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 לכבוד
 שר הבינוי והשיכון

 כ זאב אלקיןה"ח
 sar@moch.gov.il: באמצעות דוא"ל

 שלום רב, 

 ביישובים ערבייםוחברות הסיוע בשכר דירה החברות המאכלסות  סניפי הנדון:

  2020010502113שמספרה  2.2.2020, תשובתכם מיום 9.1.2020 מיום פנייתנו: סימוכין

אני פונה אליך בדרישה לפתיחת והפעלת סניפי חברות מאכלסות וחברות סיוע בשכר דירה ביישובים 

שובים הערביים בישראל מתאפיינים בשיעורי עוני גבוהים ובמצוקת דיור קשה. חרף כך, ים. הייהערבי

שובים יהודיים )להוציא העיר נצרת(. יוע בתחום הדיור פועלות רק ביהחברות המספקות שירותי סי

שובים ימדיניות זו מפלה את האוכלוסיה הערבית לרעה, ופוגעת בזכויותיהם החוקתיות של תושבי הי

הערביים לכבוד, לקיום בכבוד, לקורת גג ולשוויון. מניעת גישה שוויונית לשירותי סיוע בדיור עבור אחת 

ולחובתו של משרד  קקות ביותר בישראל מנוגדת לתכליותיו של מערך הדיור הציבורי,האוכלוסיות הנז

נעמוד על הדברים בפירוט  אבים ציבוריים בשוויון ובסבירות.השיכון להפעיל את סמכויותיו ולחלק מש

 להלן: 

ת לסיוע בנושא הזכאו הבינוי והשיכון, בדרישה להסיר חסמים בהנגשת מידעמשרד פנינו ל 9.1.2020 ביום .1

של סניפי חברות הסיוע בדיור  המוחלטעדרם י, ובו טענו, בין היתר, כי הלקהל דוברי הערביתבדיור 

לקבלת סיוע בדיור למיצוי זכויות  )להוציא סניף אחד ויחיד בעיר נצרת( יוצר חסם םישובים הערביימהי

 . חיונייםם ומשאבים בקבלת גישה לשירותי לרעה ומפלה את האוכלוסיה הערבית בפני אוכלוסיה נזקקת,

שוב יבי צוין כי במענה. לפנייתנו התקבל מענה המינהל לסיוע בדיור במשרד הבינוי והשיכון 2.2.2020ביום  .2

יום אחד בשבוע.  סיוע בדיור במתכונת "פיילוט", ובמשך שירותי תהמספקנפתחה נקודת שירות סכנין 

בשנתיים ככל שימצא שיש ביקוש ליותר ימים ושעות נרחיב הפעילות בהתאמה". " במענה צויין עוד כי

שירותי בפועל, ביישובים ערביים. נוספים נפתחו סניפים או מוקדי שירות התקבל המענה לא  שחלפו מאז

 . שובים הערבייםיהסיוע עדיין אינם מונגשים עבור תושבי הי

המאפשרים קיום בסיסי  לספק תנאי מחייההמדינה  חובתמערך הדיור הציבורי הוא ביטוי מובהק של  .3

 331 דיור בר השגה במשפטבכבוד, כחלק מרשת ההגנה הסוציאלית שמציעה המדינה )ר' אלון גילדין 

 פ"ד פרמינגר נ' מור 3295/94הוכרה כזכות חוקתית במשפט הישראלי )ר' ע"א  אף הזכות לדיור((. 2018)

הנזקקים לו, ניתן של  רכיהםויכול למלא את צאב מוגבל שאינו כיוון שמדובר במש((. 1997) 121( 5נ)

סויסה נ' משרד הבינוי  2851/13בפסיקה דגש לחלוקתו של המשאב בשוויון ובהוגנות )ר' למשל עע"ם 

לפסק  9, פסקה דנקר נ' משרד הבינוי והשיכון 7197/05(; עע"ם 23.6.2014לפסק הדין ) 17, פסקה והשיכון

 ((. 16.1.2006הדין )
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-וכאחד מכל שני אנשים בה הוא עני כמעט  האוכלוסיה הערבית היא אחת האוכלוסיות העניות בישראל, .4

העוני בחברה הערבית עמוק בהשוואה לעוני בחברה , בנוסףממנה משתייכים למעמד כלכלי נמוך.  70%

יא, איימן )נסרין חדאד חאג' יחתזונתי. חיים באי ביטחון  מהילדים הערבים 62% . כך למשל,היהודית

, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מחקרי מדיניות מצב הרווחה בחברה הערביתסייף, ניצה קסיר ובן פרג'ון, 

במסגרת יום המאבק בעוני ובאי , מפעל ההזנה במוסדות החינוך ם:, וראו ג(2021)פברואר  24בעמ'  160

ועדה המיוחדת לזכויות הילד ישיבה משותפת עם הו, ועדת החינוך, התרבות והספורט ,ביטחון תזונתי

 .(21.12.2021ביום 

)כמו הדוחות הקודמים לו( מלמד כי חלקה של החברה הערבית בקבוצת העניים  2020ח העוני לשנת דו .5

מתחת לקו בעוני,  2020המשפחות הערביות חיו בשנת מ 38.2%בישראל גדול מחלקה היחסי באוכלוסייה. 

חומרת העוני  מהמשפחות החרדיות. 34.9%-ו (חרדיות)שאינן שפחות היהודיות ממה 14.8%לעומת 

בחברה הערבית ניכרת גם ממדד העוני הסובייקטיבי ומשיעור המוותרים על מוצרים ושירותים חיוניים, 

 ח.הדופי -על

מדדי איכות חיים שקיים לגביהם  62, מבין 2020לשנת  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתוני פי -על .6

מדדים. בנוגע לרמת חיים  46-וכלוסייה, מצבם של היהודים היה טוב משל הערבים בפילוח לקבוצות א

פערים חומרית, מצבם של היהודים טוב משל הערבים בכל המדדים )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 .(25.1.2022) 2020בין יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל, 

ה הערבית היא קיצונית וחמורה ביותר, גם ביחס למצוקת בצד העוני, מצוקת הדיור בקרב האוכלוסי .7

אלף יחידות בשנה,  13-12 הדיור הכללית במדינה. הביקוש ליחידות דיור ביישובים ערביים עומד כיום על

מתווספות לסך הדירות  יחידות דיור נוספות לערך 5,000 פי ההערכות המחסור הולך ומחריף,-כאשר על

, דוח שובי המיעוטיםיפעולות הממשלה שנושא מצוקת הדיור ביהמדינה,  )מבקר מדי שנה החסרות

בדירות בתנאי בשל המחסור ביחידות דיור, משפחות מצטופפות ומצטרפות זו לזו  .((6.5.2019) ב69שנתי 

שכורה עבור  פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת ממוצע חדרים בדירה על ,צפיפות קשים. כך

יחס לאוכלוסיה היהודית, ואילו מספר הנפשות הממוצע במשק הבית גדול יותר משפחה ערבית קטן ב

 אצל ערבים(. 4.6במגזר היהודי לעומת  2.7) תמשמעותי

על רקע נתונים אלה, ניתן היה לצפות כי שיעור הממצים את זכאותם לסיוע בדיור מקרב הציבור הערבי  .8

לל האוכלוסייה בישראל. אך הנתונים מלמדים יהיה גבוה, או לכל הפחות דומה לחלקו של ציבור זה בכ

פי מרכז -מיצוי משמעותי של הזכאות לסיוע בדיור בקרב ערבים. על-כי ההפך הוא הנכון: קיים תת

מכלל המקבלים סיוע בשכר דירה מתגוררים ביישובים ערביים.  3.4%המחקר והמידע של הכנסת, רק 

ביישובים יהודיים  1.6%, לעומת 0.3%ערביים הוא  כמו כן, שיעור המקבלים סיוע בשכר דירה ביישובים

, מרכז נתונים על דיור ועל חלוקת תקציבי סיוע לפי מגזרנתנאל קורפאק, ביישובים מעורבים ) 1.9%-ו

 ((. 13.7.2020המחקר והמידע של הכנסת )

הממשלתית לאורך במדיניות מבניים שהונצחו נובע משורה של חסמים לסיוע בדיור  הזכותמיצוי -אי .9

עדרן הכמעט מוחלט של יה ום הדיור הואהגורמים העיקריים לאי מיצוי זכויות בתחמבין עשרות שנים. 

ישובים אלה למאגר יהממוקמות בומחדלו של המשרד להוסיף דירות  ,דירות ציבוריות ביישובים ערביים

שובים ישוק הדיור ביקריטריוני זכאות אשר אינם מתאימים לתבניות המגורים ול ;הדיור הציבורי

 ועוד. , עדר הנגשה לשונית של מידע ושירותיםיה ;הערביים
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בעניין שהוגשה מטעמנו לבקשת חופש מידע  29.6.2022ביום  שמסר משרדכם )מר משה קושנר(על פי מענה  .10

המתווספות למאגר בהתאם להחלטות  דירות דיור ציבורי שובים שבהם ירכשוילקביעת היקריטריונים 

הנלקחים בחשבון  ישוב הוא אחד הקריטריונים העיקרייםים לדיור ציבורי בפר הממתינימס הממשלה,

בו יותר דירות באופן ישוב ישנם ממתינים רבים יותר, ירכשו יככל שבבעיצובה של תכנית הרכש. כך, 

 יחסי.

 ניגם מי שעומדים בקריטריומוביל לבסוף לכך ש הסיועהגיאוגרפית של סניפי חברות ההנגשה עדר יה .11

 כתוצאה מכך, כאמור,. ואינם נכנסים לרשימת הממתינים לדיור ציבורי הזכאות אינם מגישים בקשות

ומשרבים אינם יכולים להעתיק את מקום  ,עדר דירותישובים הערביים. בהיביחדשות אין רכישת דירות 

להתאמץ ולהגיע לעיר מרוחקת על מנת לעבור את תהליך ההכרה , ממילא לא נוצר תמריץ מגוריהם

 .ב הדיור הציבורימגישה למשאמונצחת ומתקבעת הדרתם של ערבים  כך. בזכאות

, בהתחשב בגודלן אומר דרשני ישובים ערביים גדוליםיבבערים ו הסיועהיעדרם המוחלט של סניפי חברות  .12

, ותרב בערים ערביותלחברות הסיוע אין סניפים  .של הערים הערביות ובמדד הסוציואקונומי של תושביהן

, על אף שהמצב הכלכלי הממוצע של שבהם דווקא יש סניפים –שובים יהודיים יעל י ןבגודל ותהעול

 חם.פ-גרבייה, עראבה, רהט ואום אל-אל, דוגמאות בולטות לכך הן הערים באקה תושביהן חמור פחות

בפרט  ומיעוט, והדגישקבוצת  אפליה המופנית נגדעל חומרתה המיוחדת של  ו זה מכברעמד בתי המשפט .13

הגדלה של פערים לוהגורמת לקיבוע  ,ת האזרח הערבי באשר הוא ערבייפליאאת משמעותה הקשה של 

, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל 6924/08 ץבג") חברתיים ולתחושת השפלה וביזוי

 .((2000) 279, 258( 1), פ"ד נד קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל 6698/95ץ בג" (;2001) 28-27 15( ,5) פ"ד נה

הדבר חמור במיוחד כשמדובר בחלוקת משאבים סוציאליים המיועדים למוחלשים ביותר, שכל מטרתם 

 לסייע בצמצום פערים וחוסר שוויון חברתי. 

איננה מכוונת להביא לאפליה מסוג זה, הרי שדי בתוצאה המפלה כדי  הרשות הציבוריתאף אם מדיניות  .14

ידי בית המשפט הנכבד, השוויון הוא שוויון מהותי, אשר מגלם -על לחייב את ביטולה. כפי שכבר נפסק

 ((. 27.2.2006) ועדת המעקב העליונה נ' ממשלת ישראל 11163/03ץ ג"ב) בתוכו, בעיקר, שוויון בתוצאות

שובים ערביים למצות יעדר גישה פיזית לשירותי חברות הסיוע השפעה מכרעת על יכולתם של תושבי יילה .15

הגשת בקשה לסיוע בדיור מצריכה ביקורים חוזרים ונשנים במשרדי החברות,  ראשית,את זכויותיהם. 

לשם הגשת הבקשה, מסירת מסמכים והשלמת מסמכים עדכניים, חידוש תעודת זכאות, קבלת החלטות 

 סניפים נגישים ושירותי קבלת קהל מלאים בשפה הערביתופרוטוקולים וכיוצב'. היעדרם המוחלט של 

י הסיוע ומסרבל את הליך מימוש הזכאות. הקושי גדול שבעתיים עבור משפחות קשות מכביד על מבקש

בהתחשב בתשתית בפרט ו שוב המגורים בתחבורה הציבורית,ילייום הנאלצות להתנייד אל מחוץ 

 שובים שכנים. ישובים הערביים ובינם לבין ייהתחבורה הציבורית הדלילה והלקויה במרבית הי

עצם בדבר ברות סיוע נגישים במקום מרכזי ביישוב תורמת להעלאת המודעות קיומם של סניפי ח שנית, .16

, אוכלוסייה מעוטת שלישיתומשדרת לסובבים כי השירות מיועד עבורם.  ,קיומם של מנגנוני סיוע בדיור

, שממילא אמצעים כלכליים, המהווה גם מיעוט לשוני, עלולה להתקשות לצרוך שירותים באופן מקוון

ם באמצעות אתרי החברות המשכנות. כך למשל, לצורך הגשת בקשה חדשה לסיוע או רק חלקם זמיני

לדיור ציבורי ולצור חידוש תעודת זכאות, רוב מקבלי הסיוע נדרשים להתייצב, פיזית, במשרדי חברות 

  הסיוע.
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כות ספקת השירות, העלול להקשות על צריכתו, מהווה אם כן פגיעה הן בזכות לדיור והן בזאפער באופן ה .17

הקבוצה הנפגעת בענייננו היא קבוצה מוחלשת ממילא, המצויה בעמדת שוליות מרובה: גם בשל  לשוויון.

עדר כל יה. בעוני ובמחסורהיותה שרויה בשל וגם השתייכותה לקבוצת מיעוט לאומית, לשונית ודתית, 

מוביל לחוסר מודעות ולאי  סיועישוב מגוריהם של הנזקקים ליאפשרות לקבל את שירותי חברות הסיוע ב

בספרות . מי שמבקשים בכל זאת לממש את זכאותםעל  מיצוי זכויות, ויוצר הכבדה מעשית משמעותית

", שמשמעותה מניעה או צמצום בפועל של הזכאות "שלילת זכאות בירוקרטיתהמשפטית מכונה מצב זה 

יצירת חסמים בירוקרטיים , באמצעות הכבדה ובהסדרים חקיקתיים או בהנחיות מנהליותשעוצבה 

)ר' אייל  בגדר שלילת זכאות דה פקטו – בפועל ויוצרים מצב של אי מיצוי הזכויות המכריעים את הכף

 .((.2013) 258אתגר העוני של המשפט המינהלי פלג 

 ,עניים בישראל ומצוקת הדיור בקרבההבקרב  האוכלוסיה הערביתשל  הקיצוני לנוכח ייצוג היתר .18

שובים הערבים אינה חוקתית ואינה סבירה ועומדת בניגוד ילפתוח סניפי חברות סיוע ביהמדיניות שלא 

הקבוצה הנפגעת בענייננו היא קבוצה מוחלשת ממילא,  לתכליתו של מערך הסיוע הממשלתי בדיור.

בשל וגם המצויה בעמדת שוליות מרובה: גם בשל השתייכותה לקבוצת מיעוט לאומית, לשונית ודתית, 

 . י ובמחסורקיום בעונ

 :לפעול כדלקמן נבקשכם לנוכח כל האמור, .19

שובים ובערים יאו נקודות שירות לקבלת שירותי סיוע בדיור בי ש מתווה לפתיחת סניפי חברות סיועלגב .א

, באופן שישקף את חלקם של ערבים באוכלוסיה הכללית ובפרט בקרב הנזקקים לסיוע בדיור ,םיהערבי

 בתוך פרק זמן של שנה אחת לכל היותר. וזאת

לעגן את חובתן של החברות המשכנות וחברות הסיוע בשכירות להקים ולהפעיל סניפים ונקודות שירות  .ב

 בהסכמי ההתקשרות ובמכרזים שמפרסם המכרז למתן שירותים על ידן, במועד חידושם הקרוב., אלה

 בכבוד רב ובברכה,

  
 עות שאער, עו''דר

  ות הציבורמנהלת פני

 .הלשכה המשפטית, משרד הבינוי והשיכון, העתק: עו''ד אפרת פרוקצ'יה


