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  مةمقد  . 1
 عربيّ عدد التالميذ الذين انخرطوا في التعليم ال التربية والتعليم في القدس "مانحي" أنّ  مديرّيةتشير بيانات 

 876787إلى  3102-3103ة دراسيّ في السنة الفي القدس وصل  (1هبالمعترف  الرسميّ والتعليم غير  ،حكوميّ )ال
 رداد،  وتالرسمّيةة حكوميّ من هؤالء يرتادون المدارس ال 506774. (ةانويّ ثال المرحلة حّتى البستانمرحلة من ) اطالب  
 وما تبّقى يرتادون روضات التعليم الخاّص.، ةالرسميّ ها وغير ب( المدارس المعترف 276404)ة البقيّ 

2بين التعليم الرسمي وغير الرسمي المعترف بهجدول: توزع الطالب في القدس 
 

 بطالّ نسبة ال طاّلبعدد ال  

 )الرسميّ  التعليم العامّ 
المتدّين  الرسميّ + 
 (يهوديّ ال

16,001 21.2% 

 %8... 88,181 عربيّ التعليم ال

 حاريديّ التعليم ال
 )التدين اليهودي(

22,862 .2.2% 

   2.2,106 المجموع

 

ر ط  في ال   طاّلبالمن مجموع  %2237إلى  والمعترف به حكوميّ ال الرسميّ العرب في التعليم  طاّلبنسبة الوتصل 
 في القدس.  بها المعترف رط  وال  ة حكوميّ ال

، سالميّ تتبع للوقف اإل خاّصةر ط  أ  يدرسون في  عربيّ طالب في التعليم ال 316111هذه البيانات ال تأخذ بالحسبان 
 وغيرهما.الونروا(، )ووكالة غوث الالجئين 

وزارة التربية والتعليم في  ميزانّيةبيانات لا ر  ة مؤخ  قتصاديّ " االالتحليالت التي أجرتها صحيفة "دي ماركر من فّ ي ستش  
ل ن المعدّ ع تقلّ  - خاّص  العرب في القدس "متدّنية على نحو   طاّلبة للخّصصالم لحّصةا أنّ  3103العام 
ي ف طاّلبة للخّصصالم ميزانّيةل المن نصف معدّ  شيكل للطالب"، أي أقلّ  036111 نحووتصل إلى  ،-ريّ القط  

                                                           

ّنما بمل كّية أجسام خاّصة )لهداف الربح أو لغيـر أهداف الربح(، و المدارس المعترف بها وغير الرسمية هي   1 تعمل  لكنمدارس ليست بمل كّية الدولة، وا 
ربية والتعليم، ويجري تمويلها على نحو  واسع من قبل وزارة التربية، وفي اآلونة الخيرة من قبل السلطات المحلّـّية كذلك )أي بترخيص واعتراف وزارة الت

 وجباية أقساطبلدّية القدس في حالتنا هذه(. يجري اإلشراف على هذه المدارس على نحو جزئّي وي سمح لها بانتقاء التالميذ )لكن دون التمييز ضّدهم(، 
 .من الهالي

: المصدر: معطيات مديرية التربية والتعليم في بلدية القدس 2

http://jerhinshnatonout.jerusalem.muni.il/pages/index_manhi.aspx?year=2013%20. 

 

http://jerhinshnatonout.jerusalem.muni.il/pages/index_manhi.aspx?year=2013%20.
http://jerhinshnatonout.jerusalem.muni.il/pages/index_manhi.aspx?year=2013%20.
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 في القدس الرسميّ  عليمفي الت اليهود طاّلبللو ألف شيكل للطالب(،  3434)الدينّية في القدس  ةيهوديّ ال المدارس
 3 (.الواحد لف شيكل للطالبأ 3534)

كثر أعلى مدار سنتناول في القسام الولى من هذا التقرير النقص الحاّد في الصفوف الدراسية في القدس الشرقية. 
، النقص في غرف التدريس قضّيةحول ة قضائيّ ة معركة شرقيّ في القدس ال الهاليمئات  خاّض  ،من عشر سنوات

 .4، ومنها جمعية "عير عميم"، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيلةالمعنيّ  جمعّياتوذلك بالتعاون مع عدد من ال

، وبناء حقوق المواطن جمعّية مت بهتقدّ المحكمة العليا االلتماس الذي  قبلت 3100في شهر شباط من العام و  
ل ية من التسجّ شرقيّ القدس ال طاّلبجميع تمكين التربية والتعليم  القدس ووزارة   ة  بلديّ  المحكمةت طالبعلى ذلك 

ها بفي المدارس المعترف  تعليميّ ا عن ذلك بتمويل القسط العوض   اأن تقوم، أو مسكناه في مناطق رسمّيةارس لمد
التوجيه إليها لعدم وجود مقاعد لهم في التعليم الرسمي ب أنفسهم مرغمين على يجد الطالّ التي و  ،الرسمّيةوغير 

البنايات( التي تمّكن من استيعاب )ة تحتيّ ية الالبن   تحضير رع فيش  ن ت  أأمرت المحكمة الدولة ب كما 5.الحكومي
)أي حّتى  ة أقصاها خمس سنواتمدّ  ىحتّ  ،بلديّ ة الراغبين في ذلك في إطار التعليم الشرقيّ القدس ال طاّلبجميع 
 (.3107العام 

 نحوة يصل إلى شرقيّ جهاز التعليم في القدس ال الناقصة فيعدد الغرف  أنّ السنة الماضية  أظهر تقريرنا منوقد 
ر التعليم ط  الوالد الذين يرتادون اآلن أ   ها لصالحؤ بنا جبة التي يتدريسيّ ضاف إليها الغرف الت  و غرفة،  06011

على هذا النحو  لعدم وجود مقاعد لهم في التعليم الرسمّي. ةشرقيّ القائمة في القدس ال الرسمّيةها وغير بعترف الم
بعد إتمام بناء الغرف  حّتى غرفة 36311 نحووأكثر، ويصل إلى  ينيصل عدد الغرف الناقصة إلى الضعف

ا للتكاثر عبر السنين نظر   ا من االرتفاعمزيد  لرقم ع أن يشهد هذا ا، ومن المتوقّ لهذا العام لها طة المخط  تدريسيّ ال
الموعد الذي  حّتى ستكملالنقص القائم لن ي   أنّ  ،اإذ   ،عام. من الواضحكّل  في %5-2 نحوب رالذي يقد   الطبيعيّ 

بة ري االستعدادات الالزمة لتمويل قسط التعليم البديل استجاج  ة أن ت  بلديّ (، ويجب على ال3107)دته المحكمة حدّ 
  لمر المحكمة العليا.

ة والتي شرقيّ المتفاقمة في القدس ال التسّرب ةظاهر  إلى في هذا التقرير عدا عن موضوع الغرف التدريسية سنتطرق
النسبة في هذه  التسّربنسبة وتفوق  .طاّلبلل من المجموع العامّ  %02إلى نسبة  3103وصلت في شهر أيلول 

 التسّربة. غربيّ في المدينة ال التسّربنسبة ى سواء، وتتعدّ  على حدّ  يهوديّ وال عربيّ ال -سرائيليّ جهاز التعليم اإل
                                                           

( .68/8/6) دي ماركر ل، ما هو المبلغ الذي يحصل عليه ابنكم من وزارة التربية والتعليم؟ليئور ديط 3
http://www.themarker.com/career/1.2075019 ( ِري  االحتساب على أساس المبالغ التي تحّولها وزارة التربية والتعليم لتمويل ساعات أ ج 

 التدريس في المدارس الثانوّية(.

  2102انظروا تقرير جمعية حقوق المواطن وجمعية عير عميم: العالمة: راسب، جهاز التعليم الفاشل في القدس الشرقية، آب  4
l/sites/default/files/EJeducation0812_0.pdfamim.org.i-http://ir. 

(، 73333100نشر، صدر قرار الحكم في تاريخ )لم ي   أبو لبدة وآخرون ضد  وزيرة التربية والتعليم وآخرين 08/.1.8قضّية المحكمة العليا  5
p://elyon1.court.gov.il/files/08/730/053/r07/08053730.r07.htmhtt. 

http://www.themarker.com/career/1.2075019
http://www.themarker.com/career/1.2075019
http://ir-amim.org.il/sites/default/files/EJeducation0812_0.pdf
http://ir-amim.org.il/sites/default/files/EJeducation0812_0.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/08/730/053/r07/08053730.r07.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/08/730/053/r07/08053730.r07.htm
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سنة  03 لِـ  من أبناء المدينة %27رب الة إلى عدم إتمام ما يقي في المحصّ ني التعليم تؤدّ المتراكم على امتداد سِ 
 التسّربد نسب ة التي تولّ المشاكل الهيكليّ للتعامل مع ينبغي أ كما تتهيّ ة ال بلديّ ال فإن التقريرظهر ي  ة. وكما ستعليميّ 

 .شبه معدوم ةشرقيّ في القدس ال في حّل هذه المشكلة ةحكوميّ الوزارات ال دور المرتفعة، كما أنّ 
ة بسبب النقص شرقيّ الرابعة في القدس الالثالثة و لبناء  انيّ في التعليم المجّ الحّق  تطبيقسيتناول التقرير كذلك عدم 

في المدارس،  مهنّيةالعاملة ال ىة للروضات، ويتناول التمييز الصارخ في مالكات القو دّ ع  في الصفوف الم  
وفي  ميزانّياتة التي تعمل بدون شرقيّ في القدس ال طاّلبال أولياء أمورة التي تواجهها لجنة والصعوبات االستثنائيّ 
 واقع سياسي معّقد. 

 يعيشون منهم %87ة، حيث شرقيّ القدس ال سّكان الذي يعاني منه رّ الم الحياتيّ الواقع  من وراء هذه البياناتويستتر 
، بينما يعاني نظام الرفاه والرعاية االجتماعية من مشاكل عدة ويقع 6من الوالد كذلك %74 الفقر، و   تحت خطّ 

افية والطواقم ة الالئقة والكتربويّ ة والبرامج التعليميّ انعدام الطر ال أضف إلى ذلك .تحت وطأة هذا الحمل الثقيل
 إمكانّيةوب ،إلى المساس بمستوى التعليم ؤّديي ، الحال الذيل التقرير(كما سيفصّ )الماهرة والداعمة  مهنّيةال

 ة.ة والنفسيّ االستجابة الحتياجات الوالد الوجدانيّ 

 

 

 الرسمي  ة في التعليم تدريسي  عرفة  0022 نحونقص ب. 2
للمحاكم اإلسرائيلية ة قضائيّ من االلتماسات ال اعدد   جمعّياتال وبعضلهالي مئات اقّدم  ،في السنوات العشر الخيرة

 لزاميّ احترام قانون التعليم اإلباإلسرائيلية إلزام السلطات ، وذلك بهدف قص في غرف التدريسالن حول موضوع
 .والقضاء على النقص في الغرف التدريسية ةشرقيّ في القدس ال وتطبيقه

ة بوجود انتهاكات وتجاوزات خطيرة في تطبيق القانون في سرائيليّ فت المحكمة العليا اإلاعتر  ،3110في العام  
ة على خطّ  قضائيّ قامت المحكمة بإضفاء صبغة قرار قد ، و اإلهمالة، على ضوء سنوات طويلة من شرقيّ القدس ال

 توّجه الملتمسون بطلبفلتعّهد، بهذا ا لم ت ِف السلطات المعنّيةة جديدة. تدريسيّ رفة غ 354لبناء  ذات أربع سنوات
  ة على امتداد سنوات طويلة.قضائيّ بإدارة مداوالت  "ميمعير ع" جمعّيةبحسب مرسوم تحقير المحكمة، وقامت  آخر

حقوق المواطن التي  جمعّيةتماس على ال   3100من العام  طعلى هذه الخلفّية صادقت المحكمة العليا في شهر شبا
ارس في مد التسجيلة من شرقيّ التربية والتعليم بأن تمّكن جميع الوالد في القدس ال ارة  القدس ووز  ة  بلديّ طالبت 
ها بف في المدارس المعتر   تعليميّ ل القسط العليها أن تموّ  -نهم من ذلكتمكّ إذا لم -سكناهم، أو في مناطق  رسمّية

                                                           

،  20أ، ص 00، الجدول ، التقرير السنوي  0211، أحجام الفقر والفجوات االجتماعي ة مؤّسسة التأمين الوطنيّ   6
/www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2011.pdfhttp:/ 

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2011.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2011.pdf
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في قرار  "فروكاتشا "إياله كتبت القاضية وقد على االنخراط فيها.أنفسهم مجبرين  طاّلبال جدالتي ي الرسمّيةوغير 
 :ذلك حكمها

ا ا كبير  ، بل يشمل جزء  قليلة ل فئة  و ة ال يطشرقيّ "انتهاك المساواة في التربية والتعليم في القدس ال
والقيم  اه القانون  ي يمنحها إيّ ذال الساسيّ الحّق ال تتمكن من ممارسة  رهاة بأس  يّ سّكان فئةمن 

ير إلى شت غرضدت لهذا الصِ . ]....[ وتيرة النشاط والموارد التي ر  سرائيليّ اإلة للقضاء الدستوريّ 
 7 دة والعويصة في السنوات القريبة القادمة".لهذه المشكلة المعقّ فقط  جزئيّ  احتمال توفير حلّ 

مّكن ة التي ست  تحتيّ ية الالبن   إنشاءب (3107العام  حّتى أي)رة خمس سنوات ـن تقوم خالل فتبأمرت المحكمة الدولة أ
 . الرسميّ  بلديّ إطار التعليم الضمن ة الراغبين في ذلك شرقيّ القدس ال طاّلبمن استيعاب جميع 

في القدس  ةتدريسيّ النقص في الغرف ال أنّ  إلى شرناأ ،ماضية وفي تقريرنا عن التعليم في القدس الشرقيةفي السنة ال
ة التي تقع في تدريسيّ الغرف اليجدر بناؤها بدل جديدة  غرفة 831من ضمنها  ،غرفة 06011ة يصل إلى شرقيّ ال
 استيعابيجب بناؤها بهدف غرفة تدريس جديدة  511 ، و  الرسمّيةال تستوفي المواصفات غير مالئمة و  بان  م  

 .الرسمّيةالذين يدرسون خارج المدارس  طاّلبعشرات آالف ال

ه وغير بالتعليم المعترف  لذين يرتادون اليوم مدارسا طاّلبيحتاجها ال التي ةتدريسيّ الغرف الذلك ضاف إلى ت
 ،على هذا النحو. دت المحكمة العلياكّ أ، كما الرسميّ في التعليم  ن لهؤالءمن واجب السلطات توفير مكا إذ ،الرسميّ 

 36211 أكثر من وأكثر من ذلك، أي إلى ينالضعفة إلى بلديّ قد يصل النقص في غرف التدريس  بحسب بيانات ال
 ة.تدريسيّ ة غرف

نقص في الراضي إلى ة النقص في غرف التدريس بلديّ تعزو ال لماذا هذا النقص في غرف التدريس؟
فإن  ،8عق بتوسّ بفي التقرير السا سبق وأشرناإذ كما ة، وهو تفسير ال يمكننا قبوله، شرقيّ في القدس ال
ة على شرقيّ في القدس ال سرائيليّ اإل يهوديّ ة للبناء الإسرائيليّ بادرات بشكل مستمر م تدعم بلدية القدس

وذلك يدلل على  .للطالب الفلسطينيينة إضافيّ مدارس كان باإلمكان استغاللها لبناء  مساحات وأراض  
 ،ات أراض  لغراض عاّمةمصادر  ما تشمله من ة، وال سّيماشرقيّ سياسة التخطيط في القدس ال أن
قص في غرف التدريس للنّ  ا  رئيسي   ا  سبب  ل تشكّ  ، وبذلكةيّ ة تمييز أهداف ديموغرافيّ بالساس لخدمة  ف  وظ  ت

  ة.شرقيّ في القدس ال

                                                           

 من قرار حكم القاضية فروكاتشيا. 54و   55قضّية أبو لبدة أعاله، الفقرتان  7

 .4انظروا إلى الهامش رقم  8
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.  3102/3105وفي السنة الدراسية القادمة  ستخف حدة هذه النقص في الغرف التدريسية، ولكن ليس بمستوى كاف 
تضاف إليها غرف  9،جديدةة تدريسيّ غرفة  78ة القادمة ستشهد افتتاح دراسيّ السنة ال تشير متابعتنا لألمور أنّ إذ 

ة المستأجرة تدريسيّ عدد الغرف البلغ ة الفائتة دراسيّ . في السنة السكنّيةها في بنايات استئجار   رىة أخرى جتدريسيّ 
صفوف ّدة لع  م  أخرى رة غرفة مستأج   07 رة، و  غرفة تدريس مستأج   03 هذا العام غرفة، وستضاف إليها 882

ا الئق   ة أن تجد لها حالا بلديّ ، وعلى التمؤق   رة كحلّ الغرف المستأج   نظر إلىال أهّمّيةبنا ه ذّكرن وال بّد أن 10.البستان
 .فةر  الص   ةتعليميّ ة التربويّ ة لألغراض الدّ ع  في بنايات م  

الحرائق" منذ إخماد ة سياسة "بلديّ تمارس ال "على ضوء النقص المتواصل في غرف التدريس
 تاها تقوم في أغلب المرّ ، لكنّ لةمتنقّ  ي  عض الحيان مبانستخدم في بحيث تسنوات طويلة، 
رة ال ها إلى مدارس. الجزء الكبر من هذه المباني المستأج  ل  حو  وت   سكنّية باستئجار مبان  

ة والساحات تدريسيّ ق بحجم الغرف الما يتعلّ  كلّ في ف عليها يستوفي المواصفات المتعار  
 11 التدفئة والتبريد".ّية، وشروط التهوية و والظروف الصحّ 

 001 غرفة في طور البناء، و   84 ثّمةة القادمة، دراسيّ ح في السنة التفتة التي ست  تدريسيّ باإلضافة إلى الغرف ال
كذلك  ثّمةة القادمة(. دراسيّ غرفة منها خالل السنة ال 05فتتح ت  وقد )غرفة تدريس في مراحل التخطيط والبناء 

مراحل مختلفة من ة التي تقع في تدريسيّ عدد الغرف الوبذلك يبلغ رفة تدريس أخرى. غ 058ة لبناء ليّ إجراءات أوّ 
ن تّم بناء هذه الغرف .غرفة 277البناء والتخطيط   بقى على حاله.فإن النقص في الغرف التدريسية سي حتى وا 

 

في بداية السنة  حكوميّ ال الرسميّ ة الناقصة في التعليم تدريسيّ عدد الغرف ال يمكن التقدير أنّ  ،بناء على ذلك
 . ة في العام الحاليّ تدريسيّ ع للغرف البعد الفتح المتوق   حّتى غرفة، 36311 نحوبلغ ة القريبة سيدراسيّ ال

فإن عدد الغرف الناقصة  ة،معلى امتداد السنوات القاد ط لذلككما يخطّ  ،أخرىغرفة تدريس  333 يت  نِ ب  لو  حّتى
 ،اإذ   ،من الواضحكّل عام.  %5-2ة الطبيعية في عدد السكان والتي تقدر بنحو سيستمر في االرتفاع، بسبب الزياد

 .3107الموعد الذي ضربته المحكمة العليا، أي العام ي س ّد حّتى ة لن تدريسيّ النقص القائم في الغرف ال أنّ 

 

 

 

 

                                                           

 .3102: جدول متابعة بناء غرف التدريس،  تّموز 0راجعوا الملحق  9
رة )بيانات حول غ -3راجعوا الملحق  10  (.3105-3102، 3102-3103رف التدريس المستأج 

(، ص 3101مركز المعلومات والبحاث التابع للكنيست )أّيار  جهاز التربية والتعليم في القدس الشرقي ة: غرف التدريس ومناهج التعليم.فورغين،  11
3. 
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 خميس رأس طال بحكاية  -من وراء الجدار
إلى  ،3117و   3114 نعاميالفترة الواقعة بين لفي ا ،القدس بناء جدار الفصل في شماليّ  ىدّ أ

بعد قعان ي)ر عقب، وسميراميس كف أحياءعن مدينة القدس، ومن بينها  الحياءفصل عدد من 
الجهة في التي تقع )شحادة، وضاحية السالم  ورأسخميس،  ورأس، شعفاطم حاجز قلنديا(، ومخيّ 

خل منطقة نفوذ بلدية القدس التي أعلنت عنها تقع هذه الحياء دا جز مخّيم شعفاط(.االمقابلة لح
يمين دائمين في دولة إسرائيل، ، وي عرف سكانها من حيث المكانة القانونية كمق0778إسرائيل عام 

 ويعتمدون على القدس كمركز الخدمات المدينّي الذي ينتمون إليه.  

 يجد، ماتها عن هذه المناطقة وخدبلديّ جهزة الحكومة والشبه المطلق ل لغياببعد بناء الجدار وا
ة بلديّ ي الخدمات الا عبر الحواجز في طريقهم لتلقّ ل يوميا الحياء أنفسهم مجبرين على التنقّ  سّكان

هذه مرون عبر ي طاّلبال من آالف إضافة لهم فأن هناك .التي يستحقونها ة المختلفةواإلداريّ 
المدارس القليلة  حيث ال تستطيعرجاء المدينة، ا في طريقهم إلى مدارسهم المنتشرة في أالحواجز يوميا 

 12الذين يسكنون في المنطقة. طاّلبجميع ال في أحيائهم استيعاب  

التي تقع خلف الجدار هي مدرسة  الحياءة القدس في بلديّ ة الوحيدة التي أقامتها تعليميّ ة الؤّسسالم
، للبيئة ثملو   معادن ربة من مصنععلى مقأقامتها  هام الالجئين شعفاط، لكنّ للبنين في منطقة مخيّ 

ا ولم تعمل على إغالق ة ساكن  بلديّ ك التحذيرات وزارة حماية البيئة بعرض الحائط. لم تحرّ  ضاربة
حقوق المواطن ومنّظمة "أدام طيفاع ف دين" )"اإلنسان  جمعّيةو  طاّلبهالي الأبعد قيام  المصنع إالّ 

ة على بناء مدارس بلديّ باستثناء ذلك لم تعمل ال 13عليا.والطبيعة والقانون"( بااللتماس للمحكمة ال
ا في بوجود نقص خطير جدا علمها ، على الرغم من فصلالتي تقع خلف جدار ال الحياءجديدة في 

 .14واكتظاظ الغرف التدريسية الموجودةالمدارس في تلك المناطق، 

 عمل ،لتي تقع خلف الجدارة وغرف تدريس في الحياء اتعليميّ ات ؤّسسعالوة على طلب إضافة م
طالب يقطنون  211 نحوات لحقوق المواطن على تحسين نظام السفريّ  جمعّيةخميس و  حيّ  سّكان

د في د  ا على القدام من حاجز مخّيم الالجئين شعفاط. وحسب ما ح  كثر سير  أدقيقة و  21على مسافة 
 لزاميّ التعليم اإل ات للطالب في سنّ ح السفريّ من  وزارة التربية والتعليم، ت  ل عامّ المدير لة لالنشرة الدوريّ 

                                                           

من  26411را  مباريكي نائبة مدير "مانحي" للوسط العربّي أّن نحو ، أشارت السّيدة ال023733103في رسالتها إلى جمعّية حقوق المواطن في تاريخ  12
الطاّلب إلى  الطاّلب الذين يسكنون في هذه المناطق يستخدمون يومياا السفرّيات التي توّفرها بلدّية القدس للوصول إلى المدارس. يسافر عدد آخر من

 اسطة المواصالت العاّمة، لكّن أعداد هؤالء غير معروفة.مدارسهم بسفرّيات غير تلك التي توّفرها البلدّية، وكذلك بو 

 http://www.acri.org.il/he/?p=1968 حسين ضّد بلدية القدس. راجعوا موقع جمعية حقوق المواطن 17/7887االلتماس رقم  13
من جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة التابعة للكنيست فيما يتعلق  783القدس"، بروتوكول رقم  كولين هايمس، مدير المركز الجماهيري "محيط 14

 7151.52100بموضوع "تصرف حكومة إسرائيل وبلدية القدس في الحياء المقدسية ما وراء الجدار". بتاريخ 
 

http://www.acri.org.il/he/?p=1968
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الرابع(، وأكثر من الصّف ى حتّ ) يلومترينكثر من كأعندما يبعد مكان سكناهم عن المدرسة القريبة 
(. على الرغم من استيفائهم لهذه الشروط، ال يحصل فما فوقالخامس الصّف من )كيلومترات  2

رون إلى ضطّ ، بل ي  ى مدارسهم التي تقع خارج الحيّ ات من بيوتهم إلعلى سفريّ  طاّلبهؤالء ال
والشتاء الماطر،  ام القيظ الحارّ في أيّ  ر طرق شديدة االنحدارة إلى الحاجز عب  الوصول بقواهم الذاتيّ 

  ة ومعاناة.شقّ ممن  المروعبور الحاجز بما يحمله 

 

صّعب تسيير الحافالت يي ذوال الحياءتلك ، ومنها الوضع المزري للطرقات في لهذه المعاناة بات عديدةمسبّ  ثّمة
ة ووزارة المن. زاد بلديّ وتلك من صنع سياسات الى الحاجز في ساعات الصباح، وهذه ة، وكذلك االكتظاظ علالعامّ 

، إذ 3103خميس في أيلول من العام  رأسرت سلطات المن إغالق حاجز ا عندما قرّ سوء   طاّلبوضع هؤالء ال
ا على القدام، وركوب غالقه من الخروج من الحاجز الذي يقع على مقربة من بيوتهم مشي  قبل إ طاّلبال تمّكن

وعلى الرغم  ،الحافالت التي انتظرت في الجهة الثانية من الحاجز. على الرغم من هذا التراجع الكبير في حالتهم
من بيوتهم.  ات  المنطقة سفريّ  طاّلببعد ل صخص  وزارة التربية والتعليم، لم تل عامّ المدير لة لمن تعليمات النشرة الدوريّ 

الجدار يض االنتهاكات الخطير لحقوق التعليم في المناطق التي تقع خلف فا من يض  غل ات تشكّ مشكلة السفريّ 
  .الفاصل

 

 

في التعلّم الحق  عدم تطبّق  -ةلاايّ  غرفة للروضات قبل اإل 044 نحونقص ب. 3

 سنوات 4-3لفئة  اني  المج  

 

ة دراسيّ ا في السنة السنوات بدء   5-2 لألطفال في سنّ  لزاميّ ومة إسرائيل القاضي بتطبيق قانون التعليم اإلقرار حك
التي ة، وعن الصعوبات الجّمة شرقيّ كشف النقاب عن نقص خطير في رياض الطفال في القدس ال 3103-3102
   15 تطبيق هذا القانون. تواجه

 5.16-2 ا في سنّ فلسطينيا  طفال   076320 ةشرقيّ في القدس ال يسكن ،ّكانالس وبحسب البيانات المستجّدة لسجلّ 
طفال  في أجيال  4873ارتاد  3103/3102في السنة الدراسية  "مانحي"التربية والتعليم  مديرّيةسب بيانات حوب

                                                           

 ، لكن التعليم اإللزامّي يسري من سّن الخامسة فما فوق.مجانا   الرسمّية يستطيعون االنخراط في الروضات 5-2حّدد قرار الحكومة أّن الطفال في سّن  15

أّن الغالبّية العظمى من  -في المعتاد–بيانات سجّل السّكان التابع لوزارة الداخلّية حول القدس موّزع بحسب فئة "اليهود" وفئة "غير اليهود". ي فترض  16
لين كـ  "غير يهود" هم من ا طفل غير يهودّي في سّن  76787، يسكن في القدس 3103لفلسطينّيين. بحسب بيانات كانون الّول عام المقدسّيين المسج 

 في سّن الرابعة. ل  طف 76242الثالثة، و  
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ال الطفال من إجم %20الثالثة والرابعة الروضات الرسمية والروضات المعترف بها غير الرسمية، مما يعني فقط 
 من هؤالء تعلموا في روضات الطر الرسمية. %7الرابعة(. وفقط  –في القدس الشرقية )الذين أعمارهم بين الثالثة 

في فصل النقص في غرف التدريس أعاله، من  نا(، وكما ذكر 3و   0ن ي  )في الملحق   وبحسب بيانات المتابعة
للروضات )وجميعها في بيت حنينا(، باإلضافة إلى  جديدة صفوف 01 ة القادمةدراسيّ فتتح في السنة الع أن ت  المتوق  

ومن المتوقع أن تستوعب هذه (. كذلكمنها في بيت حنينا  7)صف آخر جديد ولكن في غرف مستأجرة  07
 03111طفل في الجيال الثالثة والرابعة، وهذا يعني أنه سيبقى  411الروضات البلدية الرسمية الجديدة ما يقارب 

  آخرين ال يرتادون الروضات الرسمية.طفال  

من أجل سّد النقص في صفوف الروضات في القدس الشرقية، ولتمكين العائالت المقدسية من االستفادة من قانون 
 غرفة تدريسية جديدة للروضات. 511الرابع، من المفترض إيجاد  –مجانية التعليم في الجيال الثالثة 

وعلى  ،ر الطفلوتطو   رة على نموّ الطفولة المبكّ  لتربية في سنّ لالحاسم تأثير ح إلى الة تشير بوضو تربويّ البحاث ال
في  رة على نحو خاّص الطفولة المبكّ  التربية في سنّ  أهّمّية. تبرز االحق   قدرته على االنخراط في اإلطار المدرسيّ 

ة، وحدائق اللعب تحتيّ ير، ومن غياب البنى المن انعدام التطو  السّكانة التي يعاني فيها شرقيّ منطقة فقيرة كالقدس ال
من الخروج  هاتِ رة المّ الطفولة المبكّ  ن التعليم في سنّ يمكّ  ،عالوة على ميزاته الخرى .الرسميّ ر التعليم غير ط  وأ  

ثرون ال يعالهالي الذين . ريّ س  ا يعود بالفائدة على االقتصاد ال  ممّ  ،م، واالنخراط في سوق العملللعمل، والتعلّ 
ليس لديهم من خيارات سوى دفع ، الرسمّيةها وغير بتلك المعترف ة أو الرسميّ لطفالهم على مكان في الروضات 

وال تخضع لإلشراف  ،ةشرقيّ التي تعمل في أرجاء القدس ال خاّصةللروضات ال خاّصةالموال من جيوبهم ال
 17والرقابة.

 

 

 نسب تسرب يرتفعة .0

 دراسيّ ة في العام الشرقيّ من المدارس في القدس ال التسّرببلغت نسبة  "،مانحي" يمالتعل مديرّيةبحسب بيانات 
 18.طاّلبالإجمالّي عدد من  %02الفائت 

 كما تزيد، (مجتمعين عربيّ وال عبريّ ال) في كل البالد سرائيليّ في جهاز التعليم اإل التسّربنسب تزيد هذه النسبة عن 
في التعليم فوق  التسّربنسبة بلغت  3100في العام على سبيل المثال،  .ةغربيّ في القدس ال التسّرب ةعن نسب

                                                           

 .بما أّن الروضات الخاّصة ليست جزء ا من جهاز التربية والتعليم، ليس ثّمة متابعة لعدد الوالد الذين يرتادون هذه ال ط ر 17

 تعزيز قدرة المثابرة والمحافظة على التالميذ في جهاز التعليم البلدي  في شرقي  القدسغوالن المسؤول عن رعاية الفراد، تساحي  18
 1(، ص353733103)"مانحي"( )
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هذه  ، بينما لم تتعد  عربيّ في التعليم ال %537 وبلغت، %337عبري في كل مدارس البالد ما يقارب الـ ال بتدائيّ اال
  19ة.غربيّ في القدس ال %0النسبة 

 تبدأ هبوادر  لكن(، عشر الثاني -ة )الصفوف العاشرثانويّ رحلة الفي القدس الشرقية في م كبرال لتسّربيحصل ا
وبحسب معطيات مديرية التربية في  (. على سبيل المثال،التاسع -الصف السابع)ة عداديّ بالظهور في المرحلة اإل

في  ةشرقيّ في القدس ال الرسميّ في جهاز التعليم  من الطالب %01، فإن 3103/3102بلدية القدس "مانحي" لعام 
ض أن ينخرطوا في الصفوف الثامن والتاسع لم يلتحقوا بالمدرسة، أما في الصف العاشر فقد وصلت نسبة ممن يفتر 

دي عشر، فقد وصلت نسبة من إجمالي عدد الطالب في التعليم الرسمّي. أما في الصف الحا %31هؤالء إلى 
الدراسية المختلفة إلى نتيجة  . في نهاية المطاف يؤدي التسرب المتراكم على امتداد السنوات%21التسرب إلى 

 20.سنة دراسية 03من طالب القدس الشرقية ال ينهون  %27مفادها أن ما يقارب 

ذلك ة لدّ ع  الم   رط  ال  أنواع مختلفة من  هناك ،سرائيليّ في جهاز التعليم اإللمكافحة التسرب من المدارس نجد أنه 
وبعضها  محّلّيةال السلطة   هار يدت   رط  ال  الخطر. بعض هذه  دائرة لواقعين فيدعم الوالد والحداث اوالتي تقوم ب

 ة.حكوميّ ال الوزارات   تديرها

في برامج يجري  التسّربمضمار مكافحة  أما بالنسبة للسلطة المحلية في القدس )البلدية( فتتمثل نشاطاتها في
ها قسم رعاية الفراد عد  . تستعرض ورقة أ  بلديّ ة في جهاز التعليم التعليميّ ال -ةتربويّ البرنامج السّلة تنفيذها ضمن 

في  التسّربالخطير في برامج مكافحة  النقص   ة الفائتة،دراسيّ في مطلع السنة ال "مانحي"التربية والتعليم  مديريةفي 
ة برامج "مانحي" أيّ  مديريةذ ة ال تنفّ شرقيّ ة في القدس البتدائيّ من المدارس فوق اال %21ة: في شرقيّ القدس ال

 21من هذه المدارس. %55في  ا  واحد ا  ذ سوى برنامجفّ ن، وال تالتسّربافحة لمك

 ،مختلف"( تعليميّ ّيز ح" -"مرحاف ليمودي أحير")ق عليه اسم "ماليه" يطل   ريّ برنامج قط   ثّمة ،على سبيل المثال
 دراسيّ العام ال فيضمن هذا البرنامج و  22.المباشر والخفيّ  التسّربلتقليص ظاهرة  على نحو حصريّ  دّ ع  وهو م  
 نالمتديّ  الرسميّ والتعليم  الرسميّ في التعليم  التسّربشيكل لمكافحة  8326111مبلغ  صص  خ   ،3103-3102

 عربيّ شيكل فقط للتعليم ال 2716111مبلغ  صص  خ  ة(، و ة والحكومة ومصادر خارجيّ بلديّ بتمويل من ال) يهوديّ ال
في  عبريّ من التعليم ال اطالب   334ة، مقابل يّ قمن القدس الشر  عربيّ طالب  011وشارك في البرنامج  ،(الرسميّ )

                                                           

    , ...8 ، الجدول0210الكتاب اإلحصائي  السنوي  إلسرائيل دائرة اإلحصاء المركزّية،  19
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_33x&CYear=2012  

ار لقاء طاولة ، ع رضت في إطتحد يات وَمهم ات" -عرض شرائح ضوئي ة معلوماتي ة" جهاز التربية والتعليم في القدس الشرقي ة" 20
 .1 ص ،(.28/1/6)"مانحي"  –مستديرة في مديرّية التربية والتعليم 

)"مانحي"(  تعزيز قدرة المثابرة والمحافظة على التالميذ في جهاز التعليم البلدي  في شرقي  القدستساحي غوالن المسؤول عن رعاية الفراد،  21
 .4(، ص 353733103)

 http://maleh.org.il/about.htmlبالبرنامج حسب الموقع اإللكتروني الخاص  22

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_33x&CYear=2012
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_33x&CYear=2012
http://maleh.org.il/about.html
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بلغ ت "مانحي"التربية والتعليم  مديرّيةين في فلسطينيّ ال طاّلبنسبة ال هذا على الرغم من أنّ  23ة.غربيّ القدس ال
بسبب  وذلك ة،تها النسبيّ ة تبلغ أضعاف حصّ شرقيّ في القدس ال التسّرببرامج لمكافحة إلى ، والحاجة 47%24

   ة.شرقيّ المدينة الة في قتصاديّ ة االوبسبب بيانات الحالة االجتماعيّ التسّرب، بيانات 

ة ال شرقيّ ة في المدينة البلديّ ذها النصف البرنامج التي تنفّ  نحو أنّ  كذلكظهر ة ي  بلديّ الجهات ال نّفذتهالتحليل الذي 
 عملّيةة في م من أّن هذه البرامج هي الكثر فاعليّ ، على الرغالتسّربة للتعامل مع مكافحة شمل جوانب وجدانيّ ي

 25.التسرب مكافحة

ين متسّربمباشرة عن تنفيذ برامج مساِعدة لألحداث ال مسؤولّية  كذلك ة هي حكوميّ ل الوزارات الا، تتحمّ كما ذكرنا سابق  
بإدارة مدارس  ،(0742) "ون الرعايةقان"باالستناد إلى  ،ة. وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والتشغيلتعليميّ ر الط  من ال  

من  %0437جرى استيعاب  ،3103-3100 دراسيّ ى "تأهيل الشبيبة". في العام الفي إطار يسمّ  نيّ هللتأهيل الم
 26.غيلر وزارة الصناعة والتجارة والتشط  أ  ضمن  أرجاء البالدين العرب في متسّربمن ال %3834ين اليهود و  متسّربال

تأهيل أبناء الشبيبة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، لكن في إطار ات ؤّسسأربع متعمل  ،في القدسأما 
ة مدرسة تابع شرقيّ ين. في الماضي عملت في القدس السرائيليّ ان اإلة للسكّ دّ ع  م  هي و  ،ةغربيّ في القدس ال تقع جميعها

لكن ال وجود لمدرسة  ،ي" على إقامة مدرسة أخرى"مانح مديرّيةتعمل  ،امإغالقها. في هذه اليّ وجرى  "عماتن  " ِـ ل
 كتابة هذه السطور. حّتى كهذه

هم لبات  اطمجهودهم بالفشل  باءتفقد ا(، راجعوا الحق  )ة شرقيّ في القدس ال ممثلي لجنة أولياء الموروبحسب أقوال 
م الذي ال يرغبون في التقدّ  بطالّ ة لصالح الشرقيّ في القدس ال مهنّيةمانحي بأن تفتح مدرسة  مديرّية نالمتواصلة م

 . النظريّ  امتحان التوجيهيّ إلى 

ر" تدير شعبةر البديلة التابعة لوزارة التربية والتعليم. ط  في ال  كذلك قائمان  النقص والفجوة خدمات التعليم ) "شاح 
الستيعاب جزء  ة  دّ ع  دائرة الخطر، م  لبناء الشبيبة الذين يقعون في  ا بديلة  ر  ط  والرفاه( التابع لوزارة التربية والتعليم أ  

واحد من التالميذ. بحسب بيانات كّل  ر تحصل على تمويل فائض لصالحط  ين. هذه ال  متسّربال طاّلبكبير من ال
ة بديلة في أرجاء البالد، ودرس فيها تعليميّ ة ؤّسسم 87عملت  ،3103-3100ة دراسيّ في السنة ال ،"شاحر" شعبة

                                                           

ِري  مع بيبي أفاللو نائب رئيس البلدّية ومسؤول ملّف التربية في القدس الشرقّية. 23  بحسب فحص أ ج 
از التعليم الرسمي، وجهاز التعليم الرسمي الديني، وجهاز التعليم مديرية التربية والتعليم في القدس مسؤولة عن جه –كما هو معلوم، فإن "مانحي"  24

 العربي، أما الجهاز الحريدي فله مديرية مستقلة في إدارتها وميزانيتها.
حي" "مان تعزيز قدرة المثابرة والمحافظة على التالميذ في جهاز التعليم البلدي  في شرقي  القدستساحي غوالن المسؤول عن رعاية الفراد،  25
 .7(، ص 353733103)

 8574، جدول 2102جهاز اإلحصاء المركزي، الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل  26
=st08_34x&CYear=2012http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab. 

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_34x&CYear=2012
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_34x&CYear=2012
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بإشراف وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل ) ا بديال  تعليميا ا إطار   00ة غربيّ يعمل في القدس ال ا. وبينم27اطالب   016474
ن اتدّ ع  وهما م   ،ة سوى مدرستينشرقيّ ال تعمل في القدس ال 28طالب، 011,0م فيها أو وزارة التربية والتعليم(، ويتعلّ 

 في دائرة الخطر. الذين لبناء الشبيبة

الذين يواجهون صعوبات في المدارس  طاّلببتفعيل صفوف لمساعدة ال "رشاح  "شعبة  تقوم ،عالوة على ذلك
، وهي برامج تربوية مصممة لمكافحة "أوميتس""؛ "تيليم"؛ "م بار"؛ "إتجار) الرسميّ ة التابعة لجهاز التعليم ثانويّ ال

 517"إتجار" في  صفّ  0,187عمل في إسرائيل  ،3102-3103  دراسيّ (. في العام الالتسرب بطرق شتى
ر"التي وصلتنا من شعبة  ومن رسالة الردّ  29.ةتعليميّ ة ؤّسسم يتبّين  ،ام الخيرة من كتابة هذا التقريرفي اليّ  "شاح 
ومن  ،، ثالثة منها فقط في بيت صفافا3105-3102 دراسيّ "م بار" ستعمل في القدس في العام ال صفّ  74 أنّ 

 30.ة بيت صفافاثانويّ في "إتجار" سيعمل اثنان فقط  صفّ  20أصل 

ة التي من المعايير التمييزيّ  -كما يبدو- الفجوة الهائلة بين عدد الصفوف تنبع من إجابة الشعبة أنّ كذلك  ويتبين
ها طاّلبم تقدّ  هابأنّ هو تعريف المدرسة  "رشاح  "وضعتها وزارة التربية والتعليم: أحد المعايير للمصادقة على صفوف 

التي ) الصفوف المذكورة في مدرسة بيت صفافا فقط ال ينخرط في البرنامج سوى تلك ،لذا 31المتحانات البجروت.
أحد أسباب عدم تنفيذ  أنّ  "رشاح  "من إجابة  كذلك فّ ستش  . وي  (ةسرائيليّ م لشهادة البجروت اإلها للتقدّ طاّلبّد عِ ت  

ال تستوفي ة "شرقيّ دارس في المدينة الالم ة هو النقص في غرف التدريس، وأنّ شرقيّ في القدس ال خاّصةالبرامج ال
 "إتجار". بار" و  معايير "م  

وعلى الرغم من أهمية أطر التعليم البديلة التي تغيب تقريبا  في القدس الشرقية، فإنها في الحقيقة ال تستوعب سوى 
ب مواطني دولة ين العر متسّربمن ال %38 ، و  القطريّ  الرسميّ ين من التعليم متسّرباليهود ال طاّلبمن ال 24%

 32إسرائيل.

 مشروع إطالقواقترح  ،"مانحي" بالعمل على تصحيح الوضع مديرّيةأوصى قسم رعاية الفرد في  ،الخيرةالفترة في 
توصيات ر ة. وتقد  شرقيّ في القدس ال رسمّيةة ثانويّ مدرسة  32مدارس من أصل  7ي احتياجات يلبّ  رياديّ  تجريبيّ 
إلى ألف شيكل  711ة بلديّ أضافت ال ،امليون شيكل في السنة. فعليا  334 نحوب بيّ المشروع التجري تكلفة  القسم 
هت إلى إلى مليون شيكل(، وتوجّ  ميزانّيةتصل هذه ال ،على هذا النحوو )ة شرقيّ في القدس ال التسّربمكافحة  ميزانّية

                                                           

حسب معطيات وزارة التربية والتعليم:  27
unim_sm.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/Machlakot/MerkazeiChinuch/net  

 ..61/01/206 ،، المسئول عن العناية بالفراد في "مانحي"محادثة مع السّيد غوالن 28

حسب معطيات وزارة التربية والتعليم :  29
ation.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/Machlakot/MerkazeiChinuch/netunim_sm.htmhttp://cms.educ  

 .0451352107بعد التوجه لهم بتاريخ  2851352107معلومات تلقيناها من قسم "شاحر" بتاريخ  30
ه جمعّية عير عاميم في  31  ضمن قانون إتاحة المعلومات. 373833102تاريخ رّد شالوم موحاه، المفّتش المسؤول عن لواء القدس في شاحر على توج 

  7325الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرئيل، جدول  32
34x&CYear=2012http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_   

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/Machlakot/MerkazeiChinuch/netunim_sm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/Machlakot/MerkazeiChinuch/netunim_sm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/Machlakot/MerkazeiChinuch/netunim_sm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/Machlakot/MerkazeiChinuch/netunim_sm.htm
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_34x&CYear=2012
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_34x&CYear=2012
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التزمت الوزارتان بتحويل  ،الخيرةلفترة اة كي تقوما برصد الموال للمشروع. في الماليّ وزارة التربية والتعليم و  ةوزار 
  33بينهما. ما في شيكل بالتناصف ي  مليون  

ما يكفل تحويلها في السنوات  ثّمة، وليس فقط ة واحدةلمرّ ة هي حكوميّ ال ميزانّياتهذه ال هنا أنّ  تنبغي اإلشارة
المطلوبة لمعالجة هذه  ميزانّيةالا أمّ ، فقط ّدة للبايلوت الجزئيّ ع  م   ميزانّيةة إّن هذه البلديّ وبحسب تحليل ال 34القادمة،
  مليون شيكل. 04 -بحسب تقديراتها-فتبلغ الظاهرة 

الواسعة  التسّربحجام أؤ للتعامل على نحو أفضل مع بغية التهيّ  بأعمال تحضيرّيةقامت  "مانحي" معلوم لدينا أنّ 
إاّل  الحديث ى بعد الزيادة، ال يدورا، حتّ نا سابق  كما  ذكر  ،ة. لكنشرقيّ ين في القدس الفلسطينيّ ال طاّلبفي صفوف ال

ة إلى مديري المدارس الملحّ  قضّيةجة هذه المعال   مسؤولّية ل  حة نق  البرامج المقتر   ة، وعن محاولةجزئيّ  ميزانّيةعن 
، تصاديّ قوضع العائلة اال)المرتفعة  بالتسر  ب س  ب في نِ التي تتسبّ  العر ضّيةأنفسهم، ومن خالل تجاهل المشاكل 

والنحو الذي يجري فيه توزيع هذه  ،القاصرات(، وكذلك النقص في الصفوف) ةقانونيّ الالسّن وزواج البنات دون 
 الصفوف في الحياء المختلفة(. 

تقع ضمن  التية البديلة تعليميّ ر الط  ردم الفجوة في ال   جلمن أ اك ساكن  حرّ قد أياا منهم  نّ أإلى ذلك، ال يبدو 
ين من جهاز متسّربال طاّلبي احتياجات الووزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، والتي تلبّ  زارة التربية والتعليمو  مسؤولّية
 .الرسميّ التعليم 

 

 

 02ة شرقيّ من مدارس القدس ال طاّلبب النسبة تسر  بلغت  ،ة الفائتةدراسيّ في شهر أيلول من السنة ال%. 
   03 لِـ ة شرقيّ من أوالد القدس ال %27 عدم إتمام ي إلىدّ ؤ ية المختلفة تدريسيّ ر السنوات الالمتراكم عب   بالتسر 

 ة.تعليميّ سنة 

  ن شيكل، بمساعدة ييمال 2شيكل إلى  5116111من  "مانحي" في العام الحاليّ  مديرّية ميزانّيةارتفعت
 04تصل إلى  ميزانّيةإلى حاجة  ثّمةالتربية والتعليم لهذا الغرض، لكن وزارة ة و الماليّ  ةرصدتها وزار  ميزانّيات

 ة.شرقيّ ل تطبيق البرنامج في جميع مناطق القدس الجمليون شيكل من أ

  ة في القدس بتدائيّ من المدارس فوق اال %21في  التسّربكافحة م من برامج فيذ أيّ ن"مانحي" بت مديرّيةال تقوم
  .من المدارس %55في تقوم بتنفيذ برنامج واحد فقط ة، و شرقيّ ال

  

                                                           

 عملياا لم يحّول التمويل بعد. 33
، المسئول عن قسم العناية بالفرد في مانحي بتاريخ والسّيد تساحي غوالن ، نائبة مدير مديرية "مانحي" للوسط العربي،محادثة مع السّيدة الرا مباريكي 34

24/4/6.. 
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 وزارة الصناعة والتجارة  مسؤولّيةضمن  تقع جميعها ،تأهيل أبناء الشبيبةلات ؤّسسعمل في القدس أربع مت
 .سرائيليّ ّدة للجمهور اإلع  وهي م   ،ةغربيّ تقع في المدينة ال هاكلّ  .والتشغيل

 و وزارة التربية أل )بإشراف وزارة الصناعة والتجارة والتشغي ا بديال  برنامج   00يجري تنفيذ  ،ةغربيّ في القدس ال
 مدرستان معدتانة سوى شرقيّ في القدس ال ال تعمل ،طالب. في المقابل 0,011 نحووالتعليم(، ويدرس فيها 

 في دائرة الخطر. الذين لبناء الشبيبة
 ة بيت ثانويّ ها فقط في بين من 2"مبار"،  صفّ  74سيعمل في القدس  ،3105-3102ة دراسيّ في السنة ال

 صفافا. تة بيثانويّ ها فقط في بين اثنان من "،إتجار" صفّ  20صفافا. وكذلك 

 

 

 في المدارس مهنّ ةتمّّا عمّق في يالكات القوى العايلة ال. 5

في ذلك القائم ة و غربيّ في المدارس بين جهاز التعليم في القدس ال مهنّيةالعاملة ال ىفجوات هائلة في جهاز القو  ثّمة
، وأخرى رسمّيةمدرسة  037إلى  مدارسه ة )الذي يصل تعدادشرقيّ في القدس ال جهاز التعليمففي  ة.شرقيّ القدس ال
يعملون في جهاز التعليم في القدس  اش  مفتّ  07، مقابل نشيسوى خمسة مفتّ ال يعمل ( رسمّيةها وغير بمعترف 

لموسيقى، والعلوم على مواضيع الفنون، وا)ين شين مهنيّ مفتّ  7ة غربيّ يعمل في القدس ال ،ة. عالوة على ذلكغربيّ ال
 01 ةشرقيّ دس القيعمل في ال ،ا عن ذلكوض  ة. عشرقيّ في القدس ال ش مهنيّ مفتّ  أيّ  ثّمةوليس وغير ذلك(، 

 فقط. "ينمهنيّ  "مرشدين

وزارة التربية ل عامّ المدير لة لبحسب النشرة الدوريّ  ين في المدارس.تربويّ نقص خطير آخر في المستشارين ال ثّمة
بينهم وبين  قّرب، وأن يكون الجسم الذي يطاّلبالذن الصاغية لل شّكلوظيفة المستشار في أن ي لتتمثّ  ،والتعليم

وال يمكن التغاضي عن الدور المهم الذي يلعبه الهل والمجتمع بعاّمة.  نى بينهم وبيجهاز التربية والتعليم، وحتّ 
من ذين يعانون من صعوبات في التأقلم، وذلك ال طاّلبومساعدة ال ،الخفيّ  التسّربمنع  في المستشارون التربويون

كذلك ترشدهم حينما ينهون سنوات تعليمهم مواصلة التعليم، و تساعدهم على ر ط  ل  والتوجيه  رشادخالل تقديم اإل
 قتصاديّ الوضع اال إذا ما أخذنا بعين االعتبارين تربويّ المستشارين ال أهّمّيةتزيد المدرسي وانتقالهم لطر جديدة. 

  على في البالد.الالن س ب   ر  عتب  التي ت  من المدارس  التسّربب س  ة، وعلى ضوء نِ شرقيّ في القدس ال جتماعيّ االو 

ا مستشار   37 سوى الشرقية التعليم في القدسجهاز ال يعمل في وعلى الرغم من هذه الهمية للمستشار التربوّي فإّنه 
 8 ة، و  ثانويّ في المدارس ال 7 و   ،ةعداديّ في المدارس اإل 4 ، و  خاّصةلفي التربية ا 7ب وظيفة متفاوتة: س  ا بنِ تربويا 

ة هي شرقيّ ة الكبر من المدارس في القدس الالحصّ  . وعلى الرغم من أنّ الرسمّيةها وغير بات المعترف ؤّسسفي الم
 في 35.فقط هااحدإفي  واحد تربويّ تشير إلى وجود مستشار  الرسمّيةالبيانات فإّن (، 88وعددها )ة بتدائيّ تلك اال

                                                           

 بحسب قانون إتاحة المعلومات. ،07303303رّد وزارة التربية والتعليم على طلب من تاريخ   35
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ا، أي أكثر بثمانية أضعاف من تربويا ا مستشار   341ة أكثر من غربيّ يعمل في جهاز التعليم في القدس ال ،المقابل
 ة.شرقيّ المستشارين الذين يعملون في القدس ال

 

 

 وتحت طائلة التحقّق ،يّاانّ اتبدون  -ةشرقّ  في القدس ال لجنة أولّاء األيور. 6

أولياء المور في لجان  اتحادتحمل اسم " جمعّيةك 3117ة في العام شرقيّ في القدس الولياء المور ألجنة  أسست
بسبب  الحياء الفلسطينيةالهالي في عدد من  نهلأععلى ضوء إضراب المدارس الذي  ة في القدس".عربيّ مدارس 

 تجميعها تحت سقف واحد. اء المور و أولي منالمدينة بتأسيس لجان  سّكان النقص الخطير في غرف التدريس، بدأ
ب المهندس خِ كما انت   مثال  لألهالي،م 02 نتخبا 3118في العام  التي أجريت لالتحاد ولىاالنتخابات الفي 

يت رِ ج  أ  ، و عامينكّل  ةجنة. تجري االنتخابات لهذه اللجنة مرّ ا للّ رئيس   (من بيت صفافا)عبد الكريم الفي  المعماريّ 
لون جميع أحياء ا يمثّ عضو   08هالي اليوم عدد أعضاء لجنة اليبلغ . ار من العام الحاليّ خيرة في أيّ االنتخابات ال

 جنة. الفي شغل منصب الرئيس المنتخب للّ السّيد ويواصل  36ة،شرقيّ القدس ال

ة، شرقيّ ال في جهاز التعليم في القدسة التعليم "تحسين نوعيّ  بـ   تحديد أهداف اللجنة في نظامها الداخليّ جرى 
التمييز في الموارد من قبل  نها إنهاء  ي  أع   ب  في المدارس". وضعت اللجنة نص   طاّلبومتابعة تطبيق حقوق ال

من اعتراف باللجنة  زيادة مشاركة الهالي واطالعهم على ما يدور داخل المدارس. وتحظىة، و سرائيليّ السلطات اإل
سين، المدرّ  نحو مشاكل التسجيل، وشكاوى ضدّ   ،ي مواضيع شّتىهون إليها فالذين يتوجّ  طاّلبهالي الل أب  قِ 

 ، وغيرها من المشاكل.بعض المدارس تجبيهالباهظ الذي  تعليميّ والقسط ال

من التمويل لنشاطاتها.  ة غياب  شرقيّ في القدس ال يواجهها اتحاد لجان أولياء المورالتي  الرئيسيةالصعوبات  من
التعليم جهاز  في تلميذكّل  جبى منالتي ت  دفعات الي لجنة لولياء المور من أ مصدر تمويل المتبع أن يكون

ة شرقيّ في القدس ال طاّلببل أهالي البت من قِ خِ لجنة الهالي قد انت   وعلى الرغم من أنّ  لهذا الغرض. لرسميّ ا
جميعها إلى  ل  وّ ح  ة ت  شرقيّ الالقدس  طاّلبجبى لهذا الغرض من موال التي ت  ال فإنّ لهم في جهاز التعليم، كجسم يمثّ 

أولياء المور التي تمثل طالب القدس الغربية، والتي تعتبرها السلطات اإلسرائيلية اللجنة الرسمية التي تمثل لجنة 
استئجار مكتب أو االستعانة بخدمات  لذلك ال يمكن لعضاء اللجنة في القدس الشرقية كل المدينة، شرقها وغربها.

كما هو متعارف  –، مع اإلشارة أنهم يعملون تطوعا  خاّصةمون بتمويل نشاط اللجنة من جيوبهم ال، ويقو السكرتاريا
 عليه في كل لجان أولياء المور.

                                                           

 باستثناء سلوان. 36
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اختارت لجنة أولياء المور في القدس الشرقية العمل بشكل مستقل وأن ال ينضووا تحت إطار لجنة الهالي في 
قامت لجنة أولياء المور في القدس وقد  الطرفين. ن بينالقات تعاو  ع ثّمةالقدس الغربية، على الرغم من ذلك 

 وهنا نذكر محاوالت .ةشرقيّ المدينة في مدارس القدس ال غربيّ ة من تربويّ ات بتنظيم جولة لشخصيّ  الشرقية مؤخرا  
كذلك للدفع  وّضمها تحت جناحه. كما يسعى ةشرقيّ هالي القدس الأة إلى احتواء لجنة غربيّ لجنة أهالي القدس ال
فرض مناهج محاولة مثل ، خاّصةب أولياء المورولجنة  ،ين بعاّمةفلسطينيّ المدينة ال سّكان رغبةبإجراءات تعارض 

 .ةفلسطينيّ المدارس العلى ة سرائيليّ التعليم اإل

أصيلة في  محّلّيةة فلسطينيّ ا إلى نمّو قيادة بعين الرض ةسرائيليّ السلطات اإل نظرتال على مدار سنوات طويلة، 
أولياء المور عبد جرى استدعاء رئيس لجنة ، إذ عن القاعدة تشذّ  المدارس طاّلبلجنة أهالي  يبدو أنّ ال ، و القدس

 ،ذلك الحين . منذ3117ة في القدس بعد فترة وجيزة من تأسيس اللجنة في العام للتحقيق في المسكوبيّ  الكريم الفي
 في اللجنة.  حول نشاطه ات عديدةحقيق معه مرّ ى التجر 

ر ن تقرّ أ،  بعد شهر شباط من العام الحاليّ  في كانتالفي السّيد مع  المخابرات فيها تقة الخيرة التي حقّ المرّ 
في  امتداد لشارع "بيجن" شقّ  ضدّ  السّكانليوم واحد كجزء من نضال  في بيت صفافا إعالن اإلضراب في المدارس

 سّكان وهو من ،الفيالسّيد امت الشرطة على ضوء ذلك بمداهمة منزل ق ،رة من الليل. في ساعة متأخّ قلب الحيّ 
اإلضرار بسالمة  ةساعة بذريعة محاول 07ة الشارع، وقامت بالتحقيق معه لمدّ  شقّ  وينشط في النضال ضدّ  الحيّ 

الشعبية  االحتجاجاتلي الجمهور وقمع حد ممثّ إسكات أاإلسرائيلية  لمحاولة الخطيرة للسلطاتافي ظّل الجمهور. و 
الفي، إذ السّيد ة على اعتقال غربيّ في القدس ال المورأولياء باز كوهين رئيس لجنة السّيد فعل  برز ردّ ة، الشرعي

اإلضرار  عن بالكفّ شد السلطات اد الفي، ونر كوهين في مقالة نشرتها إحدى الصحف عن دعمه للسيّ بّ ع
  ة.شرقيّ في القدس ال أولياء المور لجنة اتبنشاط

 

 

 خاتمة. 7

على عكس الفترات السابقة، فإن البلدية تحت رئاسته قامت أنه من التصريح ب بركاتنير  ة الحاليّ بلديّ رئيس ال ي كّثر
، تقليص الفجوات التي يعاني منها هذا الجهاز نحو ، وتدفعوارد كثيرة لجهاز التعليم في القدس الشرقيةبتحويل م

فإنه منذ انتخاب  ،. على الرغم من ذلكريسية الناقصة، على حّد زعمهوع بناء الغرف التدوبشكل أساسي في موض
غرفة تدريسية جديدة في القدس الشرقية. في المقارنة،  041لم يتم بناء سوى  3117بركات والمجلس البلدية عام 
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غرفة  020بنيت  3113-0777غرفة تدريسية جديدة، وفي السنوات  070بنيت  3117-3112في السنوات 
 . 37ة جديدةتدريسي

غرفة  041كاملة ببناء  بلدية صت دورة رئاسةباالشتداد، وقد تلخّ  ذ  خِ آالنقص في غرف التدريس في المقابل نجد أّن 
التي تبقى بدون  العالية التسّربب س  نِ  غرفة تدريسية. أضف إلى ذلك 3311يتمثل النقص بحوالي تدريس، بينما 

يزيد من رداءة جهاز التعليم في القدس الشرقية ا ، ممّ مهنّيةال ةلاممالكات القوى الع  الئق، والتمييز في حلّ 
ة بلديّ العميقة تقع على عاتق الوات عن هذه الفج مسؤولّيةوبدون أدنى شك، فإن ال. ويضاعف الفجوات الحاصلة فيه

     لتشغيل. ، وهما وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة واالمسئولتينتين حكوميّ والوزارتين ال

ارتكاب خطأ  حول الحديث ال يدور ر أنّ التقرير السابق، نعود ونكرّ خاتمة عاء الذي طرحناه في وعلى غرار االدّ 
نّ و هنا وخطأ هناك،  عاءات ل ادّ . ال يمكن تقب  متمثلة في انعدام الميزانيات والموارد والجهود دةما عن سياسة متعم  ا 

ة بلديّ صل الاة هو النقص في الراضي، في الوقت الذي تو تدريسيّ لنقص في الغرف الل ب الرئيسيّ المسبّ  ة أنّ بلديّ ال
ة تدريسيّ ها لبناء الكثير من الغرف الاستخدام  في اإلمكان كان  على أراض   سرائيليّ طات البناء اإلدعمها لمخط  

 الناقصة. 

لمالكات القليلة، وال للمدارس والروضات لتلك الميزانيات الهزيلة، وال لالئق يمكننا العثور على تبرير كاف   ال
الناقصة، وال إلهمال الطالب المقيمين في أحياء ما وراء الجدار، وال لعدم مواجهة مشكلة التسرب الواسع من 

ومعروضة أمام السلطات، ولم يتبق ببساطة المبررات غير مقنعة، والحلول لكل هذه المشاكل معروفة  المدارس. 
 سوى تطبيقها.

                                                           

 شغل المنصب إيهود أولمرت. 2112-0998شغل منصب رئيس بلدية القدس اوري لوفوليانسكي، وفي السنوات  2118-2117في السنوات  37
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 جدول يتابعة لبناء غرف التدريس -1حق ملال 

9/0213إليها قبل شهر  طال بع دخول ال، ويتوق  8/0210جرى استكمالها من  ةتدريسي  بناء غرف  مشاريع  

أمر  رقم 
 التخطيط

 

ة + ؤس سرقم الم اسم المشروع
رقم خارطة البناء 

 ةبلدي  ال

المرحلة الموجود 
 بها

عدد 
غرف 

 التدريس

 الحالي ةة وضعي  ال وع البنايةن الحي  

غرف لبساتين الطفال في  595
 7رقم  قطعة ،بيت حنينا

إلى  البناء ودخل الطفال انتهى بستان لألطفال حنينا تبي 6 انتهى البناء 7469
 383733103في تاريخ الصفوف 

بساتين أطفال في  590
في بيت  00+7قطعة
 حنينا 

978114 

7464+7465 
انتهى البناء ودخل الطفال في تاريخ  ن لألطفالبستا بيت حنينا 4 انتهى البناء

5/3102 

راس  "ب"المدرسة الشاملة  559
 للبنين 3العامود 

183228 

2/2668 
ح فتتَ ط ست  بحسب المخط  انتهى البناء.  مدرسة العامود رأس 24 في طور البناء

ة دراسي  ة السنة الالمدرسة عشي  
قبل  طاّلبع دخول التوق  م -القريبة

1703102 

 رأسة بتدائيّ المدرسة اال  
العامود. ترميم بناية 

 "مالع  "مدرسة 

3085  
 مسؤولّيةضمن 

 "مانحي" مديرّية

، سكنّيةبناية تقع داخل منطقة  ترميم مدرسة العامود رأس 9 في طور البناء
واستوجب المر استصدار مصادقة 

خالء  على استخدام استثنائيّ  وا 
 اإلسبست. المدرسة في مراحل الترميم

بحسب التخطيط ستفتتح الخيرة. 
ة دراسي  المدرسة قبيل السنة ال

قبل  طاّلبع دخول التوق  م -القادمة
17/3102 

ة بيت بتدائيّ المدرسة اال 591
 7حنينا قطعة رقم 

ط يخط  ، في مراحل البناء الخيرة مدرسة بيت حنينا 24 في طور البناء 7466 347187
القريب.  دراسيّ ل العام الي  ب  فتتاحها ق  ال
 17/3102قبل  طاّلبع دخول التوق  م

    67      المجموع

 

 مشاريع في طور البناء

أمر  رقم 
 التخطيط

ة + ؤس سرقم الم اسم المشروع
رقم خارطة البناء 

 ةبلدي  ال

المرحلة الموجود 
 بها 

عدد 
غرف 

 التدريس

 الحالي ةة الوضعي   وع البنايةن الحي  
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للبنات في  ةمدرسة شامل 592
 01بيت حنينا، قطعة رقم 

حاجة  ثّمةفي مراحل البناء الخيرة.  مدرسة بيت حنينا 24 في طور البناء أ7469 347179
نة في التطوير. تسوية مشاكل معيّ إلى 
افتتاح  إمكاني ةشكوك حول ال تحوم

  ة القريبة.دراسي  البناية في السنة ال

ة في بتدائيّ المدرسة اال 593
 03شعفاط. قطعة رقم 

. 3012/ 5في طور البناء منذ تاريخ  مدرسة شعفاط 18 في طور البناء أ3456 353458
ا ال يبدأ البناء بسبب معارضة عمليا 

 رةأصحاب الرض المصاد  

بستان لألطفال في  594
 37شعفاط. قطعة رقم 

 (.03متاخمة لقطعة رقم )

. 3012/ 5ء منذ تاريخ في طور البنا بستان لألطفال شعفاط 2 في طور البناء أ3456 978239
ا ال يبدأ البناء بسبب معارضة عمليا 

 رةأصحاب الرض المصاد  

 03ة بتدائيّ المدرسة اال 596
 .2الطور، قطعة رقم 

 قبل مرحلة الطرح للمناقصة. يستوجب مدرسة الطور 12 طور البناء في 308 353607
ة في قانونيّ إخالء بناية غير  المر

 ساحة اللعب.

597  
أطفال في الطور،  بساتين

 4قطعة رقم 

البناء في نهاية  عملّيةع انتهاء توق  ي   بستان لألطفال الطور 4 في طور البناء 3085 978247
. يستوجب إخالء  عدد 3102العام 
أن ط يخط  اكيات من المنطقة. من البرّ 
ة دراسي  االفتتاح خالل السنة اليكون 

 القريبة.
 

في  رسة للتعليم الخاّص مد 598
قطعة رقم يت حنينا. ب

 ب. 00أ وقطعة رقم 00

347161 7643+   

 أ7643
ع دخول توق  مالبناء.  عملّيةبدأت  مدرسة بيت حنينا 15 في طور البناء

 7/3105في تاريخ  طاّلبال

    75      المجموع

 
 مشاريع في طور التخطيط والتنفيذ

ة + ؤس سرقم الم اسم المشروع أمر التخطيط رقم
البناء  رقم خارطة

 ةبلدي  ال

عدد  ةالوضعي  
غرف 

 التدريس

وع ن الحي  
 البناية

 الحالي ةة الوضعي  

ة ثانويّ مدرسة  585
للبنين. إضافة 
 غرف تدريس

148155 

 أ/ط 3456
 7/3102دين في مناقصة للمتعهّ ستصدر  مدرسة طشعفا 14 في طور التخطيط

 ع(متوقّ )

بستان أطفال  600
ن(، وادي ا)صفّ 

 الجوز

صودق على الخرائط. يجب تنظيم مسألة  بستان وادي الجوز 2 في طور التخطيط 3533 6320
ومسألة  ،ة في المحيطتحتيّ البنى ال

ع توق  ة في الموقع. ي  الموجودات الثريّ 
 إصدار مناقصة في الشهر القريبة.
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ة ابتدائيّ مدرسة  601
غرفة تدريس(  07)

 في وادي الجوز

صودق على الخرائط. يجب تنظيم مسألة  مدرسة الجوز وادي 18 في طور التخطيط 3533 6320
ة في المحيط ومسألة تحتيّ البنى ال

ع توق  مة في الموقع. الموجودات الثريّ 
 إصدار مناقصة في الشهر القريبة.

ة إعداديّ مدرسة  602
للبنات في 

ة. إضافة العيسويّ 
 غرفة تدريس 03

توقع م  مة من التخطيط. احل متقدّ في مر  مدرسة ةالعيسويّ  12 في طور التخطيط 193003
 إصدار المناقصة في الشهر القريبة.

ة ابتدائيّ مدرسة  604
مختلطة في بيت 

 صفافا

المناقصة  صدرتانتهت مرحلة التخطيط.  مدرسة بيت صفافا 24 في طور التخطيط 3855
 8/3102في 

ة ثانويّ مدرسة  607
بيت -مختلطة 

صفافا. توسيع 
 المدرسة القائمة

في انتظار مصادقة وزارة التربية والتعليم  مدرسة بيت صفافا 18 ور التخطيطفي ط  
ا م  د  ق   التخطيط. في المقابل، المضيّ  ىعل

في  خاّصةبإقامة بناية مدرسة للتربية ال
 إخالء المنطقة. بغية شرفات

بساتين في بيت  608
، قطعة رقم صفافا

00 

ا من خالل أنموذج م  د  فع المشروع ق  جرى د بستان بيت حنينا 2 في طور التخطيط أ7462
ع البدء في العمل توق  مالتنفيذ.  -التخطيط
تخطيط الفتتاح  ثّمة. 17/3102في 

، أو الحالّيةة دراسيّ البساتين خالل السنة ال
 ة القادمةدراسيّ في بداية السنة ال

بساتين في بيت  609
 7حنينا، قطعة رقم 

روضة  بيت حنينا 3 في طور التخطيط 7469
 أطفال

ا من خالل أنموذج م  د  جرى دفع المشروع ق  
ع البدء في العمل توقّ مالتنفيذ.  -التخطيط
تخطيط الفتتاح  ثّمة. 17/3102في 

، أو الحالّيةة دراسيّ البساتين خالل السنة ال
 ة القادمةدراسيّ في بداية السنة ال

بساتين للتربية  610
في بيت  خاّصةال

حنينا، قطعة رقم 
01 

ا من خالل أنموذج م  د  جرى دفع المشروع ق   بستان بيت حنينا 3 ر التخطيطفي طو  7463
ع البدء في العمل توق  مالتنفيذ.  -التخطيط
تخطيط الفتتاح  ثّمة. 17/3102في 

، أو الحالّيةة دراسيّ البساتين خالل السنة ال
 ة القادمةدراسيّ في بداية السنة ال

 لألطفالبساتين  611
 في شعفاط

بساتين  شعفاط 2 التخطيطفي طور  6431
 لألطفال

ا من خالل أنموذج م  د  جرى دفع المشروع ق  
ع البدء في العمل توق  م  التنفيذ.  -التخطيط
تخطيط الفتتاح  ثّمة. 17/3102في 

، أو الحالّيةة دراسيّ البساتين خالل السنة ال
 ة القادمة.دراسيّ في بداية السنة ال
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صفوف بساتين في  613
بيت حنينا. قطعة 

 01رقم 

ا من خالل أنموذج م  د  جرى دفع المشروع ق   بستان  بيت حنينا 2 في طور التخطيط  
ع البدء في العمل توق  مالتنفيذ.  -التخطيط
تخطيط الفتتاح  ثّمة. 17/3102في 

، أو الحالّيةة دراسيّ البساتين خالل السنة ال
 ة القادمةدراسيّ في بداية السنة ال

بساتين لألطفال  614
حنينا،  في بيت
 2قطعة رقم 

بستان  بيت حنينا 2 في طور التخطيط  
 لألطفال

ا من خالل أنموذج م  د  جرى دفع المشروع ق  
ع البدء في العمل توق  مالتنفيذ.  -التخطيط
تخطيط الفتتاح  ثّمة. 17/3102في 

، أو الحالّيةة دراسيّ البساتين خالل السنة ال
 ة القادمةدراسيّ في بداية السنة ال

اتين أطفال في بس 619
 الصلعة 

المراحل الخيرة من التخطيط. على وشك  بستان جبل المكّبر 2 التخطيط في طور أ/ب .218
 ،بناء. في المقابل ةالحصول على رخص

ذات رة بالنسبة للقطعة مصاد   عملّية ذتنف  
 ."ب"رقم ال

يرة من التخطيط. في مراحل المراحل الخ مدرسة الثوري  6 في طور التخطيط أ6814 للبنات ثوريال 621
 (.07البند رقم )رة المصاد   عملّيةإنهاء 

    110      المجموع

 ة(، وفي مراحل المصادرةقبل شعبة البنايات العام  ) "مانحي"مشاريع في دائرة 

جبل  –الصلعة   
 صفّ  – مكّبرال

قطعة رقم ) بستان
 ب(  

 صفّ  مكّبرجبل ال 2  "مانحي" مديرّية أ2683
 بستان

رة في إجراءات المصاد  
ما ورد عوا راجِ  -المحكمة

الع على إجراء أعاله لالطّ 
 التخطيط.

مدرسة في     
 منطقة ب -الطور

إجراء المصادرة يجري تداول  مدرسة الطور 24 قسم الممتلكات أ4904
 في المحكمة.

ة بتدائيّ المدرسة اال  
المختلطة في وادي 
قدوم سلوان قطعة 

 8رقم 

رة يجري تداول إجراء المصاد   مدرسة سلوان 24 كاتتل  قسم المم 2668
 في المحكمة.

إضافة  قسم في   
 الطور

وضع اليد،  عملّية جرت مدرسة الطور 12 كاتقسم الممتل   4640
ط دة مخطّ وجرى تقديم مسوّ 

لوزارة التربية والتعليم. في 
م في إجراء تقد   ثّمةالمقابل، 
 07رة بحسب البند المصاد  



 23 

ة بتدائيّ امدرسة   
للبنين في الشيخ 

 احجرّ 

ة الرض تعود للدولة، كيّ مل   مدرسة احالشيخ جرّ  24 كاتقسم الممتل   8620
مزيد من إلى لذا ال حاجة 

ة. لم ر للمصاد   ميزانّياتال
لعدم  ،ر بعد على حلّ عث  ي  
ارات لركن السيّ  فر مصفّ اتو 

في استمارة الرض التي 
الرض من دائرة  خّصصست

ل لوزارة التربية أراضي إسرائي
 والتعليم

 -صفوف بساتين 635
 شعفاط

 صفّ  شعفاط 2 "مانحي" مديرّية 7611
 بستان

صدرت تعليمات تخطيط. 
البناء  إمكانّيةيجري فحص 

إلى العلى قبل بداية 
 التخطيط

 -صفوف بساتين 636
 شعفاط

 صفّ  شعفاط 4 "مانحي" مديرّية 7619
 بستان

صدرت تعليمات تخطيط. 
البناء  مكانّيةإيجري فحص 

إلى العلى قبل بداية 
 التخطيط

صفوف بساتين  637
 شعفاط

 صفّ  شعفاط 3 "مانحي" مديرّية 7620
 بستان

صدرت تعليمات تخطيط. 
البناء  إمكانّيةيجري فحص 

إلى العلى قبل بداية 
 التخطيط

قطعة  -الصلعة  
إضافة   -رقم أ
 قسم

قسم  السواحرة 6 "مانحي" مديرّية أ2683
سة لمدر ل

بدل 
البنايات 

 لة. المتنقّ 

 طفي انتظار المخط  

قطعة  -الصلعة  
مدرسة  -رقم أ
 ةابتدائيّ 

 في انتظار وضع اليد مدرسة السواحرة 18 كاتقسم الممتل   أ2683

ساحة  -أبو الطور  
 -g100رقم 

 ةابتدائيّ مدرسة 

إجراءات مصادرة بحسب  مدرسة أبو الطور 18 كاتقسم الممتل   أ5222
. يستوجب 8و   4 ديننالب

 قانونيّ إخالء البناء غير ال
 في القطعة.
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قطعة رقم  -تفاشر   
مدرسة السالم  -3

 للتعليم الخاّص 

رة حسب إجراءات المصاد   مدرسة شرفات 10 كاتقسم الممتل   4552
. بدل مدرسة 8و   4دين نالب

في بيت  التعليم الخاّص 
 صفافا. 

    147      المجموع

      

ف مجموع الغر 
ة في تدريسي  ال

 جميع المراحل

     399    

 

 

 

 

-0213و  0213-0210)بّانات حول غرف التدريس المستأجرة  -0ملحق ال

0214.)38 

 الحي  

عدد غرف 
التدريس 

المستأجرة 
0210-0213 

إضافة غرف 
تدريس 
رة مستأجَ 
0213-
0214 

عدد صفوف 
البستان 
رة المستأجَ 
0210-
0213 

إضافة 
غرف 

صفوف 
بستان 
رة مستأجَ 
0213-
0214 

  1  56 كفر عقب

 9 .  58 بيت حنينا

  8  86 شعفاط

    21 ةالعيسويّ 

  4  99 الطور

                                                           

 738331023من تاريخ بريد إلكترونّي من السيّدة نسرين عليّان0 مساعدة المسؤول عن مديريّة "مانحي" شرق0 بلديّة القدس0  38
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    34 احشيخ جرّ ال

  2  27  وزجي الواد

    44 مركز المدينة

  7  73 البلدة القديمة

/ العمود رأسسلوان/ 
 الثوري

50  3 3 

  4  65 الشياح/ أبو الطور

ّبر/ سواحرة/ جبل المكال
 الصلعة

72 12 1 4 

  5  27  صور باهر/ أم طوبا

    15 بيت صفافا

 16 46 12 727 المجموع
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