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 לכבוד

 ח"כ אלכס קושניר

 ועדת הכספיםיו"ר 

 הכנסת

 שלום רב, 

 הסיוע בשכר דירה במסגרת התקציב התעלמות מפסק דין המחייב בחינת עדכון הנדון:

עתרנו נגד אי עדכון קצבאות  ומשרד האוצר והשיכוןיאיר נ' משרד הבינוי  18-01-30187בעת"מ  .1

במחירי  חדהבקטגוריות מסוימות של זכאות במשך שנים ממושכות, חרף עלייה  הסיוע בשכר דירה

 . ובעניין היעדר מנגנון עדכון קבוע ,השכירות

מושכות הקפיא משרד השיכון את גובה קצבאות הסיוע בחלק מהטעם לעתירה היה שבמשך שנים  .2

מקטגוריות הזכאים, וזאת חרף עלייה תלולה במחירי השכירות. בעתירה נטען כי היעדר מנגנון 

 עדכון מהווה פגם יסודי בהחלטה על גובה הסיוע, שנשחק. 

ולך ומחוסל, והוא היום המערך הדומיננטי הסיוע בשכר דירה הוא תחליף לדיור הציבורי שה .3

 –והמרכזי של המדינה לצורך מענה להדרה מדיור. הסיוע הוא צינור חמצן שמטרתו אחת ויחידה 

לאפשר לאדם לשכור דירה נאותה, כחלק מהחובה להבטיח תנאי קיום מינימאליים. הסיוע אינו 

ונה מקצבאות קיום אחרות. מתן קצבה רגילה, אלא מותנה בחתימה על חוזה שכירות. בכך הוא ש

סיוע שאינו אפקטיבי משמעו שהאמצעי לא ניתן למימוש. אם הסיוע לא מאפשר למשפחה לשכור 

 . דיורדירה כלשהי, היא לא תקבל את הסיוע ותיוותר ללא כל מענה, חסרת 

עד גם עדכון הסיוע הוא הכרחי כי השוק הישראלי מתפקד באופן שבו חוזי השכירות הינם קצרי מו .4

והמחיר מתעדכן מעלה לעיתים מזומנות בכל חידוש חוזה. שוכרים עניים ששכר הדירה שלהם עולה 

בו הסיוע שנמצאים במצב  ,משך שניםבואילו גובה הסיוע אינו משתנה  ,לעיתים תכופות ואף בחדות

 נשחק ופחות אפקטיבי. 

 ,ועד היום הם ממשיכים לעלות 2007השכירות זינקו בחדות בעיקר משנת  יאין חולק כי מחיר .5

ונסיבות אלו מהוות שינוי  ,העלייה בשכירות גבוהה אף מעליית המדד. מדובר בעלייה חדה וקיצונית

 . נו, המחייב עדכובו נקבע גובה הסיוע הראשונישדרסטי של המצב לעומת המצב 

מחירי השכירות נדון בוועדת טרכטנברג, בוועדת אלאלוף, הפער ההולך וגדל בין גובה הסיוע לבין  .6

מבקר המדינה וגם בכנסת. שוב ושוב משרד השיכון הסכים כי יש צורך בעדכון סכומי  ותבדוח

כל הוועדות המקצועיות הללו הסכימו שיש לעדכן את הסיוע ולהצמידו לשכר דירה ריאלי.  הסיוע.
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בפועל חלק מהקטגוריות של  אולם .נוי והשיכוןלמשרד הבימבקר המדינה העיר על כך פעמיים 

 שנים. בחלק העלו באחוזים בודדים.  15הזכאים ממשיכים לקבל בדיוק את אותו סכום כבר 

של גורמים שונים לפי מידת היכולת  נקבע שעדכון הקצבאותקשה שלא להשתחרר מהתחושה  .7

צריך לדון  משרד השיכון. יניועני ליהשיקול צריך להיות ניטרבעוד ש ,להפעיל לחצים פוליטיים

 באותו אופן בשחיקת הסיוע של כל הקבוצות ולתת לה מענה ענייני, לפי פרמטרים של שוויון מהותי.

כאשר הסיוע נשחק נאלצים הזכאים להוציא חלק הולך וגדל מהוצאות הדיור מכיסם על חשבון  .8

גורמים אחרים. לו צרכים בסיסיים אחרים, וחלקם נקלעים לחובות לחברת החשמל, לעיריות

בחלק מהמקרים הזכאים לא יכולים להמשיך ולהתמודד עם עליית המחירים ונאלצים שוב ושוב 

שבהם הולכות  ,עניים יותר, פריפריאליים יותר לעבור דירה, כאשר לרוב מדובר במעבר לאיזורים

ומתמעטות ההזדמנויות לעבודה ולחינוך איכותי. בחלק מהמקרים זכאים עומדים בפני סכנה 

 מוחשית של חסרות בית.

רק אתמול פורסם עוד מחקר בנושא, על ידי מרכז אדוה. בעוד שמשרד האוצר מתגאה בעלייה  .9

העלייה בתקציב הסיוע בשכר דירה מהמחקר עולה כי בתקציב הכולל לצורך סיוע בשכר דירה, 

קצב הגידול בסכום . בעשור האחרון מיוחסת בעיקר לגידול במספר משקי הבית הזכאים לסיוע

הסיוע לא הדביק את קצב עליית מחירי השכירות. עובדה זו באה לידי ביטוי בירידה באחוז הסיוע 

עמד הסיוע  2000בעוד שבשנת  .החופשי הממוצע בשכר דירה כאחוז משכר הדירה הממוצע בשוק

 2010מגובה שכר הדירה הממוצע בשוק החופשי, בשנת  29.8%בשכר דירה הממוצע למשק בית על 

מגובה שכר הדירה הממוצע  24.2% – 2020הוסיף לרדת לשיעורו בשנת והוא  26%-פחת שיעור זה ל

 . בשוק החופשי

השנה האחרונות לסיוע  15-זכאים ב 55מעל גיל יחידים מקבלי הבטחת הכנסה  –להדגים זאת כדי  .10

 60-ית מחירי השכירות בכשקלים. סכום זה לא השתנה אף לא בשקל אחד חרף עלי 580בגובה 

 אחוזים!

על ידי  והתקבלההתקיים דיון בעתירה, ובסופו  15.9.2019ביום  :נחזור לעתירה ולתוצאותיה .11

במשרדי לפיה דרג מוסמך  ,השופטת דנה כהן לקח(מטעם בית המשפט )כב'  הצעת פשרההצדדים 

ידון ויקבל החלטה מינהלית על הצורך בעדכון קצבאות הסיוע בשכר דירה, וימסור השיכון והאוצר 

והיא עוגנה הסכים לבקשה, ימים מיום קבלת תקציב המדינה. משרד השיכון  30אותו לח"מ תוך 

 עקב הבחירות החוזרות.  מימושה נדחה. כידוע, 7.10.2019בפסק הדיון מיום 

את  שבנו והזכרנו לגורמי המקצוע בשיכון ובאוצרעתה שמתקיימים הדיונים על תקציב המדינה  .12

ולגבי מנגנון עדכון  חובתם לקבל החלטה מנהלית מנומקת לגבי עדכון קצבאות הסיוע השונות

 .אלא שנראה כי לא חל כל שינוי במצב .קבוע

 שמתקבלתכך בדי לפיה של משרדי השיכון והאוצר  את הטענה לא קיבלבית המשפט יודגש כי  .13

צורך לדון ולקבל החלטה לגבי עדכון ה ייתרכדי ל מקבוצות הזכאים בחלקהחלטה לעדכן את הסיוע 

את הטענה כי זה חלק מקביעת סדר העדיפויות של  אף לא קיבל, והסיוע לקבוצות זכאים אחרות

זו דרך בה הסיוע במשך שנים באופן אוטומטי ושהקפאת ג. בית המשפט עמד בדיון על כך הממשלה

פגומה לקבלת החלטות, אשר עשויה להיות מושפעת מלחצים קואליציוניים כאלו או אחרים ולא 

כי על המשרד לשקול בחלוף הזמן  סכים עם העותריםהמבחינה שיטתית ועניינית. בית המשפט 

 .(פרוטוקולה)מצ"ב  לעדכן את גובה הסיוע , ולקבוע האם ישםכל קטגורית זכאיושינוי הנסיבות 
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אודות הצורך לעדכן את קצבאות הסיוע מקיף דיון בוועדה בדחיפות לקיים  ךאבקש, לאור האמור .14

  ., במסגרת דיוני התקציב וכתנאי לאישורובשכר דירה, וכן לשקול מנגנון עדכון קבוע

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתק: 

 והשיכוןשר הבינוי 

 חברי הוועדה


