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  ,שלו# רב

  

  " דיור בהישג יד "– מקרקעי ישראלמועצת  של 1249' מסהחלטה : הנדו�

  

 שבנדו� בנושא הזכאות 1294' מס שבהחלטה ריטריוני#הקהריני לפנות אליכ# בבקשה לפעול לביטול 

&והמצב הסוציו" הנזקקות לדיור "ולקבוע במקומ# קריטריוני# המתבססי# על עקרונות ,לדיור בהישג יד

לפעול אנו מבקשי# , כמו כ�. ל"וזאת לצור) יישו# שוויוני להחלטה הנ,  והמשפחותקונומי של היחידי#א

  : והכל כמפורט להל�–  בישובי# הערביי#"יר למשתכ�מח"לקידו# פרסו# מכרזי# לפי 

  

התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה בדבר הקריטריוני# לניקוד לזכאי# , 30.1.2012ביו#  .1

. וזאת במסגרת הגדלת היצע יחידות הדיור בר השגה, לדיור בפרויקטי# לפי מחיר למשתכ�

 . 12.3.2012ההחלטה נחתמה על ידי שר האוצר ונכנסה לתוק+ ביו# 

 

, מבי� הקריטריוני# אשר נקבעו בהחלטה לצור) חישוב הניקוד לזכאי# לדיור בפרויקטי# כאמור .2

  :כי, בי� היתר, נקבע

ל המכרזי# בפועל למחצית יחידות הדיור שישווקו לזכאי# בככב 7.2.3"

  :הניקוד הבאיבוא בחשבו� א+ , אותה שנהב

שירות למשפחות בה� אחד מבני הזוג שירת ב 7.2.3.1

  . נקודות15 יינתנו,  חודשי12#לכל הפחות אזרחי /לאומי/צבאי
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אזרחי /לאומי/למשפחות בה� שני בני הזוג שירתו בשירות צבאי 7.2.3.2

 .  נקודות25ינתנו ,  חודשי12#לכל הפחות 

למשפחות בה� אחד מבני הזוג הינו משרת מילואי# פעיל יינתנו  7.2.3.3

 .  נקודות נוספות5

  .'כנספח א, קעי ישראל הנדונה של מועצת מקר1249' החלטה מסב העתק "מצ

  

ל המשתמשת בקריטריו� שירות "משמעותה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל הנ .3

חלק ניכר  הנה כי רוב הציבור הערבי ככולו יהיה מנוע מלקבל מילואי#/אזרחי/לאומי/צבאי

התוצאה המעשית מיישו# החלטה זו הינה חסימת התושבי# הערבי# מקבלת  ול"ההטבה הנמ

  באופ� שוויוניהנגשת הדיור לשכבות החלשות במדינהל ממימוש זכות#בה ומניעת# אותה הט

 .  של משאב הקרקע הציבוריתתמחלוקה שוויוניו

    

רקע חקיקה קיימת והחלטות מועצת מקרקעי על ל "את הקריטריוני# הניש לבחו� כי , לציי� .4

בתחו# הדיור לקבוצת ישראל ומשרד הבינוי והשיכו� אשר מעניקות כבר הטבות מרחיקות לכת 

, חוק קליטת חיילי# משוחררי#, כ) למשל .'משרתי מילואי# פעילי# וכד, החיילי# המשוחררי#

 הטבות של הלוואות מוגדלות לצורכי דיור וכ� 17 & ו16קובע בסעיפי# אשר , 1994 &ד "תשנ

של מועצת  1218' החלטה מס, בנוס+ .השתתפות ברכישת דירת מגורי# מכספי הפקדו� על פי החוק

במחיר  35% &  10%הנעה בי� , לחיילי מילואי#המעניקה הנחה , 15.11.2010 מיו# מקרקעי ישראל

ות למגורי# בבניה נמוכה בדר) של פרסו# הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז בהתא# לתקנקרקע 

 , בזכאות למשכנתאות וכ� נקודות זכות עודפות למשרתי# בצבא;1993 –ג "התשנ, חובת המכרזי#

 האפקט המצטבר של .מעניק לקבוצה זו סכומי# גבוהי# יותר במשכנתאות המסובסדות הדבר

הנו חמור ביותר ומעמיק את , יחד ע# הקריטריוני# נשוא ההחלטה דנ�, ל"כלל ההחלטות הנ

האפליה הקיימת ומרחיק עוד יותר את האוכלוסייה הערבית מהאפשרות של מימוש הזכות 

  .ר בר השגה ונגישלשוויו� ומימוש זכות# לדיו

  

הוא ,  הינו לתכלית ראויהמילואי#/לאומי/השירות צבאיבקריטריו� לכ� ג# א# נניח שהשימוש  .5

 צוי� כי 1בשארהד "בפסאמנ# . נעשה לבלתי מידתי לאור אפקט ההצטברות של השימוש בו

. דתיהינו לתכלית ראויה א) יחד ע# זאת נקבע כי הוא חייב להיות מיל "הנהשימוש בקריטריו� 

העדר המידתיות מתגלה לאור העובדה כי הוראות אחרות כפי שהוסבר לעיל מבקשות לסייע 

לחיילי# משוחררי# ואי� צור) להכביד על אלה שלא שירתו על ידי הוספת הוראות נוספות 

 .    ששירתו אותה תכלית

 

עי# באתר כפי שאלה מופי,  מעיו� ומעקב אחר פרסו# מכרזי# לדיור לפי מחיר למשתכ�,בנוס+ .6

כי כלל המכרזי# לפי מחיר למשתכ� עד כה היו בישובי# יהודיי# , עולה, משרד הבינוי והשיכו�

אי לכ) יש  .ת הנגשת הדיור לאוכלוסייה הערביתדבר זה כשלעצמו מונע באופ� מוחלט א. בלבד

 . מיידי להקצאת קרקעות ופרסו# מכרזי# כאמור ג# בישובי# הערביי#�לפעול באופ

 
  .'כנספח ב, ק הדפי( הרלוונטיי( מאתר משקד הבינוי והשיכו�ב העת"מצ

  

                                                
1
  .)13.12.06מיו#  די� פסק (והשיכו� הבינוי שר נגד בשארה סוהאד �11956/05 "בג  
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  בקרב האוכלוסייה הערביתאקונומי 
והמצב הסוציומצוקת הדיור המיוחדת 

החלטות הנוגעות " ההחלטה הנדונה התקבלה במסגרת ,הודעת דוברת רשות מקרקעי ישראללפי  .7

, אי לכ)). ההדגשה במקור." (בישראל לפתרונות מגורי( ולהוזלת מחירי הדיורלשוק הדיור 

צרי) , הנגשת הדיור לכלל הציבור במדינת ישראלאת נושא הקריטריו� העיקרי אשר אמור להנחות 

  .אקונומי&  ומצב סוציו,מצוקת דיור,  קריטריו� של נזקקותלהיות

  

מתבהרת תמונת , בנושא הדיור, מעיו� בתמונת המצב של האוכלוסייה הערבית והישובי# הערביי# .8

&ביקושי# לדיור אשר הולכי# וגדלי# בשילוב ע# מצב סוציו, ורה ביותר של מצוקת דיורמצב חמ

האחרו� אשר " ממדי העוני והפערי# החברתיי#"ח "דולפי , כ) למשל. אקונומי קשה ביותר

,  אחוז המשפחות הערביות העניות בישראל,2011לאומי בנובמבר המוסד לביטוח התפרס# על ידי 

ופערי השכר בי� האוכלוסייה היהודית והערבית באותה שנה עמד על , 53.2% על 2010עמד בשנת 

37.2%.2   

  

האחרו� , כלכלית& מעיו� באפיוני הרשויות המקומיות בישראל וסווג� לפי הרמה החברתית,  בנוס+ .9

 המועצות המקומיות 9כי מבי� , עולה, אשר פורס# על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 23 קיימות ,2 המועצות המקומיות באשכול 26מבי� ו ;ועצות ערביות מ7קיימות , 1באשכול 

. 3 הנ� מועצות מקומיות ערביות3  באשכול 36 מועצות מקומיות מבי� 32, כמו כ�. מועצות ערביות

כי רוב רוב# של הישובי# הערביי# נמצא באשכולות הנמוכי# ביותר מבחינת אפיונ# , יוצא

  .אקונומי&הסוציו

  

אשר הוכ� עבור מינהל מקרקעי ישראל " '  סקר ביקושי תכנו� שלב א&היתכנות בדיקת "ח "מדו .10

עולה כי הביקוש ליחידות דיור במרקמי# העירוניי# שהאוכלוסייה בה# הינה , 2009בפברואר 

, ני�'סח,  כרמיאל–אלכרו# ' מג, טבריה: מרקמי#(ערבית או שיש בה# אוכלוסייה ערבית ניכרת 

 –חריש , ת' ג–באקה , זכרו� יעקב, או# אלפח#, עפולה, נצרת, מעלות תרשיחא, ו סנא�אב, שפרע#

 זאת .ד" יח102000 & ליותר מ2020יגיע בשנת , )ראש העי� ובאר שבע,  כוכב יאיר& טייבה , קרע

  .4ל"כמוב� ללא חישוב הביקוש בישובי# הערביי# שאינ# כלולי# במרקמי# העירוניי# הנ

 

לכלול א) ורק " מחיר למשתכ�"על הקריטריוני# לחלוקת דיור לפי , זהתי בהינת� מצב עובד .11

הדברי#  .'אקונומי וכד&מצב סוציו, מצוקת דיור קיימת, נתוני# רלוונטיי# כגו� הביקוש לדיור

 על רקע המחאה החברתית בייחוד כאשר ההחלטה הנדונה באההאמורי# מקבלי# משנה תוק+ 

די# אשר מנעו מרוב המשפחות הממוצעות בישראל את ועליית מחירי הדיור בישראל למימ

  .האפשרות של רכישת דיור

  

                                                
2
 ).2011נובמבר (ח שנתי " דו2010ממדי העוני והפערי# החברתיי# ,  והתכנו� מינהל המחקר–המוסד לביטוח לאומי   

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2010.pdf  
3
הלשכה המרכזית " (2006כלכלית של האוכלוסייה בשנת &אפיו� רשויות מקומיות וסיווג� לפי הרמה החברתית"  

  ).2009נובמבר , לסטטיסטיקה

 http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200924244  
4
  )2009פברואר (הוכ� עבור מינהל מקרקעי ישראל "  ' סקר ביקושי תכנו� שלב א–בדיקת היתכנות  " 

http://mmi.gov.il/Osh/net/GetHtml.aspx?Sivug=211&Mezahe=2012&Girsa=3&Applic=409500&words=
~&shem=מול ביקוש בפועל35א "ניתוח היצע יחד בתמ .  
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הרי עצ# העובדה שאי� בה# , א+ א# נניח שכל הקריטריוני# הינ# כשירי#, בכל מקרה .12

קריטריוני# או אי� ניקוד כלשהו המעניק משקל ראוי למצוקת הדיור בקרב האוכלוסייה הערבית 

וזאת בניגוד לפסיקה של בית , השיקולי# הענייניי# והרלבנטיי#מעיד על אי שקילת כל ,  בישראל

כי בקביעת ,  נקבעועד ראשי הרשויות המקומיות הערביותבעניי�  , כ) למשל.המשפט העליו�

על הרשות הציבורית להביא בחשבו� את כלל השיקולי# , קריטריוני# להקצאת תקציבי#

  : וכלשו� פסק הדי�. שיקול את המשקל הראויולהעניק לכל  נועדה התמיכה ה ל למטרההרלוונטיי#

 מכלול את בחשבו� להביא יש תקציבית להקצאה המידה&אמות בקביעת"
 למשל כ+. הכספית התמיכה נועדה שלשמה למטרה הנוגעי( השיקולי(

 של החברתי לתחו( כלל קשור אינו האמור שהקריטריו� העובדה מעצ(
 – הפרויקט של ולההכפ תכליתו נוכח כי המסקנה מתחיבת הפרויקט
 של הפיזי להיבט הנוגע לקריטריו�  להעניק אי� – והחברתית הפיסית
  ) במקור לא ההדגשה." (החברתי בהיבט להחלתו מכריע משקל הפרויקט

  
 ,והשיכו� הבינוי שר נגד בישראל הערביות המקומיות הרשויות ראשי ועד  �727/00 "בג

  .92, 79) 2 (נו ד"פ

  

  : כי,  וקבעל" הנועדת המעקבהעליו� בעניי� עוד הוסי+ בית המשפט  .13

 להיות חייבי# הציבורית העוגה מ� תקציבי# לחלוקת הקריטריוני#, כאמור"
 את ג# לקיי# חייבי# הקריטריוני#, לכ) מעבר אול#, באופיי# שוויוניי#

 על להתבסס עליה#: קרי, מינהליות החלטות על החלי# האחרי# הכללי#
 התכלית בי� היחס את המשקפת עובדתית יתתשת על, ענייני# שיקולי#
 עליה# וכ�, הרלוונטיות העובדות לבי� הכספית ההקצאה נועדה שלשמה

&359' בעמ, )5 (ל"הנ 1438/98 �"בג למשל ראו (הסבירות במבחני לעמוד

 לאפשר כדי מספיק קונקרטיי# להיות צריכי# הקריטריוני# כ� כמו). 360
 �"בג ראו (האפשר במידת ביותאובייקטי מידה אמות פי על יישומ#

  )."274&273' בעמ, )6 (ל"הנ 3792/95
  

 ,והשיכו� הבינוי שר נגד בישראל הערביות המקומיות הרשויות ראשי ועד  �727/00 "בג

  .90, 79) 2 (נו ד"פ

  

  :לעניי� זה ראו ג#

, ישראל ממשלת ראש נגד' ואח בישראל הערבי( לענייני העליונה המעקב ועדת 11163/03 �"בג

   .2562, )1(2006 על&תק

  

התוצאה שמובילי# אליה הקריטריוני# לעיל בצירו+ העדר מת� משקל רציני בניקוד למצוקת , כ�ל .14

, והעדר פרסו# מכרזי# לפי מחיר למשתכ� בישובי# הערביי#, הדיור בקרב האוכלוסייה הערבית

 מפורשותר קבעו אש, בקרקע הטבותמובילי# להתנגשות ע# עקרונות שנקבעו בפסיקה בעניי� ה

 ללא האוכלוסיות ולכלל שוויונית להיות חייבת רשות מקרקעי ישראל ידי על קרקע שחלוקת

בשורה של פסקי  שהותווה הדי� הוא כ). תרבותי&חברתי רקע או, דת, לאו# מחמת כלשהי אבחנה
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דת וע "& ו, 8"חדש שיח עמותת" ,7"עמותת ע( חופשי ",6"קעדא�", 5"פורז: "כגו�, די� מוכרי#

 .9"המעקב העליונה

  

  

  :הריני לפנות אליכ# בבקשה לפעול, לאור כל האמור לעיל

ולקבוע במקומ# קריטריוני# שוויוניי# , לביטול הקריטריוני# המפלי# שבהחלטה שבנדו�  .א

וזאת לצור) , קונומי של היחידי#א&והמצב הסוציו" הנזקקות לדיור "המתבססי# על עקרונות

   .ל"יישו# שוויוני להחלטה הנ

 . בישובי# הערביי#"מחיר למשתכ�"לקידו# פרסו# מכרזי# לפי   .ב

 
  

  .אודה לתגובתכ# בהקד#, לדחיפות הנושא

  

  

  

  ,בכבוד רב                  

  

  ד"עו, סוהאד בשארה                  

                                                
 
5
  .)1992 (793) 2 (מו ד"פ ,שרו� אריאל ,והשיכו� הבינוי שר' נ פורז �5023/91 "בג 

6
  .)2000 (258) 1(נד ד"פ, ישראל מקרקעי מינהל' נ קעדא� �6689/95 "בג  

7
  .)2000 (503) 2(נד ד"פ, והשיכו� הבינוי משרד 'נ ותרבות חינו+ , מצפו�, דת לחופש "חופשי ע( "עמותת �4906/98 "בג  

8
  .)2002 (25) 6(נו ד"פ, הלאומיות התשתיות שר' נ  הדמוקרטי השיח למע� חדש שיח עמותת 244/00 �"בג  

9
  .79) 2(נו  ד"פ ,והשיכו� הבינוי שר נגד בישראל הערביות המקומיות הרשויות ראשי ועד  �727/00 "בג  


