
פרויקטים שהושלמו מאז 09/10

מס' ה.ת. 

(הוראת 

שם הפרוייקטתכנון)

סמל 

מוסד+ 

מס' 

סוג מבנהשכונהמס' כיתותמצבתב"ע

אישור 

משרד 

סטטוסהחינוך

מקיף א' לבנות ראס 

אל עמוד

18236 

הסתיים ואוכלס ב9/10בית ספרראס אל עמוד24הושלם1/2668

24סה"כ

פרויקטים בבניה

שם הפרוייקטמס' ה.ת.

סמל 

מוסד+ 

מס' 

סוג מבנהשכונהמס' כיתותמצבתב"ע

אישור 

משרד 

סטטוסהחינוך

494א

בי"ס לחינוך מיוחד 

אלאמל בעיסאוויה - 

תוספת כיתות בקומה 

נוספת בית ספר קיים

128033 

צפי אכלוס 24/12/20061/9/11בית ספרעיסוויה7בבניה2/2316

583

בי"ס א'-ח' לבנות באום 

טובא

118042 

  /2302א

צפי אכלוס מהלך 30/03/200909/11בית ספראום-טובא24בבניהצ19

גן ילדים באום טובא586

977181 

   /2302א

צפי אכלוס מהלך 17/06/200909/11גן ילדיםאום-טובא2בבניהצ19

559

בי"ס מקיף ב' ראס אל 

עמוד 2 לבנים

183228 

צפי אכלוס 1/9/12בית ספרראס אל עמוד24בבניה2/2668

מנח"י

בי"ס יסודי ראס אל 

עמוד - שיפוץ מבנה 

בי"ס עמל

3085 

 באחריות

ראס אל עמוד9בבניהמנח"י

שיפוץ בית 

צפי אכלוס 1/9/12ספר

592

בי"ס מקיף לבנות בבית 

חנינא מגרש 10

347179 

12/04/2010בית ספרבית חנינא24בבניה7469א

נחתם חוזה עם קבלן. מעוכב 

אצל רשות העתיקות.

595

כיתות גן ילדים בבית 

11/03/2010גן ילדיםבית חנינא6בבניה7469חנינא מגרש 9

נחתם חוזה עם קבלן. מעוכב 

אצל רשות העתיקות. 

העיריה העבירה תשלום של 

1.4 מליון ₪ לרשות.

96סה"כ

פרויקטים בתכנון

שם הפרוייקטמס' ה.ת.

סמל 

מוסד+ 

מס' 

סוג מבנהשכונהמס' כיתותמצבתב"ע

אישור 

ראשוני 

משרד 

סטטוסהחינוך

590

גנ"י במגרש 8+11 

בבית חנינא

978114 

7464+74

מכרז צפוי עד 01/09/201009/11גן ילדיםבית חנינא4ל. מכרז65

טבלת מעקב בינוי כיתות - אוגוסט 2011
עמותת עיר עמים



591

בי"ס יסודי בית חנינא 

מגרש 6

347187 

מכרז צפוי עד 19/09/201009/11בית ספרבית חנינא24ל. מכרז7466

464

בי"ס מיוחד בכרייה 

אלווין - תוספת כיתות

128041 

19/05/2008בית ספרואדי ג'וז12בתכנון2612/2

הרחבת בית ספר לצד מעון 

יום שיקומי. פגישות עם 

מנהלת המעון למציאת 

אלטרנטיבה לדרך גישה. 

בבירור מול המחלקה 

להסדרי תנועה.

585

בי"ס תיכון לבנים 

שועפאט - תוספת 

כיתות

148155 

04/01/2011בית ספרשועפאט14בתכנון3456א/ט

השלמת תכנון. מכרז צפוי עד 

12/11

593

בי"ס יסודי בשועפאט 

מגרש י"ב

353458 

12/04/2010בית ספרשועפאט18בתכנון3456א

תכניות נבדקו. מכרז צפוי עד 

12/11

594

גן ילדים בשועפאט 

מגרש כ"ט (צמוד 

למגרש י"ב)

978239 

01/07/2010גן ילדיםשועפאט2בתכנון3456א

תכניות נבדקו. מכרז צפוי עד 

12/11

596

בי"ס יסודי 12א-טור 

מגרש 3

353607 

בית ספרא-טור12בתכנון308

לקראת אישור תכניות 

במשרד החינוך. מכרז צפוי 

עד 03/12

גנ"י בא-טור חלקה 5975

978247 

מכרז צפוי עד 21/02/201012/11גן ילדיםא-טור4בתכנון3085

598

בי"ס לחינוך מיוחד 

בבית חנינא מגרשים 

11א+11ב

347161 

7643+   

21/12/2010בית ספרבית חנינא15בתכנון7643א

שלבי השלמת תכנון. בניין 

היושב על 2 מגרשים. בדיקת 

פתרונות. כרגע במחלקת 

מדידות בעיריה.

גנ"י (2 כיתות) ואדי ג'וז600

6320 

גן ילדיםואדי ג'וז2בתכנון3533

בבדיקת רשות העתיקות. 

מכרז צפוי עד 3/12

601

בי"ס יסודי 18 כיתות 

בואדי ג'וז

6320 

בית ספרואדי ג'וז18בתכנון3533

בבדיקת רשות העתיקות. 

מכרז צפוי עד 3/12

602

חט"ב עיסוויה בנות- 

מכרז צפוי עד 12/11בית ספרעיסוויה12בתכנון193003תוספת 12 כיתות

604

בי"ס יסודי מעורב 

מכרז צפוי עד 3/12בית ספרבית צפאפה24בתכנון3855בבית צפאפא

607

בי"ס תיכון מעורב בית 

צפאפא - הרחבת בית 

בית ספרבית צפאפה18בתכנוןספר קיים

בשלבי תכנון ראשוניים. 

לאחר מו"מ ארוך עם 

התושבים - תוספת במגרש 

לתיכון והעברת כיתות חינוך 

מיוחד קיימות למקום חליפי.

608

גנ"י בבית חנינא מגרש 

גן ילדיםבית חנינא2בתכנון7462א11

יש פרוגרמה. לקראת תכנון 

ביצוע אדריכלי וקבלני יחד. 

מכרז צפוי.

609

גנ"י בבית חנינא מגרש 

גן ילדיםבית חנינא3בתכנון87469

יש פרוגרמה. לקראת תכנון 

ביצוע אדריכלי וקבלני יחד. 

מכרז צפוי.

610

גנ"י לחינוך מיוחד בבית 

גן ילדיםבית חנינא3בתכנון7463חנינא מגרש 10

יש פרוגרמה. לקראת תכנון 

ביצוע אדריכלי וקבלני יחד. 

מכרז צפוי.

גן ילדיםשועפאט2בתכנון6431גנ"י בשועפאט מגרש 6114

יש פרוגרמה. לקראת תכנון 

ביצוע אדריכלי וקבלני יחד. 

מכרז צפוי.

613

גני ילדים בבית חנינא 

לקראת בחירת מתכנןגן ילדיםבית חנינא2בתכנוןמגרש 10

614

גני ילדים בבית חנינא 

לקראת בחירת מתכנןגן ילדיםבית חנינא2בתכנוןמגרש 3

193סה"כ19

פרויקטים במנח"י (לפני אגף מבני ציבור) ובשלבי הפקעה



אל צלעא - ג'בל 

מוכאבר גן ילדים 

גן ילדיםג'בל מוכאבר2מנח"י 2683א(מגרש ב)

העברת בעלות הושלמה. 

הוגשה פרוגרמה למשרד 

החינוך.

בית ספרא-טור24מחלקת נכסים4904אבי"ס בא-טור מתחם ב'

הליך הפקעה בבית המשפט. 

סיכוי נמוך למימוש.

בי"ס יסודי מעורב 

בואדי קדום - סילוואן 

הליך הפקעה בבית המשפט.בית ספרסילוואן24מחלקת נכסים2668מגרש 7

בית ספרא-טור12מחלקת נכסים4640תוספת אגף בא-טור

כמעט ונחתם הסכם 

להשלמת הפקעה, אך יש 

טוענים אחרים לבעלות.

בי"ס יסודי לבנים שייח' 

ג'ראח

טרם אושר תקציב להפקעה בית ספרשייח' ג'ראח24מחלקת נכסים8620

ממשרד האוצר. משרד 

האוצר לא מאשר כי יש 

תקציב לא ממומש. נסיונות 

של גזברות ירושלים 

באמצעות מנכ"ל העיריה 

להבהיר את ייחודיות המצב 

בירושלים - התקציב לא 

ממומש על ידי התושבים 

מסיבות פוליטיות, אך לא 

ניתן להשיבו. נסיונות לקבוע 

תקצוב הפקעות שלא על פי 

מגרש ספציפי.

86סה"כ

399סה"כ כללי


