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 משרד הבינוי והשיכון. 1 :יםבהמשי

 . משרד האוצר2

 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(

 פקודת ביזיון בית משפטבקשה מכוח 

החלטה  לקבלבית המשפט מתבקש לכוף על המשיבים לקיים את פסק דינו, שקבע כי על המשיבים 

מוסמך מתאים, בשאלה האם יש מקום לעדכן את סכומי הסיוע הקבועים  2מנומקת ע"י דרג 

ינוי השתתפות בתשלום שכר דירה של משרד הב 04/08לנוהל מספר  3בטבלאות הסיוע בנספח ב' 

 ימים מיום אישור תקציב המדינה. 30, ולמסור עמדה זו לעותרת בתוך והשיכון, ואם כן באיזה אופן

קיבלו ולא  כפי שיוצג להלן, חרף פסק הדין, המשיבים לא ערכו בחינה של עדכון הסיוע כנדרש

הקבועים בטבלאות בנספח  סכומי הסיוע השאלה האם יש לעדכן אתהחלטה מנהלית חדשה לגבי 

 . לנוהל, וכיצד, ולא מסרו החלטה מנומקת כנדרש לעותרת

גלובלית לעדכון תקציב דרש תוספת בנימוק כללי לפיו מביצוע פסק הדין  פטר עצמומשרד השיכון 

לא דן בנושא נדחתה בשלמותה על ידי משרד האוצר ללא הנמקה. משרד האוצר בקשה שהסיוע, 

  .בניגוד לפסק הדיןהסיוע סכומי לעדכן  שלאולא נימק החלטתו 

 :טעמי הבקשה

לעדכן את  1 למשיב להורות 2018בעתירה, שהוגשה בינואר  התבקש הנכבד המשפט בית .1

קצבאות הסיוע בשכר דירה שניתנות ליחידים מקבלי הבטחת הכנסה, הקבוצה עליה נמנה 

לקבוע  1המשפט להורות למשיב , בהתאם לעלייה בשכר הדירה. כמו כן התבקש בית 1העותר 

 מנגנון קבוע לעדכון גובה הסיוע בשכר דירה, המתחשב בשינויים במחירי השכירות.

הייתה  2והעותרת היה זכאי לסיוע בשכר דירה כיחיד מקבל הבטחת הכנסה, בעתירה  1העותר  .2

ז"ל,  , המבקשת דנן. יצוין כי העותר בעתירה, מר אהוד יאירבישראל האגודה לזכויות האזרח

ממשיכה את ההליך, שהוא בעל אופי ציבורי , והאגודה לזכויות האזרח אינו עוד בין החיים

מר יאיר ז"ל נאבק לא רק עבור עצמו אלא עבור כלל ציבור מקבלי הסיוע, שמצבם זהה  עקרוני.

 לשלו.
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במחדלו של משרד השיכון לערוך מנגנון קבוע לעדכון גובה הסיוע שהוא היה עניינה של העתירה  .3

מעניק לזכאים לצורך תשלום שכר דירה. הסיוע בשכר דירה הינו סיוע בסיסי ביותר המיועד 

להבטיח לזכאים מקבוצות מוחלשות מאוד מבחינה כלכלית את האפשרות לשכור דירה בשוק 

ם קורת גג נאותה ולממש את הזכות לדיור ולקיום השכירות, וכך להעמיד לעצמם ולבני משפחת

בכבוד. כתוצאה ממחדל זה חלק מהזכאים, לרבות העותר ז"ל, קיבלו בעת הגשת העתירה את 

אותו הסיוע שקיבלו לפני למעלה מעשר שנים, וזאת אף שמחירי השכירות התייקרו בצורה 

 של הסיוע. משמעותית תלולה באותה תקופה, תוך שחיקה 

למלחמה בעוני שהמליצו לקבוע הממשלתית וצגו נתונים ממבקר המדינה ומהוועדה בעתירה ה .4

משרד  , וביקרו את היעדרו של מנגנון כזה.מנגנון עדכון אשר יתחשב בעלייה בשכר הדירה

פעם אחר עצמו טוען שוב ושוב כי גם לעמדתו יש מקום לקבוע מנגנון עדכון כזה, אך  השיכון

 . , בטענה שאין לכך תקציבד האוצרמשרלעביר את האחריות מפעם 

כתוצאה ממחדל מתמשך זה הסיוע נשחק בצורה דרמטית ולמעשה מדובר בעתירה נטען כי  .5

בקיצוץ במחדל. ההתעלמות מהשינויים בגובה השכירות הופכים את ההחלטה על גובה הסיוע 

נים שחל לבלתי סבירה בצורה קיצונית ושרירותית לחלוטין. גובה הסיוע נקבע על בסיס נתו

בהם שינוי קיצוני, בלי שהדבר יקבל ביטוי כלשהו בהחלטות הנוכחיות על גובה הסיוע. יתרה 

 לרוב בתוספת חד פעמית, הסיוע,בסיס מזאת, בעוד שלחלק מקבוצות הזכאים עודכן גובה 

יחידים מקבלי הבטחת הכנסה, , ז"ל שתייך העותרההקבוצה אליה  לרבותלקבוצות אחרות, 

ענייני להבחין בין קבוצות הזכאים, וגובה הסיוע נותר על כנו ן, בלי שיש טעם לא נערך עדכו

  באופן אוטומטי בלי בחינה במשך שנים מושכות.

למשל, גם היום הסיוע ליחידים מעל גיל  יודגש כי לא חל שינוי בעובדות אלו עד עצם היום הזה. .6

 שנים.  15, לפני 2006נת בדיוק אותו סכום שהיה בש₪,  580מקבלי הבטחת הכנסה הוא  55

המשיבים טענו בתשובה לעתירה כי הם עומדים על מדיניותם לפיה אין חובה לעדכן את גובה  .7

הסיוע חרף שינוי הנסיבות, כי גובה הסיוע אינו נגזרת של מחירי השכירות וכי מדובר בסוגיה 

 . תקציבית שאל לו לבית המשפט להתערב בה

המשיבים טענו כי גובה הסיוע היום הוא תוצר של החלטה עדכנית. אולם עיון בכתב התשובה  .8

ובנספחים הראו כי המשיבים לא הציגו בדל ראיה לכך שדנו והחליטו על הותרת גובה הסיוע 

על כנו. הם לא הציגו כל מסמך, פרוטוקול או החלטה שנוגעת לגובה הסיוע של הקבוצה אליה 

בוצות אחרות שהסיוע שלהן "מוקפא" ללא שינוי שנים ממושכות מאוד. רק שתייך העותר וקה

 לגבי אותן קבוצות שהוחלט לעלות להן את גובה הסיוע יש התייחסות. 

תוספת  ניתנהלכן מה שניתן היה ללמוד מתשובת המשיבים היא שבעקבות לחצים שונים  .9

קה, חלק באמצעות קידום , חלק באמצעות שינויי חקילקבוצות זכאים ספורות הסיוע לבסיס

העניין בממשלה, חלק בעקבות המחאה החברתית ודוח טרכטנברג, וחלק באמצעות בתי 

החלטות פוזיטיביות על שינויים בגובה הסיוע במהלך  11בכתב התשובה  מנוהמשפט. המשיבים 

העשור האחרון. גם באותם מקרים לא דובר על מנגנון עדכון קבוע, אלא עדכון חד פעמי של 

סיס הסיוע. כפי שעולה מהמענה לבקשת חופש המידע שצורפה לעתירה, נראה גם שבמקרים ב
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מסוימים עודכנו חלק מהסכומים, בלי מנגנון ברור ובאופן לא שקוף, שאין דרך לעקוב אחריו, 

 ונראה שרירותי. 

ד לא ניתנה כל אינדיקציה לכך שנערך דיון וגובה הסיוע הועמ –לגבי כל יתר קבוצות הזכאים  .10

שבחלק מהמקרים גובה הסיוע נותר כשהיה כברירת מחדל  התברר, ולכן מחודש לעיון

 –אוטומטית. נראה שהמשיבים נוקטים בשיטה של "טייס אוטומטי". אם אין דרישה לתוספת 

גובה הסיוע נותר ללא שינוי, בלי דיון או החלטה בעניין, והטייס האוטומטי מקפיא את גובה 

 בי שנים.על גלשנים הסיוע שנים 

לפיה  הצעה לצדדים,התקיים דיון בעתירה. בתום הדיון הציע בית המשפט  15.9.2019ביום  .11

בשלב ראשון יטופל המחדל של המשיבים לקבל החלטות מנומקות ועדכניות על בסיס תשתית 

עובדתית מלאה, אך שסבירות החלטות אלו תוכל להיתקף לאחר מכן. לכן בית המשפט הציע 

מוסמך מתאים, בשאלה  2החלטה מנומקת ע"י דרג ייבו שתתקבל על ידם המשיבים יתחכי 

לנוהל מספר  3האם יש מקום לעדכן את סכומי הסיוע הקבועים בטבלאות הסיוע בנספח ב' 

. בית באיזה אופן –, ואם כן השתתפות בתשלום שכר דירה של משרד הבינוי והשיכון 04/08

 המשפט קבע כי ככל שהמשיבים יסרבו להצעה זו יינתן פסק דין. 

כי הצעת בית הודיע ב"כ המשיבים מפרקליטות המדינה, עו"ד משה וילינגר,  3.10.2019ביום  .12

תועבר לב"כ העותרים בתוך של אותו דרג מקצועי המשפט מקובלת על המשיבים, וכי ההחלטה 

 ולאור זאת העתירה תימחק תוך שמירת טענות.  ימים ממועד קביעת תקציב המדינה, 30

הסכים הח"מ בשם העותרים למחיקת העתירה, אך ביקש לא להצמיד את מועד  6.10.2019ביום  .13

ההחלטה לאישור התקציב אלא לחייב קבלת ההחלטה בתוך ארבעה חודשים. זאת לאור המצב 

 הפוליטי הלא יציב והיעדר ודאות לגבי מועד אישור התקציב. 

י העתירה נמחקת בעקבות קבלת ניתן פסק הדין שבו ציין בית המשפט הנכבד כ 7.9.2019 ביום .14

בית המשפט הנ"ל והתחייבות המשיבים, וקבע כי המועד שהוצע על ידם הוא המועד  הצעת

 ימים מיום אישור התקציב.  30העברת ההחלטה לב"כ העותרים בתוך  –הנכון, היינו 

ט הנכבד את בקשת העותרים לפסיקת הוצאות לזכותם, קיבל בית המשפ 24.11.2019ביום  .15

 שכן העתירה היא שהובילה לקבלת הסעד. ₪  4000וחייב את המשיבים בתשלום הוצאות בסך 

 יישום פסק הדיןאי 

תקציב,  לא העבירומטעמים פוליטיים הממשלות ששלטו בישראל במועד שלאחר פסק הדין  .16

וכתוצאה מכך נדחה גם המועד שבו היו צריכים המשיבים לדון ולהכריע בעדכון הסיוע בשכר 

 . )והמשיבים ניצלו מצב זה עד תום ולא דנו בעדכון הסיוע( דירה

 . 4.11.2021הממשלה הנוכחית העבירה את חוק התקציב ביום  .17

פנה הח"מ למשיבים והזכיר כי פסק הדין מחייב אותם  ,21.7.2021עובר להעברת התקציב, ביום  .18

 ., ולקבל החלטה מנהלית חדשהטבלאות הסיועלדון ולהכריע בעדכון 

 .כנספח א'העתק הפניה מצורף ומסומן 



4 
 

פנה הח"מ גם ליו"ר ועדת הכספים, שדנה באישור התקציב, וביקש שיבחן  13.10.2021ביום  .19

 מתעלמים ממנו.  האם עמדו המשיבים בפסק הדין או שמא הם

 .כנספח ב'העתק הפניה מצורף ומסומן 

 עבר תקציב המדינה, כאמור, אך קצבאות הסיוע בשכר דירה לא התעדכנו.  4.11.2021ביום  .20

התקבלה תשובה מהמחלקה המשפטית של משרד השיכון בזו הלשון:  22.11.2021ביום  .21

ן, הריני לעדכנך כי נעשתה ולפנייתך שבנדו 30187-01-18בהמשך להחלטת בית המשפט בעת"מ "

 29.7.21עבודה פנימית במשרד הבינוי והשיכון לבחינת סוגיית עדכון הסיוע בשכר דירה. ביום 

מיליון  250פנה מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון למנכ"ל משרד האוצר וביקש תוספת של לפחות 

יה(. אעדכן כי לשנה עבור סיוע בשכר דירה לזכאי המשרד בחלוקה לפי קבוצות )מצ"ב הפני₪ 

 . "במסגרת אישור תקציב המדינה לא התקבלה לבסוף תוספת כלשהי עבור סיוע זה

 .כנספח ג'העתק התשובה מצורף ומסומן 

ורפה, הינה מכתב של מנכ"ל משרד השיכון למנכ"ל צהפניה של משרד השיכון למשרד האוצר, ש .22

 משרד האוצר שבו נכתב:

זאת נוכח העובדה שבעוד  .םהאחרוני םהעשורי רמות הסיוע בשכר דירה נשחקו מאד בשני"

 םובאזורי םבשיעור של עשרות אחוזי – ת בישראל עלו משמעותית בתקופה זושמחירי השכירו

. כלשהו ןבמסגרת מנגנו םצמודי םסכומי הסיוע אינ, 100%-בשיעור של למעלה מ ףא םמסוימי

לא  םחד פעמי, יתר הסכומי ןבאופ םיוצא, שבעוד שחלק מסכומי הסיוע עודכנו בשיעור מסוי

בממוצע ארצי )על פי  70%-הוקטנו, כאשר במקביל מחירי השכירות עלו בכ ףא םעודכנו וחלק

 (".2017עד  1999ם נתוני הלמ"ס, לשני

נראה  לאחר מכן מפרט מנכ"ל המשרד את העתירה וההחלטה שהתקבלה במסגרתה וכותב כי "

מושכל בהתחשב בגובה הסיוע  ןדירה, וזאת באופסכומי הסיוע בשכר  ןכי בשלה העת לעדכו

ם הסכו .לכל קבוצה, במטרה לאפשר לציבור הנזקק לסיוע זה להגיע לקורת גג ןהנוכחי הנית

. ךבשנה, בחלוקה לקבוצות הסיוע כפי שייקבע בהמש ןמיליו 250הכולל הנדרש הינו לפחות 

 ".האפשרי, במסגרת דיוני התקציב םושא זה בהקדן בננבקש לדו

 .כנספח ד'העתק המכתב מצורף ומסומן 

האוצר ישב יחד ויכריע  הנה כי כן, במקום שדרג מקצועי מתאים של משרד השיכון ושל משרד .23

מה שנעשה הוא מכתב  כיצד, –, ואם כן קבוצת זכאים האם יש לעדכן את גובה הסיוע עבור כל

, שאם הייתה ניתנת לדרישה לתוספת תקציבית כוללת, של משרד השיכון למשרד האוצרכללי 

פטרו אז היו יושבים על המדוכה ובודקים את הקבוצות השונות. משלא ניתנה התוספת, רק 

לקבל החלטות  מהחובה שקיבלו על עצמם, ושעוגנה בפסק הדין, , כך נראה,עצמם המשיבים

קבוצות הזכאים, וגובה הסיוע ממשיך לעמוד אחת מעדכון גובה הסיוע לכל מנומקות לגבי 

 לח"מלא טרח אפילו לשלוח  , שגם הוא היה משיב בעתירה,משרד האוצר באותה רמה. בדיוק

 ., אף שהוא גם היה משיב בעתירהימים מיום אישור התקציב 30בתום עדכון 
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את משרד השיכון  נימק , ובכל השנים האחרונות,המנהלית לפני הגשת העתירהיודגש כי גם  .24

שביקש נדחו על ידי משרד האוצר, ואין בכך כל שתוספות תקציביות הקפאת גובה הסיוע בכך 

 . , לא הייתה מתקבלת ההחלטה שהתקבלהסתפק בתשובה זומ היהמשפט בית האם חידוש. 

של משרד  להשקפתוהמסקנה המתבקשת הינה שלא רק שגובה הקצבאות נשחק ולא עודכן גם  .25

השיכון, וקיים פגם מהותי במחדל לעדכן את גובה הסיוע, אלא שאפילו את הפגמים בהליך 

מוסמך  2החלטה מנומקת ע"י דרג  לקבלקבלת ההחלטה לא תיקנו, חרף פסק הדין שמחייב 

 –, ואם כן מתאים, בשאלה האם יש מקום לעדכן את סכומי הסיוע הקבועים בטבלאות הסיוע

ויודגש כי את הסעד ניסח בית רותיות שהוצגה בעתירה נותרה על כנה. השרי. לנמק כיצד

המשפט הנכבד בעצמו, והגם שניתנה לו הסכמה, ולא היה צורך במתן צו פורמאלי, הרי שמדובר 

 בצו שיפוטי מובהק, שחובת המשיבים לקיימו אינה מוטלת בספק.

יים בכיבוד פסקי הדין של אין אלא לחזור ולהדגיש כמה המשטר הדמוקרטי ושלטון החוק תלו .26

)מיום  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' יושב ראש הכנסת 2144/20 בג"ץ) בית המשפט

25.3.2020). 

, כנדרש את פסק הדיןלא קיימו המשיבים הנכבד להצהיר כי בית המשפט לאור האמור, נבקש מ

לקבל החלטה מינהלית עדכנית  -. היינו לקיים את פסק הדין כלשונו ולקבוע לוח זמנים קצוב

משותפת לשני המשרדים, לגבי כל אחת מקבוצות הזכאים בטבלאות הסיוע, שתקבע האם יש 

 . לעדכן את גובה הסיוע וכיצד, ולהעביר החלטה מנומקת זו לב"כ העותרים
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