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 לכבוד
  גדיר ניקולא, עו''ד

 האגודה לזכויות האזרח בישראל
 
 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

 2022לינואר  12תשובה למכתבכם מיום הנדון: 
 

 שבסימוכין, הריני להשיבך כדלקמן: ךבמענה לפניית

 

 רקע .א

 

הדיור הציבורי הוא נדבך מהותי במארג תכניות הסיוע בדיור של משרד הבינוי והשיכון. לצד  .1

ובמסגרת  1992 –תכניות שתכליתן סיוע ברכישת דירה, לרבות לפי חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב 

תכניות ממשלתיות שונות כגון מחיר למשתכן ומחיר מטרה, מפעיל המשרד תכניות שמטרתן 

כלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע כספי בדמות השתתפות בשכר דירה סיוע בדיור לאו

 בהיקף נרחב וכן מאפשר מגורים בדירות הדיור הציבורי על פי כללי זכאות מפורטים. 

 

 -דירות וכ 55,000 -הדיור הציבורי הינו משאב יקר ומצומצם בהיקפו, והוא כולל, נכון להיום כ .2

המוחלשת  הב. מטבע הדברים, פתרון דיור זה ניתן לאוכלוסיייחידות דיור בבתי גיל זה 12,000

ביותר, אשר נדרשת לעמוד בכללי זכאות מחמירים, ובעיקר לנכים ולמשפחות המתקיימות 

 מקצבאות קיום.   

 

 2022בינואר  9ביום על אף החשיבות של כללים אלה, הם לא עודכנו מזה שנים רבות. לאור זאת,  .3

ציבורית לבחינת אמות המדינה לדיור הורה שר הבינוי והשיכון, מר זאב אלקין, על הקמת ועדה 

, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, פרופ' אביעד הכהןעומד  הוועדהבראש . הציבורי

 , כדלקמן:נוספים חברים 9מונה הוועדה מומחה במשפט חוקתי ומימוש זכויות חברתיות. 

תרבות , סגן ראש עיריית אשדוד, אשר אחראי במסגרת כהונתו בעירייה על עו''ד אלי נכט .א

וקידם זכויות נוספות   לדיור ציבורימבקשי זכאות בייצוג בעבר עסק  עו''ד נכט העולים.

 .תעבור אנשים עם מוגבלו

 ב"תשפ א שבט"י 
  2022ינואר  13 

 ]סימוכין[
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 מר בני דרייפוס, לשעבר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. .ב

מר דעבול  .ואחראי על תיק הרווחה בעיר ןמר אסף דעבול, חבר מועצת העיר ראשון לציו .ג

היכרות מר דעבול  מתוקף תפקידיו הקודמים ל פועל לקידום ענייני דיירי הדיור הציבורי. 

 (. מוסלמים ונוצריםת )הערביו הבדואית, הדרוזיתחברה עם המעמיקה 

הוביל את מחאת הנכים בשנים  .ייסד את הארגון "נכה, לא חצי בן אדם" ,מר אלכס פרידמן .ד

 האחרונות. 

מלווה שיקומית של זוגות . מצבי מצוקה בקהילהמטפלת במשפחות במלכי רייף,  גב' .ה

 . ומשפחות

 מר יעקב שנרב, המשנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, והאחראי על מחלקת אכלוס.  .ו

 נציגת משרד הרווחה.עובדת סוציאלית, נקאש,  –נורית וייסברג גב'  .ז

 אגף התקציבים במשרד האוצר.יעל לינדנברג, נציגת  גב' .ח

וסגנית מנהל מחלקת  בהווה שור, ראש מטה מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון -גב' ענבר מזוז .ט

 .לשעבר במשרד הבינוי והשיכון הדיור הציבורי נכסי

 

בכללי הזכאות לדיור ציבורי )ובכלל זה זכאותם של  בהתאם לכתב המינוי, נדרש הצוות לדון .4

"דיירים ממשיכים"( ובמהות הזכאות )משך הזכאות ואופן מתן הזכאות(. המלצות הצוות 

, אשר רשאי להורות על שינוי הקריטריונים בהתאם להמלצותשר הבינוי והשיכון, יועברו לידי 

 ים, ובכלל זה אילוצים תקציביים. כמובן שעיגון ההמלצות תלוי במשתנים רבכולן או חלקן. 

 

 הייצוג חובת גדרי. ב

 

, וחברי חלק בלתי נפרד מהזכות לשוויון אכן אחובת הייצוג ההולם היכפי שציינתם במכתבכם,  .5

נגזרת מחוק יסוד כבוד האדם זו   חובההוועדה והעומד בראשה מכירים היטב בחשיבותה הרבה. 

חובת כידוע לכם היטב, , ומקבלת ביטוי בהוראות חקיקה שונות ובפסיקה. עם זאת, וחירותו

, ויש לבחון אותה בהתאם "חובה מוחלטתאינה בבחינת "לגבי מינוי בוועדות ציבוריות הייצוג 

  . ה, ותוך ראיית התמונה המלאה של הרכב הוועדשונים צרכים ואילוציםבין לנסיבות, תוך איזון 

 

לדיור  ת קריטריונים לזכאות לדיור ציבורי, עוסקת כאמור בכללי הזכאותהוועדה לבחינ .6

צרכי מבקשי הסיוע ואת אתגרי . חברי הוועדה נדרשים להכיר את ובטיב הזכאות הציבורי

לאור האמור, הרכב הוועדה נבחן בקפידה ונבחרו חברי ועדה  הרשויות שנדרשות לסייע להם.

נבחרו  ,כך אשר להם היכרות מעמיקה עם הצרכים של מבקשי הסיוע ומגבלות השיטה הקיימת.

חברי ועדה שמייצגים דיירי דיור ציבורי, מכירים את צרכי ציבור הנכים )אשר מהווים חלק ניכר 

החדשים )שצרכיהם שונים מאלה של אזרחים  מזכאי הדיור הציבורי( ואת ציבור העולים
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ותיקים(. כמו כן, נבחרו נציגי רווחה בשירות המדינה וברשויות המקומיות, ועובדי מדינה 

ועם המגבלות של השירות הציבורי בטיפול  )בהווה ובעבר( שלהם היכרות עמוקה עם התחום

 . בנזקקים

 

, במסגרת ר הממתינים לדיור ציבוריהנושא וציבולצד דרישות ההיכרות של חברי הוועדה עם  .7

 4בחירת חברי הוועדה ניתנה תשומת לב לשאלת הייצוג ההולם. כך מבין חברי הוועדה ישנן 

 נשים, ויש גם נציגות לחברה החרדית, אשר מייצגת קבוצת מיעוט באוכלוסייה. 

 

חר שיש נציג ערבי בין חברי הוועדה מאהכללת יש חשיבות מיוחדת לכי ן במסגרת מכתבך נטע .8

, פער גדול בין ההיצע של דירות דיור ציבורי ביישובים ערבים, לבין ההיצע שביישובים יהודיים

ומאחר שמיעוט הדירות בפרויקט מחיר למשתכן שווקו בערים מעורבות. לא אדרש במסגרת 

מכתב זה לסוגיות אלה לגופן, אך אעיר כי הוועדה לבחינת הקריטריונים לדיור הציבורי לא 

או להתייחס לשאלת הלאום או לדון בשאלת מיקום רכישת הדירות לדיור הציבורי,  התבקשה

. למותר לומר כללי הזכאות לדיור ציבוריה עקרונית של בחינלרק אלא הדת של הזכאים לו, 

-רשחברי הוועדה אף לא נדרשו לדון בפרויקט מחיר למשתכן, או פרויקטים אחרים של דיור ב

 . ההשג

 

היעדר הנגשת מידע, הרי שגם נושא זה אינו חוסה תחת אחריות הוועדה.  באשר לטענות בדבר .9

עם זאת, אציין כי במהלך החודשים האחרונים משרד הבינוי והשיכון פעל וממשיך לפעול לשינוי 

המצב הקיים. כך, לאחרונה נערכו כנסי מיצוי זכויות ביישובים ערביים, טפסי הבקשה הונגשו 

שים בערבית מתורגמים במשרד. כמו כן, ניתנת האפשרות לדבר לשפה הערבית, ומסמכים המוג

 עם מוקדן/נית בשפה הערבית. 

 

יוער כי כללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון הינם שוויוניים ורלוונטיים לכלל האוכלוסייה  .10

ובכלל זה לערבים, יהודים, חרדים ועוד. כמובן שבמצב אופטימלי היינו שמחים אם ניתן היה 

. עם זאת, בשל העובדה שהוועדה חברה הישראליתבה ומגזר לכל קבוצבוועדה לתת ייצוג 

קריטריונים שנועדו לאפיין את הצרכים של הקבוצה הנזקקת ביותר עוסקת בקביעת 

, הוחלט לבחור נציגים אשר להם היכרות עמוקה עם המטריה של עבודת הוועדה, הבאוכלוסיי

. התוך ביצוע האיזונים הנדרשים, במטרה לתת ייצוג הולם לנשים ולקבוצת מיעוט באוכלוסיי

משכך, הוחלט לתת ייצוג לחברה החרדית אשר רבים מהאתגרים שמאפיינים את החברה 

הערבית בעניין הזכאות לדיור ציבורי, מאפיינים גם אותה. עוד יוער כי לאחד מחברי הוועדה, 

 . מר דעבול, היכרות עמוקה עם החברה הערבית וצרכיה בנושא הדיור הציבורי
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לעקרונות כביכול קבלים את טענתך לפיה הרכב הוועדה מנוגד לאור כל האמור, לצערנו איננו מ .11

אשר יש בו כדי לפסול את הרכב , המשפט הציבורי, ובוודאי שאין בו פגם שיורד לשורש העניין

בשל החשיבות בכינוס הוועדה ותחילת עבודתה, לא נוכל להיענות לבקשתך לעכב את  הוועדה.

בינואר  19ור האמור, הוועדה תתכנס כמתוכנן ביום כינוס הוועדה ולאתר חברי ועדה נוספים. לא

2022 . 

 

זכאות לדיור ציבורי מוכרים וידועים מאחר שהאתגרים של החברה הערבית בקבלת עם זאת,  .12

במסגרת זו, . ציבורי בחברה הערבית הוועדה תייחד חלק מישיבותיה לנושא הזכאות לדיורלנו, 

הראשון" של פעולת  ב"סבבכבר תתקיים כבר ייעד יו"ר הוועדה מועד לישיבה מיוחדת ש

וזמנו יבמידת הצורך תיקבענה ישיבות נוספות לדיון בנושא חשוב זה. לישיבות אלה . הוועדה

ויש כוונה לזמן לוועדה גורמים נוספים שיוכלו להציג את עמדותיהם   נציגים מהחברה הערבית,

רעיונות לשיפור המצב הקיים. הבפני הוועדה את כל האתגרים ועל פה, ולפרוס בהן בכתב הן 

בפרט האגודה לזכויות האזרח בישראל בדיונים אלה נציגי נשמח לשמוע גם את למותר לומר ש

, בו נשלח אל חברי הוועדה מכתב 2022בינואר  16בהתאם לאמור, ביום כלל.  דיוני הוועדה בבו

הוועדה תייחד חלק מישיבותיה לשאלת הזכאות לדיור ציבורי בחברה הערבית, וכן כי עודכנו כי 

 לדיונים אלה יוזמנו נציגים מהחברה הערבית. 

 

 

 
 ,בכבוד רב

 עו"ד אפרת פרוקצ'יה
 )בפועל( היועצת המשפטית

 
 

 ים:העתק
 מר זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון

 פרופ' אביעד הכהן, יו''ר הוועדה הציבורית לבחינת הכללים לזכאות לדיור ציבורי
 )משפט אזרחי(  לממשלה המשפטי ץעו"ד כרמית יוליס, המשנה ליוע
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