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 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

סקירה של התמורות בו מובאת ו ,מסמך זה נכתב לבקשתה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס

 .ועד היום ,3776-ט"התשנ ,(זכויות רכישה)חקיקת חוק הדיור הציבורי אז המרכזיות בדיור הציבורי מ

 8אלההממצאים ה ,בין היתר ,מן המסמך עולים

 בחוק ההסדרים תחילתו נדחתה אך  ,1113שנת ה אמור להיכנס לתוקף בהי חוק הדיור הציבורי

ועד היום נערכו  3777משנת  .1131בינואר  3-בהוא אמור להיכנס לתוקף יום כ. אחדות פעמים

בשנים " קנה ביתך", 1111-3777בשנים " הבית שלי8 "מבצעי מכר של דירות הדיור הציבורי ארבעה

יכלו מבצעים אלו ב. 1131-1116בשנים " דירה משלי"ו 1131-1113בשנים " כאן ביתי", 1112-1111

 .הדיירי הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם בהנח

 למימון  וההכנסות ממכירת הדירות ייועדקבע כי נ 3777מדצמבר  524' החלטת הממשלה מסב

 .פתרונות דיור קבע או פתרונות דיור ארוכי טווח

 דירות  11,211 – דירות 37,500-נמכרו כ 2011ועד אוגוסט  1999 משנת ,מנתוני משרד הבינוי והשיכון

נמכרו  2,160-מתוך הדירות שלא נמכרו במבצעי המכר כ. שלא במבצעי המכר 2,311-במבצעי המכר ו

 108,000-היו כ 1999בשנת  ,פי נתוני משרד הבינוי והשיכון-על. מרבה במחירכל בשוק החופשי ל

מכירת דירות שלא במבצעים , לאחר מבצעי המכר – 1133שנת תחילת ב. דירות בדיור הציבורי

 75,500יש  – דירות דיור מוגן לעולים חדשים 2,111-ודירות לזכאים  3,111ובנייה או רכישה של 

. 30%-ירד מספר הדירות בדיור הציבורי בהאחרונות השנים  12-ב, כלומר. דירות בדיור הציבורי

 .עוליםבעבור מקבצי דירות דירות ב 33,411חזיק יצוין כי משרד הקליטה מ

 דירות במבצעי  32,228 – דירות 34,610נמכרו  2011-1999בשנים  ,חברות משכנותחמש  מנתוני

 .ולא לזכאי המשרד ,כלומר לכל המרבה במחיר, דירות במכירה ישירה 2,382-המכר ו

  לא כל . דירות 3,000-מהוא יותר הפער בין נתוני משרד הבינוי והשיכון לנתוני החברות המשכנות

אלה נראה כי אולם , 1133מכירת הדירות בשנת גם לא ו, אלונתונים החברות המשכנות נכללות ב

 .בנתוניםניכר הפער האינם מסבירים את 

  2.75-הסתכמו בר הציבורי ההכנסות ממכירת דירות הדיומנתוני משרד הבינוי והשיכון עולה כי 

-ו, הועברו למשרד הבינוי והשיכון ,מההכנסות 34%ם שה ,ח"שמיליארד  1.54. ח"שמיליארד 

הסכם שנחתם  ותבעקב הועברו לסוכנות היהודית ,מההכנסות 21%-קרוב ל, ח"שמיליארד  1.081

. (1116בדוח מבקר המדינה לשנת על הסכם זה נמתחה ביקורת חריפה ) בין משרד האוצר לסוכנות

 .היו עמלות ושומותמההכנסות  2%

 ובהם , בתחום השיכוןקטים ילפרו והוקצ ח"שמיליון  680 ,משרד הבינוי והשיכוןמהסכום שהועבר ל

מיליון  365. מהתקבולים בגין מכירת דירות 7.5%שהם , ח"שמיליון  205רכישת דירות בסכום של 

הועברו  ח"שמיליון  216-ו, "פרזות"ו "חלמיש", עירוניות-הועברו לשתי חברות ממשלתיותח "ש

 .משרד הבינוי והשיכון קופתבהיא  –ח "שמיליון  115.3 – הסכום יתרת .למשרד האוצר

 את הסוכנות בגין  הנחות שנדרשה  תפצההמדינה , על פי ההסכם שחתמה המדינה עם הסוכנות

שלא ימכרו במבצעים , את יתר הדירות שבבעלות הסוכנות תרכוש הסוכנות לתת במבצעי המכר וכן

מכספים שהועברו לאוצר בגין מכירת הדירות ). ₪מיליון  731 עד כה העבירה המדינה לסוכנות. אלו

, דירות מהסוכנות 2,111-מחויבת המדינה לרכוש בשנים הקרובות עוד כ, כמו כן(. וממקורות נוספים

 .ח"ליארד שיחצי מ-בסכום של כ



 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 אחזקת דירות ושיפוצן יש לציין  מהתקציב האמור משרד הבינוי והשיכוןשתקצב הפרויקטים מ

-סלילת כביש גישה למעלהאך גם  ,(דירות לבעלי מוגבלויות –נכסי רכישה ) ר"ירות נרכישת דו

 (.נספחראו פירוט ל) ה כפריתיבני –בניית מוסדות ציבור והשלמת פיתוח בהשתתפות , אדומים

 יולי וב ,ות לדיורבקש 6,111-הוגשו למשרד הבינוי והשיכון כ 1131בשנת , אשר לביקוש לדיור ציבורי

יש במלאי הדיור הציבורי . משקי בית ברשימת הזכאים הממתינים לדיור ציבורי 1,121-כהיו  1133

לאפשר לזכאים לממש את  כדידירות  1,111-חסרות יותר מכלומר , דירות שאינן מאוכלסות 131רק 

 .זכאותם

  לדיור  מספר הזכאיםעל רה ולדיזמן ההמתנה הממוצע על משרד הבינוי והשיכון נתונים אין בידי

נתונים פגם בתהליך קבלת המחסור ב, אלוים פי דוח מבקר המדינה בנושא-על .עברוציבורי בשנים 

 .ההחלטות בנושא מדיניות הסיוע

 עירוניות -החברות המשכנות והחברות הממשלתיותפעילות נה בחנ 1117שנת לדוח מבקר המדינה ב

קיום של -אי, ותהציבורירות בתחזוקת הדישל ממש יים ליקובביקורת נמצאו  .("עמיגור"זולת )

 .ביקורים סדירים של החברות כדי לבחון את מצב הדירות ועוד

  קער

. ות דיור להמוני העולים שבאו ארצהעם תום מלחמת העצמאות נדרשה מדינת ישראל לספק פתרונ

פירושו דיור ציבורי . ף גדולקבהי (דיור ציבורי) בנייה ציבוריתבאמצעות  שארפתרונות אלו ניתנו בין ה

 ההמתקש החלשיה בעיקר לאוכלוסי ותהמיועד ,במחיר מוזל מאגר של דירות להשכרה בבעלות המדינה

משרד הבינוי של הגדרות לפי ה. בשוק החופשי לעמוד בנטל הכלכלי הכרוך בקניית דירה או בשכירות

הרשויות המקומיות והחברות , מייםהמוסדות הלאו, ביוזמת הממשלה נעשיתבנייה ציבורית , והשיכון

או בשיתוף המשרד מפרסם פי רוב במכרזים ש-על תנבנואלו דירות . גופים אלושבשליטתם המלאה של 

  1.נהל מקרקעי ישראליעם מ

של  31-בשנות ה .ה למגורים בארץיהבניבכלל  החלו תמורות רבות בשיעורהבנייה הציבורית  תחילתמאז 

בעשורים 9 11%-פחות מהיה שיעורה  51-בשנות ה 9היתה בנייה ציבוריתכמחצית הבנייה  11-המאה ה

היא  51-שנות הועד  31-משנות ה. שינוייםחלו מדיניות השיכון בגם . האחרונים שיעורה נמוך הרבה יותר

 סיוע כספי בקניית דירותדגש על ההושם לאחר מכן  9עבור הזכאיםבבניית דירות התמקדה בעיקר ב

עבור בחזרה המדינה לבניית דירות  71-ה בשנות הבעקבות גל העליי 9מסובסדות באמצעות משכנתאות

 2.זכאים

 לפיה יש לפזר את אוכלוסיית העולים באזורים דלילישלספק פתרונות דיור התלוותה תפיסה צורך ה אל

ים בכלל הזכאמשרד הבינוי והשיכון מטפל  3.בפריפריה ות נבנוהציבורי הדירותרוב , לפיכך. אוכלוסייה

 .עלייההמשרד לקליטת בהם מטפל הו ,לדיור ציבורי פרט לעולים חדשים

עבור המשרד ולפי בנעשה באמצעות חברות המנהלות את השכירות בדיור הציבורי אכלוס הדירות 

  8החברות המשכנות – הנחיותיו

                                                 

 .1133ביוני  815 תאריך כניסה, משרד הבינוי והשיכוןאתר  1
 . 1114ספטמבר , רועי פייביש8 כתיבה, מכירת דירות בדיור הציבורי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2
 .שם 3

http://www.moch.gov.il/Glossary/Pages/Glossary.aspx
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01577.pdf


 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 "שר השיכון  .לאחר קום המדינהים דאחשהוקמה חודשים חברה בבעלות ממשלתית  – "עמידר

עבדו  1114שנת ב. לתישמונה ועד א-ויש לה סניפים מקריית ,החברה פועלת בכל הארץ. ה עליהממונ

  4.דירות 31,111-כ היא ניהלה 1116שנת בו איש 311-כבחברה 

 "היא פועלת כמעט בכל ו ,3751נוסדה בשנת החברה . היהודית בת של הסוכנות-חברת – "עמיגור

ובהן , יחידות דיור 11,111-כמנהלת החברה  1133ת שנב .שמונה-יתיעד קרורמון -ממצפה, הארץ

רוב הפרויקטים של החברה מיועדים . דיור מוגןב דירות 4,111-ובשיכון הציבורי דירות  31,311

 .לעולים חדשים

העיר של ל המדינה ובבעלות משותפת ש עירוניות-ממשלתיותיש ארבע חברות אלה החברות הנוסף על 

באזור ירושלים  "פרזות" ,יפו–אביב-באזור תל "מישחל", תקווה-פתחבאזור ד "חל8 בה הן פועלותש

 .דירות 3,111-כ 1116שנת בארבע החברות הללו ניהלו כל  .באזור חיפה "שקמונה"ו

  85אלהה קריטריוניםהאחד  לעונים עדירה בלבד שניתנת לחסרי הזכאות לדיור ציבורי 

  ושר ההשתכרות ומקבלות קצבת הבטחת ילדים לפחות אשר ממצות את כשיש בהן שלושה משפחות

 .המתעדכנת מעת לעת ,ההכנסה המזכה הכנסה או שהכנסתן אינה עולה על

  נקודות או  3,211אשר צברו  ילדים לפחותשיש בהן שלושה ( הוריות-חדובכלל זה משפחות )משפחות

 31-בחודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה התקיימו מקצבת הבטחת הכנסה או  12-יותר וב

  .מהכנסה מעבודה ומהשלמת הכנסה חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשהה

 6.רתוקים לכיסאות גלגלים ששכרם אינו עולה על השכר הממוצע במשק 

 עשרסתיימת זכאותם לדיור ציבורי כעולים מ .יה מטפל בעולים חדשיםיעלההמשרד לקליטת , כאמור

לפי  בוחןוהוא , ל משרד השיכוןהם עוברים לטיפולו ש לאחר מכן .שנים מיום עלייתם ארצה

יה יהמשרד לקליטת על, בכל הנוגע לעולים חדשים קשישים. לדיור ציבורי םאת זכאותקריטריונים שלו ה

מתקיימים מקצבת 8 אלהעומדים בתנאים הבעבורם אם הם ממשיך לטפל בזכאות ובהקצאת דירות 

עונים על הגדרת 9 רהאוצמשרד של השלמת הכנסה של הביטוח הלאומי או מקצבת נכות וזקנה 

ממשרד הבינוי " קשישים"של מעמד מחזיקים תעודת זכאות ב9 משרדה לאביום פנייתם " קשישים"

  7."חסר דירה"עונים על הגדרת  9ןוהשיכו

חקיקת חוק הדיור  ןובה ,1133-3776בשנים בדיור הציבורי עיקריות התמורות הוצגו יבמסמך זה 

יוצגו נתונים  כמו כן .ממשלה מרכזיות ודוחות מבקר המדינה בנושא החלטות, (זכויות רכישה)הציבורי 

, הכנסות המדינה ממכירת הדירותעל  ,ואחריהןבדיור הציבורי לפני החלטות הממשלה  ותמספר הדירעל 

 .שוכנות ועוד שנמכרוהדירות היכן , על בניית דירות חדשות

 2011-1998 בשניםדיור הציבורי דירות במבצעי מכירת  .1

לשעבר רן חבר הכנסת ביוזמתו של  ,3776-ט"התשנ, (זכויות רכישה) חוקק חוק הדיור הציבורי 3776-ב

רוב  9ךנמומחיר בהן התגוררו בשלאפשר לדיירי הדיור הציבורי בישראל לרכוש את הדירות כדי  ,כהן

                                                 

 .1133ביולי  813 תאריך כניסה, 136' עמ, 1115ספים ולשנת הכ 1116ב לשנת 37דוח מבקר המדינה  4
 .1133באוקטובר  83 תאריך כניסה, זכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי, משרד הבינוי והשיכון 5
 .שם 6
 .1133באוקטובר  83 תאריך כניסה, סיוע בדיור ציבורי, המשרד לקליטת העלייה 7

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=545&id=57&contentid=10223&parentcid=undefined&bctype=10213&sw=1152&hw=794
http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shikun_tziburi.aspx#GovXParagraphTitle1
http://www.moia.gov.il/Moia_he/Diur/PublicAccommodation.htm


 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 תחילתואך  ,2001שנת החוק היה אמור להיכנס לתוקף ב 8.כמענק מהמדינהיינתן לרוכשים הסכום 

  2013.9בינואר  1-ב להתחילהוא אמור יום כ. פעמיםכמה בחוק ההסדרים ה תנדח

 בשנים "הבית שלי8 "מבצעי מכר של דירות הדיור הציבורי ארבעהועד היום נערכו  3777משנת , עם זאת

 בשנים" דירה משלי"ו 2010-2005בשנים " כאן ביתי" ,2004-2000בשנים , "קנה ביתך", 2000-1999

 ,1998מספטמבר  4379' מסהחלטת הממשלה נערכו על סמך שלושת המבצעים האחרונים  .2010-2008

אזור המגורים וותק ששיעורה נקבע לפי  האישרה את מכירת דירות הדיור הציבורי לדייריהן בהנח הבש

 .המגורים בדירה

וקה לשכונות מצ, ניתנה העדפה לאזורי עדיפות לאומית ,3777 סשהחל במר ,"הבית שלי"במבצע 

כל אחת מהנפשות בעבור כל שנת מגורים על  ח"ש 1,111היתה ההטבה . ולמשפחות מרובות ילדים

 1111באפריל ו, כניתוחודשים לאחר מכן הוקפאה התכמה עם חילופי השלטון . בדירה המתגוררות

המתגוררים בדיור )במבצע זה ניתנה העדפה לדיירים ותיקים ". קנה ביתך" –כנית חדשה ויושמה ת

 1111בשנת  .הדירה מחירמ 71%טבות עד להנחה של וניתנה אפשרות לצבור ה, (שנה 31-יותר מבורי צי

 . 61%-ירד שיעור צבירת ההנחה לבפריפריה  שארבין הו ,שונו חלק מתנאי הרכישה

דיירים הגרים בדיור ציבורי  לובמבצע זה יכ". קנה ביתך"את " כאן ביתי"כנית ותחליפה הה 1112בשנת 

שנים באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית  ששאו ' וב' שנים באזורי עדיפות לאומית ארבע איותר מ

המשפחה שמספר השנים לפי  ,63%-ל 31%ההנחה שניתנה לרוכשים נעה בין . לרכוש את דירתם

לדיירים  יועדוהוא  ,1131-1116נערך בשנים  "דירה משלי"מבצע . המגוריםבדירה ואזור מתגוררת 

ממחיר הדירה באזורי עדיפות לאומית  71% עדהגיעו ההנחות  .לפחות שניםחמש ור הציבורי הגרים בדי

  10.האחרים באזורים 61.3%ועד 

החלטה ה. הנוגעות לדיור הציבורי החלטותכמה הממשלה קיבלה נוסף על החלטת הממשלה האמורה 

ת ממכירת הדירות כלל ההכנסות המתקבלו"קבעה שש, 1999מדצמבר  746' מסהחלטה העיקרית היא 

ייועד למימון , המתקבלות ממכירת הדירות( נטו)ומתוכן סך ההכנסות , הציבוריות יועברו עם קבלתן

 11".לזכאים לדיור ציבורי( שנים לפחות 10לטווח של )פתרונות דיור קבע או פתרונות דיור לטווח ארוך 

סה ממכירת הדירות הציבוריות חשב כהכניממכירת הדירות ת( נטו)ההכנסה "בהחלטה כי כמו כן נכתב 

סבסוד ריבית וכן , דמי שמאות, עמלות המכירה לחברות המאכלסות8 לבעליהן בניכוי הוצאות עבור

   13.החלטות בנושאקיבלה עוד כמה הממשלה  12".תשלום עבור פיצויים בגין ביצוע הוראות החוק

 דיור הציבוריבמכירת דירות על משרד השיכון נתוני  .1.1

ובכללן , דירות בדיור הציבורי 316,111-היו כ ,החלטות הממשלה בנושא ומבצעי המכר ערב ,3777בשנת 

פניית מרכז המחקר והמידע של  לעבת משרד הבינוי והשיכון ומתש 14.דירות בבתי דיור מוגן לעולים

                                                 

, (יות רכישהזכו)לחוק הדיור הציבורי  1למידע נוסף ראו סעיף (. עם או בלי ילדים9 נשוי)הסכום נקבע לפי מצב המשפחתי  8
 .3776-ט"התשנ

 1131-ו 1133חוק המדיניות הכלכלית לשנים למידע נוסף ראו . 3776-ט"התשנ, (זכויות רכישה)בחוק הדיור הציבורי  13סעיף  9
 .31סעיף , יור הציבורילחוק הד 3' תיקון מס, 1133-א"התשע, (תיקוני חקיקה)

 .1133בספטמבר  813 תאריך כניסה, 1131יולי , התפתחות ענף הבנייה ופעילות משרד הבינוי והשיכון, משרד הבינוי והשיכון 10
 .3סעיף , 3777מבר בדצ 37-מ 524' החלטת הממשלה מס 11
 .שם 12
 .ועוד, 1111בספטמבר  33-מ 634' ומס 1113בספטמבר  34-מ 541' החלטות הממשלה מס 13
, השאר היו דיור מוגן לקשישים ודיור המושכר למוסדות ציבור. דירות לדיירים שאינם עולים חדשים 73,111נתון זה כולל  14

, רועי פייביש8 כתיבה, מכירת דירות בדיור הציבורי, הכנסתמרכז המחקר והמידע של 8 מקור. לעמותות ולקיבוצים
 . 1114ספטמבר 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2271/2271.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2271/2271.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hoveret_meyda/july2010.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01577.pdf


 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 2,311-ו 15דירות במבצעי המכר 11,211 – דירות 37,500-נמכרו כ 2011ועד אוגוסט מאז הכנסת עולה כי 

משרד הבינוי והשיכון רכש או בנה  3777מאז שנת , נוסף על כך 16.(ראו להלן) שלא במבצעי המכררות די

היו  2011תחילת שנת ב .עולים חדשיםבעבור דירות דיור מוגן נבנו  4,000-וכ ,דירות לזכאים 1,000-כ

ל הדירות ף ענוס. בבתי דיור מוגן 31,111-ובשיכון רגיל  41,311 – דירות 75,500בדיור הציבורי 

 17.מקבצי דירות לעוליםדירות ב 33,411 "עמידר"באמצעות חברת מפעיל הציבוריות משרד הקליטה 

 – 2,160-ונמכרו לדיירי הדיור הציבורי  3,721-כ, שלא במבצעי המכרשנמכרו הדירות  2,311-אשר ל

 .כלומר בשוק החופשי לכל המרבה במחיר, במכירה ישירה ובמכרזים פומביים

 818בפילוח לפי מבצעהכנסות ממכירת דירות ה סךעל מספר הדירות שנמכרו ועל תונים נלהלן 

 הכנסות דירות שנמכרוהמספר  מבצע

 1,611 (2000-1999) "הבית שלי"

 ח"מיליארד ש 3.43

 34,151 (2004-2000) "קנה ביתך"

 ח"שמיליון  553 31,111 (2010-2005) "כאן ביתי"

 ח"שמיליון  114 1,311 (2010-2008) "דירה משלי"

 ח"שמיליארד  1.53 11,211 לוסך הכ

 ןהכנסות המשרד ממכירת דירות הדיור הציבורי והשימוש בה .1.2

 8בהןוהשימוש  1131-3777בשנים  הדיור הציבורי דירותהכנסות המשרד ממכירת סיכום להלן טבלה ובה 

 ח"שמיליארד  1.53 הכנסות

 ח"שמיליארד  3.163 סוכנותתקבולים ישירים של ה -  העברה לסוכנות

 ח"שמיליון  316 עמלות ושומות

 ח"ש מיליארד 3.32 כנסות המשרד מהדיור הציבוריסך ה

  ח"שמיליון  461 19פעולות שיכון לעהמשרד הוצאות סך 

                                                 

 .1,311 –" דירה משלי"9 31,111 –" כאן ביתי"9 34,151 –" קנה ביתך"9 1,611 –" הבית שלי8 "מכירת הדירות במבצעים 15
כגון האם שונו הקריטריונים של המשרד בדבר , רד לא השיב על חלק מהשאלות של מרכז המחקר והמידעיצוין כי המש 16

 1133הובאו נתונים כוללים עד יוני )זכאות לדיור ציבורי ומספר מבקשי הדיור הציבורי בכל אחת מעשר השנים האחרונות 
 (.בלבד

 .1133בספטמבר  31, מכתב, ןל בכיר לתקציבים במשרד הבינוי והשיכו"סמנכ, אריאל לוין 17
 .למסמך זה יוצג פירוט מלא של ההכנסות ושל השימוש של המשרד בכסף לפרויקטים בתחום השיכון בנספח 18
שיפוץ תשתיות , ובהן שיפוץ דירות קיימות, סכומים אלו כוללים מגוון רחב של פעולות של המשרד לטובת הדיור הציבורי 19

 .ום שכונותושיק



 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 רכישת דירות

 ח"שמיליון  311 דירות רגילות

 ח"שמיליון  63 20ר"דירות נ

 ח"שמיליון  115.3 כוןשיהוצאה על יתרה שנשארה במשרד אחרי 

 ח"שמיליון  365 חברות עירוניות לשיכוןשהועברה ליתרה 

 ח"שמיליון  216 יתרה שהועברה לאוצר

 8אלהמהטבלה עולים הממצאים ה

  ח"שמיליארד  2.75-הסתכמו בההכנסות ממכירת דירות הדיור הציבורי. 

  שהם כמעט , ח"ש מיליארד 1.081הועברו לסוכנות ( ראו להלן)הסכם בין המדינה לסוכנות על סמך

21.מההכנסות 21%
 

  מתוך סכום זה הוקצו  .תחום השיכוןפרויקטים ב על ח"שמיליון  461הוציא משרד הבינוי והשיכון

 .לרכישת דירות, מסך ההכנסות ממכירת דירות 7.5%שהם  ,ח"שמיליון  205

 ח"שמיליון  237.5וד נותרו בקופת המשרד ע ,פרויקטים בתחום השיכוןעל הוצאות לאחר , כיום 

 .שמקורם בהכנסות ממכירת דיור ציבורי

 187  פרזות"ו "חלמיש" ,חברות עירוניות לשיכוןשתי הועברו ל ח"שמיליון." 

 438  הועברו לאוצר ,כלל ההכנסות ממכירת הדירותמ 16%שהם  ,ח"שמיליון. 

₪ ה מחצי מיליארד מבירור שנערך עם האוצר עולה כי סכום ההכנסות שהועברו לרשותו ועוד למעל

נוספים ₪ מיליון  950, סך הכל .בגין ההסכם שחתמה המדינה נוספים הועברו לידי הסוכנותממקורות 

עוד ציין האוצר כי . בגין מכירת הדירות שהיו בבעלותההועבר לידי הסוכנות ישירות על הסכום ש

י דינה להוציא עוד חצמבצעי המכר ועל המתום תקופת לאחר  ,ההסכם עם הסוכנות עומד בתוקף כעת

 22.נוספים לרכישת דירות₪ מיליארד 

 עירוניות-הממשלתיותהחברות המשכנות ונתוני החברות  .1.3

 "עמידר"8 הציבוריבדיור חמש חברות שמכרו דירות פנה אל של הכנסת מרכז המחקר והמידע 

, (תקווה-פתח) ד"חלו, דירות הדיור הציבוריהארי של ואחראיות לחלק  ,שהן חברות משכנות ,"עמיגור"ו

התבקשו החברות  23.עירוניות-שהן חברות ממשלתיות ,(חיפה) "שקמונה"ו( יפו–אביב-תל) "חלמיש"

התבקשו הן . ההכנסות ממכירת הדירותעל ו 1133-3777ם מספר הדירות שנמכרו בשניעל נתונים למסור 

                                                 

. דירות אלו מיועדות לנכים המרותקים לכיסא גלגלים שאינם סיעודיים וזכאים לדירה או להחלפת דירה בשיכון הציבורי 20
 .1133ביולי  836 תאריך כניסה, ןאתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכולמידע נוסף ראו 

להסכם זה היו שני . נחתם הסכם בין הממשלה לסוכנות היהודית למכירת דירות שהיו בבעלות הסוכנות 3777בינואר  13-ב 21
המדינה תקנה 9 המדינה תפצה את הסוכנות בגין ההפסדים שנגרמו לה עקב ממכירת דירות בהנחה8 נדבכים עיקריים

 .בהמשך המסמך יובאו פרטים בדבר הסכם והביקורת הציבורית שנמתחה עליו. שלא נמכרומהסוכנות את הדירות 
 .1133בדצמבר  31, שיחה, משרד האוצר, רפרנט שיכון, צחי דוד 22
 .נסגרה ולכן לא היה אפשר לקבל ממנה מידע על חלקה במכירת דירות הדיור הציבורי" פרזות"חברת  23

http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/dirot_ner.aspx


 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

חברת , וזרות ונשנותלמרות פניות ח. סכומים שנשארו בידיהןללהפריד בין הסכומים שהועברו למדינה 

לא העבירה נתונים על הכנסותיה ממכירת  ,ממחצית דירות הדיור הציבורייותר שמכרה , "עמידר"

 .1133-3777בשנים ממכירתן הכנסות האת מספר דירות שנמכרו ו אתלהלן טבלה המסכמת . דירותה



 2011-199924משכנות בשנים חברות השל הכנסות הדירות שנמכרו והמספר 

 

 "שקמונה" "חלמיש" ד"חל "עמיגור" "עמידר"

 מספר דירות

 הכנסות

 מספר דירות

 הכנסות
מספר 

 דירות
 הכנסות

מספר 

 דירות
 הכנסות

מספר 

 דירות
 הכנסות

 במבצע
מכירה 

 ישירה
 במבצע

מכירה 

 ישירה

 שנה

1999 3,121 334  -3,311 351  -3 3,112,111 13 3,311,111 33  -

2000 1,237 315  -1,553 346  -14 2,314,337 63 31,211,111 31  -

2001 2,211 73  -3,373 321  -31 622,615 346 11,611,111 372 35,431,334 

2002 3,271 57  -212 347  -2 416,711 331 12,411,111 16 1,373,237 

2003 711 311  -171 71  -3 211,131 33 6,311,111 17 1,411,553 

2004 631 313  -73 62  -1 1 17 3,511,111 31 3,155,213 

2005 675 327  -175 51  -1 1 1 211,111 5 534,313 

2006 1,366 322  -613 6  -11 1,321,143 43 5,111,111 41 2,342,313 

                                                 

 3, מכתב, ד"ל חל"סמנכ, דני שמעוני9 1133באוגוסט  32, מכתב, "עמיגור"ל בכיר לכספים וחשב ב"סמנכ, אבי בן שמואל9 1133בספטמבר  4, מכתב, "עמידר"במנהלת מקבצי דיור , ראפי'רונית ג 24
 .1133באוגוסט  1, מכתב, "שקמונה"מזכירה ב, נורית רז9 1133באוגוסט  5, מכתב, "חלמיש"ל "מנכ, גיל סער9 1133באוגוסט 



 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

2007 1,336 323  -321 31  -2 354,321 21 2,411,111 17 1,354,311 

2008 3,276 311  -162 5  -3 716,731 11 1,311,111 11 3,563,311 

2009 3,217 61  -176 31  -3 133,411 11 3,311,111 15 1,174,361 

2010 3,121 43  -117 5  -3 331,131 37 5,311,111 12 1,633,115 

 37,394,960 47627 108,400,000 67926 12,714,885 10625 917,486,901 955 9,835-  1,419 21,140 לוסך הכ

 

 

 

 

 

 

                                                 

היו  21-היו דירות בהשקעה ו 44, הדירות שנמכרו בתקופה האמורה 314מר שמעוני ביקש לציין כי מתוך . הדירות נמכרו אך ורק לזכאי משרד השיכון, ד"ל חברת חל"סמנכ, ני שמעונילדברי ד 25
 (. דירות לבעלי מוגבלויות –נכסי רכישה )ר "דירות נ

 .זניח ביותר, כלומר לא בהכרח לזכאים, בשנים האמורות שנמכרו במכרז מספר הדירות, "חלמיש"ל חברת "מנכ, לדברי גיל סער 26
 .שמונה מהדירות נמכרו במכרז 27



 8כדלקמןמהטבלה עולה 

  מסר משרד מה שדירות פחות מ 3,000-כ –בדיור הציבורי  34,610נמכרו  2011-1999בשנים

מכירת הדירות בשנת גם לא כל החברות המשכנות ולא נכללות אלה הנתונים ב .הבינוי והשיכון

 .בנתוניםהניכר את הפער הדבר אינו מסביר נראה כי אולם , 1133

 במכירה דירות נמכרו  2,382-דירות נמכרו במבצעי המכר ו 32,228, הדירות שנמכרוכלל מ

גם , דירות שנמכרו במבצעיםכמו ה 28.ולא לזכאי המשרד ,כלומר לכל המרבה במחיר, ישירה

פער )בין הנתונים לא נמצא הסבר לפער . לנתוני משרד השיכוןכאן נתוני החברות אינם זהים 

 (.דירות 2,160של 

 יה הכנסותעל נתונים  של הכנסת לא סיפקה למרכז המחקר "עמידר" מכיוון שחברת, כאמור

לנתוני משרד  ןאת ההכנסות של החברות ולהשוותאפשר לסכם לא היה , ממכירת הדירות

 .השיכון

עמלת זולת  29המדינהממכירת דירות הדיור הציבורי שבבעלות  רווחיםלא היו להן , פי החברות-על

   30.נמכרהעל כל דירה ש ח"ש 1,311של  מכירה

 הביקוש לדיור הציבורי .2

ברשימת היו רשומים בית -משקי 2,340 .בקשות לדיור ציבורי 8,000-הוגשו למשרד כ 2010בשנת 

שכר תשלום לסיוע ב םקבוצה זו זכאיעם אלו הנמנים  2011931הזכאים הממתינים לדיור ציבורי ביולי 

באזור זה יש מחסור  33.מרכז הארץ הבית הללו הם ביישובי-ממשקי 53%-כ 32.עד לקבלת הדירה דירה

, עולהזמן ההמתנה אביב רשימת הממתינים גדלה ו-ככל שמתקרבים לתל 9חמור מאוד בדירות מתפנות

בפילוח , להלן מספר הדירות בדיור הציבורי שאינן מאוכלסות 34.שנים ואף יותרשבע -ששועשוי להגיע ל

  .1133הנתונים מיוני . לפי אזור מגורים

 35הציבורי שאינן מאוכלסותדירות הדיור 

 מספר דירות יישוב מספר דירות יישוב מספר דירות יישוב

 7 צפת 3 יוקנעם עילית 13 אופקים

 3 ארבע-קריית 4 ירוחם 3 יהודה-אור

 2 אתא-קריית 33 ירושלים 1 עקיבא-אור

                                                 

בחלק מהמקרים שבהם נערכה מכירה ישירה ניתנה זכות ראשונים , "עמידר"מנהלת מקבצי דיור ב, ראפי'לדברי רונית ג 28
 .1133בספטמבר  11, שיחת טלפון. לזכאי המשרד

ההכנסות ממכירת הדירות הללו עוברות במלואן . לות דירות שאינן בבעלות המדינה אלא בבעלותןחלק מהחברות מנה 29
 .לחברה

" עמיגור"מחישוב מספר הדירות שמכרו החברות למעט חברת . ח על כל דירה שנמכרה"ש 1,311סכום העמלה היה  30
 .ח"מיליון ש 337.3-עולה כי העמלות שגבו החברות הסתכמו ב( שהכנסות המכירות עברו אליה)

 .משרד הבינוי והשיכון לא ענה על שאלותינו על שינוי הקריטריונים לזכאות לדירה בדיור הציבורי, כאמור 31
 .ח"ש 3,331 –ח ומשפחה שבה יותר מארבעה ילדים "ש 3,131 –משפחה , ח בחודש"ש 3,122יחיד זכאי לסיוע בסך  32
 .חיפה לאשקלוןמרכז הארץ הוא האזור שבין , פי הגדרת המשרד-על 33
 .1133ביולי  31, מכתב, ל משרד הבינוי והשיכון"עוזר מנכ, נתנאל לפידות 34
 .שם 35



 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 4 גת-קריית 3 כרמיאל 1 אריאל

 3 ים-קריית 1 לוד 5 אשדוד

 1 מלאכי-קריית 33 העמק-מגדל 31 אשקלון

 31 שמונה-קריית 3 בתיה-מזכרת 17 שבע-באר

 3 שומרון-קרני 4 מעלות 32 שאן-בית

 3 העין-ראש 33 רמון-מצפה 1 שמש-בית

 3 פינה-ראש 3 נהרייה 11 דימונה

 3 רמלה 12 עילית-נצרת 3 הרצלייה

 3 גן-רמת 33 נתיבות 3 חולון

 3 שדרות 3 נתניה 11 חיפה

 1 שלומי 6 פולהע 4 הגלילית-חצור

 31 ערד 3 טבריה
 313 סך הכול

 1 תקווה-פתח 1 הכרמל-טירת

 8מהנתונים שהוצגו לעיל עולים הממצאים האלה

  או בקצה , מחוץ לאזור שהמשרד מגדיר אזור המרכזשוכנות הדירות שאינן מאוכלסות כמעט כל

-מצפה, שאן-בית, ונהדימ, חיפה, עילית-נצרת, שבע-באר, למשל באשקלון, הרחוק של אזור זה

 .ערדוהעמק -מגדל, רמון

 1,121 כלומר , דירות שאינן מאוכלסות 131אך יש רק , בית מחכים לדירות בדיור הציבורי-משקי

   .דירות בין היצע הדירות למספר הזכאים 2,000-יש פער של יותר מ

דיור ציבורי בשנים יחס בין היצע הדירות שאינן מאוכלסות למספר הזכאים למגמות בהכדי לבחון את 

. פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת אל משרד הבינוי והשיכון בבקשה לקבל נתונים בנושאשעברו 

ממחקר שפרסם מרכז המחקר , עם זאת 36.למשרד לא היו נתונים על מספר הזכאים לדיור ציבורי

דוח מבקר המדינה ב 1,513.37מספר הזכאים היה הזמן באותו עולה כי  1117בדצמבר והמידע של הכנסת 

 .1,341מספרם היה  1115סוף שנת בפורסם כי  1116לשנת 

 38".היעדר נתונים פגם בתהליך קבלת ההחלטות על מדיניות הסיוע" 8בדוח המבקרנדון מידע המחסור ב

משנתיים יותר שחלפו אף , המבקרדוח לא פעל לתיקון הפגם שצוין בהבינוי והשיכון משרד , יתר על כן

 39.פרסומומאז 

                                                 

 .1133ביולי  13, שיחת טלפון, ל משרד הבינוי והשיכון"עוזר מנכ, נתנאל לפידות 36
 . 1117בדצמבר  31, שרה צוובנר8 כתיבה, השיכון הציבורי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 37
 .1133ביולי  814 תאריך כניסה, 137-141' עמ, 1115ולחשבונות שנת הכספים  1116ב לשנת 37דוח שנתי , ינהמבקר המד 38
דוח ב, ובהם מלאי הדירות וערכם, ר המדינה כבר דן בעבר בסוגיית המחסור בנתונים במשרד במגוון תחומיםיצוין כי מבק 39

 .233' עמ, 1113ולחשבונות שנת הכספים  1111ב לשנת 31שנתי 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=545&id=57&contentid=10223&parentcid=undefined&bctype=10213&sw=1152&hw=794
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=376&id=161&contentid=7077&parentcid=undefined&bctype=7075&sw=1152&hw=794
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=376&id=161&contentid=7077&parentcid=undefined&bctype=7075&sw=1152&hw=794
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=376&id=161&contentid=7077&parentcid=undefined&bctype=7075&sw=1152&hw=794


 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 זמן המתנה ממוצע לדירה. 2.1

מספר הזכאים כמו בנושא . של זכאי הדיור הציבורילדירה נושא נוסף שנבחן הוא זמן ההמתנה הממוצע 

הוכרה זמן ההמתנה הממוצע מרגע שעל למשרד הבינוי והשיכון נתונים אין כאן גם , שעברובשנים 

 1117מדצמבר  של הכנסת קר והמידעממסמך של מרכז המח 40.ועד לקבלת דירהלדירה אדם זכאותו של 

עוד עלה מהמחקר  41(.םוי 511)שנתיים של הממתינים באותו הזמן היה זמן ההמתנה הממוצע עולה כי 

 8עשוי להיות ארוך הרבה יותר מזמן ההמתנה הממוצעזמן ההמתנה כי 

 ם ממתין בהם אדשיישובים ולעומת זאת יש , אינו ממתין כללוהוא בהם יש זכאי אחד ששובים ייש י

 131-אין דירות פנויות ושהיות  ,שנים שבעבירושלים אדם מחכה בתור כ. יותרואף שנים  חמשבתור 

 .ממתינים לדירותאיש 

 אותם יעבירו קודם כדי לפנות שכן , חסרי דירה יחכו זמן רב יותר מבעלי דירה שאינה מתאימה

 . דירות

  מסלול המציע לזכאים  –כת טווח מסלול שכירות ארוועוברים לחלק מהזכאים נושרים מהתור

 ח"ש 1,111-ילדים ו שלושההן עד בלמשפחות ש ח"ש 3,531)לדיור ציבורי הגדלת סיוע לשכירת דירה 

בבוא . שניםלחמש בתנאי שהם מוותרים על דיור ציבורי  ,(יותר ואילדים ארבעה הן בלמשפחות ש

 .םבו חזרו למעגל הזכאישהעת משך ההמתנה שלהם יחושב לפי המועד 

  (.שילדיהם בגרולמשל משום )ההמתנה הפכו ללא זכאים זמן במשום שיש זכאים שנושרים מהתור 

 זכאות עולים לדיור ציבורי. 2.2

העביר המשרד לקליטת עלייה  של הכנסתלבקשת מרכז המחקר והמידע , נוסף על הנתונים האמורים

להלן פירוט של מספר העולים  .הזכאים לדיור ציבורי ועדיין לא קיבלו דירה 42נתונים על עולים

 8כלל המבקשיםבמספר הזכאים לדירות ושיעורם , המבקשים דירות

 43מבקשים להתגורר בדיור ציבורי וזכאים לדיור בקרב עולים

 שיעור הזכאים מספר הזכאים מספר המבקשים מעמד משפחתי

 13% 6,126 11,342 44זוגות קשישים

קשישים החיים 
 13% 11,226 42,313 45בגפם

 6% 3,334 37,231 46משפחות

                                                 

 .שם 40
 . 1117בדצמבר  31, שרה צוובנר8 כתיבה, השיכון הציבורי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 41
 . 1117בדצמבר  13-ל 3767בינואר  3עולים הם מי שעלו בין , פי הגדרת המשרד-על 42
 .1133ולי בי 1, מכתב, ל דיור במשרד לקליטת העלייה"סמנכ, חביב קצב 43
 .1117בדצמבר  13-ל 3767בינואר  3הנמנים עם קבוצה זו עלו ארצה בין  44
 .1133ביולי  1, מכתב, ל דיור במשרד לקליטת העלייה"סמנכ, חביב קצב 45
 .1111אחרי שנת עלו ארצה הנמנים עם קבוצה זו  46



 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 1% 3,412 32,225 47יחידים

 21% 3,333 31,565 48הוריות-חד

 11%-כ 17,213 353,161 סך הכול

 

מהטבלה אפשר לראות כי מכלל העולים החדשים המבקשים דיור ציבורי שיעור העולים הזכאים לדיור 

 . דיםבמיוחד בקרב משפחות ויחיקטן הוריות ו-בקרב קשישים וחד גדולזה 

 הסכם הפיצוי בין הממשלה לסוכנות היהודית .3

מטרתו המרכזית של . נחתם הסכם פיצוי בין ממשלת ישראל לסוכנות היהודית 3777בינואר  13-ב

באותה . ההסכם היתה לפצות את הסוכנות בגין מכירת דירות שבבעלותה במבצע מכר שיזמה הממשלה

 8דים היו שני נדבכים עיקרייםלהסכם בין הצד 49.דירות בבעלותה 36,111היו העת 

 הממשלה תפצה את הסוכנות על ההנחות שתיתן בגין כל הדירות שנמכרו , כלומר, השלמת מחיר

 .דולר 11,111בין המחיר ששילם הרוכש ובין סכום של ההפרש סכום הפיצוי יהיה . בתקופת המבצע

  דולר לדירה 17,311תום המבצע בסכום של עד הדירות שלא תירכשנה הממשלה תרכוש את. 

 50.דירות בשנה בשוק החופשי 331-עוד נקבע בהסכם כי בתקופת המבצע הסוכנות רשאית למכור כ

מרכז המחקר והמידע ומצוינים בטבלה ל" עמיגור"עבירה חברת מהנתונים שהבהקשר זה יצוין כי 

בשנה בשוק  דירות 150-חרגה הסוכנות מהסכם זה ומכרה יותר מ 2002-ו 2000, 1999בשנים , 1.2בפרק 

 . החופשי

מר  – ידי הממשלה-קניית הדירות שלא נרכשו בתקופת המבצע על – לעניין הנדבך השני של ההסכם

הסכם זה הממשלה רוכשת עקב כי  מסר, ל בכיר לתקציבים במשרד הבינוי והשיכון"סמנכ, אריאל לוין

ום נשארו בידי הסוכנות הי. שנהבדירות  3,311-כ –את יתרת הדירות מידי הסוכנות  1113שנת אז מ

  51.דירות 2,311

 40%, כאמור. במיוחדדולים אחת הטענות המרכזיות כלפי ההסכם היא שהסכומים ששולמו לסוכנות ג

 1.53ח מתוך הכנסות של "מיליארד ש 3.163)מההכנסות מהדיור הציבורי הועברו לסוכנות היהודית 

 ."עמיגור"ידי חברת -דירות סוכנות שנוהלו עלמהדירות שנמכרו היו  31%רק , עם זאת. (ח"מיליארד ש

והוא לא  ,ביקורת טען משרד הבינוי והשיכון כי ההסכם נערך בין משרד האוצר לסוכנותה לעבתשובה 

 (.ראו להלן)את הנושא בדק מבקר המדינה  52.היה מעורב בנושא

ו בכספי תרומות הבתים שהיו בבעלות הסוכנות ונמכרו במבצעים נקנ, לטענת משרד הבינוי והשיכון

הסוכנות מצדה טוענת כי  53.מיסוי נתרמו לסוכנותבשל סיבות הנוגעות לאך  ,שיועדו במקור למדינה

                                                 

 .1133ביולי  1, מכתב, ל דיור במשרד לקליטת העלייה"סמנכ, חביב קצב 47
 .שם 48
 .שנה 33בהסכם נקבע כי תקופת המבצע היא שלוש שנים ותקופת ההסדר בין הצדדים לא תעלה על  49
 .להסכם 3סעיף  50
 .1133בספטמבר  31, מכתב, משרד הבינוי והשיכוןב ל בכיר לתקציבים"סמנכ, אריאל לוין 51
 . שם 52
 .1133בספטמבר  36, שיחת טלפון, ל"הנ 53



 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

, כאמור)והמחיר שבו הן נמכרות למדינה , הדירות שנמכרות לדיירי הדיור הציבורי הן דירות מהוונות

 54.הןממחיר השוק שליותר נמוך הרבה ( דולר 17,311

 דוחות מבקר המדינה בנושא מבצעי המכר .4

פרסם משרד מבקר המדינה דוח על שלושה תחומי פעילות של משרד הבינוי והשיכון וחברות  1111בשנת 

המבקר בחן את ההסכם לרכישת דירות של הסוכנות  55.בעקבות המבצעים האמורים" פרזות"ו" עמיגור"

 ".פרזות"חברת ו" עמיגור"ידי חברת -לן עלאת הפיקוח על אכלוס הדירות ואת ניהו, בידי הממשלה

, חריג בהיקפו"המבקר בין היתר כי הוא אמר על ההסכם לרכישת דירות של הסוכנות בידי הממשלה 

, נטען בדוח, לפיכך". והוא נוגע לפעילותם של משרדי ממשלה אחרים, במהותו ובהתניות הכללות בו

ניירות עמדה ותחשיבים של השפעת ההסכם על ראוי היה להביא את הנושא לדיון בממשלה בצירוף "

לא נמצאו במשרד ובמשרד האוצר ניירות "עוד צוין בדוח כי ". דבר שלא נעשה, מלאי הדיור הציבורי

הכנסות של המדינה ממכירת הדירות ... פיהם נקבעו סכומי הפיצוי לסוכנות-עבודה או תחשיבים שעל

בעוד שבסכום שהממשלה , לדירות מעטות בלבד השאירו ברשותה סכום( בניכוי הפיצוי לסוכנות)

ממצאי ". דירות 4,000-התחייבה לרכוש את דירות הסוכנות מתוקף ההסכם ניתן היה לרכוש למעלה מ

-לא היה שותף למשא"ונקבע בו כי המשרד  ,לא היה מעורב בהסכםשנת המשרד הדוח אישרו את טע

בכך לא הובאו למשא . כם ואינו חתום עליוומתן שקדם לגיבושו הסופי של ההסכם ואף אינו צד להס

על התקציב שייוותר בידי  –כשיופעל  –השפעת ההסכם : כגון, ומתן נושאים שלמשרד יש בהם עניין

 56".המשרד לרכישת דירות לנזקקים

החזיקה מאות דירות " עמיגור"חברת קבע המבקר בין היתר כי " פרזות"ו" עמיגור"אשר לפעילות 

נמצאו " פרזות"ידי חברת -בניהול הדיור על. אוכלסו עקב עלות שיפוץ גבוהה וכמחציתן לא, ריקות

 57.ליקויים בתחזוקת הדירות וליקויים ניהוליים

ובהם סוגיית , בחן מבקר המדינה פעם נוספת את פעילותו של המשרד במגוון תחומים 1116בשנת 

עד מרס . ות הדיור הציבוריהבחינה נעשתה על רקע המשך מכירת דיר 58.הקצאת דיור ציבורי לזכאים

". חלמיש"ו" עמידר", והמכירה היתה בשתי חברות, דירות מאז המבצע הראשון 14,111נמכרו  1111

משך הזמן הדרוש לטיפול , בדוח מבקר המדינה נדונו אישור והקצאה של דירות לזכאים חסרי דיור

חזקו שלא כדין למאגר הדיור ההליכים שננקטים להחזרת דירות שהו, בליקויים בדירות לפני אכלוסן

 .הציבורי ועוד

כספי המכירות של דירות הדיור ש 1999בהחלטת הממשלה מדצמבר אף שנקבע שעלה מן הדוח 

שאחת ממטרותיה היתה מימון , "קרן הדיור הציבורי"יופקדו ב –ח "מיליארד ש 2בערך  –הציבורי 

 59.דירה אחתפילו י הדיור הציבורי אלא נוספה למלא ומכספים אל, רכישת דירות לאוכלוסייה נזקקת

משרד ל. זכאים לדיור ציבורי בית משקי 1,341היו  1115בנושאים האחרים שנבדקו בדוח נקבע כי בסוף 

נתונים על מספר הזכאים לו לא היו , כמו כן .לא היו נתונים על משך ההמתנה הממוצע להקצאת דירה

                                                 

 .1133בספטמבר  13, שיחת טלפון, נכסים בסוכנות היהודית מנהל החטיבה לניהול, יואל דוד 54
ביולי  814 תאריך כניסה ,177-212' עמ ,1113ספים ולחשבונות שנת הכ 1111ב לשנת 31דוח שנתי , המדינהמשרד מבקר  55

1133. 
 .213-211' עמ, שם 56
 .212-214' עמ, שם 57
 .1133ביולי  814 תאריך כניסה, 133-116' עמ, 1115ולחשבונות שנת הכספים  1116ב לשנת 37נתי דוח ש, מבקר המדינה 58
 .131' עמ, שם 59

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=376&id=161&contentid=7077&parentcid=undefined&bctype=7075&sw=1152&hw=794
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=545&id=57&contentid=10223&parentcid=undefined&bctype=10213&sw=1152&hw=794
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" עמידר"וח עלה גם שנמצאו חריגות של חברת מהד 60.מבקר המדינה ה שלבדיקהבשנים שקדמו למועד 

ופרק הזמן המרבי  61לעניין המועד להגשת בקשה למשרד לתיקון ליקויים מן הנהלים שהיא עצמה קבעה

שתי החברות בטיפול במחזיקים בנמצאו ליקויים , נוסף על כך 962מרגע פינוי הדירה ועד לאכלוסה מחדש

 .שלא כדין בדירות ציבוריות

פרסם משרד , שעוסקים בעיקר בסוגיית מכירת דירות הדיור הצבאי לזכאים, ועל דוחות אל יצוין כי נוסף

 ,"עמיגור"חוץ מבדוח נבדקו כל החברות . דוח על תחזוקת הדיור הציבורי 1117מבקר המדינה בשנת 

שלא מתקיימים ביקורים סדירים של , בתחזוקת הדיור הציבורי של ממששיש ליקויים ועלה ממנו 

 63.כדי לבחון את מצב הדירות ועודהחברות 

 יכוםס .5

 סיוע –אחד האמצעים הללו נסקר מסמך זה ב .אמצעיםדיור במגוון לחסרי יכולה לסייע המדינה 

רכישת  – ף לזכאי הדיור הציבוריסלול סיוע נוסמיש למשרד הבינוי והשיכון )באמצעות דיור ציבורי 

 משרד השיכון זכאים גם זכאי 65.(סיעודיים שאינם 64רתוקים לכיסא גלגלים בעבור נכיםר "דירות נ

הם 8 ובהם ,הם חסרי דירה העונים על תנאים מפורטיםכך הזכאים ל. שכירת דירה בשוק הפרטיב עזרהל

  66.נשים מוכותו דרי רחוב, חיילים בודדים, מבחן הכנסהעומדים ב, מתקיימים מקצבאות קיום

עידוד כך תוך וב ,דירהשל  הבנייה או הרחב, רכישהשם משכנתאות לזכאים למתן היא  אפשרות אחרת

מגיע עד הסכום הכולל של המשכנתא  במסלול זה. עלייההההתיישבות באזורי עדיפות לאומית וקליטת 

, זוגות צעירים, משפחות ויחידים ותיקים)והיא ניתנת למגוון רחב של זכאים  ,מערך הדירה 73%

מי לזכאים חסרי דירה ול ניתנים הריבית נמוככגון תנאים משופרים (. עולים ועוד, הוריות-חדמשפחות 

  67.באזור עדיפות לאומיתדירה רוכשים ש

בדבר הקטנת  1113-1111החלטות ממשלה בשנים כמה מדוח מבקר המדינה בנושא זה עולה כי בעקבות 

עוד . זכאי המשרדבקרב במימוש המשכנתאות  41%חלה ירידה של  1115-1113בשנים , הסיוע לזכאים

 ,בדוח כי חלה ירידה בהיקף הסיוע של המדינה שניתן באמצעות מענקים וסבסוד של משכנתאות צוין

אחת מהשנים  בכל, כמו כן. 1113בשנת ניתן בלבד מזה ש 31%-היה כ 1115ושיעור הסיוע שניתן בשנת 

 68.בלבד 33%הוא היה  1115ובשנת , שיעור ביצוע התקציב היה נמוך

                                                 

ביולי  31, שיחת טלפון, ל משרד הבינוי והשיכון"עוזר מנכ, נתנאל לפידות. גם היום אין נתונים על זכאים משנים קודמות 60
1133. 

ובמקרים אחרים אף , התיקים הגשת הבקשה נמשכה שלושה שבועות עד חודשבשליש מ. לעניין זה נקבעו ארבעה ימים 61
 .יותר מזה

מהמקרים  51%-ביותר מ. חודשיים –מהם תאם הזמן את הנוהל שקבעה החברה  7%-תיקים עולה כי רק ב 13מבדיקת  62
 .ובכמה מהם אף יותר משנה, הללו הוא נמשך יותר מארבעה חודשים

 .1133ביולי  814 תאריך כניסה, 115-161' עמ, 1116ולחשבונות שנת הכספים  1117ב לשנת 41דוח שנתי , מבקר המדינה 63
הבריאות על היותו רתוק לכיסא גלגלים ואינו מסוגל לעלות  נכה רתוק לכיסא גלגלים הוא מי שקיבל אישור ממשרד 64

 .ומאושרת זכאותו להשתתפות במימון רכישת כיסא גלגלים, במדרגות
 .1131אוקטובר , אסף ויינינגר8 בהכתי, יתזפתרונות דיור לילדים נכים עם מוגבלות פי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 65

כדי לפתור את  ,עבור משפחות ברוכות ילדיםב גםר "לרכישת דירות נתקציב  ההקצעוד יצוין כי משרד הבינוי והשיכון     
פניות ציבור של זכאי משרד השיכון לרכישת דירה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת8 מקור. מצוקת הדיור של קבוצה זו

 .1133יוני , אורי פנסירר8 כתיבה, לממש זכאותםשאינם יכולים 
 .1133באוקטובר  12, קבוצות הזכאיות לסיוע בשכר דירה, אתר האינטרנט של משרד השיכון 66
 .1133באוקטובר  12, סיוע במשכנתא, שם 67
 אוקטוברב 821 תאריך כניסה, 153-155' עמ, 1115ולחשבונות שנת הכספים  1116ב לשנת 37דוח שנתי , מבקר המדינה 68

1133. 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=568&id=57&contentid=&parentcid=undefined&sw=1152&hw=794
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02802.pdf
http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx
http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/maskanta.aspx
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=545&id=57&contentid=10223&parentcid=undefined&bctype=10213&sw=1152&hw=794
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דיור שמחירו נמוך ממחיר 8 "מונח זהשתי הגדרות ל .(דיור בהישג יד) השגה-מתווה נוסף הוא דיור בר

סבסוד משכנתאות באמצעות , כגון פיקוח על שכר דירה, השוק כתוצאה מהתערבות ציבורית מכוונת

 מהכנסת משק 11%דיור אשר ההוצאה עבורו אינה עולה על " 9"קיומו של דיור ציבורי ועוד, זיכוי מס

מההכנסה ברוטו של  11%על השגה הוא דיור שמחירו אינו עולה -דיור ברה ב ובקנד"בארה 69".הבית

  70.משק בית

ועדת טרכטנברג הוקמה . עסקו בנושא הדיור 1133שתי ועדות שקמו בעקבות המחאה החברתית בקיץ 

. ת עלויות והקלה על האזרחים לרכוש דירותרדידי הממשלה והציעה כמה צעדים שמטרתם הו-על

 נסיעה 8יוממות לאפשר כדי המונים הסעתל מערכות של ופיתוח קידום8 הוועדההצעדים שהציעה מ

 פתרונות מציאת 9יותר מרכזיים באזורים לעבודתם בפריפריה המתגוררים אזרחים של יומיתמיו

 מקרקעי במינהל והרפורמה והבנייה התכנון בחוק הרפורמה והשלמת בקרקע למחסור מערכתיים

מחירי הדיור בישראל ביאו לירידה בצעדים הללו וצעדים נוספים ילדעת חברי הוועדה ה 71.ישראל

 .ויאפשרו לאזרחים רבים יותר לרכוש ולשכור דירות

ליושבי , וף עצמאי ובלתי תלוי שנועד להציע לציבור הרחבג" פי הגדרתה-על שהיא, יונה-ועדת ספיבק

רווחה המושתתת על המאהלים ולגופים הלוקחים חלק במחאה חלופות לביסוסה מחדש של מדינת 

כלים המ .הציעה תפיסה המתמקדת בעיגון הזכות לדיור כזכות בסיסית 72,"עקרונות של צדק חברתי

, מאגר של דיור מוזל למכירה ולהשכרה עלשמירה 8 השגה-להבטחת הזכות לדיור ברשהציעה הוועדה 

לזכאים מסייעת ה שינויים מהותיים באופן שבו המדינ 9מאגרהואף הגדלת , ובכלל זה דיור ציבורי

של הליכי הפרטה בתחום הדיור  תדשובחינה מח9 המוקצה לכךדירה ובתקציב של  השכירבו הברכיש

 73.תהסדרה בחקיקה של תנאי השכירו9 וביזור סמכויות לרשויות המקומיות

 

 

 

 

                                                 

8 תאריך כניסה, שירי בס ספקטור8 כתיבה, כלי מדיניות לקידום דרכי התחדשות עירונית, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 69
 .1133וקטובר בא 13

, תמיר אגמון 8הביכת, השגה במדינות המפותחות ובישראל-מודלים שונים של דיור בר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 70
 .1133ביולי  836 תאריך כניסה

 .1133באוקטובר  87 תאריך כניסה, עיקרי ההמלצות –הדיור , דוח טרכטנברג 71
 1133בפברואר  87 תאריך כניסה, יונה-ועדת ספיבקאתר האינטרנט של  72
 1133באוקטובר  87 תאריך כניסה, מדיניות חברתית לצדק חברתי, שם 73

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02839.pdf
http://j14.org.il/wp-content/uploads/2011/09/m02680.pdf
http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8.pdf
http://j14.org.il/spivak/?page_id=17
http://j14.org.il/spivak/?p=514
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 'א נספח

 לשנתונים על ההכנסות ממכירת דירות בארבעת מבצעי המכירה והשימוש מובאים להלן שבטבלאות 

  74.משרד הבינוי והשיכון בהכנסות אלו לקידום פרויקטים בתחום השיכון

 "קנה ביתך"ו" הבית שלי"

 (2004-2000" )קנה ביתך"ו( 2000-1999) "הבית שלי"מבצעי  –הכנסות והוצאות של משרד השיכון 

 ח "מיליארד ש 3.43 הכנסות

 ח "מיליארד ש 3.43 הוצאות

 : מזה

 ח"מיליארד ש 3 ודית תקבולים של הסוכנות היה

 : מתוכם

מכירת דירות לדיירים 
 ח "מיליון ש 161 (דירות של הסוכנות)

 על סמךשיפוי לסוכנות 
 ח "מיליון ש 411 הסכם עם הממשלה

 ח "מיליון ש 53 עמלות ושומות 

 ח "מיליון ש 313 מימון פעולות שיכון 

 : מתוכם
 ח "מיליון ש 41 רכישת דירות לזכאים

 ח "מיליון ש 53 ם של הדיור הציבורישיפוצי

 ח "מיליון ש 365 יתרה בידי חברות עירוניות לשיכון 

 ח "מיליון ש 131 יתרה שעברה לאוצר 

 

 "כאן ביתי"

 (2010-2005) "כאן ביתי"מבצע  – הכנסות והוצאות של משרד הבינוי והשיכון

 ח"מיליון ש 553 הכנסות

 ח"יון שמיל 56 פיצוי מחיר –העברה לסוכנות 

 ח"מיליון ש 23 עמלות ושומות

                                                 

לפי הנושא תוקצב בתחילת השנה ובוצע , ר"לדוגמה רכישת דירות נ, בוצעה פעולה פעמיים באותה שנה במקרים שבהם 74
 . סףולאחר שהיו הכנסות נוספות ממכירת הדירות הוקצה תקציב נו, התקציב
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 ח"מיליון ש 332 העברה לאוצר

 ח"מיליון ש 311  שימושי שיכון –יתרה 

 2010-2005בשנים " כאן ביתי"שימושי שיכון של המשרד מהכנסות מבצע 

 ח"מיליון ש 311 סך המקורות

 ח "מיליון ש 167 סך השימושים

 ח"מיליון ש 331.3 יתרה בידי המשרד

 "כאן ביתי"רוט שימושי המשרד במבצע פי

 ח "מיליון ש 389 :סך שימושי המשרד

 ח"מיליון ש 101.6: סך שימושים – 2005

 ח"מיליון ש 3 ר"רכישת דירות נ

 ח"מיליון ש 11 שיקום שכונות

 ח"מיליון ש 31 דיור ציבורי –אחזקה 

 ח"מיליון ש 3 פינוי ובינוי

 ח"ליון שמי 11 בנייה כפרית –השלמת פיתוח 

 ח"מיליון ש 13 שכונות ותיקות, מוסדות ציבור

 ח"מיליון ש 34.4 גלילובנגב במימון מבצע סיוע 

 ח"מיליון ש 25.5: סך שימושים – 2006

 ח"מיליון ש 6 אכלוס חוזר –דיור ציבורי 

 ח"מיליון ש 35.13 יה הקלהיתיקונים בבנ

 ח"מיליון ש 127.7 :סך שימושים – 2007

 ח"מיליון ש 15 שיפוץ דירות –ורי דיור ציב

 ח"מיליון ש 3 פינויים

 ח"מיליון ש 4 אדומים-מעלה –כביש גישה 

 ח"מיליון ש 1.4 חדרי ביטחון

 ח"מיליון ש 3 שיקום שכונות חברתי

 ח"מיליון ש 33.3 יזשיקום שכונות פי

 ח"מיליון ש 13 שכונות ותיקות –השלמת פיתוח 
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 ח"מיליון ש 13 בורהשתתפות בבניית מוסדות צי

 ח"מיליון ש 3 פרסום מבצעי מכר

 ח"מיליון ש 33 פעולות אחזקה –דיור ציבורי 

 ח"מיליון ש 33 תיקונים בבנייה הקלה

 ח לרכישת דירות ופעולות סיוע"מיליון ש 59.38 :סך שימושים – 2008

 ח"מיליון ש 37.5: סך שימושים – 2009

 ח"מיליון ש 31.3 תקן מוסדות ציבור

 ח"מיליון ש 13 פעולות לריכוז מאמץ בפריפריה

 ח"מיליון ש 37.5: סך שימושים – 2010

 ח"מיליון ש 31.3 תקן מוסדות ציבור

 ח"מיליון ש 13 פעולות לריכוז מאמץ בפריפריה

 "דירה משלי"

 (2010-2008) "דירה משלי"מבצע  –הכנסות והוצאות של משרד הבינוי והשיכון 

 ח"ן שמיליו 114 הכנסות

 ח"מיליון ש 1 פיצוי מחיר –העברה לסוכנות 

 ח"מיליון ש 31 עמלות ושומות

 ח"מיליון ש 31 העברה לאוצר

 ח"מיליון ש 161 שימושי שיכון –יתרה 

 2010-2008בשנים " דירה משלי"שימושי שיכון של המשרד מהכנסות מבצע 

 ח"מיליון ש 161 סך המקורות

 ח "מיליון ש 334 סך השימושים

 ח  "מיליון ש 124 יתרה בידי המשרד

 



 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 "דירה משלי"פירוט שימושי המשרד במבצע 

 ח "מיליון ש 156: סך שימושי המשרד

 ח"מיליון ש 27.7: סך שימושים – 2009

 ח"מיליון ש 31.5 שיפוץ דירות –דיור ציבורי 

 ח "מיליון ש 33 רכישת שירות נר

 ח"מיליון ש 128.2: סך שימושים – 2010

 ח"מיליון ש 31.5 שיפוץ דירות –דיור ציבורי 

ח"מיליון ש 33 ר"רכישת דירות נ  

 ח"מיליון ש 11 רכישת דירות –דיור ציבורי 

 ח"מיליון ש 31.3 תיקונים בבנייה הקלה

 ח"מיליון ש 35 אחזקת נכסים –דיור ציבורי 

 ח "מיליון ש 31 ר"רכישת דירות נ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הכנסת  

 מרכז המחקר והמידע

 'נספח ב

 פי פילוח גיאוגרפימכירת דירות ל

 .1131בדצמבר  13הדירות שנמכרו מתחילת המבצעים ועד  כלללהלן 

 דירות הדיור הציבורי שנמכרו לפי יישוב

 219 רמון-מצפה 563 עכו 2,861 אשדוד

 218 עקיבא-אור 559 יהינהר 2,484 ירושלים

אתא -יתיקר
 192 נשר 550 רמלה 2,269 ים-יתיוקר

 183 אילת 512 חולון 2,141 שבע-באר

 181 ערד 479 טבריה 1,948 אשקלון

 175 חנה-פרדס 476 שמש-בית 1,121 אביב-תל

 165 חצור 456 שאן-בית 820 נתניה

 165 ארבע-תיקרי 441 לוד 801 ית שמונהיקר

 158 מעלות 429 שדרות 793 גת-יתיקר

 157 יהוד 395 הכרמל-טירת 787 עילית-נצרת

 145 מלאכי-יתיקר 374 נתיבות 784 דימונה

 140 גן-רמת 366 חדרה 732 כרמיאל

 139 רעננה 354 רחובות 714 העמק-מגדל

 132 ציונה-נס 293 ירוחם 691 חיפה

 114 ספיר 261 צפת 686 אופקים

 109 יהודה-אור 255 סבא-כפר 629 ים-בת

 108 שלומי 255 ברק-בני 618 לציון-ראשון

 100 השרון-הוד 240 יבנה 599 הותקו-פתח

 32,356 סך הכול 230 יהיהרצל 590 פולהע

 

 


