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 שלום רב, 

 לזכאות לדיור ציבורי הוועדה הציבורית לבחינת הכללים מנדט  הנדון:

לפנות אלי   לזכאות לדיור בזאת בבקשה לפעול להרחבת מנדט הוועדה הציבורית לבחינת הכללים    כםהריני 

גם  הוועדה תוסמך לדון  , בכך ש )להלן: הוועדה(  11.1.2022ציבורי אשר מונתה על ידי שר הבינוי והשיכון ביום  

 סוגייה זו.ולהמליץ על דרכים לפתרון העדר דירות ציבוריות ביישובים הערביים  נושא ב

אנו בדעה כי חובה  אוכלוסייה הערבית בהרכב הוועדה.  של ההעדר ייצוג  בולט בהחלטת השר  כי  נפתח   .1

שוויון בייצוג    הןלהבטיח    בכדיוזאת  ,  ערבים/יות  ות/ ונציגים  יות / מומחיםבוועדה    ות /כחבריםלמנות  היא  

הציבורי    והן  בדיור  ובקרב החברה הערביתהעלאת המצוקה  יום הוועדה  ביישובים בערביים  .  על סדר 

שאנו    , בפני בג"ץבעתירה    כיום  תלוי ועומד  ועניין הייצוג ההולםהיות  ,  אולם לא נרחיב כאן בנושא זה

 .(שיכוןהאגודה לזכויות האזרח נ' שר הבינוי וה 607/22)בג"ץ  תומכים בסעדיה 

כללי הזכאות לדיור ציבורי, לרבות בתי  "הוועדה תדון בלפי הודעת משרד הבינוי והשיכון,  ן המנדט.  י לעניו .2

גיל   דייר ממשיך  ;הזהבדיור  של  הציבורי  ;כללי הזכאות  בדיור  זמנית  נוסף  ו  ;זכאות  זכאות    - מסלול 

ואף העדרן ברוב המוחלט    בדירות ציבוריותלמחסור  אינם מתייחסים    אלה  נושאים  ."שכירות לטווח ארוך

סוגייב  .הערבייםיישובים  ה  של זו    ה כך,  ללא  לה   ה עלולחשובה  פתרוןישאר  או  מבלי  וזאת  ,  המלצות 

  .להידרש כרגע לבעייתיות והאפליה בקריטריונים הקיימים

, ובייחוד הנגשת דיור  מערך הסיוע הממשלתי בתחום הדיוראודות חשיבותו של  להיות מחלוקת  ה  לא יכול .3

חלשותציבורי   זה  לאוכלוסיות  מערך  כ.  המדינה  חלק  נחשב  של  זכותמחובתה  מימוש  את    ןלהבטיח 

של   אלההבסיסית  בכבוד.    אוכלוסיות  היסטורית    ,אולםלחיים  מאפליה  סובלים  הערביים  היישובים 

 עדה. ובמנדט הו   ומהותיעיקרי  חלק  ייכלל כ  הנושאכי  קיימת חובה משפטית  ודווקא מחמת כך,  זה    מערךב

מאגר הדיור    כאשרמשקי בית.    49,000  -ציבוריות כ התגוררו בדירות    2018בשנת  לפי דו"ח מבקר המדינה,   .4

עמ'    ,2020  -  ב  70ר המדינה, דו"ח שנתי  ק)מב  יישובים  110  -בדירות    53,000  -מנה כ  2019הציבורי בשנת  

כעניין  שכן,  עירוניים.  מאגר זה נמצא רובו ככולו ביישובים יהודיים  .  (דו"ח מבקר המדינה( )להלן:  729

והיות    ציבוריות ביישובים שאין בהם דיור ציבורי.משרד הבינוי והשיכון אינו רוכש דירות  של מדיניות,  

הודרו וממשיכים להיות  והדיור הציבורי, היסטורית, נרכש על מנת לשכן עולים, אזי היישובים הערביים 

ערים ערביות הנמצאות באשכול חברתי    10  -ב  ,לדוגמא   כך  (.749)דו"ח מבקר המדינה בעמ'    ממנו מודרים  
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הכל כפי שפורט  אין כלל דירות ציבוריות.    ,תושבים  350,000  - כ  2017בשנת    התגוררוובהם    כלכלי נמוך 

 בדו"ח מבקר המדינה:  2בלוח מס' 

 
   .750בעמ'  2020ב, 70מבקר המדינה, דו"ח שנתי מקור:   

ב  145, היו קיימות אך ורק  2016מנתונים שפורסמו, עולה כי נכון לשנת   .5   4  -דירות של הדיור הציבורי 

 , והכל כמפורט בטבלה להלן: ור הציבורי אז(בלבד מכלל דירות הדי 0.3% -ישובים ערביים )כ 

 
הערבי"מקור:   לציבור  ציבורי  ודיור  דירה  בשכר  סיוע  על  )מרכז   "נתונים 

 . 5עמ' , (15.11.2016המחקר והמידע של הכנסת 
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כניות לרכישת דיור ציבורי במיזמי מחיר למשתכן  ו הודרו מת  גםעל אף המצב הנ"ל, היישובים הערביים   .6

מכלל    5%התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר האפשרות כי עד    2017האחרונות. במאי  בשנים  

דירות מחיר למשתכן במתחם מסוים ייבנו עבור משרד הבינוי והשיכון וישמשו כדירות ציבוריות. מאז  

דירות ציבוריות במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן בשמונה יישובים )ראש    433אותה החלטה אושרו  

, כשאף אחד מהם איננו  (עין, אשדוד, אריאל, ירושלים, קריית טבעון, אור יהודה, באר יעקב ואבן יהודהה

 . (754-755בעמ' )דו"ח מבקר המדינה  ישוב ערבי

בגרעין הבסיסי ביותר של הזכות  פוגע  הערבית ו   האת האוכלוסיי  ותרי קיצוני במפלה באופן    הינוזה  מצב   .7

בלמדור וה קיום  המינימום  ,  נוכח.  כבודבאנושי  תוקף  משנה  מקבלים  ההיסטורית    הדברים  האפליה 

  ממדי גם  עולה  לצורך ההולך וגובר בהקשר הזה  . אינדיקציה  בדיור ציבורי ביישובים הערבייםוהמצטברת  

  56.6%  -תוחלת העוני בקרב משפחות ערביות מגיעה ל)  תהעוני הגבוהים ביותר בקרב האוכלוסייה הערבי

אקונומי  - והדירוג הסוציו  ((12.2021)  2020  –שוויון בהכנסות  -העוני והאי  ממדי)המוסד לביטוח לאומי,  

 . , כפי שניתן לראות בדוגמאות לעילהיישובים הערבייםמהנמוך של חלק ניכר 

מונעת מאוכלוסייה נזקקת  מדיניות משרד הבינוי והשיכון  בהקשר הזה כי    סיכם  הנהמדי, מבקר  נזכיר .8

בדומה לנזקקים בערים שבהם יש דירות  את האפשרות לממש את זכאותם לדיור ציבורי  ביישובים רבים  

על משרד הבינוי והשיכון לרכוש דירות ציבוריות    כי  , בין היתר,  המדינה  ציבוריות. על כן המליץ מבקר

ביישובים יוכלו    גם  האלה  ביישובים  שזכאים  כדי  ציבורי,  דיור  בהם  אין  זכאותם שכיום  את  לממש 

ציבורית  ו בדירה  מגוריהם.  להתגורר  חברתיבייחוד  ביישוב  נמוך -ביישובים המדורגים באשכול    כלכלי 

   ת אוכלוסייה ערבית. בהם מתגורר

לא  לפיכך,   .9 שבנדון  הוועדה  כי  סביר  זה  נושא    תבחןאין  הערבים  את  ביישובים  ציבוריות  דירות  העדר 

הערבית ו החברה  בקרב  הציבורי  הדיור  הערביתו  מצוקת  לאוכלוסייה  הולם  ייצוג  תבטיח  בייחוד    , לא 

דגש הושם  השר  כאשר  הסיוע  "על    בהחלטת  את  ולייעל  לשפר  במטרה  השונות,  האוכלוסיות  צורכי 

בוועדה    זה."בתחום  הממשלתי   ציבוראשר  מדובר  משאבי  לחלוקת  הקשורות  בסוגיות  המשך  ו   תדון 

   .בענייןתרום להעמקת הפערים והאפליה הקיימת י ביישובים הערביים התעלמות מהמצב הקיים

 

בנושא העדר דירות  בכך שיכלול דיון והמלצה  מנדט הוועדה    להרחיב אתעל יסוד האמור לעיל, נבקש  

  להבטיח , וכמובן קרב האוכלוסייה הערבית בכללבומצוקת הדיור הציבורי  ציבוריות ביישובים הערביים 

 . ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בקרב חברי הועדה

 כמו כן נבקש לקבל העתק כתב המינוי של הוועדה. 

 . לדחיפות הנושא, אודה למענה בהקדם

 
 בכבוד רב,         

 סוהאד בשארה, עו"ד 

suhad@adalah.org 
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