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 1 

 2 –האם הקריטריונים שקבעה עיריית תל אביב להשתתפות בהגרלה לדיור בר השגה בעיר  .1

 3שנים או  45הדורש שגילו של לפחות אחד הבגירים במשק הבית לא יעלה על  הגבלת גילקריטריון 

 4 וקריטריון מיצוי כושר השתכרות, שנים 12שבמשק הבית לפחות ילד אחד שגילו אינו עולה על שיש 

 5הם  – חודשים שקדמו למועד הקובע 36חודשים מתוך  18עבודה במשרה מלאה לפחות  הדורש

 6 .בשוויון ללא הצדקה קריטריונים הפוגעים

 7 רקע

 8שנים  5תקופה של עיריית ת"א יפו מקיימת הגרלות לדיור בר השגה בשכירות מוזלת ל .2

 9על פי פירוט העירייה . חברת עזרה וביצרון – 2באמצעות המשיבה ועושה כן , במתחמים שונים בעיר

 10ברחוב מיכאלנג'לו בשנת ; 2014התקיימו הגרלות בשכונות גני שפירא ויד אליהו בשנת  לתגובה( 8)ס' 

 11; במגדל מידטאון וברחוב 2017; במגדל מידטאון, ברחוב יסוד המעלה ובשכונת גני שפירא בשנת 2015

 12 וכן ההגרלה מושא העתירה דנן. ;2019יקטים שונים בשנת ; הגרלות בפרו2018וד המעלה בשנת יס

 13בשכונת  "ק העלייהשו"חדרים ומרפסת במתחם  3דירות בנות  33-בענייננו מדובר בהגרלה ל .3

 14)צמוד מדד(, הנמוכה ממחירי השוק. ההרשמה להגרלה נסגרה ₪  3,800בעלות חודשית של  נווה שאנן,

 15אחד השני סוגים שונים של תנאי זכאות, בהגרלה  .משתתפים 2,200-ונרשמו אליה כ 11.2.21ביום 

 16מועמדים העומדים בתנאי הזכאות למורים ולמורות  .למורים ולמורות והשני תנאי זכאות כלליים

 17 יקבלו עדיפות באכלוס הפרויקט, ורק לאחר מכן יבחנו המועמדים העומדים בתנאים הכללים.
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 1זוגות נשואים או/ לפרויקט רשאים להגיש מועמדות " בכל הנוגע לתנאי הזכאות הכלליים, .4

 2)להלן גם:  תנאי סף 6 הלהגרל ."ידועים בציבור עם או בלי ילדים או משפחה יחדנית

 3שנים  10שנים מתוך  4ותק של לפחות ( 2( העדר בעלות על דירה; )1, כדלקמן: )"(קריטריוניםה"

 4( גובה הון עצמי ₪4; ) 24,000-( הכנסה חודשית ברוטו למשק הבית של עד כ3) ;תל אביב כתושב

 5חודשים מתוך  18עבודה במשרה מלאה לפחות  – מיצוי כושר השתכרות( ₪5; ) 600,000ונכסים של עד 

 6חודשים שקדמו למועד הקובע. בכלל זה הובהר כי מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא רשאים  36

 7שנים  45לפחות אחד הבגירים במשק הבית גילו אינו עולה על  – קריטריון גיל( 6להשתתף בהגרלה; )

 8 שנים. 12על או שיש במשק הבית לפחות ילד אחד שגילו אינו עולה 

 9קביעת הקריטריונים, החל עוד בשנת להשגה בת"א והפרויקט הדיור בר קיומו של הרקע ל .5

 10ש העירייה, , אז הוקמה בהנחיית ראש העירייה ועדה לקידום דיור בהישג יד בראשותו של סגן רא2007

 11ניים כגון וירובעלי תפקידים ע חברים חברי מועצה היו . בוועדה"(הוועדה)להלן: " מר ארנון גלעדי

 12נציגי מהנדס העיר, מנהלת אגף תקציבים וכלכלה, מנהל אגף הכנסות בניה ופיתוח, מנהל אגף 

 13ת המשפטית לוועדה המקומית לתו"ב, שמאי הוועדה, מנהלת לשכת התאגידים הנכסים, היועצ

 14 .לעבודת המחקר כמתואר להלן( 4העירוניים ועוד )עמ' 

 15"סיכום ממצאים והמלצות" שנערך על ידי צוות הוגש לוועדה מסמך  2008דש יולי בחו .6

 16 ,ובינוי ערים בטכניון והמרכז לחקר העיר והאזור החוקרים ויועצים מהפקולטה לארכיטקטור

 17עבודת להלן: "לעיל ; נספח י"ח לתגובהלעתירה ו 2)נספח  בראשותה של ד"ר אמילי סילברמן

 18ניים לעידוד דיור כלים כלכליים ותכנוש המלצות ליצירת הייתה גיבו ת המחקרעבודמטרת . ("המחקר

 19לאחר ניתוח של מחירי השכירות בת"א המלצת הצוות המקצועי בעבודת המחקר  בהישג יד בת"א.

 20(. בכל 9)עמ' שנים  5בחוזה מתחדש לשנה עד למקסימום  הייתה, בין היתר, דיור בר השגה בהשכרה

 21ץ הצוות על הקריטריונים הבאים: הנוגע לקריטריונים לקביעת זכאות, לאחר דיון ובחינה, המלי

 22שנות ותק כתושבי ת"א; הכנסה של עד משכורת ממוצעת למשק בית; העדר בעלות על  3מינימום 

 23אחוז של כל פרויקט ישוריין למשפחות עם ילדים הלומדים במסגרות החינוך החובה דירה אחרת; ו"

 24דה לתכנון ארוך טווח, בהתאם יפו. האחוז הספציפי יוגדר על ידי היחי-או הטרום חובה באזור ת"א

 25 (.12" )עמ' לסוג הפרויקט ואזורו

 26שהיוו את הבסיס  אושרו בהנהלת העירייה הקריטריונים לדיור בר השגה 16.5.2011ביום  .7

 27יצוין כי חברות  .נספח א' לתגובה(לעתירה וכ 3פרוטוקול צורף כנספח ) לקריטריונים מושא העתירה

 28לא שומר על תמהיל  היותוהמועצה גב' זנדברג וגב' להבי העלו טענות נגד קריטריון הגיל ובכלל זה 

 29חברתי מגוון, במיוחד בת"א שבה יכולים להימצא אנשים מבוגרים ללא משפחות וכי מדובר 

 30כבר בשום קריטריון זה  45הובהר ע"י ראש העירייה כי "(. 23)עמ'  בקריטריון "מאד דיכוטומי, חוסם"

 31 (. 30לא זוג צעיר" )עמ' 
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 1: כדלקמןבוועדת הכספים של העירייה, ובין היתר  גם אושרו הקריטריונים 31.5.2011ביום  .8

 2( הכנסה חודשית ברוטו 3שנים ברציפות; ) 5( תושב תל אביב לפחות 2העדר בעלות על דירה; ) (1)

 3( גובה הון עצמי ונכסים עד ₪4(; ) 14,400-במשך )כ עלמשק הבית שאינה עולה על השכר הממוצ

 4עבודה במשרה מלאה  –מיצוי כושר השתכרות ( 5במקרה של פרויקט שכירות בר השגה; )₪  300,000

 5. משפחה יחדנית תחשב ממצה כושר השתכרות גם אם ראש בשלוש שנים קודם לפרסום ההגרלה

 6גילו של אחד הבגירים במשק  –הגבלת גיל ( 6; )המשפחה עובד במשרה חלקית או הכנסתו ממזונות

 7מ"ר יתווסף קריטריון  60של דירות העולות על  בפרויקטיםכמו כן נקבע כי  ;45הבית אינו עולה על 

 8חברת המועצה יעל בן יפת התנגדה יצוין כי שנים במועד ההגרלה;  12שלמועמד ילד בגיל עד 

 9ת, וראש העירייה הבהיר כי אין מדובר לקריטריונים שלדעת יגבילו אוכלוסיות חלשות מהתמודדו

 10 בדיור סוציאלי אלא בדיור בר השגה המיועד לטפל במעמד הביניים )עשירון שביעי ומטה(.

 11לענייננו הם בחינת  נים לקריטריונים, שהרלוונטיאישרה ועדת הכספים תיקו 16.6.2013ביום  .9

 12חודשים במשרה  24לפחות ע עבד המועמד בוכך שבשלוש שנים לפני המועד הק מיצוי כושר ההשתכרות

 13 יבחנו ככל הניתן בדומה לשכירים. , כשעובדים עצמאייםחודשי עבודה באופן רציף 12מלאה ומתוכם 

 14אושר שוב בישיבת ועדת הכספים עדכון הקריטריונים "באופן המרחיב את  8.7.2018ביום  .10

 15ולאחר בחינה  ות האחרונות...ר הניסיון שצבר הגרלקבוצת המועמדים הפוטנציאליים" וזאת "לאו

 16משך הוותק נקבעה הקלה ב ה,סה הגדלה במבחן ההכנבכלל זה נקבעשל הקריטריונים"  תמחודש

 17"במשק הבית ילד אשר גילו אינו  פיהלקריטריון הגיל הוספה החלופה להנדרש כתושב תל אביב וכן 

 18 ".שנים במועד הקובע 12עולה על 

 19. גב' להבי 8.7.2018אושר בישיבת המועצה פרוטוקול ועדת הכספים מיום  23.7.2018ביום  .11

 20בר  רהעובדה שמגבילים את הדיוקריטריון הגיל, כדלקמן: "הבעייתיות בהעלתה פעם נוספת את 

 21, דווקא 45מהווה אפליה בקריטריון הגיל. אני חושבת שגם אנשים שהם מעל לגיל  45השגה לעד גיל 

 22לשנות  .ו עדיין לדירה, זקוקים לתמיכה הזאת ולעזרה הזאת, ואני מבקשת..יעגהם, אם הם לא ה

 23והעיר כי . ראש העירייה הגיב לדברים ; נספח ה' לתגובה(38" )עמ' אותו כך שלא תהיה מגבלת הגיל

 24ים האלה בעיקר צריך לתת עזרה וכי נוסף הקריטריון החלופי של ילד עד נבגלל שבשהקריטריון נקבע 

 25 (. בסופו של דבר אושר פרוטוקול ועדת הכספים פה אחד וללא התנגדות.43)עמ'  12גיל 

 26הקריטריונים "באופן המרחיב נוסף של אושר בישיבת ועדת הכספים עדכון  24.7.2018ביום  .12

 27את קבוצת המועמדים הפוטנציאליים" כך שבנוגע למועמד סטודנט יבחן מיצוי כושר השתכרות 

 28לגבי משק בית ובו ילד מתחת לגיל כי חודשי עבודה ו 12של  עבודה במשרה מלאה ללא צורך ברציפות

 29 גם אישה בהריון תוכל לעמוד בהגדרה זו. 12

 30ובכלל זה הפחתת  המקל על תנאי הזכאות אושר בוועדת הכספים תיקון נוסף 21.1.2021ביום  .13

 ₪31  300,000-שנים לשנתיים, הגדלת ההון העצמי המקסימלי מ שלושתקופת התושבות בת"א מותק 

 32חודשי עבודה  18לפחות כך שידרשו  כרותתמיצוי כושר השושינוי הקריטריון של ₪,  600,000-ל
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 1 12ומתוכם  בשלוש שנים חודשים 24)במקום  במשרה מלאה בשלוש שנים שלפני המועד הקובע

 2ה הסתייגות מכך שלא שונו הקריטריונים ת(. חברת המועצה שולה קשת הביעברציפו חודשים

 3נספח ז' ) המתייחסים לגיל המתמודדים וכן מכך שמקבלי הבטחת הכנסה אינם רשאים להתמודד

 4שבה אושר  25.1.2021לפרוטוקול ישיבת המועצה מיום  26-27גם דברי גב' קשת בעמ'  ר'לתגובה; 

 5עירייה הבהיר כי בניגוד לדיור ציבורי . באותו דיון ראש הנספח ח' לתגובה –פרוטוקול ועדת הכספים 

 6מענה למצוקת דיור על רקע קושי כלכלי שדורש היקף משאבים גדול והאחריות  –שתכליתו סוציאלית 

 7רה על גיוון קהילתי מילקיומו היא על המדינה, דיור בר השגה מטרתו מתן מענה לאינטרס עירוני לש

 8ה מבוגרת מצד אחד ישת"א מאופיינת באוכלוסימכיוון לצמיחה אורבנית ולהתפתחות העיר. החיוני 

 9יה צעירה להשתקע בעיר ולגדל בה ילדים מצד שני, מטרת הפרויקט היא סיוע יובקושי של אוכלוס

 10הסתייגות  ((.29-30למשפחות צעירות ולצעירים לשם שמירה על גיוון גילאים וטיפוח דור ההמשך )עמ' 

 11 .3מול  14אושר ברוב של  , והפרוטוקול3מול  15גב' קשת נדחתה ברוב של 

 12בין מי מהעותרים לעירייה ובכללן הטענות העולות להגשת העתירה קדמו תכתובות שונות  .14

 13בדרישה לביטול ותיקון הקריטריונים  1.2.2021-ו 20.1.2021הימים מכתבי העותרים מ ')ר בעתירה זו

 14 3העותרת הגישו  2018יל אפרכי ב ,. עוד יצוין(7.2.2021מיום  יהםחה את טענותדוומכתב העירייה ה

 15 העתירה נדחתה בהסכמהנוספת עתירה נגד קריטריון הגיל. ביחד עם האגודה לזכויות האזרח ועותרת 

 16נוכח  ,בין היתר זאת, ,תוך שמירת טענות הצדדים לעניין קריטריון הגיל לאור המלצת בית המשפט,

 17 עתירה.הלא זכו הגישו הקשיים שצצו בעתירה בהינתן שהעותרות השתתפו בהגרלה ורק לאחר ש

 18בד בבד עם הגשת העתירה דנן, הגישו העותרים בקשה לצו ביניים לעכב את הליכי ההגרלה  .15

 19על מנת שלא לסכל את  לצו ביניים נעתרתי לבקשה 1.3.2021עד להכרעה בעתירה. לאחר דיון ביום 

 20 אפשרות העותרים להשתתף בהגרלה, ככל שהעתירה תתקבל. 

 21 הגיעה העת להכריע.

 22 טענות העותרים

 23משום שהם אם  ,גרים בת"א או גרו בה בעבר, והם אינם עומדים בקריטריונים 1-5העותרים  .16

 24אך עדיין קטינים  12-וילדיהם בני למעלה מ 45ואם משום שהם עברו את גיל  (1-2פנסיונרים )עותרים 

 25נים הנתקפים והתנגדה לקריטריו 2018היא חברת מועצת העירייה משנת  6(. העותרת 3-5)העותרות 

 26 היא עמותה הפועלת לקידום זכויות האדם בישראל. 7בעתירה והעותרת 

 27לטענת העותרים, קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות וקריטריון הגיל אינם רלוונטיים לשאלת  .17

 28היזקקות לדיור מוזל ומהווים אפליה אסורה על רקע גיל ואפליה עקיפה על רקע מוגבלות. נטען שאין 

 29שנים שיצדיק פסילתם של  45שנים ובין מי שגילו מעל  45-כל שוני רלוונטי בין מי שגילו מתחת ל

 30האחרונים מהשתתפות בהגרלה, וכן אין שוני רלוונטי בין מי שעובדים ובין מי שעברו את גיל העבודה 

 31 או שנבצר מהם לעבוד מחמת מוגבלות. 
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 1 קריטריון מיצוי כושר ההשתכרותאת  לשנות, וכן קריטריון הגילאת  לבטללפיכך, התבקש בעתירה 

 2שיאפשר לעותרים ודומיהם להשתתף בהגרלה כך שלא יחול על פנסיונרים ואנשים עם מוגבלות, מה 

 3 הצפויות לכלול אלפי דירות. –יות זו ובהגרלות עתיד

 4שמגבלות גיל עליון ומיצוי כושר השתכרות אינם מצויים בתבחינים שקבע המחוקק  ,נטען .18

 5שעל עבודת  ליו המליץ צוות המומחים מהטכניוןבהישג יד, לא נמנו בתנאי הזכאות ע רכמזכים בדיו

 6כזה ש, ואינם מהווים תנאי סף במודלים שונים לדיור בעיר המחקר שערך נבנה מערך הדיור בהישג יד

 7ותיקה  הלאוכלוסייעודיים של דיור מוזל יי פרויקטיםשמדינות רבות מקיימות  ,במדינות אחרות. נטען

 8 ד.ות אותם מתכניות לדיור בהישג יולאנשים עם מוגבלות, ובוודאי שאינן מדיר

 9כי מדיניות העירייה מפלה ומדירה פלח אוכלוסייה גדול ממשאב חיוני ויקר ערך הממומן מכספי  ,נטען

 10, פוגעת בזכות החוקתית לשוויון, נשענת על הכללות וסטריאוטיפים, וציבור רק בשל גילו ומוגבלויותי

 11 ,נטעןלוקה בגילנות וחוטאת לחובת העירייה לבסס החלטותיה על תשתית עובדתית מוצקה. 

 12משקפת את קהל היעד  ,שהמדיניות המעדיפה צעירים ובריאים על פני מבוגרים ובעלי מוגבלויות

 13והדימוי העירוני בו חפצה העירייה, אלא שהיא עיריית כל תושביה ונדרשת הצדקה מהותית למדיניות 

 14מוגבלויות המפלה. עוד נטען כי מדיניות זו משדרת מסר קשה ומשפיל לתושבים, לפיו מבוגרים ובעלי 

 15נטען כי אפליה מחמת גיל ומוגבלות היא אפליה  אינם רצויים בעיר, גם אם חיו בה שנים ארוכות.

 16אסורה המתבססת על מאפיין שלאדם אין שליטה עליו, וסוג אפליה זה לוקה במקרים רבים בתפיסות 

 17מוגנים בכל פי מושא האפליה. נטען כי גיל מהווה אחד מהקריטריונים הפיות מכלילות כלטריאוטיס

 18ח ואסורה מכוח הזכות החוקתית לשוויון ומכמוגבלות ה על רקע נטען שגם אפלידיני איסור אפליה. 

 19פלה בקביעת מהם אם העירייה לא התכוונה לתוצאה חקיקה מפורשת ופסיקת בתי המשפט, וכי ג

 20נטען כי משרד הבינוי והשיכון . עוד ההשתכרותתנאי הזכאות, זו התוצאה של קריטריון מיצוי כושר 

 21לדוגמה כולל בהגדרת מיצוי כושר השתכרות גם משקי בית בהם לאחד מבני הזוג נקבעה דרגת אי 

 22יית בעלי מוגבלויות, יש להציג ל ואפלגיכושר השתכרות. נטען כי על מנת להכשיר אפליה על רקע 

 23 ה.שוהדבר לא נע –הצדקות כבדות משקל 

 24דפוסי הדיור בדין ושיור בהישג יד, תנאי הזכאות כליתו של דהעותרים עמדו על מהותו ות .19

 25במדינות שונות בעולם, כשהם מתבססים על חוות דעת שניתנה על ידי הצוות המקצועי במרכז הגר 

 26 ,לעתירה 10למחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב )נספח 

 27דיור הוא זכות בסיסית החיונית לקיום בכבוד, ותכליותיו של  לשיטתם,. "(חוו"ד מרכז הגרלהלן: "

 28הצעת דיור מוזל ונאות לחסרי דירה בתנאים נוחים  דיור בר השגה נועדו להשיג מספר מטרות לרבות

 29יצירת תמהיל חברתי מגוון, מניעת דחיקת אוכלוסיות מהמרחב, שמירה על עובדים  מתנאי השוק,

 30הרכב האוכלוסייה בתל לטענת העותרים, על פי חיוניים ומיתון השפעות השליליות של משבר הדיור. 

 31העיר שוקקת צעירים, כמות , ההגירה אל העיר חיובית ואביב והמגמות שחלו בה בשנים האחרונות

 32ייה, ונתונים אלו מלמדים כי אין מצוקת צעירים ומשפחות עם ילדים בעיר ואין הילדים בה בעל

 33 ובעלי המוגבלות. םאינטרס לגיטימי להעדיף אוכלוסייה זו על פני אוכלוסיית המבוגרים, הפנסיונרי
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 1 טענות המשיבה

 2ממשי המצדיק דחיית העתירה על הסף  כי טענות העותרים לוקות בשיהוי ,העירייה טענה .20

 3, כשלקריטריון הגיל נוספה 2013-ו 2011. הקריטריונים נקבעו ואושרו בהחלטות משנת בלבד מטעם זה

 4ובקריטריון מיצוי כושר השתכרות בוצעה הקלה בלבד טרם עריכת  2018ופה מרחיבה בשנת לח

 5עתרו  2018כי בשנת  ,עוד נטען ההגרלה מושא העתירה בין היתר לאור השלכות משבר הקורונה.

 6נטען ( נגד הקריטריונים ועתירתן נדחתה. חמו-)גב' בן 3ויות האזרח( העותרת )האגודה לזכ 7העותרת 

 7ערכה העירייה מספר  , ואף לאחר שנדחתה העתירה הקודמת,כי בשנים מאז שאושרו תנאי הזכאות

 8כי שיהוי זה  ,נטען דן.צבאופן המצביע על ויתור של ממש מקולן של העותרות נדם אך  – הגרלות רב

 9כלוס הדירות שעומדות ריקות, וכי תנאי הזכאות יות צדדים שלישיים, הממתינים לאוכמשפיע גם על ז

 10 וסבירים ומכאן שאין פגיעה בשלטון החוק. עניינים

 11גופו של עניין טענה העירייה כי יש להבחין בין דיור סוציאלי מוזל הנמצא באחריות המדינה, ל .21

 12שגה המשמש ככלי בידי העירייה להשגת מטרותיה ובהתאם לצרכיה כפי שנקבעים ן דיור בר הלבי

 13ממעמד הביניים יא סיוע לצעירים ומשפחות בתחילת דרכן כי המטרה העירונית ה ,מעת לעת. נטען

 14נטען כי בעת קביעת תנאי הזכאות לראשונה, זיהתה העירייה שאוכלוסיית יעד זו נוטה להישאר בעיר. 

 15ביסוסה של המשפחה בעיר, באופן ילדים עדיין בגיל צעיר מאד, טרם כאשר הלעזוב את העיר 

 16משמעותי יותר מיתר קבוצות הגיל, והפנתה בעניין זה לנתוני "הגירה פנימית בין יישובים, לפי קבוצות 

 17גיל עיקריות" שנערכו על ידי המכרז למחקר כלכלי וחברתי בעירייה, על פיהם יש מאזן הגירה שלילי 

 30-18ובהתאמה יש עזיבה גם של קבוצת הגיל  0-4ובאופן משמעותי יותר בגילאי  0-14בגילאי  של ילדים

 19כי  ,נטען)נספח י"ז לתגובה(.  2019עד  2010, ונטען שהנתונים יציבים ודומים לנתונים בשנים 44

 20אוכלוסיית יעד זו מהווה גורם חיוני בהתפתחות העיר אך היא מתקשה בהתמודדות עם מחירי הדיור 

 21 עלול לפגוע בחוסן העירוני ובאפשרות העיר להמשיך ולהתפתח בעתיד.ש מהלכן עוזבת את העיר, ו

 22וטענה כי הם נקבעו לאחר  – כמפורט לעיל לקביעת הקריטריוניםהעובדתי רקע ת הפירטה אהעירייה 

 23דיונים רבים ומקיפים על ידי הוועדה המיוחדת לדיור בר השגה, וקדמה לכך עבודת מחקר מקיפה 

 24י נאוגורמים האמונים על התכנון האסטרטגי בעירייה. נטען כי ת חיצונייםערכה על ידי צוות יועצים שנ

 25לעריכת  האוצרהזכאות נקבעו בסמכות ואושרו כדין במוסדות העירייה, לרבות קבלת אישור משרד 

 26  .)נספח י"א לתגובה( ההגרלה מושא העתירה

 27, ולא דירות( 196)כיום מאוכלסות רק  כי הפרויקטים לדיור בר השגה בעיר מוגבלים בהיקפם ,נטען

 28ב ציבורי זה, אעדוף לשימוש במשיאין מנוס מיצירת תשמכאן לל בעיות הדיור, כיכולים לספק מענה ל

 29י הפרויקט אופתנאי הזכאות תואמים את כי  ,נטען במטרות העירוניות הדחופות ביותר. דשיתמק ךכ

 30שנים ולא כפתרון של קבע, תקופה קצרה שלאחריה צפוי  5ים להשכרה תחומת זמן של עד קטיכפרו

 31מצבם של המשתתפים בפרויקט להשתפר כגון עקב צבירת ניסיון תעסוקתי וקידום בעבודה. נטען 

 32 שנים. 10שבהסכמי העירייה מול היזמים, הדירות בפרויקט חוזרות ליזם לאחר 
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 1א יטען כי מדובר באבחנה סבירה ומותרת, כיוון שמטרת העירייה הלקריטריון הגיל, נ אשרב .22

 2לסייע למשפחות וצעירים ממעמד הביניים בתחילת דרכן להמשיך ולגור בעיר, קבוצה המהווה גורם 

 3כי לאוכלוסייה זו קיים קושי במציאת פתרונות דיור בר השגה לאור  ,משמעותי בחיי העיר. נטען

 4בשנים האחרונות, וכי קביעת הגיל נעשתה על בסיס המאפיינים העלייה הדרמטית במחירי הדיור 

 5מאוחר יותר ביחס לשאר חלקי  בשלביה הצעירה בת"א, שמקימה משפחה יהמיוחדים של האוכלוס

 6ה ללא הגבלה להשתתף בהגרל 12ים לילדים עד גיל חלופה המאפשרת להור נוספהכי  ,הארץ. עוד נטען

 7ן נטען כי כקט. כמו ואם כאמור לאופיו הזמני של הפרויתנטען כי קריטריון זה על גיל ההורה. 

 8בירושלים לדוגמה יקטים בערים אחרות, כך יל את גיל המשתתפים מצוי גם בפרוקריטריון המגב

 9 ינה על פי חוו"ד מומחי העותרים. ובוגם , ו41-גבילה את גיל המשתתפים להמ

 10נטען כי מדובר בקריטריון שלו הצדקה עניינית והוא  בנוגע לקריטריון מיצוי כושר ההשתכרות .23

 11מהווה אבחנה סבירה ומותרת כיוון שנועד לוודא כי הזוכים בהגרלה יוכלו לעמוד באופן שוטף 

 12אינו דיור סוציאלי וגובה שכר הדירה בו אינו  שהפרויקטבתשלומי שכר הדירה, וזאת לאור העובדה 

 13 בחודש. ₪  3,000-4,000-כ בסבסוד משמעותי, אלא מדובר בשכר דירה של

 14לנוכח כל האמור לעיל נטען כי הקריטריונים מהווים אבחנה מותרת בעלת הצדקה עניינית  .24

 15 וכי החלטות העירייה מצויות במתחם הסבירות ואין מקום להתערב בהן. 

 16בימים אלה בוחנת כי " וטענהבסופה של התגובה התייחסה העירייה להגרלות עתידיות  .25

 17צורך לערוך שינויים בתנאי הזכאות לפרוייקטי דיור בר השגה בקרקע עירונית, העירייה שוב את ה

 18לאחר השלמת בחינת הצרכים העירוניים לשנים הקרובות במסגרת קידום מדיניות דיור כלל 

 19ים צפויה להסתילתגובה(. נטען שעבודה מאומצת זו שנערכת בימים אלה בעירייה " 112" )ס' עירונית

 20נראה כי צפויים עדכונים משמעותיים בתנאי הזכאות  כאשר לאחריהבעוד מספר חודשים, 

 21 לתגובה(.  113" )ס' 2011העירונים, אשר כאמור חלף כעשור מאז קביעתם לראשונה בשנת 

 22 דיון והכרעה

 23 על דיור ציבורי ודיור בר השגה

 24ל עו ,נגזרת של הזכות לקיום בכבודחשיבותה של הזכות לקורת גג, שהיא  אודותמחלוקת אין  .26

 25ורים שבו יוכל לממש את פרטיותו ואת חיי המשפחה שלו ולחסות גצורך להבטיח לאדם מקום מה"

 26, 464( 4, פ"ד ס)עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר 366/03" )בג"ץ מפגעי מזג האוויר

 27( 4פ"ד נט) ישראל טויטו, יו"ר עמותת "ככר הלחם" נ' עיריית ירושלים, 3829/04עע"מ ; (2005) 480

 28 (.לפסק הדין 16(, בסעיף 2004) 779, 769

 29בין הדיור הציבורי המצוי באחריות  בענייננו, מצאתי לקבל את ההבחנה שעשתה העירייה .27

 30המשותף בין שניהם הוא קיומה עליו לקחה אחריות העירייה. , ובין דיור בר השגה על פי דין המדינה

 31יה חסרת יכולת וכלוסיות זכאיות, ובפרט לאוכלוסישל התערבות שלטונית על מנת לספק קורת גג לא
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 1עם זאת, . ה, ובכלל זה אספקה של דירת מגורים במחיר מפוקח הנמוך מתנאי השוקכלכלית גבוה

 2לצרכי עתירה זו אתמקד בשוני בין התכליות כשבין דיור ציבורי ובין דיור בר השגה, קיימים הבדלים 

 3 .באוכלוסיות הזכאיותן נגזר גם שוני קטים מההשונות בפרוי

 4מתן מענה למצוקת  –לתכלית סוציאלית מובהקת נועד " , לפחות כפי שנתפס בעת הזו,ציבוריהדיור ה

 5קלדרון  2414/17עע"מ " )יהחופשהדיור וסיוע למי שידם אינה משגת לרכוש או לשכור דירה בשוק 

 6. הדיור הציבורי ((13.02.2018) 3, פס' נ' חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות

 7נתנאל נ' חלמיש חברה  3351/13עע"מ ) "משמש מכשיר חשוב לצמצום מימדי העוני בישראל"

 8הזכאות , ((23.03.2014) 6, בפס' ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בת"א בע"מ

 9  על המדינה.ספקתו היא איות לוהאחרבו מוסדרת בחקיקה ראשית ובנהלי משרד השיכון 

 10ממחיר השוק, כוון במחיר הנמוך מדיור המשווק בדיור בר השגה או דיור בהישג יד )דב"י(, הוא "

 11" )אלון ובמטרה להגשים מטרות חברתיותבמטרה להביא לעלות דיור נגישה למשקי בית זכאים 

 12(. קרי לדיור א.ב. –; ההדגשה אינה במקור "(גילדין)להלן: " (2018) 26 ,השגה במשפט-דיור ברגילדין, 

 13לרוב גם את מעמד הביניים ולא רק  יםסיוע לזכאים הכוללהאחת,  –בר השגה מטרה כפולה 

 14מדור ", "יצירת תמהיל קהילתי"קידום תכליות חברתיות כגון  השנייהאוכלוסייה במצוקה כלכלית, ו

 301-15, 219-294ובפרט בעמ'  285-313בעמ' , גילדין) "שמירה על חיוניות עירונית", ו"לעובדי מפתח

 16 (.63, בעמ' גילדיןמקובל כי השלטון המקומי הוא הגורם המוביל ביצירת דיור בר השגה )(. 305

 17דיור ציבורי נועד להגשים את הזכות הבסיסית לקורת גג עבור אוכלוסיות שאם כן, בעוד  .28

 18, דיור בר השגה נועד בין היתר (288, בעמ' גילדין" )כמוצא אחרון לפני מגורים ברחוב" במצוקה

 19 אקונומי בינוני.-ומתאים גם לאוכלוסייה ממעמד סוציו שונות להגשמת מטרות עירוניות

 20 על סמכותה של העירייה לקבוע קריטריונים שיקדמו את מטרותיה העירוניות

 21 במסגרת דיור בר השגה, הרשות המקומית רשאית גם לקדם מטרות מקומיותכאמור לעיל,  .29

 22לקבוע . בהתאם, הרשות המקומית רשאית ביותר לא אחראית לספק דיור מוזל לנזקקיםהיא ו

 23רמה קריטריונים העוסקים במעבר ל , וזאתקריטריונים המעניקים עדיפות לאוכלוסיית יעד רלוונטית

 24לחוו"ד  2-4לעתירה; עמ'  31-ו 28ר' ס'  –על סמכות הזו  נדמה שאין מחלוקת) הכלכלית של משק הבית

 25מחקר ופיתוח מדיניות דיור הוגן  –לעתירה; ר' גם נייר המדיניות של מרכז הגר  10מרכז הגר נספח 

 26; 1"לקראת מערך כולל של דיור בהישג יד בישראל" )אוזכר בחוו"ד מרכז הגר שצורפה לעתירה, ה"ש 

 27י ביצירת דיור בהישג יד הינו קביעת תנאי סף חלק מהותכי ", שם צוין ("נייר המדיניותלהלן "

 28וקריטריונים לאוכלוסיית היעד, המבוססים על רמת הכנסה אך כוללים היבטים אחרים הנגזרים 

 29הן מהמאפיינים של מיזם ספציפי והן מהמדיניות העומדת מאחורי ההחלטה על קידומו של דיור 

 30 .("בהישג יד

 31היה אוכלוסיית היעד לפרויקט, מצויה בידי ת רה אילו תכליות לקדם, ובכלל זה מיהבחי .30

 32  על פי הדין ועקרונות המשפט המינהלי.הרשות המקומית, ובתנאי שהיא תעשה כן 



 
משפט לעניינים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מנהליים
  

 יפו ואח'-אביב-תלכהן ואח' נ' עיריית  19282-02-21 עת"מ
 
  
 

 16מתוך  9

 1כי על הפרויקט  גישההכי מצאתי קושי בחלק מטענות העותרים שבבסיסן, כך נדמה,  בהקשר זהאציין 

 2מומחי  סיכמובחוות דעת מרכז הגר, כך, . או לכלל האוכלוסייה לתכלית חברתית מסוימת להתאים

 OECD ,3-זכאות מקובלים ב כלליהם חריגים ביחס ל"כי תנאי הזכאות מושא העתירה  העותרים

 4אוכלוסיית שמדינות רבות מהוות  סיותוהתוצאה של קביעת תנאי זכאות אלה היא הדרה של אוכל

 5, מפרויקט הנתמכים על ידי קצבאותיעד ברור לדב"י כגון קשישים, מחוסרי עבודה או בעלי מוגבלות 

 6ספק רב אם מודל זכאות הכולל תנאים מסוג זה יכול לענות על התכליות דיור המיועד לכלל הציבור. 

 7 לחווה"ד(. 7)עמ'  "החברתיות ועל התפיסה החברתית שעומדות בבסיסו של מערך הדב"י

 8נסיבות ויות התכליות שברצון העירייה לקדם יכולות להיות תכליות מגוונות והן תל .31

 9 כמו גם כמות הדירות הקיימות לדיור בר השגה.הרכב האוכלוסייה בה, ו קונקרטיות כגון אופי העיר

 10. יש קושי לכלל הציבור", והיא גם לא עשתה כןהעירייה אינה חייבת להציע "פרויקט דיור המיועד 

 11לנסיבות המשפיעות על חוות דעת המשווה לנעשה במדינות אחרות מבלי להתייחס לגזור מסקנות מ

 12, כשעל פניו עולה כי המלאי התייחסה העירייה ואלינתון  – כמות הדירות קביעת אוכלוסיית היעד )כגון

 13. עוד ראוי לציין כי גם בחוות הדעת מצוין כי (בת"א מוגבל משמעותית מהקיים במדינות אחרות

 14לחוות הדעת; ר'  4לת )עמ' יעד מקוב ת" היא אוכלוסיימשפחות עם ילדים צעיריםאוכלוסייה של "

 15"קריטריונים המעניקים עדיפות לחווה"ד, המציע  1גם נייר המדיניות של מרכז הגר, ה"ש 

 16כגון זוגות עם ילדים או  עדיפות למעמד משפחתיכאלו הנותנים ", ובכלל זה "לאוכלוסיות מסוימות

 17שהכנסתם קבועה  , או קשישיםלגיל, כגון צעירים המתקשים לשכור דירהמשפחות חד הוריות, 

 18נוסח תקנות לקביעת "סל קריטריונים" ובכלל זה  מציע לנייר העמדה( וכן 20" )עמ' ונמוכה יחסית...

 19( גילו של מבקש 2")-" ובדרישת מיצוי כושר השתכרות( המבקש עומד 1)מופיעים התנאים הבאים: "

 20" עולה על גיל מסוים אינושהוא יחיד, או גילם של הבגירים במשק הבית, עולה על גיל מסוים או 

 21תנאי סף  מציעעליו מסתמכים העותרים כבעל מומחיות בנושא,  ,. קרי, גם מרכז הגר((65-66)עמ' 

 22ובמיצוי כושר השתכרות, ובתנאי שתנאים אלו מנומקים  מד משפחתיהעוסקים בגיל מקסימלי, במע

 23 מהדירות המיועדות לדיור בר השגה. 50%-ומוגבלים ל

 24האחרונה  –ה של הרשות המקומית ילנוכח אופיו של דיור בר השגה ולנוכח אופי אם כן, .32

 25ובלבד  ,הראשית לקבוע תנאי סף לקידום מטרה עירונית ובכלל זה העדפת אוכלוסיית יעד על פי צרכי

 26, , בסבירות ובמידתיותבהתאם לכללי המשפט המנהלי תפעלשבבחירת אוכלוסיית היעד העירייה 

 27 קת.בצורה הוגנת וצודו

 28 הנגועה באי שוויון ואופן בחינת החלטה על חובת הרשות המקומית לפעול בשוויון

 29אין מחלוקת כי על העירייה, כרשות ציבורית, לנהוג בשוויון והגינות ככלל, ובפרט כאשר היא  .33

 30רוזנברג נ' משרד הבינוי  5817/95רע"א כדירת מגורים ) מוגבלעוסקת בהקצאה של משאב ציבורי 

 31 986/05בג"ץ ; "(עניין רוזנברג)להלן: "לחוו"ד כב' השופט גולדברג  6, בס' (1995) 221( 1נ), והשיכון

 32 .("(עניין פלד)להלן: " (13.04.2005) לחוו"ד כב' השופט ריבלין 8-9, פס' יפו-פלד נ' עיריית תל אביב
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 1 45עד גיל  אוכלוסיית הצעיריםשכן הם מבחינים בין בענייננו, תנאי הסף פוגעים לכאורה בשוויון 

 2בין  מבחינים וכן ;יותר מבוגרים, ובין מבוגרים ומשפחות עם ילדים 12משפחות שלהן ילד עד גיל הו

 3בין אם מחמת יציאה לפנסיה או מוגבלות.  –מי שאינו מסוגל בין מי שמסוגל לעבוד במשרה מלאה ו

 4 הצדקה להבחנה נדרש לבחון האם קיימת פליה,אר תהווה לאח אחד עם זאת, לא כל הבחנה בין אדם

 5 .(7, בס' רוזנברג ענייןר' ) זו

 6 יש לבחון את פעולת העירייה?כיצד  .34

 7בתום לב, על נהלית צריכה לפעול בסמכות, בהליך תקין ולהפעיל את שיקול דעתה כידוע, הרשות המ

 8לת הפעהמחלוקת מתמקדת באופן בענייננו . ניים, בשוויון, בסבירות ובמידתיותיסוד שיקולים עניי

 9המשיבה טענה שעל בית המשפט לבחון האם ההחלטה בדבר קביעת הקריטריונים  .הדעתשיקול 

 10את השאלה רק במשקפי עילת העותרים טוענים כי אין לבחון לעומת זאת, מצויה במתחם הסבירות. 

 11חוק יסוד: כבוד האדם  את כיוון שמדיניות העירייה סותרת שורה של חוקים ובכלל זההסבירות, 

 12 לפרוטוקול הדיון(. 4-5ש'  3וחירותו )עמ' 

 13לנוכח אופי הזכויות שעל הפרק והעובדה שאינה במחלוקת כי תנאי הסף מובילים לתוצאה המפרה 

 14לא רק את עילת הסבירות )האיזון בין השיקולים  יש לבחוןאת השוויון )הגם שאולי יש לה הצדקה(, 

 15לא גם את עילת המידתיות )האיזון בין המטרה לאמצעי שנבחר שבבסיס ההחלטה המנהלית( א

 16 27-30, פס' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' עיריית ירושלים 1775/20עע"ם להשגתה( )ר' 

 17-ו 771 כרך ב משפט מנהליארז -דפנה ברק; (24.9.2020)לחוות דעתו של כב' המשנה לנשיאה מלצר 

 18להגנה על זכויות  במצבים הנוגעיםכי הגישה מקובלת עלי , במקרה דנן(. 8, פס' פלד; עניין (2010) 785

 19", המתבטא במרכיב האיזוןמיון ניכר "ד , בין עילת הסבירות לעילת המידתיות קייםאדם

 20'טכניקת' האיזון זהה בשני המקרים. על המאזן להעמיד על כף המאזניים את החשיבות כש"

 21. נראה היחסית שבמניעת הפגיעה בעיקרון האחר היחסית של השגת העיקרון האחד ואת החשיבות

 22לי כי אם איזון זה יופעל בהתנגשות בין החשיבות של תוספת התועלת בהגשמת מטרת החוק הפוגע 

 23לבין החשיבות של מניעת תוספת הפגיעה בזכות החוקתית, הרי דרכי החשיבה ותוצאותיה על פי 

 24לא אם כן,  (.(2010) 464-465 ידתיות במשפטמ אהרן ברק" )הסבירות ועל פי המידתיות תהיינה זהות

 25בסופו של דבר, התשובה לשאלה האם לפנינו אפליה או . בשאלת אופן הבחינהמצאתי מקום להאריך 

 26הבסיס העובדתי ששימש את העירייה בקבלת האחד, הבחנה מוצדקת, תלויה בבחינה של שני נתונים: 

 27, מנסורעניין כן ר' לעתירה;  49קבלת ההחלטה )ר' גם ס' האיזונים שבוצעו לצורך השני, ההחלטה ו

 28בית  לבריכת השחייה הציבורית,רשות יכנסו  בהחלטת הרשות המקומית כי רק תושבי אותה שעסק

 29המשפט העליון בחן האם התכליות שביקשה הרשות המקומית לקדם הן תכליות לגיטימיות, האם 

 30וראויה והאם נלקחו בחשבון מלוא השיקולים  ההחלטה התקבלה על בסיס תשתית עובדתית מספיקה

 31ע"א לדיון והאם מדובר במשאב מוגבל ) הרלוונטיים לעניין, ובכלל זה גם סוג המשאב הציבורי העומד

 32 .("(עניין מנסור)להלן: " (14.01.2021) מנסור נ' המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל 8956/17

 33 קריטריון הגיל
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 1הגבלת הגיל נועד להגשים את תכלית הפרויקט והיא שמירה על קריטריון לטענת העירייה,  .35

 2צעירים ומשפחות צעירות בעיר, לאחר שהעירייה זיהתה שאוכלוסייה זו נוטה לעזוב את העיר מצד 

 3אחד ושמדובר באוכלוסייה שיש רצון לשמרה לאור תרומתה לעיר והחשש שעזיבתה תפגע בחוסן 

 4ת הגירה בין ישובים לפי קבוצות גיל, שנה ומרכיב ההגירה העירייה הפנתה לטבלאו העירוני מצד שני.

 5 0-4ובמיוחד בגילאי  0-14"ז לתגובה(, מהן עולה כי יש נתוני הגירה שלילית בילדים בגילאי י)נספח 

 6 .30-44ובהתאמה נתוני הגירה שלילית בצעירים בגילאי 

 7פו בראי לשיטת העותרים, נתונים סטטיסטיים שמפרסמת העירייה ובהם "תל אביב י .36

 8כי אוכלוסיית העיר במגמת גידול המספרים" ושנתון סטטיסטי "עיקרי נתונים ומגמות", מלמדים 

 9לשנה בעיקר בשל ילודה, כי מספר משקי הבית עם ילדים בת"א נמצא במעמדת  1.6%-מתמיד של כ

 10( כי מאזן ההגירה לת"א חיובי )יותר אנשים עוברים לעיר 2011-2018ים שנב 26%-עלייה )גידול של כ

 11 העירייה כמו גם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עוד נטען כי נתונימאשר עוזבים אותה(. 

 12ה בויה הכללית וכן גיבעיר גבוה משיעורם באוכלוס 30-44 בקבוצת הגילמלמדים כי שיעור התושבים 

 13. לגישת העותרים מנתונים אלו עולה כי על אף יוקר המחיה בעיר, היא לבהשוואה ליתר ערי ישרא

 14שוקקת צעירים, כמות הילדים החיים בה במגמת עלייה וכמות התושבים בעיר גדלה בהתמדה. נטען 

 15שהעיר בתנופת בנייה של מוסדרות חינוך על מנת לעמוד בביקוש ואין קושי לאכלס בעיר גני ילדים 

 16ותרים, נתונים אלו סותרים את טענות העירייה כי העיר נמצאת ב"מצוקה" וכיתות בי"ס. לשיטת הע

 17של צעירים או משפחות עם ילדים ולכן יש אינטרס לגיטימי להעדיף אוכלוסייה זו, ואין הצדקה 

 18 למדיניות המבכרת צעירים ונוטשת את המבוגרים, הפנסיונרים ובעלי המוגבלות.

 19 .הנוטה לעזוב את העירכלוסייה קבוצת או ןכי משפחות צעירות ההשתכנעתי  .37

 20: 0-4גילאי ב)נספח ט"ז לתגובה(, מאזן הילדים בעיר הוא שלילי ) 2018לשנת  ע"פ טבלאות ההגירה

 15-21גילאי ביותר ילדים מאשר נכנסו;  837: עזבו 5-14גילאי ביותר ילדים מאשר נכנסו;  1,895עזבו 

 22יותר  16רק נכנסו : 30-34גילאי בעירים )יותר ילדים מאשר נכנסו(. וכך גם מאזן הצ 151: עזבו 19

 23יותר  2,061עזבו  :35-44גילאי ב ;המאזן היה שלילי 2018בשנים שקדמו לשנת , כשאנשים מאשר עזבו

 24יצוין כי על  . יותר אנשים מאשר עזבו( 4,768כנסו : נ25-29לגילאי  ; ראוי להשוותאנשים מאשר נכנסו

 25היא מגמה  30-44גילאי צעירים ב, מגמת ההגירה השלילית של ילדים ושל שצורפו פי הטבלאות

 26" )הדו"ח צורף 2020יפו בראי המספרים יולי  –אביב -בדו"ח "תל םהסטטיסטיי. ע"פ הנתונים נמשכת

 27אולם  33%בישראל הוא  0-17בגילאי עולה כי אחוז הילדים ירה(, לעת 38באמצעות קישורית בס' 

 28 רק אך בת"א הוא 79.1% הואתיים בישראל משקי הבית המשפחאחוז  כי, 21.1% רק הואבת"א 

 29 בלבד. 25.1%ובת"א על  44.3%על  עומד בישראל 18כי אחוז משקי בית עם ילדים עד גיל ו 58.3%

 30ייתכן שאמנם קיימת מגמת עלייה בשיעור משקי הבית עם ילדים בעיר כנטען ע"י ידי העותרים, אולם 

 31מאזן ההגירה של ילדים ומשפחות צעירות בעיר הוא עדיין שלילי שמגמה זו אינה סותרת את העובדה 

 32 ים בעיר הוא נמוך מהקיים בישראל.ואחוזי משקי הבית עם ילד
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 1על העירייה להוכיח מדוע יש אלא שאין די בכך שמדובר באוכלוסייה הנוטה לעזוב את העיר,  .38

 2 הצדקה להעדיף אוכלוסייה זו.

 3טענה ולא לטענה כי מדובר באוכלוסייה החשובה ל"חיוניות העיר", העירייה בכל הנוגע  .39

 4 לטענתם ר שכןנדמה שגם העותרים מבינים שמדובר באוכלוסייה המביאה תועלת לעי אמנם, .פירטה

 5עיריות רבות מעדיפות אוכלוסייה צעירה, בריאה, בעלת פוטנציאל השתכרות עתידי גבוה ודפוסי "

 6על פניו נדמה כי המטרה הציבורית של השארת כך גם, לעתירה(.  55" )ס' צריכה מגוונים ורחבי יד

 7רת בהקשר של צעירים ומשפחות עם ילדים בעיר לצורך שמירה על "חיוניות העיר" היא מטרה מוכ

 8ככלל, ערים מבקשות לשמר על חיוניותן דיור בר השגה. בספרו "דיור בר השגה", מתאר גילדין ש"

 9". על פי גילדין, מימוש התכלית וליצור קהילות תוססות ומלאות חיים המפיקות הון חברתי רב

 10. על פי גילדין, קליטה של אוכלוסייה צעירה ומתן עדיפות לתושבי העיר –מתאפיין בשני כלים מרכזיים 

 11כיוון שערך הקרקע במרכזי הערים עולה ונוצר חשש שמרכזי הערים ייהפכו למקומות שאנשים לא 

 12השגה לשיכון של צעירים בכלל ושל צעירים תושבי העיר -ערים יוצרות דיור בריכול לגור בהם, "

 13(; במסמך 303-305מ' " )גילדין, בעבפרט. ערים רבות בעולם נותנות עדיפות לצעירים בקבלת דיור מוזל

 14" של מרכז המחקר והמידע של השגה במדינות המפותחות ובישראל-מודלים שונים של דיור בר"

 15הפחתת (, מתוארות מטרות ציבוריות עיקריות של דיור בר השגה ובכלל זה "26.7.2011הכנסת )עדכון 

 16מטרת העיר להשאיר "" בערים שאיכות החיים בהן גבוהה ומחירי הדיור בהן עולים ונטל עלות הדיור

 17-בתוכה משפחות עם ילדים שאינן יכולות לעמוד ברמת מחירי הדיור. דוגמאות לערים כאלה: סן

 18 ונטויורק, לונדון ואוקספורד, פריס וליון, רומא ופירנצה, מדריד וברצלונה, טור-פרנסיסקו וניו

 19בחלק העוסק  303בעמ'  גילדין; המסמך מוזכר בספרו של 1, בטבלה מס' 4" )עמ' וונקובר, דבלין

 20" של כלי מדיניות לקידום תהליכי התחדשות עירונית(; במסמך "113ה"ש  –ב"חיוניות עירונית" 

 21" שהיו בעבר קריסת המרכזיים העירוניים( מתוארת "17.5.2011מרכז המחקר והמידע של הכנסת )

 22משיכת ן היתר, ב"מוקדי פעילות שוקקי חיים, והצורך בתהליכי התחדשות עירונית המתמקדות, בי

 23בחלק העוסק  303בעמ'  גילדין" )המסמך מוזכר בספרו של אוכלוסיה צעירה ואמידה למרכזי הערים

 24תל אביב (; ר' גם עבודת המחקר עליה התבססה העירייה, שם מצוין כי 112ה"ש  –ב"חיוניות עירונית" 

 25לצורך כך חיוניים ומתפקדת כמנוע הכלכלי של המדינה וכמרכז התרבות וההשכלה הגבוהה שלה "

 26עם זאת,  ".הצעירים בתחילת הקריירה, העובדים וגם גרים בעיר, ומקנים לה מידה רבה של חיוניות

 27 העדר הפירוט העובדתי מצד העירייה בעניין זה פועל לחובתה, כמפורט להלן.

 28החלטת העירייה מביאה להדרה מוחלטת של  זאת ועוד, גם אם מדובר באוכלוסייה חיונית, .40

 29לא מצאתי שהחלטת העירייה התבססה על תשתית עובדתית מתאימה או . ית המבוגריםאוכלוסי

 30 שנשקלו מלוא השיקולים הרלוונטיים לעניין, תוך מתן משקל מתאים לכל שיקול.

 31נדמה כי מלכתחילה הוגדרה אוכלוסיית הצעירים כאוכלוסיית היעד, ולא ניתן דין וחשבון  ראשית,

 32או מול קיום דיור  אחרותיעד אוכלוסייה זו כאוכלוסיית יעד אל מול אוכלוסיות  להשוואה ביןק ספמ

 33בישיבת ההנהלה במסגרת הצגת הדברים ע"י מר גלעדי, סגן ראש העיר, . בר השגה לכל האוכלוסייה
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 1התחלנו לזהות את הבעייתיות והריחוק של הובאו הדברים הבאים: "שדנה בקריטריונים לראשונה, 

 2; ר' גם א' לתגובהלפרוטוקול נספח  5" )עמ' ירים ולזוגות צעירים בתל אביב...ר לצעהשגת פתרון דיו

 3העוסקים בכך שמדובר בדיור לזוגות  – 16והגב' שר שלום בעמ'  29-30ראש העירייה מר חולדאי בעמ' 

 4 תםנקודת המוצא לקביעת הקריטריונים הייתה התאמ אם כן, (.צעירים ולכן הגבלת הגיל מוצדקת

 5בעת קביעת ביצעה העירייה ניתן לדעת מה האיזון שלא , אולם בעיר של הותרת זוגות צעיריםלתכלית 

 6הדברים מקבלים  .של העיר הבלעדיתאוכלוסיית היעד, ולא ברור מדוע למעשה זו אוכלוסיית היעד 

 7משנה תוקף מקום בו כאמור לעיל, שאלת החיוניות של אוכלוסייה זו, הגם שלכאורה הוא מובן מאליו, 

 8יודגש  .הושפעה העיר מעזיבת הצעירים , אם בכלל,כיצד –ולדוגמה ה בנתונים מצד העירייה תלא גוב

 9וגני הילדים ובתי  ,יריםכי לטענת העותרים, על אף הנתונים הסטטיסטיים, העיר לא ב"מצוקה" לצע

 10הגם שבמידה + נתוני ההגירה שליליים )45אי על פי נתוני העירייה גם בגיל –מכיוון אחר  הספר מלאים.

 11 .לעיר או פחות חיוניים+ אינם "חיוניים" 45כלל לא הובהר מדוע בני , אך (; נספח י"ז לתגובהפחותה

 12ם להצלחת הפרויקט ולהשגת התכלית, כמו יצוין בהקשר זה כי לא מצאתי בטענות העירייה מדדי עוד

 13 ב.לדוגמה מה הרכב האוכלוסייה האידאלי בעיני פרנסי העיר, כמות הילדים "המספקת" וכיו"

 14הגם שיש קשר רציונלי בין קריטריון הגיל למטרה של שמירת אוכלוסיית הצעירים בעיר, לא שנית, 

 15אחוז מסוים מהדירות רק הקצאה של  –)כמו לדוגמה ברור האם יש חלופות אחרות פוגעניות פחות 

 16המיועדים  נפרדים פרויקטים קיוםו לדברי ב"כ העותרים( א 2-3ש'  4בכל פרויקט לצעירים )עמ' 

 17 50%; השווה גם לנייר המדיניות של מרכז הגר המציע הגבלה של לעתירה( 58לאוכלוסיות אחרות )ס' 

 18 רים בעיר גוברת על התוצאה המפלההאם החשיבות של הותרת הצעי, ו(מהדירות לאוכלוסיות יעד

 19ידוע מה המשקל שניתן לה אל מול  אלצעירים כלל לא הובהרה די צרכה, ו)כאמור, חשיבות הותרת ה

 20כך גם הדעת נותנת כי לשכונות שונות בעיר יש צרכים שונים ובכלל זה הרכב אוכלוסייה . התוצאה(

 21מוצדק להעדיף לא ברור האם יר כולה ואלא רק בע שונה, אך העירייה לא סיפקה פילוח בין שכונות

 22כך גם, לטענת העותרים, תנאי הזכאות מראש  .קטים הגם שמדובר בשכונות שונותהפרויבכל  צעירים

 23שיעור נמוך יותר בקרב מבוגרים העומדים בקריטריונים כיוון שיש צעירה ) הלאוכלוסיימכוונים 

 24ברור האם שיקול זה נלקח בחשבון בעת ההגבלה לא וון העדר הון והעדר בעלות על דירה(, כג הכלכליים

 25 .המוחלטת על גיל המשתתפים

 26הדברים מקבלים משנה תוקף מקום בו עבודת המחקר עליה התבססה העירייה לא המליצה על הגבלת 

 27אחוז של כל פרויקט ישוריין למשפחות עם ילדים הלומדים במסגרות החינוך גיל, אלא הומלץ כי "

 28יפו. האחוז הספציפי יוגדר על ידי היחידה לתכנון ארוך טווח, -זור ת"אהחובה או הטרום חובה בא

 29אין מדובר באחוז מסוים מתוך פרויקט או באחוז כאמור בענייננו,  ".בהתאם לסוג הפרויקט ואזורו

 30תנאי הסף המגבילים את גיל המשתתפים  – ים בעיר, ואין הבחנה בין האזוריםקטמסוים מכלל הפרוי

 31  בכלל הפרויקטים שפורסמו עד כה.מוחלים באופן גורף 

 32של  מוחלטתנתונים המצדיקים הרחקה  שהעירייה הציגהלא השתכנעתי לסיכום נקודה זו,  .41

 33 אוכלוסיות מבוגרות מדיור בר השגה.
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 1 יצוי כושר השתכרותמ

 2יצוין כי בכל הנוגע לקריטריון זה, העותרים לא מבקשים לבטלו, אלא להוסיף לו חריג  .42

 3 ובעלי מוגבלויות שלא יכולים לעבוד במשרה מלאה להשתתף בהגרלה. שיאפשר גם לפנסיונרים

 4קריטריון של מיצוי כושר ההשתכרות נולד מטעמים פרקטיים בהינתן לטענת העירייה,  .43

 5עוד  ויש צורך להוכיח אפשרות תשלום.₪  4,000-עדיין עומדים על כהחודשית שמחירי השכירות 

 6 2011המקצועי בפרוטוקול הדיון בהנהלת העירייה בשנת הפנתה העירייה לדברי גב' שר שלום מהצוות 

 7 .לעצמוולכך שלתפיסת העירייה יש לעזור למי שרוצה לעזור 

 8מצאתי כי אין בנימוקי העירייה הצדקה מספקת לתוצאה המפלה כלפי פנסיונרים ובעלי  .44

 9כך שנימוק זה  על, נדמה שגם העירייה אינה חולקת "לעזרה למי שעוזר לעצמו"בכל הנוגע  .תמוגבלויו

 10בכל הנוגע להוכחת אפשרות  .לא נטען כלל בתגובה אכן והדבר אינו חל על פנסיונרים ובעלי מוגבלויות

 11עיינתי בתגובת העירייה ולא מצאתי כל הסבר מדוע לא ניתן לאפשר לפנסיונרים תשלום שכר הדירה, 

 12קצבה הבאמצעות ון ובעלי מוגבלויות להוכיח את אפשרות תשלום השכירות באמצעים אחרים, כג

 13)ר' לדוגמה  או באמצעות תנאי אחר אותו תקבע העירייה באמצעות הפקדת ערבות המשולמת להם,

 14ממצה כושר השתכרות גם אם הקריטריון שנקבע במקור שמאפשר למשפחה יחידנית להיחשב כ"

 15נדמה למעשה, ( נספח ב' לתגובה, "ראש המשפחה עובד במשרה חלקית או הכנסתו ממזונות

 16וכיח יכולת תשלום דמי השכירות ממי שאינו מסוגל לעבוד במשרה מלאה אך עומד שרות להשהאפ

 17הצגת הקריטריון לראשונה בישיבת ההנהלה )ר' ולא נדונה בעירייה כלל לא עלתה ביתר הקריטריונים 

 18צבה תלוית הכנסה רק ממי שמקבל ק, שם התייחסה גב' שר שלום למניעת ההשתתפות 2011 בשנת

 19להבדיל מקצבאות אחרות כמו קצבת נכות או קצבאות שאינן תלויות כי זאת "ואף הבהירה 

 20, ובהקשר זה ראוי לציין כי תנאי הזכאות לאוכלוסיית המורים לנספח א' לתגובה(( 18")עמ' הכנסה

 21 .לפחות 60%כוללים היקף משרה של 

 22מוצדק על גם בנוגע לקריטריון זה לא הצליחה העירייה להוכיח כי מדובר בקריטריון מכאן,  .45

 23 אף התוצאה המפלה.

 24 שיהוי

 25, כיוון לטענת העירייה הגשת העתירה לוקה בשיהוי המצדיק את דחייתה על הסףכאמור,  .46

 26המאפשרת גם למשק בית ובו ילד עד  2018, עם הקלה בשנת 2011כבר בשנת  נקבעקריטריון הגיל ש

 27וקריטריון מיצוי כושר השתכרות )דרישה למשרה  שתתף בהגרלה ללא הגבלת גיל ההורה,לה 12גיל 

 28אושרו הקלות במשך הזמן  2021נת ושוב בש 2013, כשבשנת 2011מלאה( נקבע גם הוא כבר בשנת 

 29מאז ו, 2018זאת ועוד, עתירה נגד קריטריון הגיל הוגשה כבר בשנת  לעבודה במשרה מלאה. הנדרש

 30יטריונים; לטענת העותרים, נוצרת עילת קרה לגביפורסמו מספר מכרזים ולא הועלתה כל טענה 

 31 . ומכאן העתירה אינה לוקה בשיהוי תקיפה כל פעם שיש הגרלה חדשה
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 1בנסיבות, מבלי להכריע בשאלה האם אמנם קיימת עילת תקיפה חדשה בכל הגרלה, מצאתי  .47

 2ממילא אין מקום לדחות את  גם אם יתקבלו טענות העירייה לשיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי, כי

 3עוצמת הפגיעה כלפי ציבור נרחב של תושבי העיר והעתירה על הסף מהטעם שמדובר בטענות הפליה 

 4 .גם אם קיים שיהוי בהגשת העתירה בעתירה היא כזו המצדיקה דיוןבשלטון החוק הנדונה 

 5 הגרלה מושא העתירהההחזרת הדיון לעירייה והמשך  –התוצאה 

 6מצאתי שאין מקום להתערב בהגרלה ויש להמשיכה  מושא העתירה,בכל הנוגע להגרלה  .48

 7כשלמורים  -מציעים  2,200וכבר ניגשו אליה בלבד דירות  33-כסדרה. ראשית, מדובר בהגרלה ל

 8ולמורות עדיפות על פני יתר המציעים. בנסיבות אלו מקום בו הסיכוי לזכות בהגרלה הוא נמוך יחסית, 

 9בעיכוב נוסף וכן רית בעלויות עריכת הגרלה מחודשת אין הצדקה לנזק שעלול להיגרם לקופה הציבו

 10, כמפורט לעיל מדובר בקריטריונים שנקבעו זה מכבר וכבר קוימו על פיהן נית; שיקטשל אכלוס הפרו

 11חלטה האם להורות על וגם לכך יש לתת משקל בהושתיקה של העותרים, בידיעה  –הגרלות בעבר 

 12שברשות  פרה חמורה לאור מלאי הדירות המוגבלביטול ההגרלה; שלישית, לא מצאתי שמדובר בה

 13 העירייה והאופן בו נקבעו הקריטריון כמפורט לעיל והלן. 

 14ה העירייה בהחלטתה לבחון מחדש את הצורך לערוך עשתטוב בכל הנוגע להגרלות עתידיות,  .49

 15 לתגובה(. 112-113שיניים בתנאי הזכאות )ס' 

 16בה אושרו  2011הפרוטוקול מישיבת ההנהלה בשנת  עיינתי היטב בכלל החומר שהונח בפניי, ומקריאת

 17בהקדם האפשרי ותחת המגבלות  להוציא לפועל טובלראשונה תנאי הסף, התרשמתי שהיה רצון 

 18ידעה העירייה בעשותה כן תושבי העיר.  דיור בר השגה בעיר על מנת להיטיב עם הקיימות

 19 "טוב שאפשר לייצר בשלב הזה שהקריטריונים האלה לא מושלמים, אבל אנחנו בטוחים שזה הכי"

 20לקבל את ולכן גם הציע ראש העיר " נספח א' לתגובה( 11)דברי גב' שר שלום מהצוות המקצועי, בעמ' 

 21שמשהו שצפינו לא בדיוק  –, להתקדם קדימה... אין לי ספק שעוד נמצא כנראה בחיים AS ISזה 

 22לחוו"ד כב' השופט גולדברג  10, בס' וזנברגעניין ר ר' לעניין זה)(. 31" )עמ' יצא לנו בדיוק כמו שרצינו

 23 המצדיק העדפה של תושבי המקום בהינתן האלטרנטיבה כי הפרויקט לא יצא כלל אל הפועל(. –

 24נציגי הציבור מ חלק הזמנים השתנו, מאגר הנתונים שבידי העירייה התרחב, שנים, 10חלפו אלא ש

 25בפני  בבירור של הקריטריונים מונחות כעתהתחלפו, וטענות על תוצאות בלתי צפויות ולא רצוניות 

 26מדיניות העירייה כבר לא עוסקת רק במאות ספורות של יחידות דיור, אלא באלפי זאת ועוד,  העירייה.

 27 (.13-14ש'  3עמ'  –דירות לטענת המשיבה  2,760 ;6ש'  3עמ'  –דירות לטענת העותרים  10,000) דירות

 28תנאי הסף בשים לב למכלול השיקולים  על העירייה לשקול מחדש את בנסיבות אלה .50

 29 הרלוונטיים לעניין, ובכלל זה ההדרה המוחלטת מהגרלות של קבוצות העותרים )פנסיונרים, מבוגרים

 30 יות(.וובעלי מוגבל 12עם ילדים מעל גיל ו 45מעל גיל 

 31 סוף דבר
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 1מבוטל יקט "שוק העלייה". צו הביניים שניתן בפרו העתירה נדחית בכל הנוגע למכרז הנוכחי .51

 2 והעירייה רשאית להמשיך את ביצוע ההגרלה ללא צורך בשינוי תנאי הזכאות.

 3העירייה תשקול מחדש את תנאי הסף כשהיא לוקחת בחשבון בכל הנוגע להגרלות עתידיות,  .52

 4רשמתי לפניי טענות העירייה כי מדובר במסגרת שיקוליה את הטענות שעלו בעתירה ובהחלטה דנן. 

 5  בעוד מספר חודשים. בעבודה שצפויה להסתיים

 6 בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .53

 7 

 8 

 9 , בהעדר הצדדים.2021אפריל  04, כ"ב ניסן תשפ"אניתן היום,  

          10 

 11 

 12 

 13 

 14 


