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  sar@moin.gov.il דואר אלקטרוני:אמצעות ב

 שלום רב, 

  בקבלת זכאות להנחה בארנונההפליית נתמכי סיוע בשכר דירה  ן:הנדו

()א( לתקנות 8)2סעיף לתקן את  יאת סמכותך ותפעלי שתפעילבדרישה  ךאלי אני מתכבדת לפנות

כך שסיוע משרד  (התקנות –)להלן  1993-ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג

לצורך  ,הכנסהל שאינם נחשבים תשלומיםרשימת הלנזקקים יתווסף  השיכון למשלמי שכר דירה

 .הזכאות להנחה בארנונהקביעת 

בחנה ההכללת סכומי הסיוע בשכר דירה בחישוב הכנסתו של מבקש הנחה בארנונה, יוצרת   .1

מעוטי הכנסה המתגוררים בדירה בבעלותם או בהסדר אחר, לבין שרירותית ומפלה בין 

ממשלתי  ובשל נזקקותם מקבלים סיוע –אזרחים מעוטי הכנסה שנאלצים לשכור דירה 

 ןולתכלית, לעקרון השוויוןמנוגדת הוראת התקנות בכך חודשי בתשלום שכר הדירה. 

 .התקנותהסוציאלית של 

-)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, תשנ"ג12סעיף  .2

הסמכות . הבתשלומי הארנונבתקנות תנאים למתן הנחות לקבוע מסמיך את שר הפנים  ,1992

 )א((8)2סעיף . פקודת העיריות ]נוסח חדש[ד ל149למתן הנחות בארנונה מעוגנת גם בסעיף 

 .מבחן הכנסות על פיבארנונה מדורגת הנחה הוא המסדיר את הזכאות ל ,לתקנות

ומונה מספר חריגים  ,הזכאות קביעתהכנסה לצורך ל יחשבי ()ב( לתקנות מגדיר מה8)2סעיף  .3

 המשולמות בידי המוסדקצבאות מספר  נמנות בין החריגים. בהקשר זה להכנסהשלא ייחשבו 

. חריגים אלה גמלת ילד נכהו םריקצבת שא, קצבת אזרח ותיק, קצבת ילדים לביטוח לאומי:

 סיוע להביא בחשבון ולפיו אין, התקנות גיון הסוציאלי העומד ביסודימתיישבים עם הה

 בעוני.המתקיימות אוכלוסיות ל ןשניתלי סוציאלי מינימ

דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו, ()ב(, קובע כי 8)2 תקנהבקבוע חריג נוסף, ה .4

בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירת מגוריו, לא יראו אותם כהכנסה 

שווי השימוש בדירת מגורים הנמצאת בבעלותם של מבקשי ההנחה, . לצורך הנחה בארנונה

בעלות בדירת , כך שבחשבון במסגרת הקריטריונים לזכאות להנחה גם הוא אינו מובא

 ., ללא קשר לשוויהמגורים אינה שוללת את הזכאות
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דיירים בדיור . גם היא אינה שוללת את הזכאות להכנסה זכאות לדיור ציבוריזאת ועוד,   .5

יוצאת בסוד כמובן ומסובסד, כאשר עלות הס סמליהציבורי, משלמים לרוב שכר דירה חודשי 

בסוד אינו נחשב להכנסה באופן ששולל מהדיירים את , שווי הסחרף כךהמדינה.  אוצרמ

 .זכאותם להנחה בתשלום ארנונה

שמועברים לבעל , סכומי כסף שמקבל מחזיק בנכס כמענקי סיוע בשכר דירה, כל אלהבניגוד ל .6

נוסף, דברי בונה. נלצורך הנחה באר נחשבים להכנסההבית כאשר האדם משמש צינור בלבד, 

חקיקה אחרים וכן הוראות שונות מחריגות את הסיוע בשכר דירה מהגדרת "הכנסה". כל 

)עב"ל )ארצי(  'מעגל שוטה' ויפגע דווקא בזקוקים ביותר לסיוע" "... :שיטה אחרת תיצור

דינה לפסק  72(, פסקה 20.11.2015)פורסם בנבו, המוסד לביטוח לאומי  –יאיר  20952-04-11

הסיוע בשכר דירה אינו  ,דיני אכיפת החיוביםמסגרת ב בנוסף(. מוטולה-דוידובשל השופטת 

 צינור להעברת התשלום לבעל הבית. רק התפיסה היא שאדם משמש , משום שניתן לעיקול

דיור  החשבת הסיוע בשכר הדירה המשולם למחוסרי, מתואר לעילמצב המשפטי הל רקע הע .7

עם  בבירור , המתנגשובלתי קוהרנטי מצב אבסורדי יוצרת מעוטי אמצעים כחלק מהכנסתם

מי שמתגורר בדירה בבעלותו, וכן מי כך,  בעניין מתן הנחה בארנונה. מטרת החוק והתקנות

שמשכיר דירת מגורים המצויה בבעלותו ושוכר דירת מגורים באמצעות כספי השכירות נהנה 

ומתקיים מהכנסה נמוכה מאוד  בעוד אדם שהיה ונותר מחוסר דיור כל חייומהנחה בארנונה, 

 זו.סוציאלית צנוע בתשלום שכר הדירה, לא ייהנה מהנחה  ועל כן זכאי לסיוע מדינתי -

חלק מחובתה תחליף לדיור ציבורי, כידי המדינה כ-כספי הסיוע בשכר דירה ניתנים על .8

 זכאים הזכות לקורת גג. בעבור –ובכלל זאת  לי בכבוד,את הזכות לקיום מינימלהבטיח 

הסיוע מהווה תחליף זמני לדירה בדיור ציבורי לה הם , המקבלים סיוע מוגדל בשכר דירה

עם זאת, זכאותם של המתגוררים בדיור ציבורי להנחה בארנונה אינה נפגעת, אך מי  זכאים.

נחשב כמי שיש לו  – נהבזמן ההמת דירההשכר מוגדל בשממתין לדיור ציבורי ומקבל סיוע 

 הכנסה נוספת וזכאותו להנחה עלולה להישלל. 

נהלי בהקבועים  מחמירים,ים יסוציאלזכאות לסיוע בשכר דירה נקבעת על פי קריטריונים  .9

 לאוכלוסיותניתן הסיוע  ,. בהתאם לקריטריונים(08\05-ו 08\04משרד השיכון )נהלים מספר 

 .קיצוניים, הממצה את כושר השתכרותה מעבודה וממקורות נוספים עוניבמצבי מחסור ו

ללא נכסים  מחוסרי דיור,הסיוע  ישל מבקש םהיותתנאי ראשוני והכרחי למתן הסיוע הוא 

מצטרפים מבחני ההכנסה הקבועים בנוהל משרד השיכון )נוהל לכך . ת משמעותייםוחסכונו

 מאודמהכנסה נמוכה  םמתקיי משק הביתלצורך הוכחת זכאות לסיוע, יש להראות כי (. 05/08

 ין הזכאים להנחה בארנונה, לבין הזכאים לסיוע בשכר דירה. בנרחבת כך שקיימת חפיפה 

תהיה זכאית  שקלים 6,233-משפחה בת ארבע נפשות שהכנסתה הכוללת פחותה מכך למשל,   .10

 – להכנסה הנחשבת לעניין התקנות. הוספת סכום הסיוע לסיוע של כאלף שקלים בשכר דירה

שההכנסה וזאת אף על פי  בארנונה 70%בשיעור של תשלול ממשפחה כזו את זכאותה להנחה 

"ועדת מסקנות )על פי  בכבודחומרי  מהסכום הנדרש לקיום מחציתפחות ממהווה  הכוללת

  (.8.11.2015מיום  ,הוועדה לבחינת תכנית הפירעון בהליך פשיטת הרגלחריס", 

אולם גובה הסיוע בשכר  ,רי השכירות בישראל בעשרות אחוזיםבשנים האחרונות זינקו מחי .11

סכום התמיכה כיום נע בין מאות הדירה שמקבלים חלק מהזכאים לא עודכן בהתאמה. 
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הסיוע החודשי  2019-, בלפי נתוני מרכז אדווה שקל לזכאי במשק בית. 1,700-שקלים ועד לכ

האיום  ,דישון-ירון הופמןבלבד ) שקל 953-כ מוערך בע שקיבלו משקי הבית הזכאים הממוצ

 .(.20202.4, מרכז אדווה ,על הבית בתקופת משבר הקורונה

מתקרבים לכסות את הוצאה , שסכומי הסיוע בשכר דירה אינם אין חולק על כךאם כן,  .12

. הגבוהים והמאמיריםלית ככל שתהיה, על דיור, בפרט בהתחשב במחירים משפחתית, מינימ

להוסיף סכומי כסף משמעותיים הנזקקות הזכאיות לסיוע נאלצות להוציא  וכלוסיותהא

לתגובת המדינה  11פס' לעניין זה )ראו  לעמוד בתשלומי השכירותמדי חודש כדי מכיסן 

כך ערב משבר הקורונה, ומקל וחומר בעיצומו של המשבר ופגיעתו  .(18-01-30187 לעת''מ

השפעת המיתון  ,מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדיבאוכלוסיות המתקיימות ממילא בעוני )

, מינהל המחקר והתכנון במוסד על רמת החיים, העוני והאי שוויון בעקבות משבר הקורונה

  (.2020לביטוח לאומי, מאי 

 גרוע של מקבלי סיוע בשכ''ד בעלי הכנסה נמוכההכלכלי  מצבם –מוצא  כנקודתלפיכך,  .13

על כן,  .זהההחודשית שהכנסתו ו ,משמעותית ממצבו של מי שמתגורר בדירה בבעלותו

הזכאים לסיוע בשכר דירה בגין תוספת נזקקים הנחה בתשלום הארנונה מזכאות להשלילת 

נחה של מתן הלית העיקרית ואינה מתיישבת עם התכ ,סבירה שרירותית ובלתיההכנסה היא 

להקל את נטל המיסוי שאתו מתמודדות אוכלוסיות  – על פי מבחן הכנסה בשכר הדירה

 .מעוטות אמצעים

, סותרות סיוע בשכר הדירהאת מקבלי ה ותמפלבמתכונתן הנוכחית התקנות לסיכום,  .14

וותר י. מכאן שהמדיניות המפלה אינה יכולה לההוראות דומות בדין והן בלתי סבירות בעליל

  .ומתחייב להביא לתיקונה ללא דיחויעל כנה 

ולהוסיף את תשלומי הסיוע בשכר דירה תקן את תקנות ל ךנבקש, האמור לעיל כח כללנו .15

נבקש . לצורך חישוב הזכאות להנחה בארנונה נחשבים כהכנסה לרשימת התשלומים שאינם

 לקבל את התייחסותך בהקדם ובהתאם לכך נשקול את המשך צעדינו.

 בכבוד רב ובברכה,

 

 רעות שאער, עו''ד

 מנהלת פניות הציבור
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