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 החלטה

 1 

 2לפני בקשת העותרים למתן צו ביניים לעיכוב הליכי ההגרלה לדיור בר השגה במתחם שוק  .1

 3 יפו. -העלייה בתל אביב

 4 רקע

 5שנים במתחמים  5-עיריית ת"א יפו מקיימת הגרלות לדיור בר השגה בשכירות מוזלת ל .2

 6העלייה חדרים ומרפסת במתחם שוק  3דירות בנות  33-שונים בעיר. בענייננו מדובר בהגרלה ל

 7)צמוד מדד(, הנמוכה ממחירי השוק. ההרשמה להגרלה נסגרה ביום ₪  3,800בעלות חודשית של 

 8המועד הקבוע לביצוע ההגרלה, לאחר דחיות שנעשו  משתתפים. 2,200-ונרשמו אליה כ 11.2.21

 9 .3.3.2021לאור העתירה דנן, הוא יום 

 10( 2( העדר בעלות על דירה; )1כדלקמן: ) תנאי סף, 6-על מנת להשתתף בהגרלה יש לעמוד ב .3

 11( גובה הון עצמי ₪4; ) 24,000-( הכנסה חודשית ברוטו למשק הבית של עד כ3תושבות בתל אביב )

 12חודשים  18עבודה במשרה מלאה לפחות  –( מיצוי כושר השתכרות ₪5; ) 600,000ונכסים של עד 

 13באות הבטחת הכנסה חודשים שקדמו למועד הקובע. בכלל זה גם הובהר כי מקבלי קצ 36מתוך 

 14לפחות אחד הבגירים במשק הבית גילו אינו עולה  –( קריטריון גיל 6לא רשאים להשתתף בהגרלה; )

 15 שנים. 12שנים או שיש במשק הבית לפחות ילד אחד שגילו אינו עולה על  45על 
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 1, בהתבסס על עבודת מחקר מקיפה מגורמים חיצוניים, והם 2011תנאי הסף נקבעו בשנת  .4

 2הוספה לקריטריון הגיל החלופה לפיה כל הורה לילד עד  2018. בכלל זה בשנת פעם לפעםעודכנו מ

 3אישרה מועצת העיר הקלות  25.1.21. ביום גילו של ההורה הגבלתעומד בתנאי הסף, ללא  12גיל 

 4ובכלל זה הארכת פרק הזמן לבחינת מיצוי כושר השתכרות,  –בתנאי הסף נוספות מסוימות 

 5 התושבות והעלאת תקרת גובה ההון העצמי והנכסים.הפחתה בדרישת משך 

 6אינם רלוונטיים  לטענת העותרים, קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות וקריטריון הגיל .5

 7לשאלת היזקקות לדיור מוזל ומהווים אפליה אסורה על רקע גיל ואפליה עקיפה על רקע מוגבלות. 

 8שנים שיצדיק  45ם ובין מי שגילו מעל שני 45-נטען שאין כל שוני רלוונטי בין מי שגילו מתחת ל

 9פסילתם של האחרונים מהשתתפות בהגרלה, וכן אין שוני רלוונטי בין מי שעובדים ובין מי שעברו 

 10 את גיל העבודה או שנבצר מהם לעבוד מחמת מוגבלות. 

 11לפיכך, התבקש בעתירה לבטל את קריטריון הגיל, וכן לשנות את קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות 

 12כך שלא יחול על פנסיונרים ואנשים עם מוגבלות, מה שיאפשר לעותרים ודומיהם להשתתף 

 13 הצפויות לכלול אלפי דירות.  –בהגרלה זו ובהגרלות עתידיות 

 14 הבקשה לצו ביניים

 15ה סיכויים להתקבל. נטען שמדיניות העירייה היא מדיניות מפלה העותרים טענו כי לעתיר .6

 16המבכרת אוכלוסיה צעירה ובריאה על פני אוכלוסיה מבוגרת ובעלת מוגבלות, ללא כל תשתית 

 17( בת"א הוא הגבוה 30-44עובדתית מתאימה. בכלל זה נטען כי שיעור אוכלוסיית היעד )צעירים בני 

 18בעיר נמצא במגמת עליה. נטען כי לשני  18עם ילדים עד גיל  בכל ערי ישראל וכי מספר משקי הבית

 19התנאים הנתקפים בעתירה אין זכר בתנאים שקבע המחוקק לדיור בר השגה, הם לא חלק 

 20כניות דומות בעולם. יות העירייה והם אינם מאפיינים תמהמלצות המומחים עליהם נבנתה מדינ

 21עת לקריטריונים המפלים או להציב תשתית נטען שהעירייה לא השכילה להציג הסבר מניח את הד

 22כלוסיה עבר לרצונה המובן "למשוך" אליה אועובדתית מבוססת המצדיקה הפליה כאמור, מ

 23חלוקת משאב נדיר כמו דיור ומתן הטבות כלכליות רצון שאינו מצדיק  –צעירה, חזקה ויצרנית 

 24 משמעותיות לאוכלוסייה מסוימת תוך הדרת האוכלוסייה המבוגרת.

 25נתן צו ביניים, תסוכל האפשרות של ינטען כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם. נטען שאם לא י עוד

 26העותרים להשתתף בהגרלה הנוכחית, ואין לדעת מתי יפתחו הגרלות מתאימות נוספות. נטען 

 27בין היתר חסכון בשכר דירה  –שעבור העותרים זכייה בהגרלה עשויה להוות נקודת מפנה בחייהם 

 28( 3(, שדרוג מדירה ישנה עם תשתיות רעועות )העותרת 1-2ת חייהם )העותרים נוהמכלה את חסכו

 29או חזרה לעיר אותה נאלצו לעזוב בשל מחירי השכירות על אף שגרו בה מרבית חייהן ובתן גדלה 

 30(. נטען כי הקריטריונים המפלים מדירים את העותרים מההגרלה 4-5והתחנכה בה )העותרות 
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 1ומשפילה, הלוקה בגילנות ומתייגת אותם כציבור לא רצוי בעיר; מנגד ופוגעים בהם, פגיעה קשה 

 2נטען שלעירייה לא יגרם נזק גדול מדחייה של ביצוע ההגרלה. בהקשר זה נטען כי בתחילה הדירות 

 3 יועדו למורים, וההגרלה דנן נולדה רק לאחר שמחצית מהדירות לא אוכלסו.

 4קביעת הקריטריונים נעשתה בסמכות ובסבירות, וכי יש טעמים ענייניים העירייה טענה כי  .7

 5המצוי  –ומוצדקים לאבחנות שהקריטריונים יוצרים. נטען כי אין מדובר בדיור ציבורי סוציאלי 

 6שנים, ונועד לסייע  5-בטיפול המדינה, כי אם בפרויקט דיור בר השגה, המוגבל בתוקפו ל

 7עוזבת את העיר משום שהיא מתקשה להתמודד עם מחירי  שהעירייה מצאה שהיא הלאוכלוסיי

 8שנערכו על  וזאת בהתבסס על נתוני "הגירה פנימית בין יישובים, לפי קבוצות גיל עיקריות" הדיור

 9העיר ועזיבתה  תבהתפתחוהמהווה גורם חיוני  הבאוכלוסיי, וכי מדובר ידי מרכז המחקר בעירייה

 10  עלולה לפגוע בחוסנה של העיר.

 11מקיפה ומאומצת עם צוות  לא נקבעו כלאחר יד אלא לאחר עבודת מחקרי תנאי הזכאות נטען כ

 12בעירייה ואישור התנאים במוסדות הנדרשים הן בוועדת  יסודייםרב תחומי של יועצים, דיונים 

 13יקט לא נועד לספק מענה לבעיות הדיור בעיר וכי מדובר נטען שהפרו הכספים והן במועצת העיר.

 14מצם ואין מנוס מיצירת תיעדוף וגיבוש קריטריונים המתמקדים במטרות במספר דירות מצו

 15נטען כי  , לרבות החלופה של גיל הילד,בכל הנוגע לקריטריון הגיל העירוניות הדחופות ביותר.

 16לסייע לצעירים מדובר בקריטריון שנדון ארוכות והוא תואם את מטרות העירייה לדיור בר השגה 

 17ילת דרכן להמשיך לגור בעיר, במטרה לייצר תמהיל מגוון של ומשפחות ממעמד הביניים בתח

 18אוכלוסייה ולאור נטיית קבוצה זו, החיונית לעיר, לעזוב את העיר בשל יוקר המחייה. נטען 

 19שנים בלבד  5פרויקטים לשכירות לתקופה תחומה של  – רויקטשקריטריון הגיל תואם לאופי הפ

 20. עוד נטען כי קיים קריטריון פתרון דיור ארוך טווחשלאחריה צפוי מצבו של הדייר להשתפר, ולא 

 21נטען כי מדובר באבחנה סבירה ומותרת. בכל הנוגע ירושלים, בספרד ובווינה. מכאן דומה ב

 22מיצוי כושר ההשתכרות, נטען כי מדובר בתנאי שנועד להבטיח שהזוכים בהגרלה יוכלו לקריטריון 

 23לחודש. בהקשר זה הפנתה העירייה ₪  3,000-4,000-לעמוד בתשלומי השכירות שגובהם כ

 24שם נדון הקריטריון ונאמר, בין היתר, כי "אנו  16.5.2011לפרוטוקול ישיבת ההנהלה מתאריך 

 25רואים חשיבות גדולה בלעזור למי שעוזר לעצמו". והובהר כי אין בקריטריון זה כדי לפגוע 

 26ריטריון זה יש הצדקה לפיכך נטען כי גם לק באפשרות ההשתתפות של מי שזכאי לקצבת נכות.

 27ו שכל קצבה אחרת שאינה הבטחת נאמרב"כ העירייה כי " הוסיפהבדיון בפניי  עניינית והוא סביר.

 28 (.13-14ש'  2" )עמ' משהו שיישקל אה.. היסהכנ

 29אנשים נרשמו להגרלה,  2,200-בכל הנוגע למאזן הנוחות נטען כי הרישום להגרלה הסתיים, כ

 30כלוס משמעו איבוד משאב יקר הנמצא ת לאכלוס. נטען שעיכוב האת מוכנווהדירות עומדות ריקו

 31בחוסר אדיר ויכול לשמש את תושבי העיר. עוד נטען כי העיכוב יגרום לנזק אדיר לעירייה, 
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 1קט, בפרסומים ובהכנת ההגרלה, וכן יגרום נזק בים רבים בהקמת הפרוישהשקיעה משא

 2 תרים, ככל שקיים, ניתן לכימות כספי. למשתתפים בהגרלה. לעומת זאת נטען כי הנזק של העו

 3, ולגבי 2013ובשנת  2011לשיהוי. נטען כי הקריטריונים נקבעו כבר בשנת עוד העירייה טענה 

 4ללא  12כך שנוספה לו החלופה של הורות לילד עד גיל  2018קריטריון הגיל הוא הורחב בשנת 

 5, בעתירה 7יות האזרח, היא העותרת עתרה האגודה לזכו 2018. עוד נטען כי בשנת הגבלת גיל ההורה

 6דומה שנדחתה, וכי לאחר מכן בוצעו הגרלות נוספות על בסיס אותם תנאי הסף ולא הוגשה כל 

 7 עתירה בגינן.

 8בימים אלו בוחנת העירייה את הצורך לערוך  –הגרלות עתידיות בכל הקשור עם עוד נטען כי 

 9ה פוי, עבודה הצלשנים הקרובות העירונייםשינויים בתנאי הזכאות, לאחר השלמת בחינת הצרכים 

 10להסתיים בחודשים הקרובים ולאחריה נראה שצפויים עדכונים משמעותיים בתנאי הזכאות שחלף 

 11 עשור מאז קביעתם לראשונה. 

 12טענו העותרים בנוגע לשיהוי כי בכל פעם שיש הגרלה חדשה נוצרת  1.3.21יום הבדיון בפניי  .8

 13נטען כי אם היו תוקפים ללא הגרלה, היו טוענים  טרם התקיימה.פה, וכי ההגרלה דנן עילת תקי

 14כלפיהם שהעתירה מוקדמת. עוד טענו כי המשקפיים הראויים לבחינת הסוגיה אינם של סבירות, 

 15כפי שטוענת העירייה, אלא שורה של חוקים כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עוד חזרו על 

 16נותיה העובדתיות לעניין עזיבת האוכלוסייה שעוזבת את טענותיהם כי העירייה לא הוכיחה את טע

 17העיר וכי הם הביאו נתונים שסותרים את טענותיה, וכן כי בעבודת המחקר על בסיסה נקבעה 

 18 .המדיניות אין כל אזכור לקריטריון הגיל

 19 דיון והכרעה

 20 סיכויי ההליך –כידוע, בקשה ליתן צו ביניים מוכרעת על יסוד שני שיקולים מצטברים  .9

 21 .המקיימים ביניהם יחס של "מקבילית כוחות" –העיקרי ומאזן הנוחות 

 22לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בשלב לכאורי זה, מצאתי לקבל את הבקשה תוך מתן  .10

 23משקל למאזן הנוחות בנסיבות, וזאת על מנת להותיר את המצב הקיים על כנו לתקופה קצרה עד 

 24 להכרעה בעתירה.

 25בנסיבות, אין מחלוקת כי ככל שתדחה הבקשה לצו ביניים, העירייה תקיים את ההגרלה  .11

 26ואף אם בעתיד תתקבל העתירה, לא יהיה  –מושא העתירה והעותרים לא יוכלו לקחת בה חלק 

 27ולמעשה דחיית הבקשה תביא לכך שהדיו בעתירה יהפוך  לכך תוקף ממשי כלפי העותרים

 28ב בפרק קיום ההגרלה יעוכרם נזק מהותי לעירייה או לציבור אם . מנגד, לא מצאתי שיגלתיאורטי

 29זמן לא ארוך עד ההכרעה בעתירה. יצוין כי ההגרלה דנן היא תולדה של הגרלה קודמת למורים 

 30רו בה דירות פנויות, ואף מועד ההשתתפות בהגרלה דנן הוארך בשל עדכון הקריטריונים מיום שנות
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 1ין, כי כלל טענות הצדדים מונחות בפני בית המשפט, התקיים דיון, לתגובה(. עוד יצו 17)ס'  25.1.21

 2כשעל כפות המאזניים מצד אחד העדר  –והכרעה בעתירה תינתן בזמן הקרוב. לאור האמור 

 3אפשרות של העותרים להשתתף בהגרלה גם אם תתקבל העתירה לו תדחה הבקשה, ומצד שני 

 4מצאתי כי יש להעדיף  –ייה לו תתקבל הבקשה עיכוב קצר נוסף בהגרלה שכבר עוכבה ביוזמת העיר

 5 עיכוב ביצוע ההגרלה.

 6ם כנס בשלב זה לשאלת סיכויי ההליך. די איבהינתן האמור לעיל, לא מצאתי מקום לה .12

 7 אציין כי לשני הצדדים טענות הראויות להישמע, וכאמור הדברים ידונו לגופם בהקדם האפשרי.

 8 סוף דבר

 9 הבקשה מתקבלת.  .13

 10 יצוע ההגרלה עד מתן פסק דין בעתירה.המשיבים ימנעו מב .14

 11 מעת שפסק הדין צפוי להתקבל בזמן הקרוב, אין צו להוצאות בגין הבקשה דנן. .15
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 14 , בהעדר הצדדים.2021מרץ  01, י"ז אדר תשפ"אהיום,  נהנית
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