
  �1279/12 "בג                                       בבית המשפט העליו�
   �1527/12 "בג                   בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

                                                                                                                         �2211/12 "בג
  4505/12 �"בג

               �   28.11.12קבוע ליו
שה� ועמית  נאור והשופטי� בפני המשנה לנשיא                     
                     

   
          :י� להצטר# כידידי בית המשפטהמבקש

  

 )51�348104�4פ "ח( האגודה לצדק חלוקתי  .1

  )580011567ר "ע(  בישראללזכויות האזרחהאגודה  .2

3.  � )58034208ר "ע( נני� למע� זכויות תכנו� מתכ–במקו

 )580356897ר "ע( המרכז הערבי לתכנו� אלטרנטיבי .4

 )580375582ר "ע( צדק חברתי משפטניות למע� –אית( מעכי  .5

 )580183580ר "ע(  לשוויו� אזרחי–סיכוי  .6

 

  או רויטל ברילנשטיי! / נורה אשקר וד"ה עוכ"י ב"כול� ע
  מהאגודה לצדק חלוקתי 

  
  'אחואו ד! יקיר /מור ו�ד גיל ג!"העוכ "בי "וכ! ע

  מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
  

  :שכתובת� להמצאת כתבי בית די!
   31000 מיקוד 125ד " חיפה ת51יפו  רחוב 
  04�8555456: ' פקס04�8555456: טלפו!

       iadj@iadj.org.il: ל"דוא

  

  בעניי�

 איכות השלטו� בישראלמע� התנועה ל

   'ואחשרגא  אליעדד "כ עוה"י ב"ע
   ירושלי� 208יפו ' מרח

  91043 ירושלי� 4207. ד.ת
  02�5000076: פקס; 02�5000073: 'טל

 121279/ �"העותרת בבג

   'ואחכ פאינה קירשנבאו� "ח

  ' ואחד יפעת הדר"או עוה/וד מטלס יניב "כ עוה"י ב"ע
  54030גבעת שמואל , דו-בית דוי, 7גוש עציו! ' מרח
 03�5328094: פקס; 03�5328098: 'טל

 

  121527/� "י� בבגהעותר

  ' ואח בישראל התנועה ליהדות מתקדמת–המרכז הרפורמי לדת ולמדינה 

  'ואח ד עינת הורבי."עוהכ "י ב"ע
  ירושלי�, 13דוד המל/ ' רחמ

  02�6256260:  פקס;02�6203323: 'טל
  122211/ �"העותרי� בבג

 ית רעננה עירי

  'ואחשניר �ברא-או אילנה /רונית עובדיה וד "כ עוה"י ב"ע



 2

 די!  עורכי�'ושות טויסטר ,הררי

 52573, רמת ג! 2 דר/ ב! גוריו! 1ר .ס.ב בית

   03�7553801: פקס; 03�7553800 :טלפו!

 

   124505/ �"העותרת בבג

   -  נגד - 

  

  ' ואחראש הממשלה

  'עציו! ואחאו תדמור /ד חני אופק ו"כ עוה"בי "ע

  משרד המשפטי� , פרקליטות המדינהמ

             � המשיבי

  

  "ש" ביהמיידיד"כ ר# להלי(להצט בקשה

חוות דעת להצטר- לדיו! בעתירות ולהגיש י� קש לאפשר למבקשמשפט נכבד זה מתבבית 

  . המאוחד בעתירות שבכותרת בקשה זובמסגרת הדיו! "  בית המשפטיידיד"כ �מטעמ

 הרקע לבקשה

בעתירות אשר הוגשו על ידי , במאוחד, עתיד לדו! בית משפט נכבד זה, 28.11.2012ביו�  .1

 )"מחיר למשתכ!"(דיור בהישג יד העותרי� נגד הקריטריוני� לקביעת הזכאות במכרזי 

 של מועצת מקרקעי �1249  ו1248אשר נקבעו בהחלטות , במכרזי� לבניית דירות להשכרהו

 ). "ועצההמ ""ותההחלט" �   בהתאמהלהל!(ישראל 

בעקבות המחאה , 10.8.11 ההחלטות ה! תיקו! של החלטות קודמות שהתקבלו במועצה ביו� .2

הקצאת קרקע  ("�1240 ו")דיור בהישג יד ("1239שמספר! , החברתית ודוח ועדת טרכטנברג

החלטות אלו קבעו כי על רשות מקרקעי ישראל להציע מכרזי� של . ")לבניית דירות להשכרה

שכולל ג� דירות להשכרה , ובמסלול השכרה) מחיר למשתכ!(במסלול מכירה דיור בהישג יד 

לצד דירות למכירה או השכרה , דירות אלו יהיו חלק מתמהיל מגוו! של דירות. במחיר מפוקח

עוד נקבע בה! שמחיר הקרקע יוזל כדי להשיג את . ובתמהיל של גדלי דירות, במחיר רגיל

את . ו שייקבעלפי קריטריוני�, ות ייועדו רק לזכאי�כמו כ! הוחלט שהדירות המוזל. המטרה

 .  30.1.12 שהתקבלו ביו�,  קבעה המועצה בהחלטות נשוא העתירההקריטריוני�

בעתירות שבנדו! מתבקש בית הדי! הנכבד לדו! ולהכריע בשאלת חוקיות� של הקריטריוני�  .3

איכות מע! ועה להתנ. כאשר לעמדת העותרות קריטריוני� אלו בלתי חוקיי�, אשר נקבעו

 כי החלטת המועצה להתעל� מהמלצות ועדת טרכטנברג בעניי! הכללת תנאי ,תענוהשלטו! ט

שאינ� , הינה בלתי סבירה ומגלמת הטיה פסולה לטובת חרדי�" מיצוי כושר השתכרות"של 

התעלמות המועצה שמי� את הדגש על   וחברי מפלגתהכ פאינה קירשנבאו�"ח. עובדי�

ומהחלטת , "מיצוי כושר השתכרות" טרכטנברג לכלול את הקריטריו! של מההמלצה של ועדת

נטע! כי המועצה פעלה שלא כדי! שעה שהעניקה , כמו כ!. הממשלה לאמ. את דוח טרכטנברג
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שיש בו לעמדתה מת! עדיפות לאוכלוסיה , משקל רב לקריטריו! של מש/ שנות הנישואי�

 . החרדית על פני מגזרי� אחרי�

במיוחד לטובת " נתפרו" כי הקריטריוני� אינ� ענייניי� ו,ע!ויז� יהודי טהמרכז לפלורל .4

וכי ההתעלמות מהמלצות ועדת טרכטנברג בעניי! מיצוי , האוכלוסייה החרדית הלא עובדת

.  ומהווה פגיעה בעקרו! האחריות המשותפת של הפרטי� בחברההכושר ההשתכרות לא נומק

א/ ,  בדיור בר השגה כדי לשמור על הטרוגניות בעיר כי היא מעוניינת,מדגישהעיריית רעננה 

וכי בשקלול סדרי , שהוא הרוב בעיר, הקריטריוני� אינ� משרתי� את הציבור החילוני

, ובהיעדר קריטריו! של מיצוי כושר השתכרות) שנות נישואי! מול שירות צבאי(העדיפות 

 . מפרויקטי� אלו שייבנו בעירחילוני� צעירי� תושבי העיר יהיו בנחיתות ולא יוכלו ליהנות 

ליחידה משמעו  1 �400,000העירייה ג� סבורה כי הגבלת המכרזי� לקרקע שערכה נמו/ מ

 . כמו רעננה, שלא נית! יהיה לערו/ מכרזי� כאלו בעיר בה ערכי הקרקע גבוהי� יותר

 ג� בניגוד לעמדת  בסמכות המועצה לקבל את ההחלטותמתמקדתתשובת המדינה לעתירות  .5

 כי ההטיה לטובת האוכלוסייה החרדית , המדינהתענולעניי! הקריטריוני� ט. דת טרכטנברגוע

 כי , המדינהתענועוד ט. בי! היתר על ידי הוספת קריטריו! השירות הצבאי, צומצמה ביחס לעבר

וכי המדינה הקימה צוות שתפקידו לוודא כי , זהות הרוכשי� מושפעת בעיקר ממיקו� המכרז

 כי אירוע הנישואי! הוא אירוע ,טוענתהמדינה א- . באופ! שוויוני ככל הנית!מכרזי� יפוזרו 

 . משמעותי ולכ! מותר להתחשב בו במת! סיוע בדיור

 כי מדובר בקריטריו! , המדינהטוענתלעניי! אי הכללת הקריטריו! של מיצוי כושר השתכרות  .6

וכי במקרה , ה כלכליתחשוב ולגיטימי א/ אי! חובה משפטית לכלול אותו בכל מקרה של הטב

זה עלול הקריטריו! להותיר רבי� מקרב הזכאי� הפוטנציאלי� ללא אפשרות ליהנות 

מת! ההטבה עדיי! מחייב ,  כי במקרה של מחיר למשתכ!, המדינהטוענת, כמו כ!. מהמדיניות

את הזכאי ליכולת כלכלית גבוהה ולכ! ממילא הזכאי� יבואו ברמת חפיפה גבוהה ממשפחות 

 .     עובדות

  :נימוקי הבקשה

  ההלכה הפסוקה–" ידיד בית המשפט"צירו# צד להלי( במעמד של 

מהווה את ההלכה ,  אשר יצא תחת ידיו של בית משפט נכבד זה,בעניי� קוזליפסק הדי!  .7

המשפט �סיוע לביתמת! , אשר משמעותו, "המשפטידיד בית "הפסוקה לעניי! המוסד של 

 .לסכסו/צד ישיר מהווה ו  שאינגו-ידי �על, בסוגיה כלשהי

וההכרה בחשיבות " ידיד בית משפט"לעניי! סמכותו של בית המשפט להורות על צירו-  .8

  : ברק כדלקמ!הנשיאקבע , הצירו-

הדי! הנוגעי� �המשפט מצויי� בעלי�בצד הכלל העקרוני שלפיו בפני בית, אכ!"
קרי�  במ–המשפט הד! בסכסו/ לית! דעתו �מצווה בית... בסכסו/ הספציפי
, מטע� זה.  ג� להיבטי� כוללניי� יותר של הסכסו/ שבפניו–המתאימי� לכ/ 

כדי להכריע , המשפט לצר- צדדי� להלי/ עצמו מיוזמתו שלו�מוסמ/ לעתי� בית
משפט זה זכות העמידה �ידי בית� כ! הורחבה על ....בסכסו/ באופ! יעיל ושל�

 –� בו ישנו גו- ציבורי מקו, כ/.  ..".העותר הציבורי"תו/ יצירת המעמד של 
 א/ יש לו אינטרס רחב בפתרו! ההלי/ והיכרות –שאמנ� אינו צד ישיר להלי/ 
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הרי שיינת! לאותו הגו- להשמיע עמדתו בנדו! בצד , ע� המאטריה הנדונה
 בכ/ יינת! ביטוי לאות� ... .שלו יש נגיעה אישית או ישירה לעניי!, העותר

בה , ה� עניי! בנושא הדיו! ויש בידיה�שיש ל, הגורמי� המייצגי� והמומחי�
המשפט בגיבוש עמדה והלכה המשקפות נאמנה את מגוו! � לסייע לבית, בעת

  ...."המצבי� והבעיות שבסוגיה שבפניו

 ).  1999 (554 ,529) 1(ד נג"פ, מדינת ישראל' קוזלי נ 7929/96ח "מ

ת המשפט לשקול  את הקריטריוני� שעל ביבית המשפט הנכבדקבע קוזלי במסגרת הלכת  .9

מהות  :וביניה�) רשימה פתוחה" (ידיד בית המשפט"בטר� הכרעתו בעניי! צירו- גו- מסוי� כ

 והייצוג שהוא מעניק לאינטרס שבשמו הוא מבקש ניסיונו, מומחיותו; הגו- המבקש להצטר-

זהות הצדדי� להלי/ והשלב בו הוגשה ; סוג ההלי/ והפרוצדורה הנוהגת בו; להצטר- להלי/

תרומתה הפוטנציאלית של העמדה ; מהותה של הסוגיה העומדת להכרעה; ת ההצטרפותבקש

לכל האמור לעיל מצטר- ג� השיקול בדבר יעילות הדיו! ופגיעה באינטרסי� של  .המוצעת

 לאז! בי! מידת התרומה הפוטנציאלית לדיו! יש כי ,דגישה ביתה משפט. המתדייני� האחרי�

 ).555' עמ, הלכת קוזלי(ת הדיו! עצמו ובי! החשש לפגיעה ביעילו

העניקו בתי המשפט ובתי הדי! השוני� את , בשורה ארוכה ומבוססת של החלטות ופסקי די! .10

  . במסגרת הליכי� שוני�" ידיד בית משפט"המעמד של 

מיו�  (ממשלת ישראל' הוועד הציבורי נגד העינויי� בישראל נ 769/02 ."בג:  למשל

 ."בג; )26.6.05החלטה מיו�  (משרד הבריאות' נ" חלמה ונופשה" 2531/05 ."בג; )14.12.06

מגדל חברה ' פלוני נ 11152/04א " ע;)15.4.01מיו�  (משרד הפני�' זריצקייה נ 1119/01

החלטה מיו� (שאשא ' מדינת ישראל נ 10425/03א "ע; )4.4.05החלטה מיו�  (לביטוח

  ).16.1.08החלטה מיו� (נכסי� הרשמי כונס ה' עמותת ידיד נ 8031/07) ��י(א "בש; )28.7.04

 בעתירה דנ� "  בית המשפטיידיד" כי�צירו# המבקש: מ� הכלל אל הפרט

 בכל אחד ואחד מהקריטריוני� הנדרשי� י� עומדי�המבקש, כפי שיובהר במסגרת פרק זה .11

 ".  בית המשפטיידיד"במעמד ,  כצד לעתירה דנ!�לש� צירופ

 ור בר השגהעל הקואליציה לדי

 י�הפועל, נוספי�ומומחי� , קואליציה של ארגוני� לשינוי חברתיחברי� בהינ�  י�שהמבק .12

בי! היתר בתחומי� של , ללא מטרת רווח להגנה על זכויות אד� ולקידו� של מטרות חברתיות

 ,"לדיור בר השגההקואליציה "שמכונה , זוקואליציה . מדיניות דיור וקרקע, תכנו!, משפט

 . ולקד� מדיניות דיור חברתית, ת לדיור נאות ובר השגההג! על הזכולכדי הוקמה 

לרבות רשות , רשויות המדינהמול  מזה מספר שני� פועלי� ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה .13

. לקד� מדיניות של דיור בר השגה, מוסדות התכנו! ומשרד הבינוי והשיכו!, מקרקעי ישראל

 מחקר מעמיק כוללתופעילות� ,  בתחו�לצור/ כ/ התמחו חברי הקואליציה לדיור בר השגה

כיו� נציגי . ל והשתתפות בכנסי� ובסדנאות"מפגשי� ע� מומחי� באר. ובחו ,של הנושא

 . בעל ידע רב בנושא, הקואליציה נחשבי� לגו- מומחה מוביל

מקצועיי� הגשת ניירות עמדה פעילותה השוטפת של הקואליציה לדיור בר השגה כוללת  .14

ליווי ויעו. לקבוצות , מאבקי� ציבוריי�השתתפות ב, בת מאמרי�כתי, למקבלי החלטות
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 פעילות הסברתית וחינוכית,  בכנסתהשתתפות קבועה בהליכי חקיקה ובישיבות, מקומיות

 לצור/ קידו� מדיניות של דיור בר השגה ולמע! �והכול , )לרבות ניהול בלוג מקצועי בנושא(

 .קרקעי!הגשמת עיקרו! הצדק החלוקתי בהקצאת משאב המ

הקואליציה פועלת במישור התכנוני והמשפטי באמצעות הגשת התנגדויות לתוכניות , כ!�כמו .15

 44796�05�12 )��י (מ" עת,למשל.  על ידי הארגוני� החברי� בהמתאר ועתירות לבית המשפט

נגד הוועדה לדיור לאומי ' מתכנני� למע� זכויות תכנו� ואח - מקו�ב 29375�07�12) �� י (מ"עתו

 . )תלויות ועומדות ('וז ירושלי� ואחבמח

 האגודה ,כמו האגודה לזכויות האזרח, הגופי� המרכיבי� את הקואליציה לדיור בר השגה .16

ברו במהל/ צ "סיכוי"המרכז הערבי לתכנו! אלטרנטיבי ו, "אית/" ,"במקו�", לצדק חלוקתי

, קתית לשוויו!השני� מומחיות ייחודיות בסוגיות של הקצאת משאבי� והגנה על הזכות החו

בה! ,  בפני בית המשפט הנכבד וערכאות שונותהתדיינויותרבות של והיו שותפות לעשרות 

 .  בנושאמרכזיי�נקבעו תקדימי� 

 סוג ההלי( 

 !הית בבסיסוהכורכ, יות עקרונעתירות. במסגרתו נידונות "מדובר על הלי/ המתנהל בבג .17

 על ממשית תהא השפעה !עה בה ואחרי� ולהכרמשפטיי�, חברתיי�, שיקולי� כלכליי�

לכ/ . אשר בשמ! פועלת הקואליציה לדיור בר השגה,  הסובלות ממצוקת דיוראוכלוסיות

 עיתות בה! דיור בבמדיניות ו השייכות לציבור מדינהבקרקעות כי עסקינ! ,מתווספת העובדה

 .מדינת ישראל נתונה במצוקת דיור אמיתית ומחריפה

 השלב בו הוגשה בקשת ההצטרפות

הבקשה דנ! מוגשת . 28.11.12בעתירות שלעיל במאוחד נקבע ליו� ראשו! דיו! , כאמור לעיל .18

בעתירת עיריית רעננה א- .  ובטר� נית! צו על תנאיבעתירותטר� קיומו של הדיו! הראשו! 

 בשאלות העקרוניות ה לטעו! ולהביע עמדתי�ברצו! המבקש. טר� ניתנה תגובה מקדמית

 בית יידיד" כי� של המבקש� בצירופיהלא יה . העתירה דנ!ומדות על הפרק במסגרתהע

או לפגוע ביעילות הדיו! , ות כדי לגרו� נזק למי מהצדדי� בעתיר דנ!לעתירות" המשפט

  .המשפטי הממוקד

  הקואליציה לדיור בר השגהי "תרומתה הפוטנציאלית של העמדה המוצעת ע

, משמעותיש בה! כדי להשפיע באופ! בנסיבות בה! נדרש בית המשפט להכריע בעתירות אשר י .19

הרי שתהא ,  הרחבכי א� ג� על האינטרס הציבורי,  של העותרי�הישירלא רק על האינטרס 

 .  תרומה רבה להלי/ דנ!הקואליציה לדיור בר השגה של הבעמדת

כדי לדעת . הסוגיה שמובאת להכרעת בית המשפט מחייבת הכרעה בחוקיות הקריטריוני� .20

 דבר –חוקיי� יש להבי! את התכלית והרציונאל של המדיניות החדשה הא� הקריטריוני� 

השאלה א� הקריטריוני� ענייני� או שרירותיי� היא . י� של המבקש�שבתחו� מומחיות

ג� הקביעה הא� אבחנה , כ/. בראש ובראשונה נגזרת של המטרות והתכליות של המדיניות

 הא� קיי� שוני רלוונטי בי! מי  השאלה–מסוימת הינה אבחנה מותרת או אפליה פסולה 

 .    והמטרות החברתיות של המדיניותשזכאי למי שלא נגזרת מהתכליות
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 של �תרומת, בעוד העתירות מתרכזות בסוגיית ההטיה לטובת המגזר החרדי, בנוס- .21

,  את תשומת הלב בקשיי� שיוצרי� הקריטריוני� לציבורימקדו � תהיה בכ/ שהי�המבקש

   .מכל המגזרי� באוכלוסיה, הסובל ממצוקת דיור ,שאינו מיוצג בהלי/

   בית המשפט בסוגיהיעמדת ידיד

להחכרת מקרקעי המכרזי� מ כי בחלקהממשלה ומועצת מקרקעי ישראל החליטו , כאמור .22

נוצרו , במקו� מכרז למרבה במחיר. תשונה שיטת המכרז, ישראל למטרת בניה רוויה למגורי�

 והזוכה במכרז יהיה מי שיתחייב ,ות למכירה או להשכרהדירות קטנות ומוזל לבנייתמכרזי� 

 בגי! בל תמורה נמוכה יותר עבור הקרקעתסכי� לקהמדינה מצדה . דירהלמחיר הנמו/ ביותר ל

מדיניות חדשה זו לכשעצמה אינה מעוררת לעמדת ידידת בית המשפט קושי . אות! דירות

 .משפטי

ואי! הממשלה יכולה לחלק , יבור כולומשאבי המדינה אינ� שייכי� לממשלה אלא לצ ,אכ! .23

, ציבורה משאביבמכירת  הוא ש,א� כ!, הכלל.  ככל שעולה על דעתה, הולמתאות� ללא תמורה

זכותה וא- חובתה . אלא שכלל זה אינו מקודש.  המתקבלתמקס� את התמורהעל המדינה ל

קד� מטרות  לא� יש בכ/ ,מציעה שהיא ,של המדינה לתת הנחות בקרקע או במשאבי� אחרי�

 . לגיטימיותוחברתיות ציבוריות 

מעוטי  לטובתזו זכותה וא- חובתה של המדינה למכור בהנחה את קרקעות המדינה , בי! היתר .24

והדבר א- עולה בקנה אחד ע� תפקידי , דיור ציבוריל או דיור בר השגה הזקוקי� ל,הכנסה

עמד על כ/ בית המשפט  .�1960 /"התש,  לחוק רשות מקרקעי ישראל)1(א2הרשות לפי סעי- 

 :הנכבד

יש שבהציעה למכירה נכס השיי/ לציבור פועלת הרשות לא לקידומו של "
אלא לקידומו , )השגת התמורה הכספית הגבוהה ביותר: קרי(האינטרס הרגיל 

לחלק , אינטרס כזה מתקיי� כאשר הקצאת הנכס. של אינטרס ציבורי אחר
בכגו! דא עשויה . ורית מוגדרתמיועדת להשגתה של תכלית ציב, מבני הציבור

וא- , אלא במחיר קבוע וידוע מראש, הרשות להציע את הנכס לא למרבה במחיר
, על חשבו! הציבור, בכ/ תוענק לזכאי� טובת הנאה. במחיר נמו/ משוויו הריאלי

שהיא מעניינו ) משקית או חברתית, מדינית(א( הדבר ייעשה לקידו� מטרה 
 כשהמכרז מיועד לסייע בשיכו! של זוגות ,שללמ, כ( הוא. של כלל הציבור

או לעודד התיישבות במקו�  ;עולי� חדשי� או אוכלוסיות חלשות, צעירי�

  ". .. לש� פיתוחו והרחבתו,מסוי�

כ! ; )1995 (760, 749) 3(ד מט''פ ',מינהל מקרקעי ישראל ואח' עיריית אילת נ 1444/95א "ע

  .)1992 (801, 793) 2(ד מו "פ, 'י והשיכו� ואחשר הבינו' נ' פורז ואח 5023/91 ."בגראו 

    חשובותתו ציבוריותכמטרותמהיל במגורי� דיור בר השגה 

א/ כדי להבי! את הקריטריוני� , מוזל לקבלת דיור בקריטריוני�עוסקות  זו ובקשההעתירות  .25

 הבנת .אמורות לקד� �1249  ו1248יש להבי! קוד� כל מה המטרות הלגיטימיות שהחלטות 

 לקידו� המטרה  ומידת התאמת�היא חיונית לבחינת הקריטריוני�הראויה לית התכ

 . שבבסיס המדיניות, החברתית

 ההצדקות החברתיות לדיור בהישג יד. א
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 אינ� יכולי� לחיות בני אד� בחברה מודרנית. חיוני צור/עבור האד� דיור הוא כי , ברור וידוע .26

עבר לקיומ�  מר מגלמת צרכי� בסיסיי� נוספי� א/ סוגיית הדיו1.חיי� בכבוד ללא דיור נאות

הכול יסכימו כי דיור .  חשוב לא פחותנטל עלות הדיור, כ/.  ארבעה קירות וגג מעל הראששל

וכי אד� אינו יכול לוותר על , שנית! לצרו/ או לא לצרו/ לפי מצב הכיס, רגיל" מוצר"אינו 

ייפגע , להעמיד לעצמו קורת גגי א� אד� נאל. להוציא סכו� ניכר מהכנסתו כד, לכ!. דיור

שירותי בריאות , כמו חינו/(ני משפחתו צרכי� בסיסיי� אחרי� להבטיח לו ולבהדבר ביכולתו 

 ). וא- מזו!

 מידת הנגישות שלו לפי, למימוש זכויות נוספותלדיור יש ג� חשיבות עליונה , זאת ועוד .27

 היכ! יוכל האד� – גורלות הדיור הינו מפתח החור.. תעסוקה ופנאי, תשתיות, לשירותי�

אזור מגורי� בו הזדמנויות תעסוקה וקידו� הא� ייהנה מ? לאיזה חינו/ יזכו ילדיו ?להתגורר

 שבה סיכוייו וסיכויי , נחשלתעוניבשכונת הא� יגור בסביבה בטוחה ומטופחת או  ?מקצועי

   2?ילדיו להצליח נמוכי� ה�

כה של דיור כזה על אפשרותו לממש זכויות האינטרס של האד� בדיור נאות ובר השגה וההשל .28

והוכר כזכות אד� , אחרות ולשפר את ההזדמנויות שלו ושל בני משפחתו הינו אינטרס מיוחד

ולאחר מכ! באמנה , הנתפסת כמשפט מנהגי, בהצהרה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�

  3.ראל צד להשיש, 1966חברתיות ותרבותיות משנת , הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות

בי! , כזכות אד� מטילה על המדינה חובה לפעול בתחו� הדיורנאות התפיסה של דיור  .29

אחריות זו . שמגשי� את אחריותה, פיקוח וכל כלי מדיניות אחר, רגולציה, באספקה ישירה

שעלותה אינה באה על , שעל המדינה לדאוג שלכל אד� במדינה תהיה קורת גג נאותה, משמעה

מימוש חובה זו יכול שיעשה באופ! המתחשב באמצעי�  4. בסיסיי� אחרי�חשבו! צרכי�

 . א/ על המדינה להתקד� בהדרגה למימוש הזכות, העומדי� לרשות המדינה

ת מתבססת ההכרה וברוב המדינות המפותח.  היכ! שהואא/ לא די בעצ� קיומו של דיור זול .30

 להיות משולבי� בתמהיל ע� פתרונות הדיור עבור אוכלוסיה מעוטת הכנסה צריכי�בכ/ ש

                                                      
1

וכי על המדינה , שזכותו החוקתית לקיו� בכבוד נפגעתבית המשפט עמד על כ/ שאד� ללא קורת גג הוא אד�  
 המוסד לביטוח לאומי' חס� נ 10662/04. "בג, למשל. לרבות דיור, לנקוט בפעולות שיבטיחו לו אמצעי קיו� בכבוד

א "ע; )2005 (464) 3(ד ס"פ, שר האוצר' עמותת מחויבות לשלו� וצדק חברתי נ 366/03. "בג; )28.2.12מיו� (
 360) 3(ד נה"פ, ישעיהו' גמזו נ 4905/98א "רע; )2004 (934) 3(ד נח"פ, רייז' מ נ"מיסטר מאני ישראל בע 9136/02

)2001.( 

 קניי! –ענייננו אי! הוא לא בקניי! ולא ברכוש על דר/ הסת� "...: צודלרבית המשפט הנכבד כבר עמד על כ/ בעניי!  2
מקו� מגוריו של אד� הוא מקו� שבו . שפחהבמשכ! למ,  אלא בביתו של אד�–ורכוש ששוויי� בשוק הוא כ/ וכ/ 

אפשר בחר במקו� מגוריו בשל היותו סמו/ למקו� עבודתו או , בבית הספר הסמו/ לומדי� ילדיו, משוקע חלק מחייו
ועוד שיקולי� כיוצא באלה העושי� ,  למגוריו– או מקו� מרכזי –מתחילה ביקש לעצמו מקו� שקט , בקרבת ידידיו

 בית המשפט הנכבד  .))1994 (566, 550) 5(ד מח "פ, יוס#' צודלר נ 7112/93א "רע ("ו בקהילהביתו של אד� למשכ! ל
בית ' דעקה נ 2781/93א "ע, למשל(הכיר בבחירת מקו� המגורי� כחלק מהזכות לאוטונומיה של הרצו! החופשי 

 �ור האד� כאשר ד! במקרי� וא- עמד על חשיבות מקו� המגורי� עב) )1999 (526) 4(ד נג"פ, חיפה, "כרמל"החולי
' ורי נ'עג 7015/02. "בג, למשל. ש� נפסק כי פינוי אד� מקו� מגוריו מהווה פגיעה בזכות לכבוד האד�, של פינוי

ד "פ, הכנסת' מועצה איזורית חו# עזה נ 1661/05. "בג;)2002 (352) 6(ד נו"פ, ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה
 .)2005 (481) 2(נט

3
לאומית בדבר זכויות �לאמנה הבי!) 1(11סעי- ; 1948,  בדבר זכויות האד�האוניברסליתלהכרזה ) 1(25סעי-  
 .1966, חברתיות ותרבותיות, כליותכל

4
 .)1991 ( ותרבותיותחברתיות, כלכליות לאמנה בדבר זכויות 4הערה כללית מספר ' להרחבה על היק- הזכות לדיור ר 
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על רקע מעמדי או במגורי� הפרדה כ/ שלא תיווצר , אוכלוסיות מבוססות יותרפתרונות דיור ל

  .וזאת מטעמי� של שוויו!, אחר

מרחבי והפרדה בי! אוכלוסיות ממעמד כלכלי או חברתי שונה אינה רצויה ופוגעת  קיטוב .31

להקצאת יתר לקבוצות , בי� בחברה לעיוותי� קשי� בחלוקת המשאהיא מוליכה. בחברה

  ולהקצאת חסר לקבוצות חלשות מבחינה פוליטית ותרבותיתחזקות מבחינה פוליטית

 דוחקת היא; המתאפשרת בשל הריכוז של כל קבוצה באזורי מגורי� נפרדי�, ותרבותית

 תורמת היא; מיעוטי� וקבוצות מוחלשות אל מחו. למוקדי החלוקה וההשפעה החברתיי�

 מעודדת היא; שוויו! בחברה שכ! היא חוסמת את הגישה למימוש זכויות בסיסיות� אילשימור 

, ומזינה ניכור חברתי והפליה ובמקרה קיצוני היא עלולה להולי/ ג� להתפוררות חברתית

  5.לגרו� לקבוצות מופרדות תחושת אי השתייכות לחברהומהומות חברתיות וגילויי אלימות 

 מתגוררתבאזור שבו  והבנה כי ,יסיו! שלילי אודות ריכוזי עוניהצטבר נ, בנוס- לאמור לעיל .32

גוברי� הסיכויי� להידרדרות פיזית של המבני� והשטחי� , בעיקר אוכלוסיה מעוטת הכנסה

, בשל קושי של אוכלוסייה ע� הכנסה נמוכה לתחזק כראוי את הבנייני�, זאת. הציבוריי�

  .וריי� נוטי� להתדרדרג� האזורי� הציב, ולאור החולשה הפוליטית שלה

 אמצעי תלהבטחרק הדיור מכוונת לא מדיניות , כיו� במרבית המדינות המפותחותמכא! ש .33

הימנעות מסגרגציה והפרדה במגורי� מטרותיה ה! ג� הפחתת נטל עלות הדיור ו . גרידאקיו�

בת יצירת סביבאמצעי� שוני� פועלות מדינות אלו ל. אוכלוסיות מרקע חברתי כלכלי שונהבי! 

. תמהיל רחב של אוכלוסיות מרמות הכנסה שונות ורקע מגוו!בה , המכילהטרוגנית ומגורי� 

  :לכ/ הצדקות רבותיש 

, נסוגות ממדיניות הדיור הציבורי שלה!, לרבות ישראל, בתקופה בה מדינות רבות, ראשית .34

קעי וכ! מפריטות את מקר, מפריטות ומצמצמות את מאגר הדיור הציבורי וסיוע ישיר אחר

שתבטיח מטרות חברתיות , תכנונית וקרקעית) רגולציה(גדלה החשיבות של אסדרה , הציבור

הדוחפי� באופ! טבעי , ואת מימוש הזכות לדיור נאות באמצעות התערבות במנגנוני השוק

 .ליותר הומוגניות והפרדה

ור על מסייע לשמומרקעי� שוני� תמהיל מגוו! של אוכלוסיה ברמות הכנסה מגוונות , שנית .35

 .  ועל תדמיתהמצבה הפיזי של השכונה

 בינונית ונמוכה הזדמנות לשפר את מצב! הכנסההתמהיל מעניק למשפחות ע� , שלישית .36

בי! . יותר מבחינה כלכלית" חזקה" החיובית של האוכלוסייה ההתרומהכלכלי בזכות �החברתי

, לתעסוקה, י יותרהיתר אוכלוסיה זו מפיקה ממגורי� באזור מעורב נגישות לחינו/ איכות

                                                      

גרשו! ; 131�133בפיסקאות , )1.8.10מיו�  (עיריית רחובות' סולודו( נ 10907/04. "בג'  הקיטוב המרחבי רמחיריעל  5
" גדרות חברתיות והפליה בדיור, חומות משפטיות: קבוצות מיעוט המבקשות מ! המדינה לסגור את עצמ!"גונטובניק 

דתיי� וחילוני� היפרדות ושילוב בי! : איי� של פלורליז�"ישי בלנק ; )2010 (435�437,  לעילקהילות מגודרותב
רפורמה ללא , הווה ללא עבר, הצעת חוק העיריות"צבי �איסי רוז!, ישי בלנק; )2011 (123, 85 ו די� ודברי�" בישראל

עיוני " הניסיו! האמריקאי:  כמרכיב בהפליהבדיורהפרדה "אורי שוור. , רות גביזו!; )2009 (93, 49א חוקי� " עתיד
 ).2001 (80�82, 73 כה משפט
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אשר ה� מפתח , שבה� שירותי� ותשתיות טובי� יותר, למקומות מגורי� מבוקשי� יותר

 . במיוחד עבור ילדי�, לניעות חברתית

התחזקות מגמת העיור וההבנה כי קיימות חברתית וסביבתית מחייבת חיזוק וציפו- , רביעית .37

ייב השקעות ענק בתשתיות  ומחפתוחי�המכלה שטחי� , והאטת הפרבור, המטרופוליני�

רבות הגיעו ערי� . השאיפה לעירוניות מחייבת חשיבה מחודשת על התכנו! העירוני. חדשות

ופתרונות דיור נאותי� ,  כי לא יוכלו להתקיי� כעיר מתפקדת ללא גיוו! אוכלוסיה,למסקנה

ית ואשר השכר עבור� נמו/ יחס, לאנשי� העוסקי� במקצועות הנדרשי� לכלכלה העירונית

 . 'מלצרי� וכו, סטודנטי�, יוצרי�, עובדי� סוציאליי�, אחי�, כמו מורי�

משמעו הרבה פעמי� , דר/ ציפופ!, הצור/ במיקוד הפיתוח בתו/ הערי� הקיימות, חמישית .38

פינוי בינוי (הוא שאזורי� יותר עניי� ומוזנחי� בעיר יהרסו לצור/ הקמת בנייני� גבוהי� יותר 

 שיטתי של דיור זול ודחיקה של להרסמהלכי� אלו ה� גורמי� לצד החשיבות של ). למשל

אוכלוסיה ענייה משכונות מסוימות תו/ ניתוק! ממקורות הכנסה ומקשרי משפחה וקהילה 

שיאפשר ג� , ג� במקרי� אלו עולה הצור/ בתכנו! מכיל). נטריפיקציה'מה שידוע ג� כג(

באמצעות מנגנוני� כמו דיור , הידחקלאוכלוסייה הענייה יותר ליהנות מפירות הפיתוח ולא ל

דיור ציבורי ומנגנוני� , )השכרה, בעלות משולבת, בעלות פרטית(במגוו! סוגי חזקה בהישג יד 

  6.שמפצי� על הרס הדיור הזול, נוספי�

 דיור בהישג יד בעול�. ב

שילוב של הכולל , מדינות שונות החלו לפתח כלי� חדשי� לדיור מכיל, לאור ההצדקות הללו .39

מחקר .  המגורי� הכללידיור בהישג יד למשפחות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית בתמהיל

בהזמנת , ר אמילי סילברמ! מהטכניו!"רחל אלתרמ! וד' שנער/ על ידי פרופ, בינלאומי מקי-

החוקרות בחנו . בח! לעומק את המדיניות בנושא במדינות שונות, מינהל התכנו! במשרד הפני�

 בכול! –הולנד וגרמניה , צרפת, ספרד, אירלנד, קנדה, אנגליה, ב"ארה: תלעומק שמונה מדינו

 7. בהישג ידישנה התייחסות לדיור מכיל

מתייחס " דיור בהישג יד"המונח , כי במדינות שנבחנו, במחקר! קובעות אלתרמ! וסילברמ! .40

געי לדיור נאות אשר מחירו הנמו/ לא נוצר עקב סטנדרטי� נמוכי� של בניה או חשיפה למפ

החוקרות מצביעות על . איכות סביבה או משו� ששטח הדירה קט! ממה שדרוש למשק הבית

שמחירו נמו( היא דיור נאות , מנקודת המבט של הרשויות, הראשונה. שתי הגדרות אפשריות

היא , מנקודת המבט של הפרט, השנייה.  כתוצאה מהתערבות ציבורית מכוונתממחיר השוק

 מהכנסת משק 30%-משלמת לא יותר מכ ר שעבורו אוכלוסיית היעדדיושדיור בהישג יד הוא 

משו� שנטל עלות דיור גבוה יותר משמעו שמשק הבית יוותר על צרכי� בסיסיי� , זאת. הבית

מבי! שתי ).  מזו! או חינו/,טיפול רפואי, כמו תרופות(אחרי� כדי לעמוד בעלויות הדיור 

ותר לבסס מדיניות של דיור בהישג יד על ההגדרה  כי כיו� נהוג י,ההגדרות מציינות החוקרות

                                                      
6
,  חברה אזרחית מול ממסד:לקד� זכויות במרחב: תו/ ב"?כיצד, נטריפיקציה ללא פינוי'ג"אמילי סילברמ! ' ר 

, )2008יוני  ( מתכנני� למע! זכויות תכנו! והמרכז הערבי לתכנו! אלטרנטיבי–עמותת במקו� 

153=publicationId?asp.publicationView/org.bimkom.www://http  

7
, מינהל התכנו!" (כלי� של תכנו� סטטוטורי ומדיניות מקומית: דיור בר השגה"אמילי סילברמ! , רחל אלתרמ! 

  :הדוח מצוי באתר מינהל התכנו!). 2011מאי 
pdf.housing20%affordable/newplanningadministration/SubjectDocuments/il.gov.moin.www://http  
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כאשר קבוצת ההתייחסות היא משקי הבית ,  לדיירנטל עלות הדיורהמתמקדת ב, השנייה

   8. מההכנסה הממוצעת150%ואינה עולה ברוב המדינות על , שהכנסת� נמוכה ובינונית

, מרילנד, רזי'ניו ג(ב "מדינות מסוימות בארהרמ! וסילברמ! מציינות במחקר! כי אלת .41

והחלו  ,קבעו מדיניות דיור חברתית) וג� ערי� רבות בניו יורק ובקליפורניה, וסטס'מסצ

במאמר מוסגר .  9לתמר. או לחייב שילוב של דיור בהישג יד בבניה חדשה כבר בשנות השבעי�

לאור , רסי הייתה תרומה רבה להליכי� אלו'ראוי לציי! כי לבית המשפט העליו! של ניו ג

המחייבת את הרשויות לתכנ! דיור ג� , NACCP v. Mount Laurelקתו התקדימית בפרשת  פסי

  10.מכלל הדיור החדש) Fair Share(לאוכלוסיה ענייה בנתח הול� 

באנגליה ובקנדה התפתחה הרגולציה בנושא דיור בהישג יד בשנות התשעי� וערי� רבות החלו  .42

 35%�50%בלונדו! עמד השיעור על .  בהישג ידלהתנות מת! זכויות בניה בעמידה בחובות לדיור

באנגליה ג� נוקטות הרשויות . 20%לפחות על  ובוונקובר וטורונטומיחידות הדיור החדשות 

 �2000משנות ה. באופ! שגרתי בעריכת הסכמי� ע� יזמי� לצור/ הגדלת מאגר הדיור בהישג יד

� מחייב ש2001 חוק משנת ,רדבספ. נוספו מדינות רבות המחייבות שילוב של דיור בהישג יד

כאשר בברצלונה הדרישה היא ,  לדיור בהישג ידישמשוד למגורי� וקרקע ביעמהדירות ב 30%

 שמחייב כל רשות 2000בצרפת ישנו חוק משנת .  חצי מיחידות הדיור החדשות–גבוהה יותר 

יד  מיחידות הדיור ה! דיור בהישג 20% תושבי� ומעלה לוודא כי 3,500מקומית בעלת 

המדינה מטילה קנסות על כל רשות שלא עומדת במכסה לפי . לאוכלוסיה בעלת הכנסה נמוכה

 כי כל פרויקט 2000באירלנד מחייבי� משנת ).  יורו ליחידה150(יחידות הדיור החסרות 

11 . דיור בהישג יד20%ד יכיל " יח5מגורי� חדש שבו מעל 
 

 דיור בהישג יד בישראל. ג

והיא ,  לבניה חדשה למגורי�� בישראל במסגרת התפיסה התכנונית גהתקבלהל "הנ התפיסה  .43

מחייבות את מוסדות  35א "הוראות תמ. 2005שאושרה בשנת , 35א "באה לידי ביטוי בתמ

 ואת ולקבוע את כמות יחידות הדיור הנדרשות לכ( התכנו� לבחו� את הצור( בדיור בהישג יד

סעי- (כהגדרתה בתוכנית , להרחבה ניכרתתמהיל גודל יחידות הדיור בכל תוכנית מקומית 

, כי מוסד תכנו! יכי! תוכניות ומסמכי מדיניות לחידוש ושימור עירוני, כמו כ! נקבע). 12.1.3

ההיק- המתאי� של דיור בהישג יד לאוכלוסיות חלשות לרבות שיקו� "ואלו יכללו ג� את 

 12).�14.4.2 ו14.4.1סעיפי� " (חברתי

                                                      

8
 .14' בעמ, ש� 

9
  .66' בעמ, ש� 

10
מצעי לברירת  תכנו! מרחבי או א–רגולציה של מתחמי דיור "רחל אלתרמ! ,  איריס פרנקל כה!'על פסק הדי! ר( 

 .384' בעמ, )2010, אמנו! להבי עור/ (361  בקהילות מגודרות" השכני�

11
 66' בעמ, לתרמ! וסילברמ! לעילא 

12
, חברתי חשיבות רבה לאור העובדה שלרשויות התכנו! סמכויות נרחבות�להחדרת החשיבה על דיור ככלי תכנוני 

ש מכוו! להדרה או שה! תורמות להדרה ג� שלא שיש לה! השפעה רבה על עיצוב המרחב ואשר נעשה בה! שימו

מספר יחידות הדיור , זכויות בנייה, )zoningִאיז5ר או (בי! אלו נית! למנות את הסמכות לקבוע ייעודי קרקע . במכוו!
שימור ושטחי� , תקני חנייה, )מכירה או השכרה(חזקה , גודל הדירות, רמת הצפיפות, שנית! לבנות בשטח תכנית

החלטות . מידת הנגישות של הבתי� לתחבורה ציבורית ולמוסדות ציבור מסוימי� ועוד, וראות גימורה, פתוחי�
על הקשר בי! הליכי תכנו! לבי!  . מוסד התכנו! יכולות לחרו. את גורלו של המתח� המתוכנ! מבחינת האוכלוסייה

 . לעיל10ש "ה, לתרמ!רחל א, איריס פרנקל כה!' ר) סגרגציה(קיטוב והפרדה במגורי� , הדרה חברתית
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 תוק! חוק רשות מקרקעי ישראל 2009בשנת .  למע! מדיניות זוהכנסת א- היא החלה לפעול .44

הקובעת כי אחד מתפקידי הרשות הוא להקצות קרקע לדיור ,  התייחסות מפורשתווהוספה ב

במסגרת חוק הליכי תכנו! ובניה להאצת הבניה למגורי� , לאחר מכ!. )א לחוק2סעי-  (בר השגה

תכנו! סמכויות נרחבות לייעד קרקע הוקנו למוסדות ה, �2011א"עהתש, )הוראת שעה(

 לדיור בהישג יד להשכרה ולקבוע את הזכאי� ואת מחירי ותנאי בתוכניות לדיור לאומי

, בהישג ידג� במסגרת דיוני חוק התכנו! והבניה החדש גובשה הצעה מקיפה לדיור . ההשכרה

 . א/ החקיקה לא הושלמה

וכפי שניסחה הוועדה את , טרכטנברגההצדקות לדיור בהישג יד היו מקובלות ג� על ועדת  .45

 באמצעות, היתר בי!, יד ובהישג מגוו! דירות תמהיל של לקיומו התנאי� הבטחת": המלצתה

 להשכרה ודירות למכירה דירות (סוגי� ובמגוו! שוני� בגדלי� דירות של נרחב היצע הבטחת

 ההכנסה קבוצותול המגווני� האוכלוסייה לצורכי מענה שיית! באופ!, )שוני� זמ! בטווחי

' עמ, הוועדהח "דו( "הבית משקי של ההוצאות מס/ הדיור הוצאות נטל את ויפחית, השונות

 ). �203  ו201

הוועדה לא הסתפקה בכ/ אלא עמדה על כ/ שללא התערבות ממשלתית יוצר השוק מתחמי  .46

 יבתסב ליצור עלול הומוגני דירות תמהיל"וכי , מגורי� הומוגניי� למשפחות אמידות יחסית

 רבות אוכלוסיות של הדרה על, עניי� ופרברי� יוקרה שכונות על הנשענת, מנוכרת חיי�

 הפערי� העמקת תו/, מרוחקי� פרברי� אל או הערי� שולי אל ודחיקת� העירוני מהמרחב

 .)200' עמ, ח הוועדה"דו(" והתעסוקתית החברתית במוביליות ופגיעה

וי במדיניות שיווק מקרקעי המדינה ובבסיס ל היא ג� זו שעמדה בבסיס השינ"התפיסה הנ .47

 .)שתוקנו על ידי ההחלטות נשוא העתירות (של מועצת מקרקעי ישראל �1240 ו 1239ות החלט

 ת מטרה ציבורית ראויהו משקפ1240- ו1239 ותהחלט

 ! שעניינ�1249  ו1248ות המתקנות החלטה ובטר� התקבל (�1240  ו1239בהחלטות  .48

מוזלות קטנות ו ליצירת מאגר גדול יותר של דירות מקרקעי ישראלמועצת פעלה ) הקריטריוני�

לגוו! את ההיצע להקל על נטל עלות הדיור א/ ג� כדי כדי ,  לזכאי�למכירה ולהשכרה

 ולמנוע מרחב מקוטב של , של משקי בית שהכנסת� אינה גבוהה במיוחדליכולת�ולהתאימו 

 . שציינו לעילהחשובי� אלו הרציונאלי� . שכונות עשירי� לצד ריכוזי� של אוכלוסיה מוחלשת

 את רעיו!  לעמדת ידידת בית המשפטמשקפי�כפי שנקבעו בהחלטות אלו תנאי המכרז  .49

 הוחלט שמכרזי מחיר למשתכ! יהיה תמהיל של דירות 1239בהחלטה , כ/. התמהיל החברתי

י ההשכרה ג� לגבי מכרז. דירות שיימכרו בהנחה לזכאי� חסרי דירהלצד למכירה במחיר שוק 

חלק יושכרו במחיר שוק לכל המעוניי! ,  תמהיל שבו חלק מהדירות יימכרו1240נקבע בהחלטה 

הקל על חסרי דירה לרכוש או לשכור תנאי� אלו יאפשרו ל. וחלק במחיר מפוקח לזכאי� בלבד

אלא על ידי , בלי לעשות זאת בפרויקט ייעודי וליצור כ/ שכונה חלשה, דירה לטווח ארו/

כאי ג� התנאי לפיו ז. שבה אוכלוסיות ברמת הכנסה מגוונת, בתו/ שכונה מעורבתשילוב� 

 10לא יהיה רשאי למכור את הדירה לצד שלישי במש/ , שקנה דירה במסגרת מחיר למשתכ!

נועד להבטיח כי הזכאי� יגורו ,  שני�5שני� ולא יהיה רשאי להשכירה לצד שלישי במש/ 

 . הבפועל בשכונה ולא ימסחרו את ההטב
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ולקוות שבעתיד יינקטו צעדי� , ג� א� נית! לבקר את מידת היעילות של הצעדי� שננקטו .50

אי! מחלוקת כי אלו מטרות ראויות וכי , מרחיקי לכת שיוכלו לעזור ג� לאוכלוסיות עניות יותר

 . ראוי לתת הנחות בקרקע לטובת מטרות מעי! אלו

 לייעד את הדירות הקטנות והזולות לקבוצה מוגדרת והמועצהג� לגבי ההחלטה של הממשלה  .51

 אחר שמעטות הדירותמ .קושי רבלכשעצמה שעומדת בתנאי זכאות כלשה� אינה מעוררת 

הגיוני ורצוי כי ייקבעו , )הנחה למשתכ!(ומאחר ומדובר בהטבה אישית , ורבי� המעונייני�

, א� זו מטרת הקריטריוני�.  אלא שבאמת נזקקי� להנוהיישיבטיחו כי מההטבה קריטריוני� 

 .אי! בכ/ פסול

קביעת עדיפות או קדימות למי שנזקק יותר היא פעמי� רבות כורח המציאות במצב של  .52

א/ בית המשפט מתמחה , וקביעת סדרי העדיפויות לא תמיד פשוטה היא, משאבי� מוגבלי�

 להעדי- את והוא בוח! הא� לרשות טעמי� ענייניי� וסבירי� ושוויוניי�, בבחינת ההקצאה

 .סבירבלתי  ואמפלה , פלוני על פני אלמוני או שמא היא פועלת באופ! שרירותי

משרד הבינוי ' נ נפתלייב 26152�11�11) ��י(מ "עת' ר: בקריטריוני� של דיור ציבורי, למשל

  .)9.11.10מיו�  (הבינוימשרד '  יוס# נ2382�09) א"ת(מ "עת; )1.3.12מיו� ( והשיכו�

  והחל השיבוש השכל הישרהמקו� בו נגמר  - 1249 - ו1248ות החלט

שה� דרשו השלמה לעניי! הזכאי� על מנת אלא ,  שיקפו מדיניות נכונה�1240ו 1239החלטות  .53

א/ החלטות אלו  .)החלטות הקריטריוני�( �1249 ו1248ות  החלטהתקבלו ,לצור/ כ/. !ליישמ

  . מכא! החל שיבוש בעבודתה.גיו! הישר שהנחה עד אז את המועצהי את ההושיבש

 י� להיות אוניברסאליכי�חברתי צרי�סיוע כלכליקריטריוני� ל כי ,פסקבית המשפט הנכבד  .54

 :כלכליות שבבסיס הסיוע�ולשק- את המטרות החברתיות

צרכיה ,  נתוניה יש להעניק לה סיוע לצורכי דיורפי-אשר על, משפחה נזקקת "

. כלכלית- ההיזקקות החברתית–פי התכלית שלשמה נית! הסיוע -נקבעי� על
מידת הסיוע מושפעת מגודל , כאשר התכלית היא סיוע מהטע� של צור/ כלכלי

מתנאי הדיור העומדי� לרשותה ומיתר הנתוני� האישיי� , מהכנסתה, המשפחה
כל . מצוקת דיור היא אותה מצוקה לכל משפחה נזקקת. קותהמצביעי� על נזק

תהא אשר תהא השתייכות� , הנזקקי� לסיוע מהווי� קבוצת שוויו! אחת
" יע� חופש"עמותת  4906/98. "בג ("הקהילתית והחברתית, הדתית, הלאומית

 .))2000 (514, 503) 2(ד נד"פ, משרד הבינוי והשיכו�' נ

 ,במקו� לקבוע כי הדירות יוקצו לפי פרמטרי� ברורי� ואוניברסאליי�, א/ בענייננו .55

תמוה ובלתי שקו- של קביעת תנאי , הלי/ פתלתלהתפתח , שמבוססי� על נזקקות לסיוע

בצורה אשר נוצלו , י� כבדי�יטלחצי� פוליל ,שלא בטובתה ,הייתה נתונההמועצה . הזכאות

התוצאה היא שהמועצה נתנה . כל צד מבוחריו הפוטנציאלי�, צינית להפקת דיבידנד פוליטי

 . המטרה החברתית דברהשגת שאי! בינה לבי! , ידה לרשימת קריטריוני� מעוותת

 � התעלמות מקריטריוני� נדרשי

כפי (א רק למי שהוא חסר דירה ל נית! היה לצפות שזכאות לדירה מוזלת תינת!, למשל, כ/ .56

אי! הגיו! . אלא ג� למי שהכנסתו נמוכה מכדי לאפשר לו לרכוש דירה)  בצדקנקבעאכ! ש
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מסוגל להעמיד לעצמו דיור בכוחות עצמו אלא למי  שהשגה תסייע למישמדיניות של דיור בר 

השכרה ל �יע רק במכרזיפמואלא שמבח! הכנסה . שכ! הכנסתו נמוכה מדי, שמודר מדיור נאות

מחיר ("מכרזי המכירה של קריטריוני�  א/ נעדר לחלוטי! מה,)� השכר הממוצע לזוגיפעמי(

 בס/ טבה משמעותיתה ג� אד� המרוויח משכורת עתק יכול לקבל ,לכאורה .")למשתכ!

ובלבד שלא רשומה על שמו דירה ,  על חשבו! אוכלוסיה מוחלשת הזקוקה לסיועח" ש150,000

 כי ,י� סבורהמבקשי� אי! – וודוק. ת של המדיניות מנוגד לכל התכלידבר תמוה זה. אחרת

ליצור ורשאית היא , לעניי� ביותררק המדינה בהכרח חייבת לתת את הדירות המוזלות 

 כמוב! שנית! במקרי� מסוימי� לקבוע רמות שונות של הכנסה. תמהיל מגוו! יותר של זכאי�

נמוכה וג� יה ע� הכנסה ייל של אוכלוסבאופ! זה אפשר ליצור תמה, מקסימאלית מזכה

 מראי� כי הדבר , שנבנו ואוכלסו בפועל, ברחבי העול�מחקרי� על פרויקטי� כאלו. בינונית

קריטריו! כלל בסדר העדיפויות אי! שא/ כיצד זה ייתכ! .  והאזורתור� ליציבות הפרויקט

 ?שקובע מה הר- העליו! של הכנסה המזכה בסיוע

לכאורה אד� . לא במכרזי המכירה ולא במכרזי ההשכרה,  כלשהואו רכוש כ/ ג� אי! מבח! הו! .57

 על הטבה כספית ניכרתיכול ג� הוא לקבל ! עסקי או בבורסה "והשקיעו בנדל שצבר הו! אדיר

  . שמו דירת מגורי�ובלבד שלא רשומה על, חשבו! הציבור

 קביעת קריטריוני� מפלי� שלא ממי� העניי� 

 תנאי� שלא ברור כלל הקשר בינ� לבי! המטרות החברתיות של המועצה כללה, לעומת זאת .58

רקחה המועצה את כל אלו , שנות נישואי! או שירות צבאי ושירות מילואי�כמו , דיור בהישג יד

  או מדורגי�דירה נקבעי�בשיטה זו סיכוייו של אד� ל. בתו/ שיטת ניקוד לא שקופה ומורכבת

על צרכי הדיור , ר על מצוקת הדיור ממנה הוא סובלי� דבר וחצי דבדי מעאעל פי פרמטרי� של

, לכאורה, ב שיקולי� חברתיי� שלשמ�"צועל החשש כי ללא סיוע יידחק לריכוזי עוני וכי, שלו

 . על חשבו! הציבורניתנת ההטבה

הא� ? קשה להבי! כיצד קריטריו! של ותק שנות הנישואי! מקד� את המטרות החברתיות .59

הא� ?  פחותהנזקקותו לסיוע בדיורש שהתחת! מאוחר מעידה העובדה שזוג אינו נשוי או

הא� מבקשת ? מבקשת המדינה לעודד את מוסד הנישואי! על פני השקפות עול� אחרות

ג� הרלוונטיות של שירות צבאי ושירות מילואי� אינה ? המועצה לתגמל נישואי� בגיל צעיר

וע בדיור פחות מאד� בריא  נזקק לסילא גויס לצבאהא� אד� שמסיבות רפואיות . ברורה

 ? ונמצאי� במצוקת דיורשהצבא פטר אות� משירות צעירי�ומה לגבי ? שמשרת

 שהיה אמור להיות מהל/ ,חוסר הרלוונטיות של הקריטריוני� הללו הוא הבסיס לכ/ שמהל/ .60

הפ/ למעי! תחרות ,  אוניברסאלית המהווה חלק ממדיניות דיור חברתית,חברתי הוג!

באמצעות ,  להטות את הכ- לטובת�בעלי כוח פוליטי מנסי� סקטורי� שבה, סקטוריאלית

 .קריטריוני� התפורי� למידותיה�

 ג� יכולי� לעוות את �ה, י� לא ענייני ושירות צבאי של שנות נישואי!ני�לא רק שהקריטריו .61

שלא על פי פרמטרי� של נזקקות , שכ! ה� מדירי� מחוסרי דיור הזקוקי� לסיוע, מטרת הסיוע

 .וע ובלי קשר למטרות החברתיותלסי
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 מסבירה בתשובותיה מדוע מש/ הנישואי! והשירות הצבאי רלוונטיי� להגשמת אינההמדינה  .62

 .  הטיה לכיוו! האוכלוסייה החרדית� בההודפת את הטענה שישאלא רק , המטרות הציבוריות

רת א� מט. אפליה פסולה על בסיס מעמד משפחתימת! עדיפות לזוגות נשואי� מהווה  .63

  ניה�יאי! כל מקו� לאבחנה בי! זוג נשוי לבי! זוג שאינו נשוי וב, המדיניות הינה לסייע בדיור

אבחנה כזאת אינה .  המצויי� במצוקת דיור,)אלמני�, גרושי�, רווקי� (יחיד או יחידהלבי! 

 זוגות ,)בי! מבחירה או מתו/ אילו.(ג� זוגות לא נשואי� . רלוונטית להגשמת מטרת המדיניות

א-  משקי בית אלו מצוקת הדיור בקרב. מתמודדי� ע� קשיי דיור, ובוודאי יחידי� ,מאותו מי!

 . שכ! הכנסת� מורכבת ממשכורת אחת ולא משתיי�, גבוהה יותריכולה להיות 

ורק , שכ! לגביה�,  אפליה על בסיס גיל� יחידי� סובלי� על פי הקריטריוני� מאפליה נוספת .64

 בעוד שזוגות יכולי� 35יחידי� יכולי� להתמודד על דירה רק מעל גיל . יש הגבלת גיל –לגביה� 

כ/ שיחידי� מתמודדי� . בי! שיש לה� ילדי� ובי! שאי!, להתמודד על דירה ג� בגיל צעיר יותר

מראש ה� יכולי� להתמודד רק על ; 35 ה� יכולי� להתמודד רק אחרי גיל –ע� שלוש הגבלות 

ודדות הזאת ה� בנחיתות ברורה לעומת זוגות שמקבלי� ובהתמ,  אחוז מ! הדירות בלבד20

,  אפסיהואנראה שבנסיבות אלו הסיכוי של יחידי� ליהנות מהמדיניות . ניקוד על שנות נישואי!

 א- יותר מאשר בתא משפחתי ולעיתי�א- שמצוקת הדיור בקרב יחידי� היא קשה לא פחות 

א/ , הוא זקוק לדירה שווה לזו של  זוג. ירהאד� יחיד אינו יכול לחיות בחצי ד. של שני בני זוג

יש לזכור כי שיעור משקי הבית בה� אד� אחד עלה . יכולת המימו! שלו נמוכה משמעותית

  13. ועולה בהתמדה ממשקי הבית�20%משמעותית בשני� האחרונות והוא היו� קרוב ל

בית הדי� הארצי ' בוארו� נ 5492/07. " בג'אפליה מחמת מעמד אישי או משפחתי ראיסור על 

; )2003 (309) 5(ד נז"פ, לבנו�' מנהל מס שבח מקרקעי� נ 2622/01א "ע; )19.9.10מיו�  (לעבודה

אי! להפלות נשי� שאינ!  ()11.2.97מיו�  (ל משרד הבריאות"מנכ' חקק נ–ירוס 998/96. "בג

 .)נשואות בהליכי קבלת תרומת זרע

לואי� בחצי מהדירות מובילה א- היא מת! עדיפות לשירות צבאי או לאומי ולשירות מי .65

ובמיוחד , דתיות או לאומיות, לתוצאה מפלה כלפי מי ששוחרר מהשירות מסיבות רפואיות

 מצא בית בשארהבפרשת . שסובלת ממצוקת דיור קשה ממילא, כלפי האוכלוסייה הערבית

בי! מי שוני רלוונטי לגבי קבלת תנאי� מועדפי� במשכנתאות המסובסדות קיי�  כי ,המשפט

ללמוד ולהתקד� , עבודבצבא ושירתו לבי! מי שלא היו בצבא ולכ! יכלו לתקופה ממושכת שהיו 

 .השירות הצבאישעלול ליצור  הכרה בפער הכלכלי ביטאעדיפות ה מת! .כלכלית בתקופה זו

' הייב נ   11088/05. "בגג� ' ר; )13.12.06מיו�  (שר הבינוי והשיכו�' בשארה נ 11956/05. "בג

  ).19.8.10מיו�  (נהל מקרקעי ישראלמ

אשר אינו מעמיד את משרת המילואי� במצב , שוני רלוונטי זה לא תופס לגבי שירות מילואי� .66

 אי! ההטבה –בנוס- . לאור חוקי המג! הנוקשי� והראויי� על משרתי המילואי� ,נחותכלכלי 

עומד מאחורי מת!  מה ש–כלומר . ניתנת בסמו/ לשחרור מהצבא אלא ג� בחלו- שני� רבות

                                                      
13
� ל2008שיעור משקי הבית בה� אד� אחד עולה בהתמדה והגיע נכו! לשנת , לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  fpd.heb_60statistical/statistical/il.gov.cbs.www://http.  ממשקי הבית%18
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או הקושי חברתית הקשורה למצוקת הדיור התכלית הא לא והבצבא העדיפות למשרתי� 

 התגייסות לתגמלעניינה הרצו! ש, אלא תכלית אחרת,  בנקודת זמ! מסוימתלהשיג דיור

 . שירות מילואי�ללשירות צבאי או לאומי ו

 ההצמדת, ה בפני עצמתהיא לגיטימישל עידוד שירות תכלית הג� א� , המבקשי�לעמדת  .67

בתוכניות חברתיות , ראשית. סבירהסוג בו עוסקת עתירה זו אינה לתוכניות חברתיות מה

השיקולי� המרכזיי� , בריאות וחינו/ או קצבאות קיו�,  יסוד כמו דיורבזכויותהעוסקות 

 ויש למצוא דרכי� אפקטיביות אחרות, ברגע נתו!צריכי� להיות שיקולי� של נזקקות לתמיכה 

כפי שלא יעלה על דעתנו לתת עדיפות . החיילי� המשוחררי� וחיילי המילואי�לתגמל את 

כ/ צריכה להיות התפיסה בקשר ,  לפי צור/ רפואיולא,  למי שמשרת במילואי�תרופותבקבלת 

התכלית חותרת תחת תכלית , שנית.  עדיפות למי שסובל ממצוקת דיור–תרונות דיור לפ

 והיא מניעת הדרה חברתית ודחיקה לשוליי� של קבוצות מרכזית אחרת של המדיניות

אוכלוסייה המשוחררת משירות מטעמי� , יה בעלת מוגבלויותי בה! אוכלוס– מוחלשות

אי! מדובר בהטבה , שלישית.  ולאו�והאוכלוסייה הערבית שמשוחררת מטעמי מצפו!, רפואיי�

וכבר , י מזלנשל משרתי� ב מועטאלא בהטבה שתינת! למספר בצבא שוויונית לכל המשרתי� 

 : בצבא לפצות את המשרתי�נכונה כי חלוקת מגרשי� או דירות אינה דר/ ,השופט עמיתהעיר 

בחרה , )כגו! הטבות בהלוואות משכנתא(מכל ההטבות האפשריות בנושא דיור "
הטבה זו לא . הממשלה במת! הטבה שולית ובעייתית דווקא במכרזי� פומביי�

אלא מביאה לכ/ שרק אות� חיילי , כלל חיילי המילואי�רק שאינה מיטיבה ע� 
בדמות הנחה גדלה " גורפי� את כל הקופה"מילואי� בודדי� הזוכי� במכרז 

  7872/10 ."בג ("! מושא המכרז גבוהי� יותר"והולכת ככל שמחירי הנדל
  )).7.6.12מיו�  (ראש ממשלת ישראל' המועצה המוסלמית ביפו נ

 ויש בהלוואות לדיורעסקה בחלוקת דירות אלא במת! סיוע מוגדל  לא בשארהפרשת , בנוס- .68

וכי הסיוע נית! לכלל  אי! מדובר בתנאי ס- כי , בית המשפט הדגיש.הבדל מהותי בי! השניי�

לעומת . האוכלוסייה כאשר הפער בי! הסבסוד למי ששירת לבי! מי שלא שירת לא משמעותי

או בתנאי מהותי , ר יהיה בפועל בתנאי ס-בענייננו לפחות בחצי מהפרויקטי� מדוב, זאת

שיעמיד בנחיתות ברורה את מי שלא משרת וידיר בפועל את מי ששוחרר משירות כדי! 

במקו� דיור מכיל יהפו/ הפרויקט עבור . מטעמי� רפואיי� או מטעמי מצפו! או לאו�

 . אוכלוסיות אלו לעוד מנגנו! של הדרה

הדרה של אזרחי� ערבי� או קבוצות מיעוט אחרות בית המשפט פסק פעמי� רבות שאי! לקבל  .69

ולכ! בית המשפט לא צרי/ לתת לגיטימציה לתנאי� שבפועל מדירי� , ממתחמי מגורי�

הדרה . סגורי� בפני ערבי�ה מתחמי מגורי� לתת לגיטימציה ליצירתוכ/  ,אוכלוסיה זו

ת מקו� לבחירממתחמי מגורי� היא בעלת השלכה שלילית קשה על זכות� של הערבי� 

 .והיא משמרת דעות קדומות וסטריאוטיפי�, לשוויו! בהזדמנויות עבודה וחינו/, מגורי�

 7574/06. "בג; )2000 (258) 1(ד נד"פ, מינהל מקרקעי ישראל' קעדא� נ 6698/95. "בג' ר

 ).22.1.07מיו�  (מינהל מקרקעי ישראל' הסוללי� נ

אפליה ל להיחש-לא שי� הערבי� קשה לקבל מצב בו בית המשפט מג! על זכויות האזרח .70

/ השימוש בקבלה למתחמי מגורי� ובה בעת מאשר למדינה עצמה להפלות את הערבי� דר

 .בקריטריו! של שירות צבאי או מילואי�
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� התייחסות למספר הילדי

שכ! ילדי� מפיקי� את ,  מת! עדיפות למשפחות ע� ילדי� הינה ענייניתהמבקשי�לעמדת  .71

.  שללא סיוע היו מודרי� ממנה,תלבות משפחת� בשכונה טובההתועלת הרבה ביותר מהש

בשכונות בה! תמהיל מגוו! ואפשרות לגור לצד משפחות אמידות יותר ישנ! החצנות חיוביות 

ותשתיות ושירותי� איכותיי� יותר , כמו נגישות לבתי ספר טובי� יותר, המטיבות ע� ילדי�

" חזקה" הפעילויות של האוכלוסייה ה–ומר  כל.מאשר בשכונות בה! בעיקר אוכלוסיות עניות

14. אלא לכל הילדי�" חזקי�"יותר בשכונה תורמת לא רק לילדי� ה
 

 בפרויקטי�בשו� מקרה  אי! לחסו� אפשרות� של יחידי� וזוגות ללא ילדי� לגור , חר- זאת .72

 . מהטעמי� שכבר צוינו לעיל, של דיור מוזל ולהדיר�

 מהדירות יישמרו לזוגות או 20% לפיה ,ה חלוקהמועצת מקרקעי ישראל עשת, במוב! זה .73

 מהדירות למשפחות ע� 80%כמו כ! שריינה מועצת מקרקעי ישראל . יחידי� ללא ילדי�

 .  ילדי� ומעלה3 בה! ה! למשפחות 45%כאשר , ילדי�

של אינה מתחשבת בנתוני האוכלוסייה באזור ו  קטגוריתהחלוקה הזאת בעייתית בכ/ שהיא .74

, אי! מדובר בהחלטה שחורגת באופ! מובהק ממתח� הסבירות ,למרות זאת.  ומכרזמכרזכל 

 . ככל שיוסרו ההגבלות שהופכות את סיכויי� של יחידי� ללא ילדי� לאפסיי�

 מיצוי כושר השתכרותקריטריו� 

מיצוי כושר "של  הסבורי� כי יש לחייב תנאי ,ע� העותרי� י�מסכימ המבקשי�בסוגיה זו  .75

 . להדגיש את המורכבות של הסוגיה י�א/ מבקש, "השתכרות

 נכו! לסייע למי שידו , בחברה דמוקרטית הדוגלת בשוויו!, הרחב הציבור,המבקשי�לעמדת  .76

 ומוכ! כי כספו ישמש לצור/ מת! סובסידיות והטבות כספיות למי שמתקשה לעמוד אינה משגת

 בו אלא בגורמי�  שהצלחתו של אד� אינה תלויה רק,נכונות זו נובעת מהבנה. המחיהבעלויות 

ומתו/ עניי! לצמצ� פערי� בחברה ולהגביר את שוויו! ההזדמנויות , חברתיי� וסביבתיי�

 כי ער/ כבוד האד� מחייב השקעת משאבי� של כלל החברה ,רוב האזרחי� מביני�. בחברה

ששיעורי העוני והמצוקה בה , וכי חברה סולידארית; במי שמתמודד ע� עוני וקשיי� כלכליי�

 . ג� לאוכלוסייה האמידה שבה,  לכלל החברה ומועילהטובה, �נמוכי

מיועדת למי שידו אינה משגת אכ!  כי העזרה ,דעת לנדרשהציבור , כדי לשמר נכונות זאתא/  .77

קרו! המגול� בכ/ הוא יהע.  אישית מתו/ בחירהרולא למי שמבקש לחיות על חשבו! הציבו

 , מוצדקותכספו מיועד למטרות חברתיות אמו! הציבור בכ/ ש א� לא יישמר.צודק לעמדתנו

דבר שיפגע בסופו של , תפחת הנכונות של הציבור הרחב להפנות משאבי� למי שידו אינה משגת

א� מדובר באבר/ , אי! זה משנה לצור/ העניי!. במי שזקוק לסיועבמיוחד דבר בחברה כולה ו

ו לאמנות שאינה שבחר להקדיש את חייו ללימודי תורה או במי שבוחר להקדיש את חיי

                                                      
14

גביזו! , למשל. על הקשר בי! סגרגציה מרחבית במתחמי המגורי� לבי! אי שוויו! בחינו/ נכתב רבות ובי! היתר 
 347  כחעיוני משפט "היפרדות ואי שוויו!, שלטו! מקומי: ממלכתיות מבוזרת"ישי בלנק ;  לעיל5ש "ה, ושוור.

)2004(. 
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בלי , ה כי עמדה בסיסית זו משותפת לשכבות נרחבות בחבר,סבורי� המבקשי�. מפרנסת אותו

 .קשר להשקפה כלכלית כזו או אחרת והחזיק בה ג� בית המשפט הנכבד

  :ש� נאמר כי, חס� ולאחרונה ביתר שאת בעניי! כבלבעניי! , למשל, כ/ .78

והיא רשאית לשאו- לכ/ , בלי�משאביה הכספיי� של המדינה אינ� בלתי מוג"
שהתמיכות הכספיות הניתנות על ידה תגענה לאלה הזקוקי� לה! במידה הרבה 

במיוחד הדברי� אמורי� כאשר מער/ התמיכה המדינתי ממומ! מכספי . ביותר
לערבות הדדית . ומבטא את הערבות ההדדית הקיימת בי! פרטי החברה, הציבור

נגזרת ממנה ג� הדרישה ,  הנזקקהציבור בפרט לצד תמיכת; שני פני�
הלגיטימית כי פרטי� שיש ביד� הכנסה מספקת לצור/ קיו� מינימאלי בכבוד 
לא ינצלו לרעה את מער/ התמיכה הציבורי ולא יפלו לנטל על כתפי יתר הפרטי� 

   ."בחברה

' כבל נ 1/98. "בג ;57 בפיסקה, )28.2.12מיו�  (המוסד לביטוח לאומי' חס� נ 10662/04. "בג

  ).)1999 (246, 241) 2(ד נג"פ, שר הבינוי והשיכו�

לתמו/ באופ! נקודתי ומידתי במי שעוסק בתחו� התור� וצריכה שהמדינה יכולה , כמוב! .79

 עליה לעשות זאת אול�,  אי! שכר בצדוא- א�, רוחנית, מדעית, לחברה או בעל חשיבות ערכית

כמות מוגבלת של אנשי� העוסקי�  תמיכה ב–למשל . באמצעות פרמטרי� שוויוניי� וברורי�

ג� א� אי! בה� כדי לתמו/ ,  והדתשיכולי� להעשיר את התרבות במקצועות, בתחומי הרוח

  . ובלבד שהדבר יהיה שקו- וברור ומפורס�, להואינה פס, כלכלית בעוסק בה�

המדינה טוענת כי ממילא מי שיכול לעמוד . ל" הנהבסיסיתתובנה מה מתעלמתעמדת המדינה  .80

בקטגוריה , בהתאמה רבה, ! הראשוני ולקבל משכנתא כדי לרכוש את הדירה המוזלת יהיהבהו

ר לא היה מתנהל מאבק איתני� להורדת אלא שא� כ/ הדב. של מיצוי כושר ההשתכרות

    . ברור כי מדובר בסוגיה שיש לה משמעות עקרונית וג� מעשית.קריטריו! זה

 .  בהחלט השתכרות נדרש תנאי של מיצוי כושרהמבקשי�מכא! שלעמדת  .81

הדיו! בתנאי של מיצוי כושר השתכרות אינו יכול להסתיי� בשאלה הא� התנאי , יחד ע� זאת .82

 בעניי! זה יש . של התנאידיו! חשוב לא פחות הוא מה משמעותו. יהיה תנאי במכרז א� לאו

 שהוא כי אד�, ברי". עובד"לזכור כי התנאי הוא למיצוי כושר ההשתכרות ואי! הוא שקול ל

מוגבל ולכ! מתקשה לפרנס עצמו לא יודר מתוכניות חברתיות של הממשלה רק משו� שהוא 

, כ/ ג� אד� מבוגר. עצ� המוגבלות משמעה שהוא מיצה את כושר ההשתכרות שלו. לא עובד

 ואל. בטר� מצא מקו� עבודה חדש, או אד� שפוטר ומקבל דמי אבטלה, שעבר את גיל הפנסיה

 . המקרי� הקלי�

מיצה את כושר  אד� הא�והשאלה , גוניי��פשוטי� וחדתנאי החיי� אינ� תמיד , זאתע�  .83

הנשיאה ביניש לתאר כפי שהיטיבה , ונזקק לעזרה אינה תמיד צבועה בשחור ובלב!ההשתכרות 

 : ל"המל' נ חס�בפרשת 

אי! חולק כי מוצדק להטיל על המדינה חובה רק כלפי מי שאינו בוחר , אכ!"
טענה זו כשלעצמה כלל לא הייתה במחלוקת בי! . סור קיומיבעצמו לחיות במח

סברו כי על , כמו המשיבי�, ג� העותרות והעותרי�. הצדדי� לעתירות שלפנינו
המדינה מוטלת חובה לחלק את משאביה רק למי שמצוי במצב של מחסור קיומי 

אלא ה� התנגדו להכללת דרישת הכורח כחלק מהגדרת , מכורח ולא מבחירה
   .. .למינימו� של קיו� אנושי בכבודהזכות 
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הרי שבמישור המעשי אי!  ,הג� שדרישת הכורח נראית מוצדקת במישור העיוני
השאלה מה! נסיבות חיי� שה! . ההבחנה בי! בחירה לכורח פשוטה כלל ועיקר

תולדה של בחירה חופשית ונסיבות חיי� שה! תולדה של כורח ואילו. היא 
ובר קו הגבול שבי! בחירה חופשית והבניה היכ! ע. פעמי� רבות מורכבת

מהסביבה בה גדל אד� , בי! היתר, אפשרויות הבחירה מושפעות שהרי? חברתית
שג� , בשל כ/ מתעוררת השאלה. הכלכלי והחברתי,  ממצבו המשפחתי–

כיצד לזהות את הבחירות שיש להותיר! להכרעה במרחב , המשיבי� מכירי� בה
  .)50�51בפיסקות , ס�חפרשת  ("האוטונומי של הפרט

? על אד� להגר מסביבת מגוריו הטבעית א� אי! באותו מקו� אפשרויות תעסוקה, למשל, הא� .84

הא� יש בכ/ לשלול את דרכו לסיוע בדיור או שמא המחסור בהזדמנויות , וא� לא עשה זאת

בהיעדר ? הא� צרי/ להתחשב בחסמי� תרבותיי� ?א דבר שיש להתחשב בועבודה הוא דווק

 . אלו שאלות לא פשוטות? ות לתחבורה ציבוריתנגיש

היה נפח עבודה לתא תועדת טרכטנברג המליצה כי משמעותו של תנאי מיצוי כושר השתכרות  .85

ת ע� ילד עד גיל / משרה ולחד הורי75% –ליחיד  ( לפחות125%משפחתי זוגי בשיעור של 

. טה כיצד הגיעה לתנאי זההוועדה לא פיר.  ולפי כללי הביטוח הלאומי, ) משרה50% –שנתיי� 

 מבח! –כללי הביטוח הלאומי אינ� מתייחסי� למונח מיצוי כושר השתכרות אלא למונח אחר 

כללי הזכאות והוראות ( המנויי� בתקנות הבטחת הכנסה למבח! זה יש פטורי� רבי�. תעסוקה

ע בדיור סיונהלי� לכללי� של מיצוי כושר השתכרות מקובלי� יותר ב. �1982ב"התשמ, )ביצוע

במסלולי� אלו מוגדר מיצוי כושר ההשתכרות באופ! שכולל ג� אנשי�  . ציבורי או שכר דירה

 מי שמקבל קצבת הבטחת הכנסה או השלמת –למשל . שאינ� עובדי� בנסיבות מסוימות

הכנסה במש/ שנתיי� נתפס כמי שמיצה את כושר ההשתכרות באופ! אוטומטי ועונה על תנאי 

נשי� חד הוריות לילדי� קטני� המתפרנסות , לגבי סיוע בשכר דירה. ריהזכאות לדיור ציבו

מתו/ , עבודמדמי מזונות נחשבות כמי שמיצו את כושר ההשתכרות ואי! דורשי� מה! ל

 לנוהל הקצאת דירות בשכירות בשיכו! הציבורי וסעי- 2.12סעי- ' ר(התחשבות במצב! המיוחד 

 .) לנוהל השתתפות בתשלו� שכר דירה3.1.3.2

. מועצת מקרקעי ישראל ויתרה לחלוטי! על התנאי ולכ! ג� לא קיימה דיו! בסוגיה מורכבת זו .86

לחייב מיצוי כושר השתכרות כדי למנוע מת! הטבות  א- שיש  הינה כיהמבקשי�שעמדת , מכא!

 לדו! ראוי ג�, כלכליות למי שבוחר בחיי� שאי! פרנסה בצד� מתו/ בחירה ולא מכורח

 משקי בית מעוטי הכנסה הזקוקי� להדירדי לא  כ"כרותי כושר השתמיצו"במשמעות של 

 במקומות בה� מחסור –למשל . 125%באמת לסיוע על פי קביעה שרירותית של נפח עבודה של 

 משרה �125% אי! להסתפק באמירה גורפת שמדובר ב. נית! לתת הקלה בנפח הנדרש, בעבודה

 .לזוג

 ראוי שוועדה לכ!של חברי מועצת מקרקעי ישראל וסוגיה רגישה זו אינה במומחיות הטבעית  .87

על המדינה לעשות כל זאת   כי,ראוי ג� לקבוע. תשב על המדוכההמורכבת מאנשי מקצוע 

 אנשי� המתמודדי� ע� עוני שקול� של כדי ,ציבורה  המאפשר השתתפות של ,באופ! שקו-

 . כושר ההשתכרותלגבי המגבלות והקשיי� ביחס לסוגיית מיצוי בחייה� יישמע ומצוקה 

� לסיכו
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 כי תנאי הזכאות שנקבעו אינ� משקפי� את הנורמה המצופה מגו- , הינההמבקשי�עמדת  .88

לתכליות חברתיות ,  לנהל את מקרקעי המדינה למע! הציבור–כמו מועצת מקרקעי ישראל 

 .שמשרתי� את המטרות החברתיות, לגיטימיות ולפי קריטריוני� אוניברסאליי� וענייניי�

ג� באה לידי ביטוי היא כפי ש, )למכירה ולהשכרה(ה החברתית של דיור בהישג יד המטר .89

 בלי שהפתרונות ייצרו סגרגציה הינה להקל על נטל עלות הדיור, בשיטת המכרזי� החדשה

אוכלוסיות בעלות הכנסה דירות המתאימות ל תמהיל של בה!ליצור שכונות  –כלומר  .מרחבית

אשר זכאי� הלצד חיי� שוכרי� דירה במחיר מלא השי� או הרוכבה� , ורקע מגוו!מגוונת 

מטרה זו ראויה ונכונה ועולה בקנה אחד ע� . מקבלי� אפשרות לרכוש או לשכור דירה בהנחה

 . במדינות רבותהמגמה 

הפכה התוכנית , י� וענייני� של נזקקות לסיועיאלא שבמקו� לקבוע קריטריוני� אוניברסאל .90

, "מגיע" בה השאלה אינה מי צרי/ סיוע אלא למי יותר ,יטיתהחברתית לזירת היאבקות פול

 , שהממשלה מחלקת, דירות זולותמתנה בדמותמדובר במעי! הכאילו , איש איש לפי השקפתו

 .את הקופו! הפוליטיעל כ/ וגופי� שוני� מבקשי� לגזור 

א- יש ו, כתוצאה מכ/ הקריטריוני� אינ� ענייני� ואינ� תורמי� להשגת המטרות החברתיות .91

 .בניגוד למטרות המדיניות, ללא הצדקה, בה! כדי להדיר את אלו הזקוקי� לסיוע בדיור

 י�מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את בקשת ההצטרפות של המבקש, לאור כל האמור

  . בית המשפטידידולצרפ� להלי( כי

  

  :להל� תגובות הצדדי� לבקשה

  . לבקשהו את הסכמת! האדיבה תנ נ4505/12. "בבגוכ!  1279/12. "בבגות כ העותר"ב

 ות תגובהעבירוטר� , כ המשיבי�"וכ! ב 2211/12. " וכ! בבג1527/12. "כ העותרי� בבג"ב

ונשלחה תזכורת ביו� , 30.10.2012 לעיונ� ביו� הועברהיצוי! כי הבקשה (. מטעמ�

01.11.2012 .(  
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