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 6 מתוך 2 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

 

 נושאה ש2008 ביוני 24- מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור של הכנסת לקראת ישיבה ב

מכתב של מרכז לן ועדכהוא המסמך ". פניות ציבור בדבר סגירת הספרייה העירונית הרוסית בירושלים"

  .2007 בנובמבר 20-המחקר והמידע בנושא מ

  

  רקע 

נחשבת היא  2000ומשנת , 1990בשנת ים הפורום הציוני ספרייה עירונית רוסית שהקעלת פובירושלים 

בספרייה . בבניין פרטי בשכונת רוממהשוכנת היום הספרייה . לספרייה עירונית של עיריית ירושלים

ת י בשנה האחרונה עלתה לדיון סוגי2.ביידיש ובאנגליתומקצתם בשפה הרוסית רובם  1, כותרים70,000

  .היא שוכנתבו שהמשך קיומה של הספרייה עקב מכירת הנכס ה לכנסה

נוכח שמועות בדבר מכירת הנכס ,  עלה הנושא לדיון בוועדה לפניות הציבור של הכנסת2007בנובמבר 

והוא ,  שניםעשר לאבדיון נמסר לוועדה כי חוזה השכירות של הספרייה הו.  שוכנתבו הספרייהשהפרטי 

   3.חודשים ארבעהבהתראה של החוזה להפסיק את רשאים  שני הצדדים ;2010שנת לפקוע באמור 

על מכירת הנכס  שבו הוא מודיע מכתב מטעם נציגת בעליו הקודמים של הנכסנשלח  2008 בפברואר 26-ב

 ,מכתב זה נשלח לממונה על הנכסים בעיריית ירושלים. 2008 ביוני 30המקום עד מבקש לפנות את ו

לדברי מנהלת הספרייה נודע לה , כן-פי-על- אף 4.היא ממכותביווניות בעירייה והאחראית לספריות העיר

עם האחראית לספריות ת טלפון בשיח) 2008תחילת יוני ב(על פינוי הספרייה רק סמוך לחג השבועות 

   5.העירוניות

ינוי ואלה נעתרו ודחו את הפ, מועד פינוי הנכסהעירייה פנתה אל בעלי הנכס החדשים בבקשה לדחות את 

 חשוב לציין כי מאז פרסום 6. העירייה בודקת בימים אלו מבנים חלופיים לספרייה.2008לסוף יולי 

העירייה לא , ואישור הדברים מולוור אותו השמועות בדבר רצון בעליו הקודמים של בעל הנכס למכ

  7.ספרייההתעניינה ברכישת הנכס וגם לא במציאת מקום חלופי ל

  

                                                 
 בנובמבר 20, יניב רונן: כתב, בירושליםפניות ציבור בנוגע לספרייה העירונית הרוסית , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 1

2007.  
פניות ציבור לגבי סגירת הספרייה העירונית "  בנושאהוועדה לפניות הציבור של הכנסתמישיבת  68' פרוטוקול מס 2

 .2007 בנובמבר 21, "בירושלים
 .שם 3
  .2008 בפברואר 26, םהממונה על הנכסים בעיריית ירושלי, ישי לקובי סדן-בר) נאמן(ד יעל "מכתב מטעם עו 4
באמצעות נהלה שיחת הטלפון הת (2008 ביוני 18, טלפון שיחת, מנהלת הספרייה העירונית הרוסית, קלרה אלברט 5

 ).חוץ של הכנסת-אנה לוקשינה מאגף קשרי'המתורגמנית ג
 .2008 ביוני 22, אלקטרוני דואר, יועץ בכיר לראש עיריית ירושלים, ד יובל ויטנברג"עו 6
  .2008 ביוני 23, טלפון שיחת, הממונה על הנכסים בעיריית ירושלים, י סדןקוב 7
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  בניין ייעודי לספרייה ותבדיקת האפשרות לבנ

שלוש היא משתרעת על ור " מ600שטחה הכולל ובמשכנה הנוכחי ,  כותרים70,000- כהרוסית ספרייה ב

 300של לשכור מבנה די  לצורך פעילות הספרייה , לדברי הממונה על הנכסים בעיריית ירושלים8.קומות

  9.ר בלבד"מ

. ח" שני מיליו2.7-2 היא ר בירושלים"מ 400-300ששטחו עלות בניית מבנה חדש , להערכת מפעל הפיס

, אלמלא הפינוי המוקדם של הנכס, אם כן 10.שנתייםשהם יימשכו ההערכה היא , בנייהולתכנון אשר ל

היה מגדיר  ראש עיריית ירושלים אם לבניית בניין ייעודי לספרייהעתה על העירייה להתחיל להיערך היה 

  .זאת כיעד

 מדי שנה .מפעל הפיסאל לפנות בבקשת מימון יכולה  עיריית ירושלים ,ה להקים מבנה חדש לספרייכדי

ראש הרשות הוא . יעדיםמימון שבהן כמה רשימת בקשות למפעל הפיס הרשויות המקומיות מגישות 

ובלבד שיעדים אלו נכללים ברשימת יעדי הסיוע , קובע את יעדי מענקי מפעל הפיס לשנת התקציבש

   11.המקומיותלרשויות נותן שמפעל הפיס 

מענק הסיוע מטעם מפעל הפיס לרשויות סכומי , הסכם שנחתם בין מפעל הפיס למשרד האוצרלפי ה

התקציב השנתי שאושר לעיריית , ואכן.  אינם שווים בכל שנה ושנה2011-2007המקומיות בשנים 

עם  מבירור 12.ח" מיליון ש35 היה התקציב 2007ואילו בשנת , ח" מיליון ש27-כהוא  2008ירושלים לשנת 

ספרייה או מבנה להקמת של פרויקט העיריית ירושלים לא פנתה בבקשה למימון מפעל הפיס עולה כי 

, בלבדהוא גורם מממן חשוב להדגיש כי מפעל הפיס .  ולא בשנה הנוכחית2007שנת ב לא – העתקתהשל 

ד לבניית מבנה חדש מפעל הפיס מיועשל מימון ה, כמו כן 13.והביצוע הוא באחריות הרשות המקומית

   14. מבנה קייםה שלרכישה או ללייעדו לשכיראפשר -איו, בלבד

מפעל הפיס  לאעיריית ירושלים תפנה אם , 2008 רשימת הבקשות למימון לשנת ה שלסגירהנוכח ל

יהיה עליה להמתין לרשימת הבקשות של שנת , פרויקט העברת הספרייה למקום חדשלבבקשת מימון 

 15. ולהחליפו בפרויקט העתקת הספרייה העירונית הרוסית2008 יעד שאושר בתקציב  או לוותר על,2009

 .עיריית ירושלים לא כללה פרויקט זה ברשימת יעדי הסיוע בשנתיים האחרונות, כאמור

  

                                                 
 בנובמבר 20, יניב רונן: כתב, פניות ציבור בנוגע לספרייה העירונית הרוסית בירושלים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 8

2007. 
  .2008 ביוני 23, טלפון שיחת, הממונה על הנכסים בעיריית ירושלים, קובי סדן 9

 .2008ביוני  23 ,טלפון שיחת, הפיס מנהל אגף ההקצאות והביטוח במפעל, גיא עידו 10
  .למשל, לממן ממענקי הסיוע של מפעל הפיס משכורות בעירייהולכן אין , היעדים הם יעדי חינוך ותרבות 11
  לרשויות המקומיות הפיסמענקי הסיוע המועברים ממפעל, מנהל אגף ההקצאות והביטוח במפעל הפיס, לדברי גיא עידו 12

) 2011-2007( שתחולתו חמש שניםהדבר נקבע בהסכם . 2008 בשנת ח"ש מיליון 350- ל2007 בשנת ח"ש מיליון 500-מ ירדו
סכומי רוב מדינת ישראל ביקשה לקבל את , לדבריו. שנחתם בין מפעל הפיס למדינת ישראל באמצעות משרד האוצר

 ;2008הירידה במענק הסיוע לשנת ומכאן נובעת ,  שווים שיינתנו בכל שנהלחלקם לחלקים במקום 2007המענקים בשנת 
  . 2008 ביוני 22, טלפון שיחת

 שיחת, הפיס מנהל אגף ההקצאות והביטוח במפעל,  גיא עידו;2008 ביוני 22, מכתב, הפיס ל מפעל"מנכ, שאול סוטניק 13
  .2008 ביוני 22, טלפון

 .2008 ביוני 23, טלפון שיחת, ת ירושליםהממונה על הנכסים בעיריי, קובי סדן 14
 .2008 ביוני 22, טלפון שיחת, הפיס מנהל אגף ההקצאות והביטוח במפעל, גיא עידו 15
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  מרכז המחקר והמידע

  תקציב הספרייה העירונית הרוסית

  : לקליטת העלייהמשרד הית ירושלים וי עיר–לספריה שני מקורות מימון עיקריים 

התרבות וקידום הנוער של עיריית ,  תקציב החינוך–עיריית ירושלים בתקציב ב הספרייה תקצי

 הספריות 29לתקצוב מיועדים מהם ח " ש2,000,000. ח" ש481,016,206 הוא 2008ירושלים לשנת 

הספרייה העירונית הרוסית הכולל של תקציב ה 16.ב שכירויותולתקצ –ח " ש3,574,726-ו, בירושלים

ח משולמים מתקציב " ש130,800 דמי השכירות השנתיים בסך 17.ח" ש625,000 הוא 2008לשנת 

 חלקה של הספרייה העירונית הרוסית בתקציב הספריות של עיריית 18.השכירויות של אגף התרבות

אולם הדבר אינו עולה בקנה אחד עם התנהלות , העירייהירושלים מצביע על חשיבות הספרייה בעיני 

  . קום חלופי לספרייהמציאת מבהעירייה 

 רואים בספרייה העירונית הרוסית עלייההת קליטל במשרד –לספרייה לקליטת העלייה משרד תקציב ה

ולכן המשרד מעביר מדי שנה לעיריית ירושלים , מוקד תרבות חשוב לציבור העולים דוברי הרוסית

בארבע . צדדיםהין הסכם שנתי שנחתם בלפי משכורות לעובדי הספרייה ללרכישת ספרים ותקציב 

  . ח מדי שנה למימון פעילות הספרייה" ש200,000- כמשרד הקליטההשנים האחרונות העביר 

עבור הספרייה בממשרד הקליטה לעיריית ירושלים תקציב אין אישור להעברת , 2008אשר לשנת 

 שנה בין חשוב לציין כי לפי ההסכמים שנחתמו מדי. העירונית הרוסית עד שלא ייקבע עתיד הספרייה

האחריות להעמדת מבנה לספרייה מוטלת על עיריית , משרד הקליטה ובין עיריית ירושלים בנושא

 שנים העביר משרד כשש לפני 19.למימון פעילות הספרייה בלבדכסף  ומשרד הקליטה מעביר ,ירושלים

משרד  לפי. מבנה הנוכחי של הספרייהבח לעיריית ירושלים למימון שיפוצים " ש300,000הקליטה 

אילו יידעה העירייה את הוועדה שאישרה את מימון השיפוצים בדבר פרטי חוזה , העלייה והקליטה

את  הוועדה לא היתה מאשרת – 2010יעמוד לרשות הספרייה עד לשנת שאין ודאות שהמבנה השכירות ו

לעיריית  סףכמשרד העלייה והקליטה אינו מעביר , נוכח ניסיון זהל. עבור שיפוץ המבנהב ףהעברת הכס

  20. שנים לפחותעשרעבור הספרייה עד שיוכח כי נמצא מבנה לבירושלים 

  

    המצב הנוכחי

, חוזה השכירותיך את בעלים החדשים של הנכס בבקשה להאר הלא העירייה פנתה , עיריית ירושליםפיל

  . אך נענתה בשלילה

                                                 
il .muni .jerusalem .www://http/ , תרבות וקידום נוער, חינוך: 6סעיף , 2008תקציב העירייה לשנת , עיריית ירושלים 16

1=lng?asp.defaultnew/main_jer , 2008 ביוני 18: כניסהתאריך .  
  .ח בכל שנה"ש 200,000- בסך כהמשרד לקליטת העלייה מקציב לספרייה כולל התקציב ש 17
 .2008 ביוני 22, אלקטרוני דואר, יועץ בכיר לראש עיריית ירושלים, ד יובל ויטנברג"עו 18
מנהלת לשכת ירושלים ,  אורה מורלי;2008 ביוני 22, טלפון שיחת, מקומי במשרד הקליטההשלטון המרכז ענף , מרק נשפיץ 19

  .2008 ביוני 22, טלפון שיחת, במשרד הקליטה
 .שם 20
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  מרכז המחקר והמידע

את , א"ימקבניין בודקת את  עיריית ירושלים 21,נכסיםשנפסלו כמה לאחר , אשר למציאת מקום חלופי

לעיריית ירושלים יש הסכם ,  לדברי הממונה על הנכסים בעיריית ירושלים22.מגדל העיראת בניין כלל ו

א בבקשה "ימק לאהעירייה פנתה . לפיו בעוד כשנתיים יועבר הנכס לידי העירייהשא העולמי "ימקעם 

, נציגי בניין כללעם מגעים ניהלה רושלים עיריית י .נענתה בשלילהעד כה אך , להקדים את מסירת הנכס

שנים לעשר חוזה שכירות ב מעוניינת יאהשמאחר ,  שניםעשרירות שהוצעה לה לסירבה להצעת השכאך 

- נציגי בניין כלל אינם מוכנים לחדו 23, לפני תום החוזהצדדית של העירייה לפינוי הנכס-עם אפשרות חד

  24. בימים אלו שלושכירותהתנאי מגדל העיר ואת נציגי העירייה אמורים לבדוק את  .צדדיות

מאמין שבימים הקרובים יימצא מקום חלופי "הממונה על הנכסים בעיריית ירושלים הוסיף כי הוא 

 שבמידה וייחתם מאמין"הוא ו, "כהלספרייה ונוכח הרצון הטוב שהביע בעליו החדשים של הנכס עד 

 גמישות בנושא ויסכים להאריך את מועד פינוי בעליו החדשים של הנכס יגלה, חוזה שכירות חדש

  ".הספרייה

  

  המלצות לדיון 

שהוועדה מומלץ , האלכשלא יישנו מקרים  כדי –בקשה לעדכון הוועדה בדבר תנאי החוזה העתידי  .1

 פרטים בדבר משך –שהוא גורם כל החוזה החדש שייחתם עם בדבר מעיריית ירושלים פירוט תדרוש 

 .'לפני המועד וכות החוזה  אקיהאפשרות להפס, שכירותה

מומלץ לבדוק מדוע  –לתרחישים אפשריים ) בנייה או שכירות, רכישה(שאלת היערכות העירייה  .2

השוותה את עלויות החלופות למקום ואם היא , עיריית ירושלים לא התעניינה ברכישת הנכס הנוכחי

עירייה לא נערכה כבר עכשיו מומלץ לברר מדוע ה, כמו כן. בנייה או שכירות,  רכישה– לספרייה

 . כפי שתוכנן תחילה,2010לקראת תרחישים אפשריים לפינוי בשנת 

מומלץ לברר מדוע ההודעה על פינוי  –הודעת הפינוי למנהלת הספרייה המסירה של בירור מועד  .3

. רק בתחילת יוניקיבלה הודעה  ואילו מנהלת הספרייה ,2008הנכס לעירייה התקבלה כבר בפברואר 

כדי בנושא עולה כי נדרש זמן רב מזה שניתן למנהלת הספרייה התנהל וטוקול הדיון הקודם שמפר

 . לפנות את הספרייה

ולא נחתם חוזה מבנה חלופי לספרייה מכיוון שלא נמצא  –רור בדבר עתיד הספרייה ועובדיה יב .4

עיריית (ייד ימצא מקום חלופי מילא אם הספרייה ועובדיה  יעלה בגורל לברר מהמומלץ , שכירות

  ).אולם לא עשתה זאת, ירושלים התבקשה להידרש לעניין

  

                                                 
מים לא מתאיאי שכירות מתאימים להפעלת הספרייה או בשל תנלא פיזיים תנאים נכסים אחרים בשל עד כה נפסלו  21

 . לעירייהשהוצעו
  .2008 ביוני 22, אלקטרוני דואר, יועץ בכיר לראש עיריית ירושלים, ד יובל ויטנברג"עו 22
זה כדי להבטיח מקום לפעילות הספרייה לעשר כעוניינת להגיע להסכם העירייה מ, הממונה על הנכסים, קובי סדןלדברי  23

 למימון פעילותתקציב  הד לרשותו אם בעתיד לא יעמהנלפנות את הנכס מרצוה ללאפשר  –ומנגד , השנים הבאות
 .2008 ביוני 23, טלפון  שיחת;ספרייהה

  .2008 ביוני 23, טלפון שיחת, הממונה על הנכסים בעיריית ירושלים, קובי סדן 24



  
    

 6 מתוך 6 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  מקורות

  מסמכי הכנסת

יניב : כתב, פניות ציבור בנוגע לספרייה העירונית הרוסית בירושלים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  .2007 בנובמבר 20, רונן

ניות ציבור לגבי סגירת הספרייה פ" בנושא הוועדה לפניות הציבור של הכנסתמישיבת  68' פרוטוקול מס

  .2007 בנובמבר 21, "העירונית בירושלים

  טלפון שיחות

 .2008 ביוני 18, מנהלת הספרייה העירונית הרוסית, קלרהאלברט 

 .2008 ביוני 22, מנהלת לשכת ירושלים במשרד הקליטה, אורהמורלי 

  .2008 ביוני 22, מקומי במשרד הקליטההשלטון המרכז ענף , מרקנשפיץ 

 .2008 ביוני 23, הממונה על הנכסים בעיריית ירושלים, קובי סדן

 .2008 ביוני 23, הפיס מנהל אגף ההקצאות והביטוח במפעל, גיאעידו 

  אלקטרוני מכתבים ודואר

  .2008 בפברואר 26, הממונה על הנכסים בעיריית ירושלים, לקובי סדןיעל ) נאמן(ישי -בר

 .2008 ביוני 22, עיריית ירושליםיועץ בכיר לראש ,  יובלויטנברג

 .2008 ביוני 22, הפיס ל מפעל"מנכ,  שאולסוטניק

  אתרי אינטרנט

 .il.muni.jerusalem.www: עיריית ירושלים

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


