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 טיפול בבקשות לסיוע בשכר דירה  

 תקציר

משרד . כחלק ממדיניות הרווחה של המדינה זכאי� חסרי דיור לסיוע בשכר דירה
המשרד . הוא המופקד על תחו� זה)  משרד השיכו� או המשרד�להל� (הבינוי והשיכו� 

השכרת דיור ציבורי במחירי� )  א:   (מסייע לחסרי דיור בשלושה מסלולי סיוע
מת� משכנתאות לרכישת דירה באמצעות בנקי� למשכנתאות)  ב(;    יחסיתנמוכי�

1
 ; 

תקציב הסיוע בשכר דירה . המסלול השלישי הוא נשוא דוח זה .סיוע בשכר דירה)  ג(
 . ח" מיליארד ש�1.285 הסתכ� בכ2010לשנת 

להל� ג� ( היו ברשימת היישובי� שבה� אפשר להעניק סיוע בשכר דירה 2010בשנת 
הסיוע נית� למשפחות וליחידי� המתגוררי� בדירות בשכירות .  יישובי�627) וע הסי�

 . פרטית ועומדי� באמות מידה שקבע משרד השיכו�

 ,  הל( ופחת בהתמדה מספר� של מקבלי הסיוע בשכר דירה2001�2009בשני� 
מספר מקבלי , על פי נתוני המשרד). �30%ירידה של כ (�137,000 לכ�195,000מכ

2010יה בתחילת שנת הסיוע ה
2

 עולי� קשישי� �74,000מה� כ, �137,000 כ
שהתקיימו מקצבאות קיו� של המוסד לביטוח לאומי וקיבלו את הסיוע באופ� ישיר 

היו זכאי� שקיבלו את הסיוע ,  מספר��63,000כ, יתר מקבלי הסיוע; מהמשרד
. לסיועותפקיד� לטפל בבקשות , באמצעות שלוש חברות שהמשרד בחר בה� במכרז

 �8,800כ, את יתר הבקשות.  מהבקשות המופנות אליה��90%החברות טיפלו בעצמ� בכ
ה� העבירו למחוזות המשרד לעוד בדיקה או כדי שיקבלו ה� את ההחלטה , במספר

 .בעניינ�

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את אופ� הטיפול בבקשות 2010אוגוסט �בחודשי� מרס
 �8,800כ, כאמור(דירה שמעבירות החברות להמש( טיפול המשרד לקבלת סיוע בשכר 

הבדיקה נעשתה במשרד השיכו� ובמחוזותיו שבגוש ד� ). 2010בקשות בתחילת שנת 
בחברת חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור )  המחוזות�להל� ג� (ובבאר שבע 

3 חלמיש�להל� (מ "יפו בע�לשיקו� ולהתחדשות שכונות בתל אביב
 �רת עמידר בחב; )

בסניפיה שבתל אביב ובבאר , ) עמידר�להל� (מ "החברה הלאומית לשיכו� לישראל בע
 .ובשתי חברות פרטיות; שבע

 

__________________ 

הקצאת דיור "בפרק  ,)È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , ראו מבקר המדינה, בנוגע לשני המסלולי� הראשוני�  1
 .253' עמ, "ציבורי לזכאי�

 .2010אפריל   2
ל דבר בנוגע לטיפול בבקשות לסיוע בשכר דירה של עירונית המשמשת מחוז לכ!חברה ממשלתית  3

 .יפו!תושבי תל אביב
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 עיקרי הממצאי�

 שחיקה בגובה הסיוע

על פי נתוני .  לא חל שינוי בגובה הסיוע שמעניק המשרד2010 ועד שנת 2005משנת 
 חלה עלייה ניכרת בגובה שכר 2010�2004בשני� , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, 25%�בגובה דמי השכירות בממוצע ארצי חלה עלייה של כ: הדירה בשוק החופשי
נוכח הפער שנוצר בי$ גובה . 30%�ובאזור המרכז נרשמה באותה עת עלייה של יותר מ

שכ$ אי$ , הסיוע למחירי השכירות יש חשש שבפועל זכאי� מוותרי� על הסיוע
 . ה לשכירותביכולת� לעמוד בהוצא

 

 טיפול המשרד בבקשות הסיוע

נות$ מענה : ויותר מכול, שהוא נגיש, שירות יעיל לאזרח הוא שירות שנית$ בזמ$ .1
שירות יעיל הוא ג� כזה שמביא בחשבו$ את פלח האוכלוסייה . לצורכי האזרח

הסיוע בשכר דירה הוא שירות שנית$ לאוכלוסייה שבדר% כלל היא בעלת . שנזקקת לו
אוכלוסייה המתקשה פעמי� רבות להתמודד , חברתיי� ובריאותיי�, י� כלכליי�קשי

� . ע� נבכי הביורוקרטיה וע� תהליכי� ממסדיי

להל$ ( תיקי� של מבקשי סיוע 94�משרד מבקר המדינה בדק את אופ$ הטיפול ב .2
 � והעבירו� לטיפול 2010 ועד יוני 2009שפתחו החברות במהל% שנת )  מבקשי��ג

בדיקת התיקי� העלתה כי הטיפול של המחוזות ברוב הבקשות הללו . ת המשרדמחוזו
. בחוסר יעילות ובסרבול בתהלי% העבודה, התאפיי$ בהתמשכות הטיפול במשרד

הביקורת העלתה כי המשרד לא ניתח את תהלי% העבודה ואת שרשרת הפעולות 
 איכות השירות על כ$ לא הייתה בידיו תמונה של; הנדרשות עד לאישור מת$ הסיוע

� . לפישוטו ולהתייעלותו, והוא לא פעל לשינוי התהלי%, שהוא נות$ למבקשי

 : התיקי�94להל$ עיקר הממצאי� שעלו מבדיקת 

המשרד לא קבע תקני� למש% הזמ$ שיש להקציב לטיפול באישור הבקשות על  .1
מש% ו, בהיעדר תק$ לא נדרשו המטפלי� בבקשות לעמוד בלוחות זמני�. כל שלביו

 מהבקשות שנבדקו נמש% הטיפול 70%�נמצא כי ביותר מ. הטיפול בבקשות התאר%
�הואיל וממילא רוב האוכלוסייה שמדובר בה מתקשה . בי$ שלושה לשישה חודשי

הרי שהדבר מארי% עוד יותר , לפעול ביעילות כדי לעמוד בדרישות שיזכו אותה בסיוע
 . את מש% הטיפול בבקשות

� לא הקפידו מחוזות המשרד לבדוק את כל המסמכי� שהיו נמצאו מקרי� שבה .2
בתיק המבקש בדיקה מדוקדקת והחזירו את הבקשות לחברות להשלמת פרטי� ללא 

 .שכ$ המידע כולו כבר היה בתיק, שו� צור%

נמצאו מקרי� שבה� דרשו המחוזות מהמבקשי� דרישות מכבידות או מנוגדות  .3
 .2005מיוני " השתתפות בתשלו� שכר דירה"לנוהל 

כמה מה$ דרישות , הועלו ג� מקרי� שבה� דרשו המחוזות דרישות מיותרות .4
ולכ$ לכאורה יכולות היו החברות , טכניות שלא נדרש בה$ שיקול הדעת של המשרד

הדרישות הללו האריכו את מש% הטיפול בבקשות . לטפל באות� המקרי� בעצמ$
� . והכבידו על המבקשי
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 סיכו� והמלצות

הוא נושא באחריות .  הבינוי והשיכו$ אחריות על תחומי החברה והרווחהלמשרד
בייחוד לקבוצות אוכלוסייה חלשות , ליצירת תנאי� שיאפשרו לכלל האוכלוסייה

המשרד מממש . למצוא פתרונות דיור הולמי� במחיר סביר, הזקוקות לסיוע המדינה
.  למי שנמצא זכאי לכ%באמצעות השתתפות בסיוע בשכר דירה, בי$ היתר, אחריות זו

 . הסיוע בשכר דירה נית$ למשפחות וליחידי� על פי אמות המידה שקבע המשרד

, מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עלה שיש בקשות שהטיפול בה$ מסורבל וארו%
מדובר בבקשות שמטפלות בה$ חברות הפועלות . והוא מתאפיי$ בביורוקרטיה מיותרת

. ויחידותיור$ להמש% טיפול אל מחוזות המשרד מטע� המשרד ושיש צור% להעבי
שהטיפול בה$ ,  מהבקשות הללו94בדיקה של .  בקשות כאלה8,800� היו כ2010בשנת 

חשפה תהלי% ביורוקרטי שהארי% ללא , וליחידותיוהועבר כאמור למחוזות המשרד 
אמנ� מדובר . שו� צור% את מש% הטיפול ברוב הבקשות והכביד על מבקשי הסיוע

אול� חלק קט$ זה מונה אלפי ,  קט$ מכלל הבקשות שהוגשו למשרדבחלק" רק"
�, יש לזכור שמאחורי כל בקשה לסיוע ממתי$ אזרח שקולו אינו נשמע. מבקשי

 .והסיוע מהמדינה הוא תקוותו, שיכולותיו דלות

 �על משרד הבינוי והשיכו$ לנתח את תהלי% הטיפול במבקשי הסיוע אשר נכללי
בדרישות ,  בכ% שלא פע� מדובר בפעולות שאינ$ נחוצותעליו להכיר. בקבוצה זו

עליו : בכלל זה על המשרד לקבוע נוהל עבודה שיבטיח תהלי% יעיל. מכבידות ובטעויות
�אילו תקני זמ$ נדרשי� לכל פעולה ומי ה� , לקבוע מה ה� שלבי הטיפול הנחוצי

רחיב את כמו כ$ עליו לשאול א� יש מקו� לה. הגורמי� הראויי� לטפל בבקשות
הדבר ייעשה . סמכויות החברות ולהמעיט בצור% להעביר בקשות לאישור המשרד

יוציא הנחיות בכתב ובעיקר יפקח על , לאחר שהמשרד ידרי% את עובדי החברות
. כפי שהוא אמור לפקח על כל יתר הפעולות שבתחו� סמכות$, הנעשה בה$ בנושא זה

והמבקשי� יזכו לשירות ,  בבקשותבזכות ייעול התהלי% יוכל להתקצר מש% הטיפול
 .טוב יותר

חשוב ג� שהמשרד יבח$ את גובה הסיוע בשכר דירה שהוא מעניק לזכאי� אל מול 
וזאת נוכח העלייה הניכרת במחירי השכירות בשוק , השחיקה בערכו הריאלי

על המשרד להביא בחשבו$ שהשחיקה בשיעור השתתפות המדינה בשכר . החופשי
אוכלוסייה שמפאת משאביה הדלי� אינה ,  באוכלוסייה חלשהדירה לזכאי� פוגעת

 . יכולה לשל� את ההפרש שבי$ שכר הדירה ובי$ הסיוע שנית$ לה מהמדינה

 

♦ 
 

 מבוא

משרד ).  הסיוע�להל� ג� (כחלק ממדיניות הרווחה של המדינה זכאי� חסרי דיור לסיוע בשכר דירה 
המשרד מסייע לחסרי . הוא המופקד על תחו� זה)  משרד השיכו� או המשרד�להל� (הבינוי והשיכו� 

 מת� משכנתאות)  2(,   השכרת דיור ציבורי במחירי� נמוכי� יחסית)  1:   (דיור בשלושה מסלולי סיוע
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המסלול השלישי הוא נשוא  .סיוע בשכר דירה)  3(,   4לרכישת דירה באמצעות בנקי� למשכנתאות
 . דוח זה

 .ח" מיליארד ש�1.285 הסתכ� בכ2010תקציב הסיוע בשכר דירה לשנת 

 היו ברשימת 2010בשנת . המשרד הכי� רשימת יישובי� שבה� אפשר לקבל סיוע בשכר דירה
הסיוע נית� למשפחות וליחידי� המתגוררי� בדירות בשכירות .  יישובי�627היישובי� האמורה 

ר מקבלי הסיוע היה מספ, על פי נתוני המשרד. פרטית ועומדי� באמות מידה שקבע משרד השיכו�
;  עולי� קשישי� המקבלי� את הסיוע באופ� ישיר מהמשרד74,000מה� , �137,000 כ2010באפריל 

ה� זכאי� המקבלי� את הסיוע באמצעות אחת משלוש ,  במספר�63,000כ, יתר מקבלי הסיוע
  .שהמשרד בחר בה� בהלי+ של מכרז ושתפקיד� לטפל בבקשות לסיוע)  החברות�להל� (חברות 

שאינ� מקבלי� אותו ישירות מהמשרד מגישי� את )  המבקשי��להל� ג� (מבקשי הסיוע 
 �עמידר : לאחת החברות, בצירו, אסמכתאות המעידות על מצב� האישי והכלכלי, בקשותיה�

 . ושתי חברות פרטיות)  עמידר�להל� (מ "החברה הלאומית לשיכו� בע

השתתפות בתשלו� " ונוהל 5) הנוהל�להל� " (השתתפות בתשלו� שכר דירה"המשרד הוציא נוהל 
, את מש+ תקופת הסיוע, הקובעי� את תנאי הזכאות לקבלת סיוע בשכר דירה, 6"שכר דירה לעולי�

 . את התנאי� המיוחדי� לקבלתו ואת אופ� ביצועו, את סכו� הסיוע

סיוע  בדק משרד מבקר המדינה את אופ� הטיפול בבקשות לקבלת 2010אוגוסט �בחודשי� מרס
). 2010 בקשות בתחילת שנת �8,800כ(בשכר דירה שמעבירות החברות להמש+ טיפול המשרד 

בחלמיש , ) המחוזות�להל� ג� (הבדיקה נעשתה במשרד השיכו� ובמחוזותיו שבגוש ד� ובבאר שבע 
 �להל� (מ "יפו בע�חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקו� ולהתחדשות שכונות בתל אביב

ובחמישה סניפי� של החברות הפרטיות , )שבע אביב ובבאר בסניפי� שבתל(דר בעמי; )7חלמיש
 .בחולו� ובבאר שבע, בנצרת, בתל אביב

 

 

 גובה הסיוע ומספר המממשי�

Ú Â È Ò ·  ‰ ˜ È Á ˘  המשרד נות� סיוע בשכר דירה בי� היתר על פי אזורי עדיפות לאומית :‰
לא שונה ,  במש+ כחמש שני�,2010 ועד �2005מ. שקבעה הממשלה ועל פי אמות מידה שקבע

ח לחודש לזוג לפי " ש�392גובה הסיוע הוא מ' ב�ו' באזורי עדיפות א. גובה הסיוע בשכר הדירה
וזוהי ג� , 75%כושר השתכרות בשיעור �ח למשפחה ע� קצבת אי" ש1,170 ועד 8מבח� הכנסה

ל הבטחת הכנסה  שמקב45�54יחיד בגיל ; תקרת הסיוע שנית� למשפחה כאמור לעיל בכל האזורי�
וקשיש בודד המתקיי� מקצבת זקנה היה זכאי לסיוע , ח בכל האזורי�" ש482היה זכאי לסיוע של 

 .ח" ש661בס+ 

העלייה . במהל+ תקופה זו חלה עלייה ניכרת ומהירה במחירי שכר הדירה בשוק החופשי, מנגד
פי נתוני הלשכה כ+ על ,  באזור המרכז�31% בממוצע הארצי ושל כ�25%הייתה בשיעור של כ

 .המרכזית לסטטיסטיקה

__________________ 

 .1ראו הערה   4
 .2005מיוני   5
 .2006מינואר   6
 .3ראו הערה   7
והכנסותיו אינ$ עולות על תקרת ההכנסות שקבע משרד , משפחות שבה$ לפחות אחד מבני הזוג עובד  8

 .השיכו$



 693 משרד הבינוי והשיכו$

 È¯ÈÁÓÏ ÚÂÈÒ‰ ‰·Â‚ ÔÈ·˘ ¯ÚÙ‰ ÁÎÂ�Â È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ‰·Â‚· ÏÂ„È‚‰ ÁÎÂ�
˙Â¯ÈÎ˘‰ ,ÚÂÈÒ‰ ÏÚ ÌÈ¯˙ÂÂÓ ÌÈ‡ÎÊ ÏÚÂÙ·˘ ˘˘Á ˘È , ‰‡ˆÂ‰· „ÂÓÚÏ Ì˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ÔÎ˘
˙Â¯ÈÎ˘Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì‡ ‰Ï‡˘· Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È ˘È

ÌÈ‡ÎÊÏ È˘ÓÓ ÚÂÈÒ ÌÂ˘Ó ‰ÊÎ ‰·Â‚· ÚÂÈÒ·. 

סבור שרמת הסיוע בשכר " ציי� המשרד כי הוא 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
המשרד מעלה את הנושא חדשות לבקרי� בדיוני� של דרגי המקצוע מול אג, ; דירה אינה מספקת

ר האוצר ובדיוני� המתקיימי� בדיוני� שבי� שר הבינוי והשיכו� לש, התקציבי� במשרד האוצר
 ".בוועדות הכנסת השונות ועוד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÊ ‰È‚ÂÒ· Â�Â„È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈ‡ÎÊÏ ˙˙Ï ˘È˘ ÚÂÈÒ‰ ¯·„· ‰ÓÎÒ‰ ÏÏÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÂÚÈ‚ÈÂ ,ÔÂ·˘Á· Â‡È·È ÍÎ ·‚‡Â , ÔÈ·

¯˙È‰ ,‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ˙‡ ,Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÙÈ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â‰Ï˘ÓÓ· ‰Ê ‡˘Â� ˙‡ÏÚ‰. 

Ú Â È Ò  ˙ Ï · ˜ Ï  ˙ Â Î Ê ‰  ˙ ‡  Ì È ˘ Ó Ó Ó ‰  ¯ Ù Ò Ó ·  ‰ „ È ¯ È: נתוני המשרד מעידי� על 
 : 2001�2009ירידה עקבית במספר המממשי� את זכות� לקבלת סיוע בשכר דירה בשני�

ובה� , המשרד הסביר זאת בירידה במספר העולי�). �30%ירידה של כ (�137,000 לכ�195,000מכ
 .וכ� בהקשחת תנאי הזכאות, אלה הזכאי� לסיוע

 Ì È ‡ Î Ê Ï  Á Â Â Ë  ˙ Î Â ¯ ‡  ˙ Â ¯ È Î ˘ Ï  Ú Â È Ò ‰  ‰ · Â ‚Â ¯ ˘ Â ‡ ˘ ˙ Â ¯ È „  Ì ‰ Ï  
È ¯ Â · È ˆ ‰  ¯ Â È „ ‰ Ó:  הנהיג המשרד מסלול מיוחד לשכירות ארוכת טווח לזכאי� 2008במאי 

וזאת כדי שיהיה לה� מקו� לגור בו עד שתוקצה לה� , לדיור ציבורי שיש לה� שני ילדי� ויותר
, 9אפשר לה� ליהנות מסיוע מוגדל בשכירת דירות בשוק החופשי לפי בחירת�מסלול זה מ. דירה

וזאת ביישובי� שאינ� באזורי עדיפות לאומית ובתמורה לכ+ שיוותרו על זכאות לקבל דיור ציבורי 
 2010באמצע שנת . ח לחודש" ש1,750�2,200במסלול זה גובה הסיוע הוא . לתקופה של חמש שני�
 .  מגובה שכר הדירה החודשי הממוצע באר77%0 עד �61%כהיה הסיוע במסלול זה 

מספר הזכאי� לקבלת סיוע בשכירות ארוכת טווח שאושר , 2010על פי נתוני המשרד מספטמבר 
בדוח מבקר המדינה שפורס� בשנת .  משפחות�2,700 היה כ�תולה� דיור ציבורי וטר� קיבלו א

 2008להקצאת דירה בדיור הציבורי היה בשנת  קבע מבקר המדינה שזמ� ההמתנה הממוצע 200910
 .א+ נמצא כי משפחות רבות חיכו לכ+ ארבע שני� ויותר, כשנתיי�

˙Â¯ÈÎ˘· ‰Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ·Â¯ ÌÈ¯¯Â‚˙Ó È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„‰Ó ‰¯È„ ˙Ï·˜Ï ‰�˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙· .
‰¯È„ ¯Î˘ ¯Â·Ú· ‰‡ˆÂ‰‰Ó „·Î� Á˙� ÌÒÈÎÓ ÌÈÏ˘‰Ï Ì‰ÈÏÚ˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ . ¯·Â„Ó

Ó˘ ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÁÙ˘Ó·ÌÈÓˆÓÂˆÓ Ô‰È·‡˘ ,‰‡ˆÂ‰‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï È˘Â˜ Ô‰Ï ˘ÈÂ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
„¯˘Ó‰˘ , È¯Â·Èˆ ¯ÂÈ„Ï ˙ÂÁÙ˘Ó‰ Ï˘ Ô˙Â‡ÎÊ· ¯ÈÎ‰˘- Ô‰Ï ˜ÙÒÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ Í‡ 

 ‰Ï‡Î ˙Â¯È„- ÏÎÎ ·¯˜˙È ‰�˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙· Ô‰Ï Ô˙È�‰ ÚÂÈÒ‰ ‰·Â‚ ÈÎ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘È 
È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ‰¯È„ ˙¯ÈÎ˘Ï ÚˆÂÓÓ‰ ¯ÈÁÓÏ ¯˘Ù‡‰ . ‰Ê ÌÂÎÒ Ì‰ Â·˘ ¯ÂÊ‡‰ ÈÙÏ ·˘ÂÁÈ

È¯Â·Èˆ ¯ÂÈ„ Ï·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ,˘¯„�‰ ÌÈ¯„Á‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ , ÈÙÏÂ ‰ÁÙ˘Ó· ˙Â˘Ù�‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ
ÔÈÈ�Ú‰ ˙Â·ÈÒ� ¯˙È. 

__________________ 

 .253' עמ, "הקצאת דיור ציבורי לזכאי�"בפרק  ,)È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו מבקר המדינה  9

 .9ראו הערה   10
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 כי הוא שות, לעמדה זו של 2010המשרד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ובה למשרד מבקר א+ עד מועד מת� התש, הביקורת וכי פנה פעמי� מספר למשרד האוצר בנושא

 . המדינה לא נענה בחיוב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÊ ‰È‚ÂÒ· Â�Â„È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈ‡ÎÊÏ ˙˙Ï ˘È˘ ÚÂÈÒ‰ ¯·„· ‰ÓÎÒ‰ ÏÏÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÂÚÈ‚ÈÂ. 

 

 סדרי הטיפול בבקשות הסיוע

Ì È ‡ Î Ê ‰  ˙ ¯ „ ‚ משרד הכיר בה� בלבד או למי שה" חסרי דירה"הסיוע נית� ל, על פי הנוהל :‰
, ובלבד שמדובר בעולי� חדשי�, הסיוע יינת� למבקשי� שעומדי� בתנאי מקדמי זה. כחסרי דירה

 או 75%בנכי� בשיעור , כגו� קשישי�, במי שמתקיימי� מקצבאות קיו� של המוסד לביטוח לאומי
ל ידי במשפחות שהכנסת� אינה עולה על הסכו� שנקבע ע, יותר או נכי� שמקבלי� הבטחת הכנסה

כלומר לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה (המשרד ובתנאי שה� ממצות את כושר השתכרות� 
 . המתקיימי� מהבטחת הכנסה� 55הוריות או מי שמעל גיל �באימהות חד, )מלאה

„ ¯ ˘ Ó ‰  È Ï Ù Â Ë Ó  Ì È ‡ Î Ê: מחלקת הקצבאות שבאג, האכלוס של המשרד מטפלת בבקשות 
זכאי� . מצאי� באר0 לא יותר מחמש שני� ממועד עליית�לסיוע של עולי� קשישי� ושל עולי� הנ

 .  מבקשי��74,000קבוצה זו מונה כאמור כ. אלה מקבלי� את הסיוע באופ� ישיר מהמשרד

˙ Â ¯ · Á ‰  È Ï Ù Â Ë Ó  Ì È ‡ Î Ê:היה 2010שבתחילת ,  החברות מטפלות בכל יתר הזכאי� 
שישי� שה� זכאי� מטופלי  עולי� ק�26,400לקבוצה זו יש להוסי, עוד כ; �63,000מספר� כאמור כ

ועל כ� ה� זכאי� , א+ ה� מתגוררי� בגפ�, שאמנ� מקבלי� כאמור סיוע ישירות מהמשרד, המשרד
 .  זכאי��89,000בס+ הכול החברות מטפלות ביותר מ. ג� לתוספת סיוע

ואת יתר ,  מהבקשות לסיוע בשכר דירה שהופנו לחברות טיפלו החברות בעצמ��90%בכ .1
 ה� העבירו למחוזות המשרד לעוד בדיקה או כדי שיקבלו ה� החלטה � במספר �8,800 כ�הבקשות 

 .בעניינ�

והנתוני� מתקבלי� ביחידה , החברה מזינה למחשב את נתוני הבקשות שבה� היא מטפלת .2
שלפיו המשרד מוודא " דוח הקבלה"יחידה זו מוציאה לכל מבקש . המנפיקה תעודות זכאות במשרד

בקשות . לקבלת סיוע, ומנפיקה לו תעודת זכאות שתוקפה לשנה" דירהחסר "שהמבקש הוא 
 . שעולות במדג� נחקרות לאימות נתוני�

„ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ Â Ê Â Á Ó  Ï Â Ù È Ë Ï  ˙ Â ¯ · Á ‰  ˙ Â � Ù Ó ˘  ˙ Â ˘ ˜ ·  ¯ Â ˘ È ‡  Í È Ï ‰ ˙ : 
כמה מ� הבקשות ;  בקשות לסיוע�8,800 כ2010החברות העבירו לטיפול המחוזות בתחילת , כאמור

למשל בחינת גובה הכנסות המבקשי� או הסכמי גירושי� של ( המחוזות נבדקו ואושרו בידי עובדי
. לאישור ועדות האכלוס העליונות של המחוזות, לפי נוהלי המשרד, והיתר הועברו מידיה�; )זוגות

, ערר על החלטות הוועדות של המחוזות אפשר להגיש לוועדה ציבורית לערעורי� בנושא האכלוס
לאחר שעובדי המחוז או ועדות האכלוס אישרו את .  חבריהששר הבינוי והשיכו� ממנה את

החברה המטפלת מקבלת חזרה את תיק הבקשה . המשרד מנפיק למבקשי� תעודת זכאות, הבקשות
 . שאושרה ומכינה את המסמכי� הסופיי� הדרושי� למת� הסיוע

 

 נוהל השתתפות בתשלו� שכר דירה

ר את מדיניות הארגו� ואת דרכי הביצוע של ארגוני המפרט ומגדי�נוהל עבודה הוא מסמ+ פני�
, את שלבי הביצוע ומטרותיה�, את תכלית הפעולה, בי� היתר, הנוהל מגדיר. פעילותו בתחו� מסוי�
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וכ� את סדר , את האחראי� והמוסמכי� לבצע את הפעולות, את האמצעי� לביצוע הפעולות
 את שלבי המעקב והבקרה אחר הנוהל מגדיר ג�. הפעולות ואת לוח הזמני� הנדרש לכל פעולה

ברור , עליו להיות סדור, על הנוהל לתת דרכי פתרו� לסוגיות שעלולות להתעורר. ביצוע הפעולות
הוא מחייב אות� לפעול בתיאו� ועל פי ; ונהיר לכול ולסייע לגורמי� המטפלי� למלא את תפקיד�

 וא, לתרו� לייעול העבודה הבנות�וכ+ הוא עשוי לחסו+ בירורי� ואי, סדר פעולות ידוע לכול�
 .ולשיפור השירות לציבור

: כגו�(האישי והבריאותי , מבקשי הסיוע נחלקי� לקבוצות המאופיינות לפי מצב� הכלכלי .1
לכל ). מקבלי הבטחת הכנסה ונכי�, עצמאיי�, שכירי�, הוריות�חד, משפחות, קשישי�, עולי�

 . בקשות לקבלת סיוע בשכר דירהקבוצה קבע המשרד כללי� לזכאות שעל פיה� נבחנות ה

ובינואר ,  הבנקי� למשכנתאות ה� שטיפלו בבקשות לסיוע בשכר דירה2005עד סו, שנת  .2
למרות השינוי המהותי בתהלי+ אישור הבקשות לסיוע בשכר .  הועבר הטיפול בה� לחברות2006

חוזרי� משו� כ+ נאל0 המשרד להוציא מדי פע� בפע� . דירה לא עדכ� המשרד את הנוהל
 .מוסיפי� או משני� את הכללי� הקיימי�, המעדכני�

 ÌÈ·Â¯Ó ÌÈ¯ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÍÈÏ‰˙‰ ˙¯„Ò‰- ÌÈ‡ÏË ‰˘ÚÓÎ - ÈÊÎ¯Ó Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ 
¯Â„Ò ,·Î¯ÂÓ ÍÈÏ‰˙· ¯·Â„Ó˘Î „ÂÁÈÈ· ,˙Â˘˜·· ÌÈÏÙËÓ‰ ÏÚ „È·Î‰Ï ‰ÏÂÏÚ , Ï·Ï·Ï

Ì‰È˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ Ì‰ÈÏÚ ˙Â˘˜‰ÏÂ Ì˙Â‡ . 

� ˙‡ ÔÎ„ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ Ï‰Â"‰¯È„ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙· ˙ÂÙ˙˙˘‰ " ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÊÎ¯È˘ ÍÎ
‰¯È„ ¯Î˘· ÚÂÈÒÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÁ�Ó‰ . ÚÈÈÒÈÂ ‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÚ Ï˜È ¯Â„ÒÂ ÔÎ„ÂÚÓ Ï‰Â�

‰ÚÂˆÈ··. 

 ציי� המשרד כי נוכח הביקורת יכי� נוהל שיכלול 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .את כל החוזרי� שפרס� בנושא

 

 ל של המשרד בבקשותמש� הטיפו

˙ Â ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Í ˘ Ó Ï  Ô ˜ ˙  ¯ „ Ú È ,  כדי שתהלי+ אישור הזכאות יהיה יעיל וסדור:‰
ראוי לקבוע תק� שיגדיר את מש+ הטיפול בכל שלב ושלב בתהלי+ וכ� את מש+ הטיפול הכולל 

 . הבדיקה העלתה כי המשרד לא קבע תקני� כאלה. בבקשה

אי� נוהל קביעת זמני , אומנ�"הסביר המשרד כי  2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אול� לא נית� לומר שעובדי האכלוס אינ� מודעי� לפרק הזמ� המצופה לטיפול בכל , הטיפול

עוד ציי� המשרד שנהוג בו מנגנו� שכר עידוד המבוסס על תקני זמני� ומתגמל את העובדי� ". שלב
שבו מוצגי� " דוח פיגורי�"המשרד מנפיק , כמו כ�. בגי� טיפול מהיר במשימות המוטלות עליה�

 .זמני הטיפול של העובדי� במשימות

 ÌÈ„·ÂÚÏ „Â„ÈÚ ¯Î˘ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ „¯˘Ó‰ ¯È„‚‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙˜Ù‰Â"ÌÈ¯Â‚ÈÙ ÁÂ„ " „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ¯È„‚Ó‰ ¯Â¯· Ï‰Â�Ï ÛÈÏÁ˙ Ì�È‡

‰¯È„ ¯Î˘· ÚÂÈÒÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘Ó. 

¯˘Ó ÁÂÏ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Á˙�Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „
ÍÈÏ‰˙· ·Ï˘Â ·Ï˘ ÏÎÏ ÌÈ�ÓÊ ,˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜Ï È„Î ˙‡ÊÂ. 
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Â ˜ „ · � ˘  Ì È ˜ È ˙  תיקי מבקשי� שפתחו �94משרד מבקר המדינה בדק את אופ� הטיפול ב: ‰
 התיקי� �94 מ64. ל מחוזות המשרד והעבירו� לטיפו2010 עד יוני 2009החברות במהל+ שנת 

.  תיקי� המציא המשרד לבדיקת עובדי משרד מבקר המדינה על פי בקשת��30ו, נבחרו באקראי
 .11המשרד סיי� את הטיפול בכל התיקי� למעט תיקי� אחדי�

˙ Â ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù È Ë ‰  ˙ Â Î ˘ Ó ˙ ‰:  Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ� Â˜„·�˘ ÌÈ˜È˙‰ ·Â¯·
Ù�Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ Â‡ „¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ È˙Ï·Â ÍÂ¯‡ ‰È‰ È˘‡¯‰ „¯˘Ó· ˙Â‡ÎÊ ˙Â„ÂÚ˙ ‰˜È

¯È·Ò . ˙˜È„··46Ó -64 È‡¯˜‡· Â¯Á·�˘ ÌÈ˜È˙‰ )Î-72% („Á‡ ÈÂ˜ÈÏ ˙ÂÁÙÏ ‡ˆÓ� ÏÎ· 
˜È˙ ;„¯˘Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÔÂ‚Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÏÂ·¯ÒÂ ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁ

‰„Â·Ú‰ ÍÈÏ‰˙· . Â‡ ˙ÂÓÏ˘‰ Ì‰· Â˘¯„� ‡Ï˘ ÌÈ˜È˙· ÚÂÈÒÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ
È„·ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ „Ú ÌÈÈ˘„ÂÁ ‰È‰ Ô‰˘ÏÎ ˙Â˜ , ˙ÂÓÏ˘‰ Ì‰· Â˘¯„�˘ ÌÈ˜È˙· ÂÏÈ‡Â

ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÂÏÈÙ‡ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó� ÌÈ�Â˙� ˙ÂÓÈ‡Ï ˙Â¯È˜ÁÂ ; ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó� „Á‡ ˜È˙·
ÌÈ˘„ÂÁ ‰�ÂÓ˘Î ; ÈÏÂÈ·2010 ,˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· , ‰ÏÚ Â· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó˘ „Á‡ ˜È˙ ‡ˆÓ�

ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÏÚ ,Ó� Ì¯Ë ‡Â‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡·Â¯Â˘È‡Ï ¯Ò . ·ÂÎÈÚ‰ Ì¯‚� ÌÈ˜È˙‰Ó ‰ÓÎ·
ÔÈÚÏ ˙È‡¯� ‰·ÈÒ ÈÏ· , ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È˙·Â- Ï˘· Â‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â„È·ÎÓ ˙Â˘È¯„ ·˜Ú 

ÂÈ„·ÂÚ ˙ÂÈÂÚË . ‰È‰Â ÌÈÎÓÒÓ Â�˘ÈÈ˙‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ Ï˘· ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ˜È˙‰Ó ‰ÓÎ·
Ì�Î„ÚÏ Í¯Âˆ .‰Ó‚Â„Ï: 

 בקשה 2010הגישה בפברואר , 75%המתקיימת מקצבת נכות בשיעור של , גרושה וא� לשני ילדי�
בבקשתה היא ציינה כי היא . לקבל דירה בשכירות בדיור הציבורי או המש+ סיוע בשכר דירה

, באותו החודש שלחה החברה את תיקה למחוז. ח בחודש" ש3,500משלמת שכר דירה בס+ 
עדכני וכחודש לאחר מכ� שלח המחוז ללשכת הרווחה בקשה לקבל דוח סוציאלי באשר למצבה ה

 כי 2010בד, הטיפול של המחוז צוי� ביוני . מעיו� בתיק לא נמצא כי הדוח התקבל. של המבקשת
באותו החודש הוחזר התיק לחברה . נכו��התיק התעכב במשרד משו� שהונח בטעות במקו� הלא

. ועל כ� המבקשת נדרשה לחדשה ולהמציא מסמכי� עדכניי�, משו� שתוק, הבקשה לסיוע פג
שוב הועבר התיק , לאחר שהמבקשת המציאה את המסמכי� הנדרשי� לחברה, חודשבסו, אותו 

מש+ . ובחודש יולי הוא הועבר לממונה במחוז כדי שתוצא למבקשת תעודת זכאות כנדרש, למחוז
והטיפול בו לא היה , יוצא אפוא שהתיק התעכב במחוז. הטיפול במקרה זה היה כשישה חודשי�

 .וגבל ברשלנות, עקבי

˙˜È„·· ‰¯È·Ò‰ ‰„ÈÓ‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÈ˜È˙· ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ 
˘ÓÓ Ï˘ ·ÂÎÈÚ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ·ÎÚÏ È„Î Ì‰· ˘È˘Â. 

Ì Ù ˜ Â ˙  ‚ Ù ˘  Ì È Î Ó Ò Ó  Ô Â Î „ Ú Ï  ˙ Â ˘ ˜ בשישה מהתיקי� שנבדקו נדרשו  : ·
על ו, וזאת משו� שחל, זמ� רב מיו� שהגישו את בקשותיה�, המבקשי� להמציא מסמכי� עדכניי�

מדובר בהלי+ שבו בדר+ כלל . כפי שקרה בדוגמה שהובאה לעיל, כ� פג תוק, המסמכי� שבתיקי�
משו� כ+ נוצרה . נדרשי� המבקשי� לפנות לכמה גורמי� ולבקש� להמציא שוב את המסמכי�

 . סחבת שהאריכה את מש+ הטיפול והכבידה על המבקשי�

ינה כי נוכח הערת הביקורת הוא הוציא  הודיע המשרד למשרד מבקר המד2010בתשובתו מדצמבר 
ואי� ,  חודשי��12הנחיה לעובדי המשרד ולפיה אישורי ההכנסה של מבקשי הסיוע יהיו תקפי� ל

 .לדרוש אישורי� עדכניי� ממי שהטיפול בבקשתו מתעכב

 

__________________ 

 .ל בשלושה תיקי� הופסק בגלל היעדר שיתו) פעולה של הפוני�טיפו  11
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 ניתוח תהליכי עבודה

נות� מענה לצורכי : לויותר מכו, שהוא נגיש, שירות שנית� בזמ�, בי� היתר, שירות יעיל לאזרח הוא
שירות יעיל הוא ג� כזה שמביא בחשבו� את פלח האוכלוסייה שנזקקת לו ומתאי� את . האזרח

הסיוע בשכר דירה הוא שירות שנית� לאוכלוסייה שהיא בדר+ כלל בעלת קשיי� . עצמו למאפייניה
 הביורוקרטיה אוכלוסייה שמתקשה פעמי� רבות להתמודד ע� נבכי, חברתיי� ובריאותיי�, כלכליי�

ניתוח תהלי+ העבודה והפעולות הכרוכות באישור מת� הסיוע יכול לשק, . וע� תהליכי� ממסדיי�
 . את איכות השירות הנית� למבקשי� ויכול להביא לשינוי התהלי+ ולהתייעלותו

 ¯Â˘È‡ „Ú ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ È·Ï˘ ˙�ÈÁ·Ï Â˙Ú„ Ô˙� ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÚÂÈÒ‰ ˙˘˜· .‡Ï ‡Â‰ ‰�˙Ó‰‰ ÔÓÊ ˙‡ ¯ˆ˜ÏÂ ‰„Â·Ú‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ë˘ÙÏÂ ÏÚÈÈÏ Í¯„ ÔÁ· 

˙Â˘˜·‰ ¯Â˘È‡Ï. 

¯Â„ÒÂ ÔÎ„ÂÚÓ Ï‰Â� ¯„ÚÈ‰ ˙‡ÙÓ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â�È‡ „¯˘Ó‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ
‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Í¯ÂˆÏ Ú„ÂÓ ,ÏÈÚÈ ‡ÏÂ Ï·¯ÂÒÓ ‰„Â·Ú ÍÈÏ‰˙ ¯ˆÂ� . ‰˜È„·‰

ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ ÏÈËÓ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰Ô˙Â‰Ó· ˙ÂÈ�ÎË ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï ˙ , ˙‡ ˙ÂˆÏ‡Ó‰
Ô‰È„ÈÏ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â˘˜· È˜È˙ ˙ÂÊÂÁÓÏ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯·Á‰ ,‰ÏÈÏÁ ¯ÊÂÁÂ ;ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ,

Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ‰˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í¯‡˙Ó ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�· .ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï : 

Ô · Ó  ‰ ¯ Â Ó ˙  ‡ Ï Ï  ‰ ˙ ¯ · Ú ‰  Â ‡  ‰ ¯ È „  ˙ ˘ È Î ¯  Ï ˘  ‰ ˜ Ò Ú  Ï Â Ë È ·- ‚ Â Ê
Â ‰ � ˘ Ó Ï  „ Á זו ". חסר דירה"ות המבקש זכאי לסיוע הוא היותו תנאי מקדמי להי, כאמור :‡

בטופס הבקשה נדרש . הבדיקה הראשונה שמבצע המשרד מיד לאחר קליטת הבקשה מהחברה
 . המבקש לדווח א� הייתה בבעלותו דירה בעבר

 התיקי� שנבדקו נמצאו שמונה מקרי� שבה� בהסכ� גירושי� העביר המבקש את בעלותו על �94ב
מכיוו� שבטופס הבקשה לסיוע אי� מקו� שבו . וזאת ללא תמורה, זוגו�תו לבתדירה שהייתה ברשו

במקרה . ועל כ� בקשתו נדחית, "בעל דירה"הוא עדיי� נחשב , יכול המבקש לציי� כי ויתר על דירתו
והפע� עליו להמציא לחברה את כל , כזה נדרש המבקש להתחיל שוב בתהלי+ הגשת הבקשה

 :להל� שתי דוגמאות.  כי הוא חסר דירההמסמכי� המוכיחי� את טענתו

בהסכ� . לאחר גירושיו נשארו שתי בנותיו הקטינות בחזקת גרושתו. המבקש הוא גרוש .1
באפריל . על חלקו בדירה שהייתה בבעלות שניה�, לטובת אשתו לשעבר, הגירושי� ויתר המבקש

מציא המבקש לחברה משו� כ+ ה; "בעל דירה" שלל המשרד את זכאותו לסיוע בשל היותו 2009
כמו כ� ציר, .  המעיד כי ויתר ללא תמורה על כל זכויותיו בדירה לטובת גרושתו�הסכ� גירושי

.  המאשר כי מועד העברת הדירה הוא מועד הסכ� הגירושי�ממשרד מיסוי מקרקעי�המבקש אישור 
 החזירה 2009במאי . בסו, אותו החודש העבירה החברה לחלמיש את התיק ובו שני המסמכי�

אינו מציי� את תארי+ העברת  ממשרד מיסוי מקרקעי�את התיק לחברה בטענה שאישור חלמיש 
והחברה שבה והחזירה לחלמיש את התיק וצירפה הסבר כי כפי שמצוי� , חלקו של המבקש בדירה

. מועד ההסכ� הוא ג� מועד הוויתור של המבקש על חלקו בדירה, מפורשות בהסכ� הגירושי�
לפיכ+ הטיפול בבקשה התאר+ . 2009למת� הסיוע ביוני בסופו של דבר הגיע התיק בחזרה לחברה 

 . בכחודשיי�

.  הודיע המשרד למבקש אחר כי אינו זכאי לסיוע היות שהייתה בבעלותו דירה2009במרס  .2
 שלו ויתר המבקש לטובת גרושתו על דירה בדמי מפתח שהייתה �התברר כי לפי הסכ� הגירושי

ותצהיר בפני עור+  ממשרד מיסוי מקרקעי�רה אישור כסימוכי� לכ+ המציא המבקש לחב. ברשות�
לאחר , 2009בסו, מאי . 2009החברה העבירה את התיק לטיפולה של חלמיש בתחילת אפריל . די�

לפיכ+ ג� הטיפול בבקשה זו התאר+ ללא . קיבל המבקש את הסיוע, שהונפקה לו תעודת זכאות
 .צור+ בכחודשיי�
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Ï È  Ï Ú  ‰ ˜ Ê Á  Â Ï  ‰ � ˙ È � ˘  ˘ Â ¯ ‚  ‰ ¯ Â ‰ Ï  ˙ Â ‡ Î Ê  ¯ Â ˘ È ‡Ì È Ù ˙ Â ˘ Ó  Ì È „: 
הורה , של המשרד)  נוהל חסרי דירה�להל�  (1999מיוני " זכאות לסיוע של חסרי דירה"על פי נוהל 

גרוש שילדיו נמצאי� בחזקתו יכול להגיש בקשה לקבלת סיוע א� יצר, לבקשתו מסמכי� הנוגעי� 
 מוסמכת לאשר החברה אינה, על פי הנחיות המשרד. למשל הסכ� גירושי� ותעודת גירושי�, לעניי�

 . ועליה להעביר� לבדיקת המחוז, את המסמכי�

ולפיה הוא אינו מאפשר לחברות להפעיל שיקול דעת ולהחליט , מדובר בדרישה גורפת של המשרד
). למשל כשיש חשש שמא המסמכי� אינ� ברורי� או אינ� תקיני�(א� יש מקו� לבדיקת המחוז 

 .אריכה את זמ� הטיפול בה�דרישה גורפת זו מעכבת את הטיפול בבקשות ומ

 הטיפול 2010 הודיע המשרד כי מאמצע דצמבר 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .במקרי� אלה מתבצע ישירות בי� סניפי החברות ובי� היחידה המטפלת במשרד

˙ Â ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù Î  Ï Â Ù È Ë:יש מקרי� שבה� החברות נאלצות לדחות על ,  על פי כללי המשרד
והטיפול , הסיבה לכ+ היא שהמבקש הגיש כבר בקשה קודמת. הפוני� לקבלת סיועהס, את בקשות 

מדובר למשל במקרה שבו המבקש נרש� בחברה אחת ורוצה להמשי+ את . בה כבר החל או הסתיי�
" רווק"לדוגמה מ, הטיפול בחברה אחרת או במקרה שמצבו האישי של מבקש הסיוע השתנה

 ".נשוי"ל

ורק לאחר , "להפשרת הבקשה מכפילות"ת להעביר את הבקשות למחוז החברה נדרש, על פי הנוהל
 . מכ� אפשר להמשי+ בתהלי+ השגרתי לאישור הבקשה

. וכדי לזרז ולייעל את התהלי+ ראוי להטיל אותה על החברות, ג� כא� מדובר בפעולה טכנית גרידא
 : להל� פרטי� של שני מקרי�

עקב כ+ היא קיבלה סיוע . 2009 שהוצאה במאי "אישה מוכה"למבקשת הייתה תעודת זכאות כ .1
הפע� , ולכ� היה צור+ להנפיק לה� תעודת זכאות חדשה, לאחר מכ� חזרה המבקשת לבעלה. מוגדל

הארי+ את תהלי+ אישור הזכאות " הפשרת הכפילות"המש+ הטיפול במחוז לש� . כזוג נשוי
 .בכחודש

ואז היה צור+ להוציא ,  היא נישאה2009בספטמבר .  סיוע כבודדהה קיבלה איש2009במרס  .2
 שלחה 2009ואכ� בדצמבר , שינוי כזה מבצע כאמור המחוז. הזוג תעודת זכאות כזוג נשוי�לבני

כ+ שמש+ הטיפול , אישור הזכאות נית� רק לאחר כחודש. להמש+ טיפול, החברה את התיק למחוז
 . בהוצאת התעודה אר+ כחודשיי�

Ï  ˙ Â ‡ Î Ê  ¯ Â ˘ È ‡  · ˜ Ú  Ú Â È Ò  ˙ Ï „ ‚ ‰È ¯ Â · È ˆ ‰  ¯ Â È „ ·  ‰ ¯ È  זכאי לדירה :„
להגדלת הסיוע בשכר דירה עד מועד  בדיור הציבורי שהוא נכה או אב לארבעה ילדי� לפחות זכאי

לאחר שהוועדה המוסמכת לאשר סיוע במחוז מאשרת את מת� , במקרי� אלה. קבלת הדירה בפועל
הפע� לצור+ קבלת אישור  �המחוז מחזיר את התיק לחברה וזו מחזירה אותו שוב למחוז , הדירה

 .לזכאות לסיוע מוגדל בשכר דירה

ואי� , לא נדרשת בה הפעלת שיקול דעת. יצוי� שפעולה זו מתבצעת לפי כללי� ברורי� של המשרד
, לכ� לכאורה אי� סיבה שהחברה לא תטפל בהגדלת הסיוע; בה מקו� לקבל החלטה כזאת או אחרת

 . חוזואי� שו� צור+ שתעביר את התיק לטיפול המ

 ציי� המשרד כי במקרי� אלה הוועדה במחוז 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
והמחוז מחזיר את התיק לסני, החברה בצירו, תעודת , מאשרת למבקש קבלת דירה בדיור הציבורי

, מקרי� שבה� נמצא כי לא נהגו כ+ ה� תקלות מקומיות. זכאות לקבלת סיוע מוגדל בשכר דירה
 . עידי� על הכללואי� ה� מ

Â�˘ÈÈ ‡Ï ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÏ˜˙˘ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó. 
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✯ 

 

 ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÏÂÚÙ· ÍÂ¯Î ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈË‰˘ ˙ÂÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ�ÎË Ô‰Ó ‰ÓÎ˘ , ˙Ï·˜ ÌÂ˘Ó Ô‰· ÔÈ‡Â ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â˘¯Â„ Ô�È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ

˙Â‡ÎÊÏ ¯˘‡· ‰ËÏÁ‰ ,Ó˙Â¯·Á‰ ÏÚ ÔÚÂˆÈ· ˙‡ ÏÈË‰Ï ÏÂ˜˘È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ Ô . ¯·„‰
˙Â¯·Á‰ È„·ÂÚ ˙‡ ÍÈ¯„È „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ï ‰˘ÚÈÈ , ÏÚ Á˜ÙÈ ¯˜ÈÚ·Â ·˙Î· ˙ÂÈÁ�‰ ‡ÈˆÂÈ

‰Ê ‡˘Â�· Ô‰· ‰˘Ú�‰ ,Ô˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯˙È ÏÎ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯ÂÓ‡ ‡Â‰˘ ÈÙÎ .
˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ¯ˆ˜˙‰Ï ÏÎÂÈ ÍÈÏ‰˙‰ ÏÂÚÈÈ ˙ÂÎÊ· ,È˘˜·Ó‰Â ·ÂË ˙Â¯È˘Ï ÂÎÊÈ Ì

¯˙ÂÈ. 

 למשרד מבקר המדינה ציי� המשרד כי הוא מקבל את הערת הביקורת 2010בתשובתו מדצמבר 
אי לכ+ החליט . שלפיה יש פעולות שמבוצעות במחוזות המשרד ויכולות להתבצע בסניפי החברות

י שיידרש וזאת בל,  יועבר הטיפול בכמה סוגיות לטיפול החברות2010המשרד כי מאמצע דצמבר 
עוד ציי� המשרד כי במשא ומת� שיתקיי� בינו ובי� החברות . לש� כ+ תיווכ� של מחוזות המשרד

לקראת חתימה על חוזה חדש ביניה� יאפשר המשרד ג� לסניפי החברות לחשב את הכנסות מבקשי 
 .דבר שעושי� לעת עתה המחוזות בלבד, הסיוע

 

 דרישות המשרד לצור� אישור הסיוע

תה כי בנוהל המשרד ובהנחיות שהוציא בנושא סיוע בשכר דירה יש כללי� המטילי� הבדיקה העל
להל� פרטי� בנוגע לכמה דרישות שהועלו . על מבקש הסיוע דרישות שאינ� תמיד מוצדקות

 :בבדיקה

¯ Â · È ˆ  ¯ Â È „ ·  ‰ ¯ È „ ·  ˙ Â ¯ È Î ˘ ·  ¯ · Ú ·  ¯ ¯ Â ‚ ˙ ‰ ˘  È Ó  Ï ˘  ‰ ˘ ˜ ·È :  מבקש
ייב על פי נוהל חסרי דירה להמציא אישור כי החזיר סיוע שהתגורר בעבר בשכירות בדיור הציבורי ח

זאת א, על פי שהמידע נמצא כבר . שא� לא כ� תידחה בקשתו לסיוע, את הדירה לחברה המאכלסת
 : להל� דוגמאות.  התיקי� נמצאו שישה מקרי� כאלה94בבדיקת . ברשות המשרד

מוק שהייתה ברשותו  דחה המשרד בקשה לקבלת סיוע שהגיש מבקש לחברה בני2010במרס  .1
 �בבדיקה שעשה המשרד עלה כי בעבר התגורר המבקש בכרמיאל . דירה בשכירות בדיור הציבורי

החברה שהמבקש הגיש לה את . �1989 מ12 ובדירה של חברת עמיגור�1978בדירה של עמידר מ
  והסבירה כי אי� באפשרות המבקש להמציא מסמ+2010בקשתו לקבלת סיוע פנתה למשרד באפריל 

והיא מבקשת שינחה אותה בנוגע לאופ� שבו עליה , 1978מעמידר באשר לדירה שגר בה משנת 
 . לטפל בנושא

.  פורטו המועדי� שבה� החזיר המבקש את הדירות לחברות2010בתשובת המשרד לחברה ממאי 
 . הטיפול בבקשה אר+ כחודשיי�. תעודת הזכאות הונפקה למבקש מיד. המידע היה בעצ� ברשותו

בדיקת המשרד העלתה כי .  הגישה מבקשת בקשה לקבלת סיוע בשכר דירה2009באוגוסט  .2
המבקשת התבקשה .  שנה קוד� לכ� בדירה שכורה של עמידר בנצרת ִעלית30המבקשת התגוררה 

בידי המבקשת לא הייתה הכתובת המדויקת של . להמציא אישור לכ+ שהחזירה את הדירה לעמידר
דרש , 2010בינואר , רק כעבור כשלושה חודשי�.  לא הצליחה לאתרהוג� עמידר, הדירה האמורה

__________________ 

 .מ"חברת עמיגור ניהול נכסי� בע  12
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ג� . המשרד מהמבקשת להמציא לו ממשרד הפני� טופס ובו כתובת הדירה שבה התגוררה בעבר
כשבעה חודשי� לאחר , 2010במרס . משרד הפני� לא הצליח לאתר את הכתובת בנצרת ִעלית

שרד והתלוננה על שהיא נשלחת הלו+ ושוב פנתה המבקשת למ, שהגישה את הבקשה לקבלת סיוע
המבקשת הוסיפה ג� כי אינה יודעת באיזה אופ� עליה לפעול כדי . ללא תכלית וללא שו� תוצאות

באותו החודש הורה אג, האכלוס של המשרד לאשר את . להוכיח כי החזירה את הדירה לעמידר
וכי ג� על פי , דובר בסיוע זעו�הבקשה לקבלת סיוע ונימק כי לפי המידע המצוי במשרד הקליטה מ

בתו� כשמונה חודשי , 2010באפריל . על ש� המבקשת" לא נמצא אכלוס או מכר"רישומי עמידר 
 .אישר המשרד למבקשת לקבל סיוע, טיפול

דרישתו החוזרת ונשנית של המשרד להמציא לו אישור על . במקרה זה נגר� למבקשת סבל מיותר
 � ג� לאחר שעמידר עצמה לא הצליחה לאתר את כתובתה �וכה החזרת דירה מלפני תקופה כה אר

 .היא בלתי סבירה

 ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„· ˙Â¯È„‰ È¯ÈÈ„Ï Ú‚Â�· Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯·Á È„È·Â „¯˘Ó‰ È„È· , Â·˘ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰˙ Ú·˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏÂ

Ì‰ÈÓÂ˘È¯· ‰Ï‡ ÌÈË¯Ù Â˜„·ÈÈ . 

 ציי� המשרד כי נוכח הביקורת הוחלט כי מאמצע 2010ובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר בתש
 .  לא יידרשו מבקשי הסיוע להמציא אישורי� על החזרת דירות בשיכו� הציבורי2010דצמבר 

˙ Â Î �  Ï Ú  ¯ Â ˘ È ‡  ˙ ‡ ˆ Ó המשרד דורש ממבקש סיוע שהוכר על ידי ,  על פי הנוהל:‰
יש לציי� .  ויותר להמציא מדי שנה בשנה אישור על נכותו75% המוסד לביטוח לאומי כנכה בשיעור

והצור+ להמציא את האישור על הנכות מחייב את , כי בדר+ כלל נכות בשיעור כזה אינה חולפת
 . הנכה לבצע פעולות שמכבידות עליו שלא לצור+

ביטוח  הודיע המשרד כי הוא פועל לקבל מהמוסד ל2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
כ+ שהמבקש לא יתבקש עוד להגיע בכל שנה אל סני, , לאומי מידע עדכני באופ� ממוחשב ושוט,

 . החברה כמה פעמי� אלא פע� אחת בלבד

˜ � · ‰ Ó  · ˘ Â  ¯ · Â Ú  È Ò È Ù „ ˙  ˙ ‡ ˆ Ó  הוציא המשרד חוזר שעל פיו 2008באפריל  :‰
ימציאו מהבנק , עבמועד חידוש הבקשה לסיו, הוא דורש ממבקשי� העובדי� לפרנסת� כי בכל שנה

; שבו מנוהל חשבונ� תדפיסי חשבו� עובר ושב לששת החודשי� שקדמו למועד הגשת הבקשה
יצוי� שבגי� פעולה זו הבנק מחייב . מטרת הדרישה היא לגלות א� יש למבקש עוד מקורות הכנסה

ואילו עבור שלושה תדפיסי� חודשיי� התשלו� הוא (את המבקש בעמלה של כמה עשרות שקלי� 
 . והוצאה כספית זו מכבידה עליה, מדובר באוכלוסייה דלת אמצעי�, כאמור). מליס

 החל 2010נוכח הביקורת הודיע המשרד בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מתחילת דצמבר 
לדרוש ממבקשי הסיוע להמציא תדפיסי חשבו� עובר ושב רק לארבעת החודשי� שקדמו למועד 

 . הגשת בקשת�

˘  ¯ Â ˙ È Â  · ˙ Î  ˙ ‡ ˆ Ó ‰ Ï Ú  ˙ Ù ˙ Â ˘ Ó  ˙ ¯ Â Ó ˘ Ó  È Ï Ú ·  Ì È ˘ Â ¯ ‚  Ï
Ì ‰ È „ Ï È: זוג גרושי� בעלי משמורת משותפת על �כאשר מדובר בבני, על פי נוהל חסרי דירה

הזוג האחר ידועה �כדי להבטיח כי לב�. הזוג יוכל לקבל סיוע בגי� הילדי��רק אחד מבני, ילדיה�
עלה כי א, על פי . כתב ויתורהזוג המוותר על סיוע בגי� הילדי� לחתו� על �נדרש ב�, עובדה זו

זוג שהמשמורת על ילדיה� אינה �המשרד דורש כתב ויתור ג� מבני, שהנוהל אינו קובע זאת
 .משותפת לשניה� אלא כזאת שניתנה רק לאחד מה�
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הזוג �ב�. הזוג כלפי משנהו�יצוי� כי דרישה זו יש בכוחה לשמש אמצעי סחיטה של אחד מבני
ובכ+ לפגוע , ו עלול לסרב או להתמהמה במת� כתב הוויתורשהילדי� אינ� מסורי� למשמרת

 :להל� פרטי� של שני מקרי�. הזוג הזכאי לקבל סיוע�בזכותו של ב�

 צוי� כי האישה בהיריו� מבעלה 2009בהסכ� גירושי� שקיבל תוק, של פסק די� בפברואר  .1
היא הייתה , בלבדמכיוו� שהאישה התקיימה מהבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי . לשעבר

הגישה , לאחר שהגיחה לאוויר העול� בתה הפעוטה, 2009ביולי . זכאית לקבלת סיוע בשכר דירה
, היות שבפסק הדי� האמור לא נדו� עניי� החזקה של הבת.  בקשה לקבל סיוע בשכר דירהההאיש

חת� על מסמ+ הלה . דרש ממנה המחוז להמציא כתב ויתור מבעלה לשעבר, שטר� נולדה אז
יצוי� .  בכמה חודשי�הבשל כ+ התעכב הטיפול בבקשת האיש. לאחר כשבעה חודשי�הוויתור 

, שכ� עובדת מגוריה של הבת הפעוטה ע� אמה, שדרישת המחוז הייתה מיותרת מלכתחילה
דוח מהעובדת , י� מהמוסד לביטוח לאומינתמכה בכל מיני מסמכי� ובה� אישור, המבקשת

 .כל האישורי� הללו היו בתיקה של המבקשת. הסוציאלית וג� דוח חקירה שהזמי� המשרד

 קיבלה אישה משמורת על שני 2009על פי הסכ� פשרה שקיבל תוק, של פסק די� במאי  .2
שה בי� היתר התבקשה האי, כאשר הגיע התיק למחוז כדי שימשי+ לטפל בבקשתה לסיוע. ילדיה

שכ� לשונו הברורה של , מדובר בדרישה מיותרת. להמציא כתב ויתור חתו� על ידי בעלה לשעבר
 קבעו כי הילדי� נמצאו 2009פסק הדי� וג� מסקנות דוח החקירה שהזמי� המשרד בספטמבר 

 .בחזקתה של הא�

ובעי� כי יש  ציי� המשרד כי אכ� נוהלי המשרד ק2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
עוד ציי� המשרד כי . לבקש מגרוש כתב ויתור על סיוע רק כאשר יש משמורת משותפת על ילדי הזוג

הוא מקבל את הערת הביקורת שאי� לבקש זאת כאשר יש פסק די� הקובע בחזקת מי נמצאי� 
 .המשרד הוסי, כי ירענ� את כללי הטיפול במקרי� אלה. הילדי�

˙ Â ¯ Î ˙ ˘ ‰  ¯ ˘ Â Î  È Â ˆ È Ó: נדרש במקרה ששני בני" מיצוי כושר השתכרות", נוהללפי ה�
 יותר (משמעות הדבר היא שלפחות אחד מה� צרי+ להיות מועסק במשרה מלאה . הזוג עובדי�

 ). שעות בחודש�165מ

מדובר כאמור באוכלוסייה ; חלק לא מבוטל מכלל מבקשי הסיוע מתקשה לעמוד בדרישה זו
היא ג� נוטה להיות . וד במשרה מלאה בפרטהמתקשה להשתלב בשוק העבודה בכלל ולעב

 .הראשונה להיפגע מפיטורי� ומצמצומי כוח אד� במקומות עבודה

עמדה זו היא בלתי : " בציינו199413על סוגיה זו כבר עמד מבקר המדינה בדוח שפרס� בשנת 
 שכ� ג� אנשי� בעלי כושר השתכרות לכאורה לא תמיד יכולי� למצות כושר זה בגלל מצב, סבירה

מיצוי כושר  '�ראוי שייבחנו ביסודיות התוצאות של תנאי זה ... התעסוקה במשק או מסיבות אחרות
כדי לתת פתרו� הול� לאות� מבקשי� שאינ� ממצי� את , כפי שהוא מתפרש במשרד', השתכרות

 ."  רצו� לעבודרולאו דווקא בשל חוס, כאמור, כושר השתכרות�

 ציי� המשרד כי עמדת משרד מבקר המדינה שלפיה 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
יש לאשר סיוע ג� למי שאינו ממצה כושר השתכרות באופ� מלא משמעותה ריבוי מספר הזכאי� 

וכי הוא סבור , המשרד טע� כי במציאות של תקציב נתו� יפגע ריבוי זה ברמת הסיוע הניתנת. לסיוע
 להוסי, עליה� עוד קבוצות שאי� ביכולת� שיש להגדיל את היק, הסיוע הנית� לזכאי� וכ�

 או אלה המתקיימי� מהבטחת �75%כושר השתכרות� פחות מ�כגו� אלה ששיעור אי, להשתכר
 .�55הכנסה וגיל� נמו+ מ

__________________ 

 .156' עמ, "היבטי� של מת$ סיוע לאוכלוסיה נזקקת"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„44) 1994 , מבקר המדינה  13
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˘È¯„‰"˙Â¯Î˙˘‰ ¯˘ÂÎ ÈÂˆÈÓ " ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ‰ÏÂÏÚ
ÚÂÈÒÏ ˙ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ˙Â‡ÎÊ ˙ÏÚ· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÚÂ‚ÙÏ ;Â„Ó ‰˘ÂÚ ÌÚÙ ‡Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·

˙ÈÏÎÏÎ ˙Â‡ÓˆÚÏ ˙‡ˆÏ ıÓ‡Ó , ÌÈÏÈ·‚Ó ˜˘Ó· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ·ˆÓÂ ˙ÂÈ˘È‡‰ ‰È˙Â·ÈÒ� ÌÏÂ‡Â
˙Â¯Î˙˘‰‰ ¯˘ÂÎ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ . ÔÈÈ�Ó· ‰Ê ÏÂ˜È˘ ‡È·È „¯˘Ó‰˘ ÔÎ ÏÚ ·Â˘Á

ÚÂÈÒÏ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ,·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰· ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï. 

 

 ניות בטיפול בבקשותתקלות טכ

¯ Â ˆ Ï  ‡ Ï ˘  Ì È ˜ È ˙  ˙ ¯ Ê Á  התיקי� שנבדקו נמצאו שמונה מקרי� שבה� החזירו �94 ב:+‰
בשל כ+ . המחוזות את התיקי� לחברות בלי סיבה מוצדקת ומתו+ טעות בשיקול הדעת של העובדי�

 :להל� דוגמה. חל עיכוב של שבוע עד חודשיי� בטיפול בתיקי�

ובה עלה , באפריל אותה שנה נעשתה חקירה. בקשה להמש+ קבלת סיוע הגיש מבקש 2010במרס 
הגליל של המחוז .לסיוע שקיבל בעבר, על פי הנוהל, ולכ� אינו זכאי, כי המבקש גר ע� אמו בדירתה

. החזיר את התיק לחברה וביקש ממנה לדרוש את כספי הסיוע שניתנו למבקש שלא כדי�המשרד 
 החזיר 2010בחודש מאי . ענה שפעולה זו אינה בסמכותההחברה החזירה את התיק למחוז בט

המחוז את התיק לחברה בשנית וציי� שעל החברה לרשו� הערת אזהרה למניעת סיוע בעתיד 
החברה החזירה את התיק למחוז וציינה כי . ולדרוש מהמבקש את כספי הסיוע שניתנו לו שלא כדי�
 . תיק כבר בחודש אפריל אותה שנההיחידה המנפיקה תעודות זכאות רשמה הערת אזהרה ב

 . החברה אכ� אינה רשאית לדרוש השבת כספי� ממבקשי�, יצוי� שעל פי הנוהל

בשל הטעויות שעשה המחוז אר+ הטיפול בבקשה . המבקש הגיש ערעור על תוצאות החקירה
 . כחודשיי�

‰ È Â ‚ ˘  ˙ · Â ˙ Î Ï  Ì È · ˙ Î Ó  ˙ È È � Ù  הבקשות שנבדקו באקראי נמצא �64בשתיי� מ :‰
,  גוש ד� של המשרד שלח למבקשי� מכתבי� שבה� דרש מה� להשלי� מסמכי� חסרי�שמחוז

במקרה אחר שלח מחוז גוש ד� חוקרי� . אול� הכתובות שאליה� נשלחו המכתבי� היו שגויות
. בשלושת המקרי� האלה נמצאו בתיקי המבקשי� הכתובות העדכניות. לכתובת שאינה עדכנית

 :להל� דוגמה

באוגוסט אותה .  בקשה לסיוע2009ת של חמש נפשות מחולו� הגישה ביולי הורי�א� במשפחה חד
לאחר כשמונה , 2010רק באפריל . שנה העבירה החברה את התיק למחוז גוש ד� להמש+ טיפול

מהנתוני� בתיק המבקשת . שלח המחוז את הבקשה לאישור הוועדה המוסמכת לאשר סיוע, חודשי�
 מהמבקשת להמציא מהבנק דפי חשבו� לששת החודשי�  דרש המחוז2009עולה שכבר באוגוסט 

 שוב פנה המחוז למבקשת 2009בדצמבר . אול� היא לא המציאה אות�, שקדמו למועד הבקשה
בבדיקה התברר שהמחוז שלח את המכתבי� לכתובת . ודרש כי תמציא אישורי הכנסה עדכניי�

. בו צוינה כתובתה העדכניתוזאת א, על פי שבתיקה של המבקשת נמצא חוזה שכירות ש, שגויה
 .בי� היתר בשל טעויות המחוז, הטיפול בתיק אר+ כשמונה חודשי�

 

✯ 
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 חת� ע� חברת ִמחשוב 2008 ציי� המשרד כי בשנת 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
וזאת כדי לייעל את התהליכי� הכרוכי� במת� , חדשה על הסכ� לניהול תכניות הסיוע בדיור

החליט המשרד לתת , 14היות שמדובר במערכת מורכבת שפיתוחה דורש זמ� רב. הסיועהשירות ו
 המקרי� נשואי 8,800עדיפות לפיתוח מנגנוני� התומכי� בהליכי הטיפול במקרי� שבה� כלולי� 

 .דוח הביקורת הנוכחית

 

 יישובי הסיוע במגזר הערבי

שיבטיח " שוק שכירות"בו מתקיי� סיוע בשכר דירה יינת� רק במקו� ש, על פי כללי� שקבע המשרד
 . ושכר הדירה נקבע לפי ביקוש והיצע, כי יש שכירות אִמתית בי� משכיר מרצו� ובי� שוכר מרצו�

 נגד שר הבינוי והשיכו� ובה דרישה לתיקו� נוהל המשרד 015 עתירה" הוגשה לבג1999בשנת  .1
העותרי� טענו בי� היתר . 16עדבדבר מת� סיוע בתשלו� שכר דירה לזכאי� שהיה בתוק, באותו המו
וכי מ� הדי� להוסי, , מיעוטי��כי הנוהל פוגע בעקרו� השוויו� ובזכות� לדיור של זכאי� שה� בני

לרשימת היישובי� שתושביה� זכאי� לקבל מ� המדינה סיוע בשכר דירה ג� קבוצת יישובי� 
 . יישובי� שעד אותה העת לא נכללו בה, שבעיקר� ה� יישובי מיעוטי�

 הנוהל �להל� ג� (מדינה מסרה באותו הלי+ כי הוחלט לקבוע נוהל חדש למת� סיוע בשכר דירה ה
ביישובי� שאינ� ערי� . בכל הערי� בישראל יינת� סיוע בשכר דירה, על פי הנוהל החדש; )החדש

ואשר יש בה� יותר מאל, תושבי� יינת� סיוע א� יתברר כי משקי בית השוכרי� דירות ממשכיר 
 משקי 30ובלבד שביישוב יש לפחות ,  לפחות חמישה אחוזי� מכלל משקי הבית ביישובפרטי ה�

 .בית ששכרו דירה ממשכיר פרטי

ואילו עמדת המדינה הייתה כי הנוהל החדש , העותרי� גרסו כי הפעלת הנוהל החדש תיצור הפליה
 יוכלו לבחו� את 0 קבע כי מ� הראוי שהעותרי� יקציבו לעצמ� פרק זמ� שבו"בג. שוויוני ומידתי

תהיה פתוחה בפניה� הדר+ לשוב , א� תימצא לה� עילה, ולאחריו, תוצאות הפעלת הנוהל החדש
0 כי על המדינה לקיי� מעקב אחר אופ� יישו� הנוהל ולצבור "עוד קבע בג. ולפנות לבית המשפט

 .17נתוני� שיאפשרו לעמוד על השלכותיו

 �656 הסיוע בשכר דירה ב2002טל בשנת נוכח אמות המידה שקבע המשרד בנוהל החדש בו
והתווספו לרשימת היישובי� הזכאי� לקבל סיוע בשכר דירה ארבעה יישובי , יישובי� יהודיי�

  ).ראמה וכפר יאסי,, עילבו�, כפר כמא(מיעוטי� 

, קפו במועד סיו� הביקורתושעמד בת, בנוהל זה.  עדכ� המשרד את הנוהל החדש2005ביוני  .2
הנוהל קבע כי .  בנוגע להכללת יישובי� ברשימה2002ות המידה שקבע במאי הוא חזר על אמ

הנתוני� על מספר משקי בית ביישוב ששכרו בו דירות ייקבעו על פי מפקד האוכלוסי� האחרו� 
 .שנעשה

אשר למפקדי האוכלוסי� שנעשו באר0 יצוי� שהנתוני� האחרוני� שראו אור עד מועד הביקורת ה� 
מאז ועד מועד הביקורת גדלה האוכלוסייה . 1995וכלוסי� שנעשה בשנת נתוניו של מפקד הא

ויש בה� כאלה שעוני� על התנאי� הדרושי� להכללת� ברשימה ויכולי� , ביישובי� במגזר הערבי
אול� המשרד לא , )דבוריה וכפר מנדא, קרע, ריינה, אכסל, למשל היישובי� יפיע(היו להיכלל בה 

 . פעל להכללת� ברשימה

__________________ 

 .2011צפי המשרד הוא שפיתוח המערכת יסתיי� במחצית השנייה של   14
 ).תקדי$(˘¯ ‰·Ï·˘Á‡Â È '� ' ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È 2101/99* "בג  15

 .1.9.97!מ) 08/04" (השתתפות בתשלו� שכר דירה"נוהל   16

 .העתירה נדחתה, בכפו) להערה זו  17



 ב61דוח שנתי  704

 הודיע המשרד כי הלשכה המרכזית 2010בה למשרד מבקר המדינה מסו, דצמבר בתשו
וע� קבלת הנתוני� יעדכ� המשרד , 2009לסטטיסטיקה מסיימת לסכ� את נתוני מפקד האוכלוסי� 

  .את רשימת יישובי הסיוע בשכר דירה

 ÌÈÈ�Î„Ú‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙�˘· ‰˘Ú�˘ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ „˜ÙÓ Ï˘2009 , ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÈ�Î„Ú ÌÈ�Â˙�· ¯ÊÚ� eÏ ·ËÂÓÂ

ÌÈ¯Á‡ ,ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÓ Ï˘ÓÏ , ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÒÈ�Î‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î
ÚÂÈÒÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï. 

 

 

 סיכו�

‰ÁÂÂ¯‰Â ‰¯·Á‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È·‰ „¯˘ÓÏ .˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â� ‡Â‰ ˙¯ÈˆÈÏ 
ÌÈÓÏÂ‰ ¯ÂÈ„ ˙Â�Â¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ‡�˙ ,¯È·Ò ¯ÈÁÓ· , ·‚‡ ˙‡ÊÂ
‰�È„Ó‰Ó ÚÂÈÒÏ ˙Â˜Â˜Ê‰ ˙Â˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜· ˙Â„˜Ó˙‰ . ˙ÂÈ¯Á‡ ˘ÓÓÓ „¯˘Ó‰

ÂÊ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÍÎÏ È‡ÎÊ ‡ˆÓ�˘ ÈÓÏ ‰¯È„ ¯Î˘· ÚÂÈÒ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· . ¯Î˘· ÚÂÈÒ‰
ÏÂ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ Ô˙È� ‰¯È„„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„ÈÁÈ . 

ÍÂ¯‡Â Ï·¯ÂÒÓ Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘ ˙Â˘˜· ˘È˘ ‰ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·Ó ,
˙¯˙ÂÈÓ ‰ÈË¯˜Â¯ÂÈ·· ÔÈÈÙ‡˙Ó ‡Â‰Â . ÌÚËÓ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯·Á ÏÂÙÈË· Ô‰˘ ˙Â˘˜·· ¯·Â„Ó

 „¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ È„È· ÏÂÙÈË Í˘Ó‰Ï Ô¯È·Ú‰Ï Í¯Âˆ ˘È˘Â „¯˘Ó‰ÂÈ˙Â„ÈÁÈÂ . ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙·
2010Î ÂÈ‰ -8,800‰Ï‡Î ˙Â˘˜·  . Ï˘ ‰˜È„·94 ˙ÂÊÂÁÓÏ ¯·ÚÂ‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ˜È˙‰Ó 

 „¯˘Ó‰ÂÈ˙Â„ÈÁÈÂ Ë¯˜Â¯ÂÈ· ÍÈÏ‰˙ ‰Ù˘Á ¯ÂÓ‡ÎÈ Í˘Ó Ï˘ ˙¯˙ÂÈÓ ˙ÂÎ¯‡˙‰Ï Ì¯‚˘ 
ÌÈ˘˜·Ó‰ ÏÚ „È·Î‰Â ˙Â˘˜·‰ ·Â¯· ÏÂÙÈË‰ . ¯·Â„Ó Ì�Ó‡"˜¯ " ÏÏÎÓ ÔË˜ ˜ÏÁ·

„¯˘ÓÏ Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰ ,˜·Ó ÈÙÏ‡ ‰�ÂÓ ‰Ê ˜ÏÁ ÌÏÂ‡ÌÈ˘ . ÏÎ È¯ÂÁ‡Ó˘ ¯ÂÎÊÏ ˘È
ÚÓ˘� Â�È‡ ÂÏÂ˜˘ Á¯Ê‡ ÔÈ˙ÓÓ ÚÂÈÒÏ ‰˘˜· ,˙ÂÏ„ ÂÈ˙ÂÏÂÎÈ˘ , ‡Â‰ ‰�È„Ó‰Ó ÚÂÈÒ‰Â

Â˙ÂÂ˜˙. 

 ‰ˆÂ·˜· ÌÈÏÏÎ� ¯˘‡ ÚÂÈÒ‰ È˘˜·Ó· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Á˙�Ï ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÂÊ .˙ÂˆÂÁ� Ô�È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ¯·Â„Ó ÌÚÙ ‡Ï˘ ÍÎ· ¯ÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ , ˙Â„È·ÎÓ ˙Â˘È¯„·

Ë·Â˙ÂÈÂÚ .ÏÈÚÈ ÍÈÏ‰˙ ÁÈË·È˘ ‰„Â·Ú Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ· : ‰Ó ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ
ÌÈˆÂÁ�‰ ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ Ì‰ , ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰ ÈÓÂ ‰ÏÂÚÙ ÏÎÏ ÌÈ˘¯„�‰ ÔÓÊ‰ È�˜˙ Ì‰ ‰Ó

˙Â˘˜·· ÏÙËÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ . ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
˘Ó‰ ¯Â˘È‡Ï ˙Â˘˜· ¯È·Ú‰Ï Í¯Âˆ· ËÈÚÓ‰ÏÂ„¯ . ˙‡ ÍÈ¯„È „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ï ‰˘ÚÈÈ ¯·„‰

˙Â¯·Á‰ È„·ÂÚ ,‰Ê ‡˘Â�· Ô‰· ‰˘Ú�‰ ÏÚ Á˜ÙÈÂ ·˙Î· ˙ÂÈÁ�‰ ‡ÈˆÂÈ , ¯ÂÓ‡ ‡Â‰˘ ÈÙÎ
Ô˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯˙È ÏÎ ÏÚ Á˜ÙÏ . ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜È ÍÈÏ‰˙‰ ÏÂÚÈÈ

˙Â˘˜·· ,¯˙ÂÈ ·ÂË ˙Â¯È˘Ï ÂÎÊÈ ÌÈ˘˜·Ó‰Â. 

˘· ÚÂÈÒ‰ ‰·Â‚ ˙‡ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ Ì‚ ·Â˘Á ÏÂÓ Ï‡ ÌÈ‡ÎÊÏ ˜È�ÚÓ ‡Â‰˘ ‰¯È„ ¯Î
ÈÏ‡È¯‰ ÂÎ¯Ú· ‰˜ÈÁ˘‰ ,È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ˙Â¯ÈÎ˘‰ È¯ÈÁÓ· ˙¯ÎÈ�‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ÁÎÂ� ˙‡ÊÂ . ÏÚ

 ˙Ú‚ÂÙ ÌÈ‡ÎÊÏ ‰¯È„‰ ¯Î˘· ‰�È„Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ‰·Â‚· ‰˜ÈÁ˘‰˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï „¯˘Ó‰
ÌÈ·‡˘Ó ˙Ï„Â ‰˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· , ˘¯„�‰ ‰¯È„‰ ¯Î˘ ÔÈ·˘ ˘¯Ù‰‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ‰˘˜˙Ó˘

ÔÈ·Â‰�È„Ó‰Ó ‰Ï Ô˙È�˘ ÚÂÈÒ‰  . 
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 ‰ÓÎÏ Ú‚Â�· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È·‰ „¯˘Ó ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯Ú‰ ÁÎÂ�
 ˙ÂÏÂÚÙ Ë˜Â� ‡Â‰ ÈÎÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÓÚ ˙‡ Ï·˜Ó ‡Â‰ ÈÎ ÁÂ„·˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ÓÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó

Ì˙ÂÏÚÈÈ˙‰ÏÂ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ÈÂ�È˘Ï , ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰Ï Ú‚Â�· ˙Â·¯Ï
ÏÂÙÈË‰˙Â¯·Á‰ Ï˘  . „¯˘Ó‰ Úˆ·È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÍÈ˘ÓÈ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï. 

 



 


