
 

 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

  P.O.Box 51070 Nazareth 16072|  16072 الناصرة 51070 ص.ب.|  16072נצרת  51070 ת.ד.
  :Fax 8526331-04: فاكسפקס |  :Phone 8526333-04: هاتفטלפון | 

www.acri.org.il | gadeer@acri.org.il 

 2022ינואר ב 12
 לכבוד

 זאב אלקיןמר 
 דחוף! הבינוי והשיכוןשר 

   sar@moch.gov.il  בדוא"ל
 02-5824111 :בפקסו

 שלום רב, 

כללים לבחינת ה הציבוריתבוועדה  ולנשים לחברה הערביתהפרה של החובה לייצוג הולם  הנדון:

 לזכאות לדיור ציבורי

ולבקשך להוסיף לוועדה הציבורית לבחינת הכללים לזכאות בדיור ציבורי רינו לפנות אלייך בדחיפות ה

וחלקן של  20%-מחברים וחברות מהחברה הערבית, כך שחלקם מתוך כלל חברי הוועדה לא יפחת 

ושל  של החברה הערביתעל מנת שתקיים את החובה לייצוג הולם , 50%-הנשים בוועדה לא יפחת מ

. במיוחד בוועדה כזו, שעוסקת בנושא בו האפליה כלפי החברה כמתחייב מכוח הוראות הדין הנשים

לזכאות  יוניםשיפור הקריטרלהערבית בולטת במיוחד, מן הראוי כי ההזדמנות ההיסטורית לתיקון ו

בנות החברה הערבית. היעדר הייצוג של החברה הערבית ללדיור ציבורי תכלול את התאמתם לבני ו

בהרכב הוועדה הוא בלתי סביר באופן קיצוני, ומנוגד להוראות בנוגע לחובת הייצוג ההולם בפסיקה 

 והכל כפי שיפורט להלן.  –ובהנחיות היועמ"ש 

 רקע עובדתי

ציבורית לבחינת הכללים והקריטריונים  העל כתב מינוי לוועד מתפורסם כי חת 11.1.2021 יוםב .1

, בראשותו של פרופ' עו"ד אביעד הכהן. בכתב )להלן: הוועדה הציבורית( לזכאות לדיור ציבורי

כללי הזכאות לדיור , נקבע כי הוועדה תהא מוסמכת לדון בבאתר המשרד פורסםהמינוי, כפי ש

; זכאות זמנית בדיור הציבורי ;לי הזכאות של דייר ממשיךכל; בתי דיור גיל הזהב"רי, לרבות ציבו

 חברים.  10כתב המינוי של הוועדה קובע כי יהיו בה  ."שכירות לטווח ארוך –מסלול זכאות נוסף 

ת הדיור הציבורי במדינת ישראל לאורך השנים הפלתה בצורה נדהמנו לגלות כי על אף שמדיניו .2

מובהקת את הציבור הערבי, כפי שיפורט בהמשך, מבין עשרת החברים והחברות בוועדה אין ולו 

 נציג אחד לחברה הערבית. 

מעמיקים את הפגיעה בזכות חסמים רבים משבר הדיור פוגע בחברה הערבית בישראל ביתר שאת.  .3

ייצוג בגופי התכנון והבנייה, היעדר  חוסר בעתודות קרקע, ות החברה הערבית:לדיור של בני ובנ

הוועדה לוף, אאלח "דו)ר'  אפליה בשיווק דירות בשוק החופשי, ועדות קבלה ביישובים קטנים ועוד

בנוסף, פרויקטים שונים מטעם הממשלה  .((2014) 162-164, עמ' 2, חלק למלחמה בעוני בישראל

למשל,  ,החברה הערבית. כך יושמו באופן מפלה נגד שנועדו לתת מזור למשבר הדיור החריף במדינה

מהדירות ששווקו בתוכנית מחיר  2.9%רק בכל הנוגע לשיווק של דירות בתוכנית מחיר למשתכן, 
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נים על דיור ועל חלוקת תקציבי סיוע נתנאל קופראק "נתו) למשתכן היו ברשויות מקומיות ערביות

  )להלן: קופארק "דיור לפי מגזר"(. (2020)מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  4לפי מגזר", עמ' 

בשני אופנים מרכזיים. ראשית, יש  דיור הציבוריבהקשר של הניכרת גם האפליה בדיור ובמקרקעין  .4

מהאזרחים  80%-גרים כ ם, אשר בהביםיישובים הערשל דירות דיור ציבורי ב בהיצעפער משמעותי 

לא זו , יש דירות של הדיור הציבורי. 120הערבים. לפי הנתונים, רק בארבעה יישובים ערבים, מתוך 

מתן שחק "נתונים דינה )ממכלל דירות הדיור הציבורי ב 0.3%-כ בלבד, אלא שדירות אלו מהוות רק

 ((2016כז המחקר והמידע של הכנסת, על סיוע בשכר דירה ודיור ציבורי לציבור הערבי" )מר

הקצאת  , כמו גם במסגרת2017-2014במסגרת רכישת הדירות שהייתה בין השנים  לא טופלפער זה  .5

דוח רכישת דירות לדיור הציבורי לפי הדירות לדיור הציבורי בפרויקטים של מחיר למשתכן )ר' 

 .(3; קופארק "דיור לפי מגזר", עמ' (2018) , משרד הבינוי והשיכון2017–2014יישובים, בשנים 

נהלי הזכאות לדיור מגם נבעה ל הציבור הערבי מהמשאב של הדיור הציבורי שנית, ההדרה ש .6

, פסקה משרד הבינוי והשיכון –שריג נ' מדינת ישראל  1036-12-11ם( -הציבורי )ר' לדוגמא עת"מ )י

"הקצאת  08/05הוראה בנוהל מס' ב עד לאחרונה ניתן למצואהיה ((. דוגמא מובהקת לכך 2013) 41

תהיה ביישוב כי "זכאות לדירה בשכירות, לחסרי דירה,  תקובעהיכון הציבורי", דירות בשכירות בש

על רקע המיעוט של היישובים הערבים בהם יש דיור לנוהל(.  5.1" )סעיף המגורים של מבקש הסיוע

 ביאה להדרת רוב האזרחים הערבים מאפשרות לזכאות לדירה באופן מעשי.הציבורי, הוראה זו 

עמידתם  את המוכנות של הפונים לעבור לעיר סמוכה שיש בה דיור ציבורי אוכלל מבלי לבחון זאת, 

 ביתר הקריטריונים לזכאות לדיור הציבורי. 

היוותה האפליה המדוברת מעמיקה נוכח העובדה כי דרישה זו, למגורים בעיר בה יש דיור ציבורי,  .7

תנה לדירה )לביקורת על תנאי תנאי לסיוע המוגדל בשכר דירה, אותו מקבלים הזכאים בזמן ההמגם 

 .((2014) 17)חלק א'(, עמ'  דוח הוועדה למלחמה בעוניזה ר' 

 ןחל עליההיה איחוד משפחות ש הליכיב ערביות משפחותגם  יםהזכאות לדיור ציבורי מדיר נהלי .8

. משפחות (2021ביוני  פג )שתוקפו 2003–, התשס"גחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(

בכל יתר  ותומדהן עמופנות ישירות לוועדת חריגים, גם אם  אלה שמבקשות דיור ציבורי

דבר ההופך את סיכוייהן ורק בגלל שאחד ההורים חסר מעמד, הקבועות בנהלים, הקריטריונים 

 .ביותרקטנים לדיור ציבורי לקבל 

הקשורים לסמכות הוועדה הציבורית שהוקמה, ושיש שעודם בתוקף נוספת לקריטריונים  הדוגמ .9

 08/04בנוהל מס'  4.13לסיוע בשכר דירה. סעיף  תנוגע ,להם רלוונטיות ברורה לחברה הערבית

"השתתפות בתשלום שכר דירה" קובע כי "לא יינתן סיוע למתגורר בדירה בבעלות בן/בת זוג לשעבר 

או בבעלות ידוע בציבור או בדירה בבעלות קרוב משפחה מקרבה: אב/אם, בן/בת, חתן/כלה." כלל 

ובים הערבים יש היצע נמוך של דירות להשכרה, זה מפלה לרעה נגד החברה הערבית מכיוון שבייש

ככל שאין אפשרות הפגיעה ניכרת במיוחד  מבני משפחתם. דירה בלית ברירהר ולשכ נאלציםורבים 

יאיר  47220-12-14 )ת"א( עת"מם )ר' יהלהחרגה של מבקשי סיוע בהתאם למצבם הייחודי בעיר מגור

 ((. 2015) 6.8, פסקה נ' משרד הבינוי והשיכון

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report_buying_apartments_in_public_housing_settlements
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report_buying_apartments_in_public_housing_settlements
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report_buying_apartments_in_public_housing_settlements
http://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2022.6.14.pdf
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 יםסיוע בדיור, קשור לשחברה הערבית במימוש ההמשליכים אף הם על מידת  ,חסמים נוספים .10

החברות המשכנות אינן מקימות לדוגמה,  ,בהיעדר הנגשה פיזית ושפתית הולמת של השירותים. כך

הוקמה  2019שובים ערביים. בשנת יואינן מחוייבות להקים סניפים או עמדות מתן שירות בי

סחנין  יישובבביישוב ערבי: עמדה להרשמה לקבלת סיוע בשכר דירה שירות לראשונה עמדת 

חלק מהמידע ומפרטי הקשר המפורסמים . בנוסף, רק בשבוע בלבדאחת פעם , במתכונת "פיילוט"

באתר משרד השיכון ובאתרי החברות המשכנות תורגם לערבית. הנהלים המפרטים את תנאי 

בקשות מפורסמים בעברית בלבד, וכך גם הזכותונים הזכאות לסיוע בדיור ואת אופן הגשת ה

 המפורטים, שפרסם משרד השיכון בנושאי סיוע בדיור בעברית פשוטה ומובנת.

ממקבלי הסיוע בשכר דירה  בלבד 3%-כ :םעצמ בעדכל האמור מתבטא בנתונים המדברים  .11

 בלבד 0.3% הוא ערביים ביישובים דירה בשכר הסיוע מקבלי שיעור. מתגוררים ביישובים ערביים

ר' ) ביישובים מעורבים 1.8%-ביישובים יהודיים ו 1.6%לעומת  ,אלה ביישובים התושבים מכלל

מרכז המחקר והמידע של ) ודיור ציבורי לציבור הערבי נתונים על סיוע בשכר דירה אורי טל ספירו,

 . ((2016 הכנסת

 החובה לייצוג הולם בוועדות ציבוריות

הזכות לשוויון. החובה למתן ייצוג הולם של החברה מ בלתי נפרדובת הייצוג ההולם הינה חלק ח .12

)ר' כמו גם בפסיקה ובהנחיות ממשלתיות שונות , חקיקה ראשיתדברי הערבית נקבעה בשורה של 

חובת בחקיקה ניתן למצוא את  למשל, ,כך((. 2017) 326, עמ' דיני זכויות האדם בישראלברק מדינה 

מינוי  לעניין 1975-לחוק חברות ממשלתיות, התשל"ה 1א18סעיף ב נתגמעוהייצוג ההולם 

 יצוג ההולםילעניין ה 1960-תש"ךהא( לחוק רשות מקרקעי ישראל, 1א)א4 סעיףב הדירקטורים,

לעניין הייצוג  1959-תשי"טה, (מינויים)וק שירות המדינה לח 15ף סעיבבמועצת מקרקעי ישראל ו

 ממשלתיות השונות. במשרות ה

הוראות הספציפיות בחוק, כחלק מהיישום להפסיקה הרחיבה את חובת הייצוג ההולם אל מעבר  .13

 6924/98בג"ץ )ר' ייצוג בני ובנות החברה הערבית  לגבי הןלגבי ייצוג נשים ו הןשל הזכות לשוויון, 

האגודה )להלן: עניין  (2001) 15( 5, פ"ד נה)האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל

לפסק  10-11, פס' 31( 3, פ"ד נז)ממשלת ישראל-עדאלה נ' ראש 10026/01בג"ץ ; לזכויות האזרח(

 (.  (2003דינו של הנשיא ברק )

במועצת  תערביה היאוכלוסי, שעסק במתן ייצוג הולם להאגודה לזכויות האזרחבעניין בפסק הדין  .14

הכיר  רשות מקרקעי ישראל,עניין הייצוג בחוק לאה וזאת עוד בטרם עוגנה הור ,מקרקעי ישראל

מקורות המשפט שעניינם כי מכלול בג"ץ בדוקטרינה לייצוג הולם של האזרחים הערבים, בקובעו 

 את הרשויות התגבשו לכלל דוקטרינה המחייבתה הערבית, ישוויון וייצוג הולם עבור האוכלוסי

סקר בפסק דינו  .המחייבת מתן ייצוג הולם לנשיםמתן ייצוג הולם לערבים בדומה לדוקטרינה ב

השופט זמיר שורה של מקורות נורמטיביים המבססים את קיומה של החובה למתן ייצוג הולם 

כלה בהוראות ו ,בפסיקת בית המשפט העליוןעבור  מקום המדינה,, החל תהערבי היילאוכלוס

של  םירות המדינה ובדירקטוריוניבשהחקיקה שעיגנו מפורשות את החובה לייצוג הולם של הערבים 

 את הדוקטרינה לייצוג הולם של ערבים: יםמקורות אלו מבסס כי, וקבע חברות ממשלתיות
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המשקל המצטבר של כל אלה דומה מאוד למשקל המצטבר של מקורות המשפט "
המחייבים יחס של שוויון כלפי נשים. לכן גם המסקנה צריכה להיות דומה. לגבי 

ם המחייבים יחס של שוויון כלפי נשים, אמר השופט מ' חשין המקורות המשפטיי
-אל-כי מקורות אלה דומים ל"נקודות אור", וכי "צירוף נקודות האור האחת ...

בדומה לכך יש לומר לגבי  ...רעותה יצר מעין מסה קריטית וכך נוצרה הדוקטרינה" 
ינה המחייבת מקורות המשפט המחייבים יחס של שוויון כלפי ערבים: בצד הדוקטר

" .מתן ייצוג הולם לנשים הם יוצרים דוקטרינה המחייבת מתן ייצוג הולם לערבים
 (39, בעמ' עניין האגודה לזכויות האזרח בישראל)

"ייצוג הולם למגזרים  1.1503מס'  ת היועץ המשפטי לממשלההנחיבגם חובת הייצוג עוגנה  .15

 כי:ותח נקבע בסעיף הפ . שם,(2003) "מסוימים

"עיקרון השוויון הוא עיקרון יסוד במשפט הישראלי. עיקרון זה אינו מתמצה 
באיסור אפליה, אלא מטיל חובה לנקוט, במקרה הצורך, בפעולה אקטיבית להשגת 

 הכרחיתשוויון מהותי. ההעדפה המתקנת אינה חריג לעיקרון השוויון, אלא נגזרת 
 ממנו ואחת הערובות המרכזיות להגשמתו."

למשל, נקבע כי כך, הולם. הבהנחיה נקבעו שורה של הוראות לעניין מימוש חובת הייצוג בנוסף,  .16

לתת משקל בכורה לחובת ההעדפה של הקבוצות המודרות כאמור. בהתאם, נטל ההוכחה  חובה

להראות כי המינויים עומדים בחובת הייצוג ההולם רובץ על שכם הממונה, כולל חיפוש אקטיבי של 

 (. 41-40)שם, בסעיפים  םמימתאי יםמועמד

בג"ץ )ר' למשל החובה לייצוג הולם של החברה הערבית גם בנוגע לוועדות ציבוריות הוכר כי חלה  .17

א יגם הקביעה זו עוגנה  (.(28.8.11) נ' ראש הממשלה משפטניות למען צדק חברתי – איתך 5980/11

 בהנחיות היועמ"ש: 

כפופים לחובת הייצוג ההולם. עיקרון הליכי בחירה או מינוי בגופים ציבוריים "
השוויון הוא עיקרון יסוד במשפט הישראלי. עיקרון זה אינו מתמצה באיסור 
אפליה, אלא מטיל חובה לנקוט, במקרה הצורך, בפעולה אקטיבית להשגת שוויון 

"מינוי והרכב ועדות ציבוריות  1.1502הנחיית יועמ"ש מס' ל 10סעיף ) "מהותי
 ((2003ולתן" )מייעצות ודרכי פע

עדה הציבורית לעניין תנאי הזכאות בדיור ובהתאם, היעדר ייצוג לחברה הערבית במינויים של הו .18

 הציבורי מפרה את חובת הייצוג ההולם, כפי שמשתקפת מהחקיקה, הפסיקה והנחיות היועמ"ש.

בהתאם , ההיקף של הייצוג ההולם ישתנה האגודה לזכויות האזרחלפי הקבוע בעניין  יתרה מזו,

להקשר. משכך, לאור החשיבות של קביעת כללי הזכאות בדיור הציבורי לציבור הערבי בישראל, 

ושלא יפחת מחלקה של החברה הערבית הייצוג אשר יהיה הולם נדרש להיות משמעותי במיוחד 

לפסק דינו של השופט זמיר בקשר לחשיבות הייצוג ההולם  31, פסקה שם ר') הימכלל האוכלוסי

 לחברה הערבית ביחס למועצת מקרקעי ישראל עקב האפליה בחלוקת הקרקעות(. 

נשים בלבד  4באופן דומה, יש מקום לייצוג הולם משמעותי יותר לנשים בוועדה. הרכב הוועדה כולל  .19

וסיית הנשים במיוחד בדיור הציבורי. כך למשל, , וזאת בניגוד לצרכים הרבים של אוכל10מתוך 

הוריות או נשים נפגעות אלימות, אשר נזקקות לדיור הציבורי )ר' -הצרכים העולים מצד אמהות חד

 (.(1994) 501( 5נ' ממשלת ישראל, פ''ד מח) שדולת הנשים בישראל 453/94ץ "בג

של  1325בהתאם לרוח של החלטה מס' כמו כן, בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובנהלי היועמ"ש, ו .20

מועצת הביטחון של האו"ם, יש לוודא כי במסגרת הייצוג ההולם של החברה הערבית בקרב חברי 
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)ב( לחוק שיווי זכויות האשה, 1ג6סעיף הוועדה, יינתן ביטוי גם לייצוגן הראוי של נשים ערביות )ר' 

 (.6; הנחיית "ייצוג הולם", עמ' 1951תשי"א 

)ר'  המשפט הציבורי כפופה לכלליהבחינה של המינויים לוועדות הציבוריות וי להזכיר כי רא, בנוסף .21

על הרכב הועדה לשקף את מערכת השיקולים והאיזונים במסגרת זו, (. להנחיית היועמ"ש 4סעיף 

 (. 2הכרוכה בקביעת מדיניות בתחום המסוים שהוגדר בכתב המינוי )ר' סעיף 

המעוגנת בפסיקה, היה ניתן לפסול את הרכב הוועדה  הולםהייצוג הגם מבלי קשר לחובת בהתאם,  .22

 יבקרב חבר םערבי יםהנוכחית מכיוון שמדובר בהחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני שלא לכלול נציג

עדה. זאת, מכיוון שמערכת השיקולים והאיזונים בנושא הזכאות לדיור הציבורי מחייבת מתן והו

 ת. בנות החברה הערבילקול לבני ו

נציגים של החברה הערבית בכלל  ללאההחלטה להקים ועדה ציבורית לבחינת העניין  לאור האמור לעיל,

היא בלתי סבירה באופן קיצוני, ומפרה את החובות הקבועות בפסיקה ובהנחיות היועמ"ש לעניין ייצוג 

רכב הוועדה, כך ה על כן, אנו מבקשים לתקן אתבוועדות ציבוריות. בנות החברה הערבית ללבני והולם 

, של החברה הערבית מתוך כלל האוכלוסייה האשר לא יפחת מחלק לחברה הערביתשיינתן ייצוג הולם 

ולעכב  את כינוס הוועדה עד להסדרת מכלל החברים בוועדה,  50%וכן ייצוג הולם לנשים שלא יפחת מ

 . נושא זה

על מנת שנוכל לכלכל את המשך  ,17.1.2022לא יאוחר מיום ב' נבקש לקבל את תשובתכם לפנייתנו זו 

  .צעדינו המשפטיים בהתאם

 בברכה,

 
 , עו"דדיר ניקולאג

  :יםהעתק

 carmity@justice.gov.il כרמית יוליס, המשנה ליועמ"ש )משפט אזרחי(עו"ד 

 efratep@moch.gov.il (בפועל) הבינוי והשיכוןעו"ד אפרת פרוקצ'יה, היועצת המשפטית של משרד 

  הציבורית לבחינת הכללים לזכאות לדיור ציבורי יו"ר הוועדהפרופ' אביעד הכהן, 
aviadhacohen3@gmail.com 
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