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 לכבוד

 דרעימכלוף אריה  הרבח"כ 
 שר הפנים

  sar@moin.gov.il :"לבדוא

 שלום רב, 

  במסגרת תכנית הביטחון התזונתיהפליית נתמכי סיוע בשכר דירה בקבלת זכאות   ן:הנדו

()ח( 2()2ב)א3רישה לתקן את אמות המידה לחלוקת תלושי מזון לפי סעיף בדבדחיפות,  ךאנו פונים אלי

ולהוסיף את תשלום הסיוע בשכר  (אמות המידה)להלן:  23.12.2020לחוק יסוד משק המדינה, מיום 

לאמות המידה(, לצורך  1לתשלומים שאינם נחשבים להכנסה )כקבוע בסעיף  מטעם המדינה הדירה

קנה אחד עם הוראת אמות המידה אינה עולה ב התאם למבחן ההכנסות.קביעת הזכאות לתווי מזון ב

ויותר מכך, מחמיצה את מטרת הסיוע במזון דווקא לנזקקים לכך ביותר. עקרון השוויון המהותי, 

מכאן שהמדיניות המפלה אינה יכולה להיוותר על כנה ויש לשנות את הוראת התקנות כך שתהיה 

 וסייה הנזקקת, כמפורט להלן.שוויונית והוגנת כלפי כלל האוכל

( הוסמכה 2020והוראת שעה לשנת  10תיקון מס' )יסוד: משק המדינה -חוקל 5במסגרת תיקון מס'  .1

למענק וסיוע  לרבותהממשלה לאשר הקצאת תקציבים להתמודדות עם נגיף הקורונה והשלכותיו "

יינתנו על ידי משרד  , ובלבד שהמענק והסיוע...משפחות מוחלשות ללשם הבטחת ביטחון תזונתי 

()ח( לחוק יסוד: משק 2א()2ב)3)סעיף  "הפנים בהתאם לאמות מידה שוויוניות שיקבע שר הפנים

 המדינה(. 

מדובר במיזם "מכוח אמות המידה יוקצו משאבים בהיקף אדיר ולמטרה שאין חשובה ממנה,  .2

צעו עד היום ממלכתי של סיוע ישיר לאוכלוסיות המוחלשות בהיקפים ובסדרי גודל שלא בו

 ( 24.12.2020מיום , לראשי הרשויות המקומיות מכתב מנכ''ל משרד הפנים" .במדינת ישראל

ם: מי שעד תחילת חלוקת תכנית ההעל פי אמות המידה הזכאים לקבלת סיוע תזונתי במסגרת  .3

ים לקבלת זכארשומים ברשויות המקומיות כמי ש ( יהיו22.4.2021התלושים בפעימה השלישית )

הסדרים במשק ()ב( לתקנות  1)א()2)א( או 8)א(2 ותתקנעל פי ) בארנונה לפחות 70%של  הנחה

הקבועים בסעיף  םאו מי שיגיש בקשה ויעמוד בקריטריוני, 1993-תשנ"גההמדינה )הנחה מארנונה( 

 ( לאמות המידה.3)2

שמועברים לבעל הבית כאשר האדם סכומי כסף שמקבל מחזיק בנכס כמענקי סיוע בשכר דירה,  .4

, ( לאמות המידה3)1סעיף  לעומת זאת, .לעניין אמות המידהנחשבים להכנסה משמש צינור בלבד, 

ינו עולה על דמי , בסכום שאה בבעלותוקובע כי דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דיר

, מוחרגים מגדר הגדרת "הכנסה" ם שהוא שוכר כחלופהגוריהשכירות שהוא משלם בעד דירת מ

, סיועהשימוש בדירת מגורים הנמצאת בבעלותם של מבקשי ה שווי. לתלושי מזוןלצורך הזכאות 
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ורים בעלות בדירת מג -, וכמשתמע מכך גם הוא אינו מובא בחשבון במסגרת הקריטריונים לזכאות

 אינה שוללת את הזכאות. מכל סוג ובכל שווי 

מופחת ומסובסד, כאשר דיירים בדיור הציבורי, משלמים לרוב שכר דירה חודשי גם זאת ועוד,  .5

ים ישירות לכיסם של השוכרים. גם במקר אינו מועבר הסבסוד  בסוד, אךהסהמדינה נושאת בעלות 

במסגרת ל מהדיירים את זכאותם ולי לשעשובסוד אינו נחשב להכנסה באופן ש, שווי הסאלה

  תכנית הסיוע.

מחריגות את הסיוע בשכר דירה מהגדרת דווקא בנוסף, דברי חקיקה אחרים וכן הוראות שונות  .6

במסגרת דיני אכיפת החיובים, הסיוע בשכר דירה אינו ניתן לעיקול כיוון שהתפיסה  כך,"הכנסה". 

ינו רואה ל הבית. גם המוסד לביטוח לאומי אהיא שאדם משמש רק צינור להעברת התשלום לבע

'מעגל  "... :כל שיטה אחרת תיצורצורך חישוב זכאות לקצבאות. בסיוע בשכר דירה הכנסה ל

המוסד לביטוח  -יאיר  20952-04-11)עב"ל )ארצי(  שוטה' ויפגע דווקא בזקוקים ביותר לסיוע"

 (. מוטולה-דוידובהשופטת  דינה שללפסק  72(, פסקה 20.11.2015)פורסם בנבו, לאומי 

שאותו אין המדינה מצליחה  תחליף לדיור ציבוריידי המדינה כ-כספי הסיוע בשכר דירה ניתנים על .7

לי בכבוד, את הזכות לקיום מינימחלק מחובתה להבטיח , כלספק לכל מחוסרי הדיור הנזקקים

הסיוע מהווה תחליף  הזכות לקורת גג. בעבור אלה המקבלים סיוע מוגדל בשכר דירה – הובכלל

לקבלת עם זאת, זכאותם של המתגוררים בדיור ציבורי  .זמני לדירה בדיור ציבורי לה הם זכאים

שכר מוגדל באינה נפגעת, אך מי שממתין לדיור ציבורי ומקבל סיוע  סיוע במזון על פי אמות המידה

עלולה סיוע נוספת וזכאותו ל משמעותית נחשב כמי שיש לו הכנסה - בזמן ההמתנה דירהה

 להישלל. 

נהלי משרד בהקבועים  מחמירים,ים יסוציאלזכאות לסיוע בשכר דירה נקבעת על פי קריטריונים  .8

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

ללא  מחוסרי דיור,הסיוע  ישל מבקש םהיותתנאי ראשוני והכרחי למתן הסיוע הוא  עוני.מחסור ו

מרבית הזכאים הם מקבלי קצבאות מן המוסד לביטוח לאומי . ת משמעותייםחסכונוללא נכסים ו

היינו  –קצבאות שתנאי לקבלתן הוא עמידה בתנאי זכאות מחמירים ומבחני הכנסה נוקשים  –

  .מדובר באוכלוסייה במצב כלכלי קשה

משפחה כך למשל, (. 05/08שמספרו השיכון מצטרפים מבחני ההכנסה הקבועים בנוהל משרד לכך  .9

ומאה תהיה זכאית לסיוע של כאלף  – שקלים  6,233-בת ארבע נפשות שהכנסתה הכוללת פחותה מ

תשלול ממשפחה כזו  – להכנסה הנחשבת לעניין התקנותשקלים בשכר דירה. הוספת סכום הסיוע 

יותר קשה כלכלי אף משפחה בת חמש נפשות, שמצבה ה .ע במזוןלקבלת סיואת זכאותה 

שקלים, עשויה להיות זכאית לדיור ציבורי ולסיוע  4,750ומתקיימת מהכנסה  בסכום כולל של 

מוגדל בשכ''ד בתקופת ההמתנה לדירה בדיור הציבורי. משפחה כזו המתקיימת מהכנסה זעומה 

 ר דירהשכאך אם נוסיף להכנסתה את הסיוע המוגדל ב –לנפש, זכאית לסיוע במזון על פי הכנסתה 

 אך תאבד את זכאותה לסיוע במזון על פי אמות המידה.  –שקלים  3,100המגיע למשפחה כזו, בסך 

 מדובר בתוצאה אבסורדית ובלתי סבירה בעליל.

הדירה  אולם גובה הסיוע בשכר ,בשנים האחרונות זינקו מחירי השכירות בישראל בעשרות אחוזים .10

-ום התמיכה כיום נע בין מאות שקלים ועד לכסכשמקבלים חלק מהזכאים לא עודכן בהתאמה. 

הסיוע החודשי הממוצע שקיבלו  2019-, בלפי נתוני מרכז אדווה שקל לזכאי במשק בית. 1,700
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ת האיום על הבית בתקופ ,דישון-ירון הופמןבלבד ) שקל 953-כ מוערך במשקי הבית הזכאים 

אין חולק על כך, שסכומי הסיוע בשכר דירה אינם אם כן,  .(.20202.4, מרכז אדווה, משבר הקורונה

מתקרבים לכסות את הוצאה משפחתית, מינימאלית ככל שתהיה, על דיור, בפרט בהתחשב 

 .אינם מספיקים אפילו לתשלום שכר הדירה , כך שכספי הסיועהגבוהים והמאמיריםבמחירים 

גרוע  בעלי הכנסה נמוכה ר דירהשל מקבלי סיוע בשכהכלכלי  מצבםעולה כי האמור לעיל מ .11

, ומצבו של מי שמקבל סיוע הכנסתו זההו משמעותית ממצבו של מי שמתגורר בדירה בבעלותו

שלילת על כן, . מוגדל בשכר הדירה גרוע מזה של מי שמתגורר בדיור ציבורי גם אם הכנסתם זהה

לא הזכאים לסיוע בשכר דירה בגין תוספת ההכנסה היא ים נזקקמדווקא  לסיוע במזוןזכאות ה

תכנית הסיוע לחלוקת של לית העיקרית תכהיא עומדת בניגוד לאלא ש ,סבירה שרירותית ובלתירק 

מי שמתגורר בדירה בבעלותו, וכן מי שמשכיר דירת מגורים המצויה בבעלותו, ושוכר  . כך,תווי מזון

מזון, לסיוע בוכן מי שמתגורר בדירת דיור ציבורי זכאי  דירת מגורים באמצעות כספי השכירות

 הנה מהסיוע. ילא י , ומצבו לעיתים הכלכלי גרוע יותר,מחוסר דיורנזקק שהוא גם בעוד אדם 

הכללת סכומי הסיוע בשכר דירה בחישוב הכנסתן של משפחות שנזקקות לסיוע בתחום לפיכך,  .12

יוצרת אבחנה , קשותשפגע באוכלוסיות אלו ועוד בעת משבר כלכלי חמור הביטחון התזונתי, 

בג"ץ על פי קריטריונים בלתי ענייניים ומפלים, תוך פגיעה בעקרון השוויון )שרירותית ומפלה 

 . (2010)) 14( 1סד) ,דתות ילעניינארנן יקותיאלי ז"ל נ' השר  4124/00

כר דירה לרשימת ולהוסיף את תשלומי הסיוע בש אמות המידהתקן את ל יש, האמור לעיל על רקע .13

  לסיוע בתלושי מזון.לצורך חישוב הזכאות  נחשבים כהכנסה התשלומים שאינם

 נודה על תשובה בהקדם. .14

 בכבוד רב ובברכה

 עו''ד ,משכית בנדל רעות שאער, עו"ד

 

 העתקים:

 mishpatit@moin.gov.il:  הפנים , היועצת המשפטית למשרדעו"ד יהודה זימרת

 RazN@justice.gov.il (:חוקתי –המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי  ,נזריעו"ד רז 
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