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16.10.2018 

 לכבוד

 הפנים והגנת הסביבה  חברי ועדת

 הכנסת

 

 שלום רב,

 

 "הצגת תוכנית עיריית ירושלים להוצאת "אונר"א" מהעירדיון בנושא "הנדון: 

 9:00בשעה  17.10.2018קבוע ליום 

 17.10.2018מחר, אנו מתכבדים לפנות אליכם לקראת דיון הצפוי להתקיים בוועדת הכנסת  .1

  תחת הכותרת שבנדון. 9:00בשעה 

לא נתייחס במכתבנו זה למעמדו של ארגון אונר"א כארגון בינלאומי  הזמן מפאת קוצר .2

מירושלים  ת המשפטית בתוכנית עיריית ירושלים להוצאת ארגון אונר"אובעייתיול

 המזרחית. 

נתמקד בהצגת נתונים כלליים אודות השירותים הבסיסיים שארגון אונר"א במכתבנו זה  .3

בשירותים בסיסיים שניתנים על  כיום ולמחסור הקיים לתושבי ירושלים המזרחית מעניק

  שלים, משרד החינוך ומשרד הבריאות:ידי עיריית ירו

-מתתממצוקה קשה, סובלת באופן כרוני מערכת החינוך בירושלים המזרחית  חינוך: .4

השקעה תקציבית, מאחוזי נשירה גבוהים מאוד, ומתנאים לא הולמים במבנים השכורים 

 הרבים שהוסבו לבתי ספר. 

מסך התלמידות והתלמידים  41%-יכולים לקלוט רק כבירושלים ספר העירוניים הבתי  .5

תלמידים ותלמידות תושבי  41%-כ אי לכך, .תושבי ירושלים המזרחית הפלסטינים

ד משלמים שכר לימוו ירושלים המזרחית לומדים בבתי ספר במעמד מוכר שאינו רשמי

 -כהשאר ם זכאים לחינוך חינם על פי חוק. למרות שה, חודשי שעשוי להגיע לאלפי שקלים

 אחרים או בתי ספר של אונר"א בירושלים המזרחית. בתי ספר פרטיים % לומדים ב 18

שעלות  כיתות בית ספר וגן 2,500-בכיתות לימוד בירושלים המזרחית מוערך בכהמחסור  .6

עיריית ירושלים מתכננת לבנות בחמש השנים  .מיליארד שקל לפחות 2 -בנייתם היא כ

עמוד הנראה לעין המחסור בכיתות הלימוד יהיינו גם . בלבד כיתות חדשות 700-הקרובות כ

 .בעינו
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ט(, אשר -כיתות אה בתי ספר בירושלים המזרחית )ששככיום ארגון אונר"א מפעיל  .7

 .ירושלים המזרחיתתושבי  תלמידים ותלמידות פלסטינים 1,100 -לומדים בהם כ

הפגיעה בזכותם של  יחמיר אתרק הוצאת ארגון אונר"א מירושלים המזרחית  ,לפיכך .8

, לעיןבטווח הנראה  לספק, . יכולתה של עיריית ירושליםתלמידי ירושלים המזרחית לחינוך

עד  תלמידים חדשים בבתי הספר העירוניים היא נמוכה מאודחלופות לקליטת אותם 

והתפוסה המלאה בבתי הספר  , וזאת נוכח המחסור הקיים בכיתות הלימודאפסית

 העירוניים.

מחסור גדול בתחנות טיפות חלב בירושלים המזרחית. כיום מופעלות רק שש  ישנו: בריאות .9

מספר טיפות החלב הקיים אינו עונה על  בשכונות הפלסטיניות בירושלים. טיפות חלב

 הצרכים של תושבי ירושלים המזרחית. 

תושבי מאות תינוקות וילדים מדי שנה חלב, הטיפות תחנות עקב המחסור הקיים ב .10

בירושלים  פונים אל שני מרכזי בריאות המופעלים על ידי ארגון אונר"אירושלים המזרחית 

ומעקב  , התייעצויותחיסונים :שירותי בריאות בסיסיים, כגוןהמזרחית, כדי לקבל 

  התפתחות.

 בסיסייםמגוון של שירותים ארגון אונר"א מעניק  ,לבסוף נציין, כי מעבר לשירותים הנ"ל .11

במחנה פליטים שועפאט, תמיכה שירותי ניקיון  לתושבי ירושלים המזרחית, כגון:

סטיניות שונות בשכונות ירושלים המזרחית למיגור האלימות נגד נשים פלבתוכניות 

יאליים בבתי הספר , שירותים סוצתמיכה במשפחות עניות תושבות ירושלים המזרחית,

תשתיות בשכונות חזוקת הפרויקטים לתו םילוגפסיכושירותי תמיכה , שאונר"א מפעילה

 מעבר לגדר. שהן 

קבלת שירותים בגישה להפער  הכנסת שלא לתת יד להעמקתאנו קוראים לחברי , לסיכום .12

 א מעניקוויחד איתה השירותים שה - ירושליםעל ידי הוצאת ארגון אונר"א מ בסיסיים

במקום זאת, על הכנסת  .לתושבי ירושלים המזרחית במיוחד בתחום החינוך והבריאות

במיוחד נוכח המחסור  ,עבודתו של ארגון אונר"א בירושלים המזרחית המשךאת להבטיח 

בנוסף  בשכונות ירושלים המזרחית, זאת הקיים בין היתר בכיתות הלימוד ובטיפות החלב

חלופית שתסדיר את מיידית  , והעדר תוכניתלשירותים חברתיים בסיסיים שהארגון מעניק

 .כל השירותים הנ"ל

 

 בכבוד רב,

 , עו"דדכוור-עביר ג'ובראן

 מנהלת יחידת שטחים

 


