתאם לנספח התנועה החיבור מרח' הצנחנים לרח' סולטן סולימן מתבטל. הביטול של  2.16

 במיוחד  ,וצירים אחרים שישמשו כחלופת נסיעהשלילי על צמתים  באופן  חיבור זה ישפיע  

אם החיבור   ה.ברמת שירות מאוד נמוככבר היום  אשר צירים וצמתים אלה נמצאים  כ

 של.כלהגיע למצב של  ותעלול , הדרכים החלופיותהאמור לעיל יתבטל

לשבילי הולכי  חשובות ומציעה להמיר אותם  סמטאות  מספר  התכנית מציעה ביטול של   2.17

 ללא הסבר ורציונאל תכנוני ברור.   ם בלבדרגל ואופנועי

 .  לא מצוין במסמכי התכנית תקן החניה עבור השימושים השונים בתכנית 2.18

ציון של שטחים בהם מוצעים חניונים ציבוריים הן קרקעיים   לא נמצא במסמכי התכנית 2.19

 והן תת קרקעיים לצורך מתן פתרון הולם לבעיות החניה הקיימות כיום. 

מיפוי לבתי המלון הקיימים לבצע  יש    .לא נמצא במסמכי התכנית פתרון לאוטובוסים  2.20

ולהמציא להם פתרונות תנועתיים להורדה והעלאת תיירים בנוסף   יום בשטח התכניתכ

 לפתרונות לחניית אוטובוסים.

לא הוצגו במסמכי התכנית האישורים שהתקבלו עבור התכנית מהגופים האחראים על    2.21

 התחבורה בעיר כגון : מח' הדרכים, מח' הסדרי תנועה, מח' תח"צ, תכנית אב לתחבורה.

כניסה לתת הקרקע אך זה לא בא על ידי    נתומות בהם מסומ בנספח התנועה קיימים מק 2.22

   :2.3ת כפי שמראה איור מס' ממסמכי התכני ךביטוי בשום מסמ
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 . לקויים במסמכי התכנית והנספח התחבורתי2.3איור מס' 

 
באזור מסוף רח' בן שדאד,   :לדוגמה  ,כניתוקיימת סתירה בין נספח התנועה לבין שאר מסמכי הת 2.23

אין  בנספח התנועה  אולם  בהתאם לתשריט מצב מוצע המסוף מיועד לתחנת אוטובוסים מרכזית,  

 אינו מתוכנן. ששטח  נותר כשום ביטוי ו לכך

 

 בין נספח התנועה לבין שאר מסמכי התכנית . דוגמא לסתירה 2.4איור 

 
רח'   2.24 של  המערבי  החלק  התנועה,  לנספח  רק  בהתאם  לא  שפוגע  דבר  מתבטל,  סולימן  סולטן 

זה אל ציר סולטן    אבשימושים השונים לאורך קטע  גם במערך התחבורה בכל האזור. בהווה, 

.  לרכב פרטי ולתחבורה ציבורית המגיעים מכיוון דרום לתחום התוכניתסולימן מהווה ציר מרכזי  

  בין   טור. קיימת סתירה-עמוד ואס אל  אבנוסף, הוא גם משרת את התנועה העוברת לשכונות ר

 נספח התנועה לבין המצב המוצע בנושא זה כפי שהתשריט הבא מראה: 
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 בין נספח התנועה לבין מסמכי התכניתלסתירה . 2.5איור 

 

 

 מגורים. 3

  482  ותיח"ד )סטטוטורית קיימ  976  ות כיוםקיימ   2( 2020לפי מסמכי התכנית )תצהיר המתכננת,     3.1

המע"ר  יח"ד( המצטרף  . במתחם  זה  וכן  לגודל  ,  נתון  והחזויה,  הקיימת  מספר  להאוכלוסייה 

מצביע על מחסור חמור במס'    ,יחידות הדיור המינימלי הדרוש לתושבי המקום לפי הריבוי הטבעי

 : יח"ד נדרשות בשנת היעד של התוכנית

 

 יחידות.  976מספר יחידות דיור קיימות:   .א

 . נפשות 5.5  -יום הוא ככגודל משק בית  .ב

בהתבסס על נתוני  זאת  נפשות ליחידת דיור ו  5.5לפי    6,160האוכלוסייה הקיימת היום היא   .ג

 .  (2020תצהיר המתכננת, ) 2017התכנית ומחלקת הארנונה של עירית ירושלים משנת 

  10,023  - , גודל האוכלוסייה יגיע לפי הריבוי הטבעי לכ(2040)שנת  כנית  ובשנת היעד של הת .ד

 תושבים.  

  בית היחידות דיור, בהנחה שגודל משק    2,287הן    2040יחידות דיור דרושות בשנת  לפי זאת,   .ה

 נפשות.   4.5 יקטן לכדי

, כאשר (2020יחידות דיור )תצהיר המתכננת, מצגת,    76  אך ורקתוספת של    כנית מספקתוהת .ו

יחידות דיור קיימות  הצפי כי יחידות דיור אלה אינן תוספת חדשה אלא הן חלק מהכשרה של  

בתמצית  גם    .  .6.1.2020, כפי שהדבר הובהר בפרוטוקול דיון הוועדה המחוזית מיום  בפועל

וזה פחות    יח"ד   957ם על  המספרים הסופיים יוצא כי סה"כ יח"ד על פי התכנית אנחנו מדברי

 יח"ד לפי הערכת המתכננים(.   976ממה שקיים כיום ) 

 

 ,  6.1.20מצגת דיון   -, מסמכי התכנית, תצהירים 0465229-101תכנית    2
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4   
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, לעומת מספר יחידות  דרשותנממחיש את מספר יחידות הדיור הקיימות וה 3.1מס'  האיור הבא   3.2

 כנית מספקת: ושהת  הדיור

 . אוכלוסייה חזויה בתחום התכנית על בסיס ריבוי טבעי3.1איור 

 

 . יחידות דיור מוצעות לעומת יחידות דיור דרושות3.2איור 



ם  | 20 י ל ש ו ר י ח  ר ז מ ר  " ע מ ת  י נ כ ת ל ת  ו ד ג נ ת                 ה

 

 

 . יחידות דיור קיימות, מוצעות לעומת יחידות דיור דרושות 3.3איור 
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 הדיור שהתכנית מציעה מרחבי . 3.4איור 

 

את מטרת אינה מספקת מספר  כלומר, התכנית     3.3 ואינה מקיימת  כפי שהצהירה  דיור  יחידות 

 פיתוח הדיור בכלל. 
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 תעסוקה  פיתוח כלכלי:. 4

  ראשונה   ממעלה  כלכלית  הזדמנות  להוות  אמור  מזרח  ר"מע,  3כנית ומסמכי תכנון אחרים ולפי הת    4.1

 .  משמעותית בצורה  ירושלים המזרחית  תושבי בבקר  תעסוקה לחולל  בה שיש

 2000ירושלים   תכנית  , אחד ממרכזי העיר החשובים שלמע"ר מזרח 4.1איור 

 

 , מנהל התכנון, עירית ירושלים 2000מקור: ירושלים 

 

מזרח      4.2 לפתחו  הינו מרכז  במע"ר  שיש  המע"רים  חשוב  אינטנסיביות כשאר  . בירושליםברמות 

  הצפי כי המע"ר ייתן . היינו,  במזרח ירושליםמרכזי    מע"ר מזרח אמור להוות מחולל תעסוקה

 

 , המתווה מדיניות עירונית למרות שעדיין אינה מופקדת. 2000כמו תכנית ירושלים  3
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תושבים,    350,000  -שמונה כ  ירושלים המזרחיתלאוכלוסיית  משמעותיות  תשובות תעסוקתיות  

 מראה:  4.2כפי שאיור מס'  

 האסטרטגיה התכנונית העירונית של ירושלים ומיקומו של מע"ר מזרח 4.2איור מס' 

 

מתחת לקו העוני )מכון    תבירושלים חיו  פלסטיניתה מהנפשות בקרב האוכלוסייה    59%- היום, כ   4.3

מראה את הפערים ברמות העוני בקרב    .34איור מס'    4. (60 :2020למחקרי מדיניות,   ירושלים

הפלסטינים  רמות העוני בקרב  אוכלוסיית ירושלים וישראל.  לבהשוואה  בירושלים  הפלסטינים  

 רצי בישראל.א וגדולה פי שלושה מהממוצע הכפליים מהממוצע העירוני  מ יותר היאבעיר 

 

 .  2020, 60עוני בירושלים, עמ'   .מצב קיים ומגמות שינוי על נתונייך ירושלים.  למחקרי מדיניות  מכון ירושלים 4

https://jerusaleminstitute.org.il/ 
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מהנשים     4.4 אחוזים  משמונים  המחייב  ירושלים  במזרח  הפלסטיניות  יותר  דבר,  מועסקות.  אינן 

 כנית מע"ר מזרח.והתייחסות של ת

לכך,     4.5 אסטרטגיה  בהתאם  להיות  אמורה  הייתה  מזרח  מע"ר  משקל  לתכנית  ובעלת  מרכזית 

לחולל דינמיקה של תעסוקה    , ואףהעוני דרך יצירת מקומות תעסוקה  צמצום רמותבתכנית לשם  

 .  המזרחית ירושליםמרחב  כלל ב

מזרח התעלמה מכל הסוגיות של פיתוח תעסוקתי וכלכלי וזלזלה באחת הסוגיות    תכנית מע"ר    5.6

עליהם.   אמונה  מזרח  נכ ות  שכן,המרכזיות שהיא  פתרונות תעסוקתיים    אמורה ית מע"ר  לתת 

 לפחות.  לירושלים המזרחים והאוכלוסייה הפלסטינית שםולהוות עוגן כלכלי מרכזי  

 ודים בירושלים והשוואה לממוצע הארצי הרמות עוני בקרב הערבים והי 4.3איור 

 

תעסוקתי,  ל   להובילשאמורה  התכנית     4.7 וכממציעה  פיתוח  מזערי  של  עהיקף  מבוטל  שטחים  ט 

 (.4.1טבלה מס' )כפי שטבלת שימושי הקרקע של התכנית מראה לפיתוח תעסוקה 
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,  דונמים לצורכי תעסוקה  37  -לתכנית מראה שהיא מציעה רק כ  שנעשהניתוח המרחבי  יתרה מכך,     4.8

 עצמה. לאף לא מקיימת את המטרות אשר היא קבעה . בכך, התכנית 4.1כפי שמראה איור מס' 

 . בשטחים לפיתוח כלכלימציעה  אחוזי בנייה לא ראויים  התכנית   4.10

 שימושי קרקע מוצעים 4.1טבלה 

 אחוזים  מצב מוצע יעוד
 3.0 20,770.69 מסחר 

 2.5 17,146.42 בית קברות  

 5.2 36,126.58 דרך מוצעת  

 0.3 2,186.07 דרך משולבת 

 17.3 119,249.13 מאושרת דרך 

 13.5 93,039.99 מגורים ב' 

 4.6 31,855.8 מגורים תעסוקה ותיירות 

 0.8 5,414.1 שביל 

 21.9 150,633.86 מבנים ומוסדות ציבור 

 1.8 12,254.81 מלונאות 

 0.7 4,948.84 מרכז תחבורה 

 6.4 44,262.29 רי פתוח ובישטח צ

 21.2 146,309.85 עירוני מעורב 

 0.7 4,578.59 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור

 100.0 688,777.03 סה"כ
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 השטחים שהתכנית מציעה לפיתוח כלכלי ותעסוקתי 4.4איור 

 

  שטחי תעסוקה, מסחר, ומלונאות   פחותבסה"כ  מנתוני מסמכי התכנית עולה כי התכנית מציעה   1.1

 מ"ר. 37,800 -מראה. ההפרש נאמד בכ 4.2מאשר המצב הקיים בהווה כפי שטבלה מס'  
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 במ"ר –מאושרים קיימם ולתעסוקה . שימושי קרקע 4.2טבלה מס' 

 מצב קיים  יעוד 

 

הפרשים בין המצב   מצב מוצע 

 המוצע והמצב הקיים  

   10,099.23 אזור מלומאות ונופש 

  20,770.69 38,408.51 אזור מסחרי 

   25,548.3 אזור מסחרי מיוחד 

  31,855.8 1,362.62 מגורים ומסחר )מגורים תעסוקה ותיירות( 

  12,254.81 22,828.78 שטח למלונאות 

  4,948.84 9,348.39 תחנת אוטובוסים מרכזית )מרכז תחבורה(

   34.43 שטח לתחנת דלק 

 37,800- 69,830 107,630 סה"כ

 

שהוא יכול "להתפתח   ;שמע"ר מזרח הוא בעל פוטנציאל כלכלי אדיר מדגישים,מסמכי התכנית  1.2

ייחודי" פוטנציאל    בעלו  ;,המזרחיתישורלים  יכול לשרת את תושבי    ;כמרכז עירוני בעל צביון 

חשוב  לתפקד תיירותי  מתאריםכמוקד  התכנית  שמסמכי  כפי  ולא    ,  המחבר  של  )ההדגשות 

 :במקור(

 

כמרכז    למע"ר" להתפתח  רב  פוטנציאל  מזרח 

 עירוני בעל צביון ייחודי. 

 בין יתרונותיו : 

 . יכולת לתפקד בקשר רציף לעיר העתיקה -

מסחר,    - מרכז  שירותי  של  גדול  מגוון  פיתוח 

לאוכלוסיית הן  ותעסוקה,  בילוי  מזרח    הסעדה, 

 העיר והן לאוכלוסיית מערב העיר. 

 . היותו מרכז היסטורי וגיאוגרפי חשוב -

מלונאות    - למסחר,  קרקע  עתודות  קיום 

 ומשרדים. 

, אשר פוטנציאל תפקוד כמוקד תיירותי חשוב  -

תיירותיים  צרכים  מילוי  כיום    יאפשר  שקשה 

 לספקם בירושלים. 

מזרח    - לאוכלוסיית  מוסדי  ומרכז  מפגש  מקום 

 העיר.

בכלל  - לירושלים  חשוב  כלכלי  ולמזרח  מנוף   ,

 "  העיר בפרט.
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 ( 6התכנית, מצגת המתכננת, עמ' )מסמכי 

 

והתפקיד שהוא יכול למלא כמוקד שירותים,    ירושלים המזרחיתלמרות ההכרה בחשיבות מרכז  1.3

הת ותעסוקה,  תיירות,  מתעלמת ומסחר,  עצמה  וגורפת   ומזלזלת  כנית  משמעותית    אף   בצורה 

 מהמטרות שלה עצמה , ואינה מציעה פתרונות לפיתוח כלכלי ראוי. 
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  התכנון בתהליך הציבור . שיתוף5

למרות חשיבותו של שיתוף הציבור בתכנון , ובסוג כזה של תוכניות בפרט, המתכננים ומוסדות   5.1

זאת,  התכנון לא שיתפו את בעלי העניין ואת התושבים בעשייה התכנונית ולא שמעו את דעתם.  

 בכלל. בשטחה ובמזרח ירושליםלמרות השפעתה של התכנית על התושבים 

האחרונות   5.2 בשנים  גברה  התכנונית  בעשייה  הציבור  לשיתוף  התכנון  המודעות  מוסדות  בקרב 

בצורה משמעותית לעומת שנים שקדמו, במיוחד כשמדובר בתכנית מתאר, כפי שעולה    הישראליים

 :  9.8.2005מיום  4103מהרפורמה בחוק התכנון והבניה על פי החלטת הממשלה מס' 

"תכנית מתאר מקומית כוללת היא תכנית בעלת אופי ציבורי מובהק בשל השפעותיה הרבות על כלל  

ביטו היותה  ובשל  המקומי  מכרעת  הציבור  חשיבות  ישנה  כך  משום  לעתיד.  הישובי  לחזון  י 

 בהשתתפות הציבור המקומי בתהליך גיבושה" )משרד הפנים, מנהל התכנון (. 

על מנת לעודד תהליכי שיתוף ציבור, מציעה הרפורמה בחוק התכנון והבניה בישראל  זוכי שיתוף      5.3

 וזאת על פי החלטת ממשלה:הציבור ייעשה כבר בשלבים המוקדמים של תהליך התכנון , 

 בשלב רק התכנון בתהליך  הציבור את לשתף מחייב הקיים החוק"

, האחרונות בשנים. התנגדויות הגשת ידי  על תכנית של ההפקדה

 הציבור את לשתף  המגמה  וגוברת הולכת ,חוקית חובה העדר  למרות 

 הרואה  תפישה מתוך ,המוקדמים בשלביו כבר התכנון בתהליך

 השנים ניסיון .בגיבושו ושותף התכנוני התוצר של" לקוח" בציבור

 הציבור  השתתפות  הביאה רבים במקרים כי ,מראה האחרונות 

 ומחלוקות חיכוכים להקטנת מוקדמים בשלבים התכנון בתהליך

 לשיפור והן התהליך להתייעלות הן – ומכאן  , התנגדויות ולהפחתת

 שקיפות את  להגביר מוצע ,לפיכך. התכנוני  התוצר של איכותו

 בתכנון  הציבור השתתפות של תהליכים  ולעודד  התכנוני  ההליך 

 מודעות פרסום  אופן שדרוג לרבות ,צעדים של שורה באמצעות

 קריאות  תהיינה כי להבטיח מנת על בעיתונות ובניה תכנון בענייני

 על  הודעות לפרסם הנחיה ;האינטרנט באמצעות  פרסום ;וברורות

 הליכי לקיים הנחיה ;תכנונית טרום בדיקה אחרי תכנית הגשת

 ."ועוד  התכנית  הכנת תהליך של מוקדם בשלב  ציבור השתתפות
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 הקוראות , הציבור שיתוף לתהליכי ספציפיות המלצות פירטה זו החלטה

 בשלבים  כבר הציבור השתתפות ועידוד לקידום לפעול הפנים למשרד

 :באמצעות השאר בין וזאת, התכנון של המוקדמים

 כבר ציבור השתתפות הליכי  קיום לוודא המחוזות מתכנני הנחיית •

 ולהיקף אופי , לסוג בהתאם ,התכנית הכנת של  המוקדמים בשלבים

 לתכנית החברתי הנספח במסגרת יפורטו אלו הליכים .התכנית

 לוועדות בהנחיה  שייקבע כפי ,לישוב הכוללות  המתאר  בתכניות

 .זה בנושא המחוזיות

 על הודעה לפרסם המחוזות מתכנני את ינחה התכנון מינהל מנהל •

 בדומה ,תכנונית  טרום בדיקה אחרי מוקדם בשלב תכנית הגשת

, הפרסום אמצעי  ,הפרסום היקף .הקיים לחוק 77 סעיף לפי לפרסום

  .התכנית והיקף לאופי בהתאם יקבעו ותוכנו הפרסום מועד

 שיטות ולימוד הציבור שיתוף נושא לחשיבות המודעות  הגברת •

 בדגש , התכנון ועדות  לחברי  בתכנון הציבור להשתתפות מקובלות 

 למחלקות, המחוזיות התכנון ללשכות ,המקומיות הועדות על

 ."בתחום המקצוע  ולאנשי ההנדסה

 התושבים  של  היומיום חיי  על רבה השפעה  יש , במיוחד המקומי ולתכנון, בכלל לתכנון 5.4

 זמן  לטווח המחייה במרחב השונים השימושים את קובע התכנון.  התכנון במרחב המתגוררים

מזרח התוכנית  של במקרה, ארוך  בתהליך  הציבור שיתוף, לכן. לפחות שנים  20 לעוד מע"ר 

 החיים  ולאופי לצרכיהם המתאים ויעיל טוב יותר תכנון המאפשר וחיוני  חשוב כלי הינו התכנון

 . המתוכנן המקום תושבי של

 

 בצורה  לבטא ביכולתו שיש ככלי גם אלא, דמוקרטי ככלי רק ולא, הציבור שיתוף על נכתב הרבה   5.5

 והם  מאחר, השונות האוכלוסייה  קבוצות של השונים והדרישות הצרכים  את ואמיתית  נכונה

 של  ועיצובו בתכנונו אינטגראלי חלק להיות חייבים ולכן, בו חיים שהם במרחב אינטגראלי חלק

 על  קולם את להשמיע אמורים, ומשתמשיו המרחב תושבי, הציבור שיתוף בתהליך. מרחב אותו

. רצונותיהם  את יבטא חיים הם בו המרחב שעיצוב מנת ועל שלהם המחייה מרחב על להשפיע מנת

 תכנון  בנושאי השיתוף  אפשרויות את מרצונם  הרחיבו האמריקאיים התכנון מוסדות , למשל כך
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 חשובות  בסוגיות  הרחב הציבור את מערב המרכזי  הממשל , בבריטניה 5(. ,2001White) וסביבה 

 מחשבה  תכנית(, People's Panel" )העם של  הפנל : "כמו מגוונות  שיטות זה לצורך ומפעיל שונות 

ועוד(Democracy Forum" )הדמוקרטי הפורום" של  הפתוח -הקו דרך תחילה  , לכך בנוסף. , 

 ולשתפו  הציבור עם להתייעץ המקומיות מהרשויות האחרונות בשנים מבקש המרכזי הממשל

 הקהילה  ביטחון, קהילתי תכנון, ציבור שירותי אספקת: כמו חשובים בנושאים החלטות בקבלת

  6(.Lowndes et. al., 2001) שונות פוליטיות ובסוגיות

התנהלות זו    .ראוי ציבור ושיתוף התייעצות כלל  ולא לקוישל מע"ר מזרח הינו   התכנון תהליך    5.6

מתיישבת   להיות  ותאמור  ןואינ , האוכלוסייה את לשרת נועדו אשר תכנון מגמות  עם אינה 

 . מקומית תכנון ברמת בייחוד, מלמעלה" ות מונחת"

 התקדם  התכנון בתהליכי  הציבור  שיתוף האחרונות שבשנים , מלמד הבינלאומי  הניסיון  אף   5.7

 בתרבות חשוב תפקיד משחק הוא שם, אמריקה וצפון אירופה במדינות  משמעותית בצורה

 7(.2003, בארין'ג) והמקומית הארצית השלטונית

ירושלים המזרחית בכלל והתושבים המתגוררים בשטח   תושבי  של זכותם, לעיל האמור  לאור   5.8

 ועורכי  התכנון מוסדות של וחובתם, חיים הם שבו המרחב מעיצוב חלק להיות, התכנית בפרט

 .  ועתידו המרחב עיצוב  בתהליך בראייתם ולהתחשב, לשתפם התוכנית

 בתהליך  נאותה בצורה הציבור  את לשתף לנכון מצאו לא התוכנית עורכי, לעיל האמור  כל למרות 5.9

 . התכנון

מזרח. בתהליך    התושבים מעידים שלא התקיים תהליך של שיתוף הציבור במסגרת תכנית מע"ר  5.10

התכנון של התוכנית לא הוקמו קבוצות דיון נושאיות בהיבטים החשובים והמהותיים בתכנון  

 מרכז עיר חשוב ביותר למזרח העיר.  

 

 

5 White S.S. (2001) Public participation and organizational change in Wisconsin 

land use management. Land Use policy, Vol. 18(4): 341-350. 

6  Lowndes V., Pratchett L. and Stoker G. (2001) Trends in public participation: part 2 – 

citizens’ perspectives. Public Administration, Vol. 79, no. 2: 445-455. 

. בנגב מוכרים הבלתי היישובים התארגנות: מתנגדת  ציבורית השתתפות(. 2003) יוסף, בארין'ג: ראו 7

. המאוחד הקיבוץ הוצאת: אדום קו. עלהשפי שלך  הדרך השתתפות, סדן ואלישבע  ארזה מן'רצ'צ אצל

 .230-246' עמ
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עצות ושיתוף  לאור כל האמור לעיל, יש לבטל את התוכנית ולהכין אותה מחדש תוך כדי התיי  5.12

 .  התושבים בשטח התכנית בפרטירשלים המזרחית בכלל ו מלא ומכובד של תושבי  

פיתוח המע"ר למען הנעת תהליך  י התכנית מע"ר מזרח מבקשת בעצמה לה  5.13 עזר בתושבים לשם 

 פיתוח ולמניעת התדרדרות פיזית של המבנים, כפי שמסמכי התכנית מסבירים: 

חדשה    0465229-101"תכנית   בניה  מציעה 

לבניינים   בניה  תוספות  מאפשרת  וכן  באזור 

המקום"   "רחוב  על  שמירה  תוך  הקיימים 

והתאמת התכנון החדש לבניינים ולמרקמים  

פיתוח   של  תהליך  להניע  מנת  על  הקיימים, 

ושיפוץ הבתים על ידי התושבים וכדי למנוע  

 המשך ההתדרדרות הפיזית של המבנים."  

למרות כל הסיבות המקצועיות, התכנוניות, והמנהלתיות המחייבות שיתוף ציבור נאות, מתכנני    5.14

 ובכך פגעו בתוצר התכנוני.   ,מינימלי , אף לאהתכנית לא קיימו תהליך שיתוף

ניתן להסביר את היקף ההתנגדות הציבורית לתכנית מע"ר מזרח בקרב תושבי מזרח העיר כתוצאה    5.14

 שיתוף ציבור וזלזול מוחלט בעמדות של התושבים לגבי המרחבים שלהם. של העדר 

 פיתוח תרבותי  . 6

  ירושלים המזרחית הפלסטינים לתושבי  מהווה עוגן תרבותי משמעותי   המרחב של מע"ר מזרח     6.1

 מוסדות תרבות וחברה אזרחית, בתי ספר ועוד, ממוקמים במרחב זה.  ומעבר לכך. עשרות

 מע"ר מזרח:מדגישה את המרכזיות ואת החשיבות של דברי ההסבר של התכנית      6.2

עירוני תוסס המשרת בעיקר את   "מע"ר מזרח" מהווה מרכז 

והשירותים   התחבורה  המסחר,  בתחומי  העיר,  מזרח  תושבי 

תיירות,   אתרי  ובו  חשוב  תיירותי  מוקד  ומהווה  העסקיים, 

אתרים דתיים ובתי מלון שונים. הרקע התכנוני לתכנית: העיר  

ירושלים רבת פנים, רבדים ונדבכים. כך גם אזור מע"ר מזרח, 

כא ששטחו  ירושלים  העיר  במרכז  המתאפיין    688-זור  דונם, 

שימושים   ובעירוב  תעסוקה,    -במגורים  מסחר,  מלונאות, 

שרידים   כולל  זה  אזור  ועוד.  תחבורה  מרכזי  מוסדות, 

לתרבויות   ועשיר  מגוון  פסיפס  המהווים  רבים  ארכיאולוגיים 

העתיקה   העיר  שפת  על  יושב  מזרח  מע"ר  אזור  השונות. 
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ו  חשיבות  וחומותיה  ישנה  ייחודי.  היסטורי  במרקם  מתאפיין 

מע"ר מזרח  רבה לשמור על איכויותיו הייחודיות של אזור זה.  

היסטוריה,  של  רבים  רבדים  המכיל  ייחודי  צביון  בעל  הינו 

תרבות, מרקמים וחומרים, ישן וחדש, המהווים נכס לתושבי  

האזור, לעיר ירושלים, תושביה וכן לאלפי התיירים הפוקדים 

 ת האתרים השונים. א

 (.2הוראות התכנית, עמ'  מקור:)

ניתוח     6.3 שמראה  וכפי  בפועל  תרבותי,  פיתוח  לגבי  מזרח  מע"ר  התכנית  של  ההצהרות  למרות 

 נעשתה עבודה לקידום ופיתוח תרבותי. התכנית, לא 

מידי    מציעה בפועל להפקיע את עשרות מוסדות הציבור הקיימים  התכנית  ,בצורה חסרת תקדים   6.4

 ית ירושלים. יהארגונים הקהילתיים ולהעביר אותם לבעלות עיר

 

 .  שימור 7

שהיא הציבה  כלל. היינו, התכנית לא שומרת על המטרה    נתלא מאוז תכנית  שימור    מציגה התכנית     7.1

פיתוח כלכלי    בא על חשבוןק לכת  ימרחבשימור  התמקדות  , לאזן בין שימור לפיתוח. כך,  בעצמה

 .מאוזןוחברתי  

ברור לכל מבנה  עוד ית לא אותרו ותועדו בצורה מקצועית וכפי שנדרש. אין תיק הבניינים לשימור    7.2 

מכר  שאלות  עולות  ומסמכיה,  מהתכנית  ליומבנה.  הבניינים  סיווג  לגבי  סווגו  ישעות  כיצד  מור. 

 אלה? הפרמטרים  מהם ה או לפי פרמטרים מקצועיים?  " עיןהאם סווגו "למראית הבניינים?  

,  או מועדת השימור העירונית  ת התכנון לקבל הנחיות מיועץ שימור של ועד  הצריכהייתה  תכנית  ה   7.3

 מדיניות שימור מבוססת על מידע. תרייצ ל אשר יהוו בסיס

קטגוריה.     7.4 לאותה  נכנסו  שונות  מתקופות  שמבנים  מציגה  מתברר  לא  התכנית  אחרות,  במילים 

  .7.1, כפי שמראה איור מס' מידע מקצועי, היסטורי, וכו'על מבוססת  המדיניות שימור 
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 מתחמים לשימור בתכנית  7.1איור מס' 

 

  ראותוכך, ההתכנית לגבי שימור מביאות את נושא הפיתוח העתידי לכדי בלתי אפשרי.  הוראות     7.5

מאפשרת   ושאינה  סבירה  בלתי  בצורה  במע"ר  הפיתוח  אפשרויות  את  סינדלו  פיתוח  התכנית 

 .אם בכלל ,הזמן סביר תקופת ב

ומבנים רבים לשימור כפי שעולה מהתשריט ומהוראות התכנית,  התכנית מסמנת שטחים רחבים     7.6

 - כיהמבקשות 

 סימון בתשריט: אתר/מתחם לשימור "

המסומנים   .1 התכנית  שבתחום  והמבנים  החלקות  כל 

לשימור" "מתחם  בתחום  בנספח    בתשריט  והוגדרו 

 השימור כ"מתחם לשימור". 

לצורך קבלת היתר בניהו/או תוספת זכויות בנייה ו/או   .2

תידרש אלו  בתחומים  קומות  תכנית    תוספת  עריכת 

 מפורטת שמכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה. 
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תכנית מפורטת שמכוחה ניתן יהיה להוציא  על מנת לקבל היתר בניה, יש להכין "לפי הוראות אלה,   7.7

בניה  בירושלים    ."היתרי  מפורטת  תכנית  להכנת  הזמן  סביר.  עתידי  פיתוח  כל  ימנע  זה,  דבר 

 מזרחית, ותהליך האישור לוקח מספר רב של שנים.  ה

 . הליך התכנון 8

 כפי שנראה להלן.  ממספר בחינות לחלוטין םילקוי  והיוהליך הפקדת התכנית תהליך התכנון   8.1

על מנת להפקיד תכנית מפורטת היא צריכה לעבור את תנאי הסף כפי שהועדה המחוזית מבקשת.     8.2

מבעלויות, חתימות של  עברה את מסכת תנאי הסף המתבקשים החל    שהתכנית  קיים ספק רב

 וכלה במידע.  בעלים

אינה רשומה/הליכי  שקרקע  ית.  נלא קיימת חתימת הבעלים של הקרקעות והסכמתם לגבי התכ  8.3

   .מחוזיתעדה ה בהתאם להנחיית היעמ"ש של הו צריכה להיות הגשת תכנית -הסדר

לא נראים    האחרונה  אישור מודד מחוזי עדכני לחצי שנהו  עדכנית עפ"י נוהל מבא"ת-רקע מדידה   8.4

 . שקיימים כפי שעולה

 וזה פוגע במהות התכנית הקיימת.תיעוד מבנים לשימור בצורה מקובלת ומקצועית לא קיים      8.5

ואף לא נראה    כלכלי מעודכן.-וחברתי  , מרחבי, מוגרפיהתהליך התכנוני לא התבסס על מידע ד 8.5

גודל אוכלוסייה ומספר יחידות דיור וסקירה של  מעודכנים.  שהתכנון בכלל התבסס על נתונים  

 המצב החברתי כלכלי לא קיימת. 

   לא קיים ניתוח כלכלי ותעסוקתי שממנו ניתן לבסס את התכנון העתידי. 8.6

 ם וכיצד התכנית תתמודד עם זה. לא קיים ניתוח של בעיות התעסוקה בקרב נשי   8.7

 ירושלים למשל. לא נוסח חזון ראוי כפי שנעשה בתכנית של מע"רים אחרים או תכנית הכניסה ל    8.8

ולפעמים בצורה  התכנית פוגעת בתכניות מפורטות מאושרות קיימות ללא הסבר וללא הצדקה   8.9

ה. על פני חלק ניכר מהשטח  מרא  8.1מס'    כפי שתשריט  פוגעת בזכויות של הבעלים והמוסדות

כל הצדקה לשינויים שבוצעו ללא הצדקה לכך ומתן תשובות   קיימות תכניות מאושרות. ואין 

 בנושאי זכויות קיימות על בסיס תכניות מאושרות. 

 שינוי בתכניות מאושרות קיימות  8.1איור 
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והיעוד שונה בצורה לא מלומדת ולא    לשנייםלדוגמא, בשטח מוסד קיים ומאושר, השטח חולק   8.10

 המראה שינוי כזה.   8.1הגיונית. דוגמא לכך, ניתן לראות בשני התשריטים הבאים באיור מס' 

  –תשריט מוצע בתכניות מאושרות קיימות: משמאל, תשריט של מצב קיים, ומימין שינוי  8.2איור 

 השינוי בעיגול אדום. 
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דמנות היסטורית מזה שנים לפיתוח כלכלי ותעסוקתי נאות. במקום זאת,  זהתכנית מפספסת ה 1.4

כאל שכונה כפרית, או  כפר קטן נידח מבחינת תפיסה    מדוברני הוהתכנית מתייחסת למרכז העיר

 תכנונית. 
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 בברכה,

 פרופ' יוסף ג'בארין 

 __________________________ חתימה  
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28.07.2021 

 "ט/אב/תשפ"אי  

  

 חוות דעת מקצועית של מהנדס 

 

 מהנדס הייתם מונהשם: 

 119102מ.ר 

 בע"מ תנועה וכבישיםירדן -אזרחימקצוע: מהנדס ה

 101-465229תכנית בנין עיר מספר נושא חוות הדעת: 

 

 נתוני המקום:

 

 מע"ר מזרח ירושלים 

 ( 222059רדינטות מרכז )רחוב אקו 

 (632621ז )אורך רדינטות מרכאקו 

 

 :המהנדסקורות חיים של 

 

 לימודים והשכלה גבוהה:

 

לימודים לתואר בוגר בהנדסה אזרחית בהתמחות בהנדסת כבישים,תנועה ומסלולים                   – 2000-2005

 באוניברסיטה למדע וטכנולוגיה בירדן.

 רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים                          

 חבר בלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים בישראל.     

 

 בי"ס  סנט ג'ורג ,ירושלים . קבלת תעודת בגרות מלאה. – 1987-2000

 

  

 ניסיון בעבודה :

 

 חברת ירדן תנועה וכבישים בע"מ -היום    מנהל מחלקת בקרת איכות תכנון תנועה וכבישים -2007

 

ן תנועה וכבישים בע"מ מסגרת התפקיד כוללת מנהל ומתכנן תנועה וכבישים בחברת ירד

 ניהול,תכנון,פיקוח ובקרה על כל עבודות המשרד בתחום תכנון תנועה וכבישים.
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 פרויקטים:

 חב' אשטרום-תכנון ופיקוח על הסדרי תנועה זמניים לביצוע רק"ל ירושלים 

 יטאדיסחב' ס-תכנון ופיקוח על הסדרי תנועה זמניים לנסיעות ניסוי לרק"ל ירושלים 

  חב' י.ד.ברזאני,זלמן -דרום 4תכנון ופיקוח על הסדרי תנועה זמניים לביצוע כביש

 בראשי,שפיר,גלנור

 

 בנוסף להרבה פרויקטים אחרים.

 

  2005-2007אייל קראוס הנדסת כבישים ותנועה בע"מ.   –מתכנן ראשי במחלקת כבישים 

 

ון ובקרה על תכנון של פרויקטים מתכנן ראשי במחלקת תכנון פיזי ,מסגרת התפקיד כוללת תכנ

 תחבורתיים והובלתם עד הביצוע ופיקוח עליון.

 

 תכנון מוקדם לפרויקטים תחבורתיים.

 

 תכנון פיזי מפורט לפרויקטים שונים הכולל:

 

 .הכנת תכניות תנוחה ורומים ע"ג תכניות מצב קיים 

 .תכנון מערכות ניקוז ואישורם 

 מצב קיים.הכנת תכניות חתכים לאורך המתיחסים ל 

 .הכנת תכניות חתכים רוחביים ושילובם עם החתכים הטיפוסיים המוצעים ע"י אדריכל נוף 

 .הכנת תכניות פרטים המתיחסים לדוח קרקע וקביעת מבנה כביש 

 .הכנת כתבי כמויות ואומדנים והכנת תיקי מכרז 

 .פיקוח עליון על ביצוע 

 

תוואים למתכננים שונים והעלת הנתונים על  הכנת תכניות תאום שירותים למערכות הקיימות וקביעת

 תכניות תאום מערכות.

 

 בקרת התכנון של מתכננים אחרים ומתן המלצות לשיפורים.

 

 השתתפות בדיונים ובסיורים באתרי הפרוייקטים.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 חוות הדעת 

  בקנ"מ כזאת לא ניתן לעיון ואינו מספיק ברור.1:1750נספח התנועה מוגש בקנ"מ , 

  מסמכי התכנית לא כללו, בדיקה תחבורתית, ספירות תנועה, תחזיות תנועה, בדיקת רמת

שירות בצמתים וכו' כאשר בדיקות אלה הינם הכרכיים וחשובים ביותר לצורך קבלת 

 גע להיבטים התחבורתיים בתכנית.בחלטות נכונות בנו

  מסמכי התכנית לא כללו פרוגרמות תנועתיות כגון פתרונות תנועתיים שנותנות מענה לבעיות

התנועתיות הקיימות היום ולבעיות העתידיות שעלולות לקרות בשלבי מימוש התכנית 

 לתקופת השלושים שנה הבאות.

 רונות תנועתיים כגון בעיות חניה שהם התכנית לא ירדה לרמת ריזולוציה הרצויה מבחינת פת

 כבר קיימות היום ועלולות לגדול עם הזמן.

  התכנית לא הציעה שלבי ביצוע ברורים מבחינה תחבורתית עם מתן עדיפות לפתרונות מיידים

 לבעיות התחבורתיות הקיימות בשטח התכנית.

 רונות תנועתיים מכיוון שמדובר באזור מורכב מאוד מבחינת שימושים אז צריך להמציא פת

 הולמים לכל השימושים.

  התכנית גובלת וחופפת עם העיר העתיקה, דבר זה צריך לקחת בחשבון, חלק ניכר מהבעיות

התחבורתיות הקיימות היום בגבול התכנית נובעות מקרבתה לעיר העתיקה, לכן כל פתרונות 

 תחבורתיים צריכים לקחת בחשבון דבר זה ולא להתעלם ממנו.

  בעריכת חלופות תחבורתיות לכלל הכבישים בתחום התכנית תוך התחשבות קיים צורך

 במורכבות השטח לפני קבלת החלטות, דבר זה לא נמצא במסמכי התכנית.

  התכנית הוציאה אחוצה את משולש הנביאים כאשר הינו חלק חשוב ביותר גם בהיבטים

בת, מסוף אורבני וגם בהיבטים תחבורתיים, משולש זה כולל בין הייתר ת. רכ

אוטובוסים,חניון גדול לכלי רכב פרטיים, מפרצי פריקה וטעינה, הוצאת אזור זה מגבול 

 התכנית הינו חסרון אדיר.

  נספח התנועה צריך להתייחס גם לצירים ולצמתים המובילים לתכנית מע"ר מזרח ולא רק על

ית, לדוגמא: צומת רוקפילר, צומת וואדי ג'וז/שד' האוניבירסיטה, צומת ואן גבול התכנ

, ציר דרך שכם, כאשר צירים וצמתים אלה נמצאים היום ברמת שירות מאוד 1פסאן/כביש 
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נמוכה בשעות השיא ועלולים להגיע לרמת שירות עוד יותר נמוכה עם הגידול הטבעי ובמהלך 

 מימושה של התכנית.

 יחסת למסוף האוטובוסים ברח' סולטן סולימאן, לא ברורה החלופה למסוף זה התכנית לא מתי

 שמתבטל בהתאם למה שמוצע במסמכי התכנית.

  בהתאם לנספח התנועה החיבור מרח' הצנחנים לרח' סולטן סולימן מתבטל. הביטול של חיבור

ירים זה ישפיע שלילית על צמתים וצירים אחרים שישמשו כחלופת נסייעה אחרת,  אשר צ

וצמתים אלה כבר היום נמצאים ברמת שירות מאוד נמוכב ועלולים להגיע למצב של קשל אם 

 החיבור האמור לעיל יתבטל.

  בנספח התנועה קיימים מקומות בהם מסומן איזה מין כניסה לתת הקרקע אך זה לא בא על ידי

 ביטוי בשום מסמן ממסמכי התכני. לדוגמה:

 
 הנביאים()מסוף 

 
 דאד()מסוף בן ש
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 )שער הוורדים(

 

  התכנית מציעה ביטול של הרבה סמטאות בתכנית והופכת אותם לשבילי הולכי רגל

ואופנועים בלבד, ביטול זה אינו מקובל ופוגע בבנינים הקיימים ועלול בשלב מסויים למנוע 

מלקבל היתרי בניה לתוספת בניה מעל בניינים אלה מכיוון שלא קיימת גישה מוטורית אשר 

נה מרכיב חשוב לקבלת היתרי בניה הן מצד העירייה והן מצד גורמים אחרים כמו אגף הי

 כבאות והצלה.

  לא מצוין במסמכי התכנית תקן החניה עבור השימושים השונים בתכנית, בכל מקרה נדרש

להגדיר תקן חניה מיוחד לתכנית זו תוך מתן הקלות משמעותיות לאנשים בגלל האילוצים 

 הקיימים בשטח.

 א נמצא במסמכי התכנית ציון של שטחים בהם מוצעעים חניונים ציבוריים הן קרקעיים והן ל

 תת קרקעיים לצורך מתן פתרון הולם לבעיות החניה הקיימות כיום.

  לא נמצא במסמכי התכנית פתרון לאוטובוסים, יש לעשות מיפוי לבתי המלון הקיימים היום

ם להורדה והעלאת תיירים בנוסף לפתרונות בשטח התכנית ולהמציא להם פתרונות תנועתיי

 לחניית אוטובוסים.

   לא הוצגו במסמכי התכנית האישורים שהתקבלו עבור התכנית מהגופים האחראים על

 התחבורה בעיר כגון : מח' הדרכים, מח' הסדרי תנועה, מח' תח"צ, תכנית אב לתחבבורה.

 

 לדוגמה: קיימת סתירה בין נספח התנועה לבין שאר מסמכי התכנית 
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באזור מסוף רח' בן שדאד, בהתאם לתשריט מצב מוצע המסוף מיועד לתחנת  .1

אוטובוסים מרכזית, בנספח התנועה זה לא מקבל שום ביטוי וכאלו שטח זה אינו 

 מתוכנן.

 

 )תשריט מצב מוצע(

 

 )נספח תנועה(

בהתאם לנספח התנועה, החלק המערבי של רח' סולטן סולימן מתבטל, דבר שפוגע  .2

א רק בשימושים השונים לאורך הקטע הזה אלה גם במערך התחבורה בכל האזור, ל

היום ציר סולטן סולימן מהווה ציר מרכזי שנותן הזנה לתחום התכנית הן לרכב פרטי 

והן לתחבורה ציבורית מכיוון דרום, בנוסף והוא גם משרת תנועה עוברת לשכונות 

 טור.-רס אל עמוד וא
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 תנועה לבין המצב המוצע לעניין זה:קיימת סתירה סין נספח ה

 
 )מצב מאושר(

 

 )נספח תנועה(

 לסיכום:

 

לא כללו בדיקות תחבורתיות מספיק בהתאם לאמור לעיל ניתן להבין שמסמכי התכנית המופקדת 

 מעמיקות ולא נתנו פתרונות תנועתיים לכל משתמשי האזור ואינם מספיק בשלים. 

 

 

 בכבוד רב,

 הייתם מונהאינג' 

 תנועה וכבישים בע"מ ירדן


