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המשרד לקליטת העלייה

פעולות הביקורת
נבדקו ההתקשרויות החוזיות בי המשרד לקליטת העלייה לבי יזמי לצור
שכירת מקבצי דיור לאכלוס עולי קשישי ומרכזי קליטה ,לרבות התשלומי
בגינ והתפוסה בה  ,וכ תשלומי מס הבולי ששילמו היזמי עבור חוזי
אלה .הבדיקה נעשתה באג הדיור במשרד הקליטה ,בעמידר ובהנהלת אג
המכס ומע"מ .בדיקות משלימות נעשו בלשכות המחוזיות של המשרד לקליטת
העלייה ,במשרד האוצר ,במשרד הבינוי והשיכו וכ באג שומת מקרקעי
במשרד המשפטי .

הדיור לעולי

מקבצי דיור ומרכזי קליטה

תקציר
המשרד לקליטת עלייה )להל משרד הקליטה( מטפל ,בי היתר ,במת פתרונות
דיור לעולי  ,בעיקר במקבצי דיור 1ובמרכזי קליטה .את מקבצי הדיור מאכלסי
בעיקר עולי קשישי  ,ואילו את מרכזי הקליטה מאכלסי עולי יוצאי אתיופיה.
ההוצאות על מקבצי דיור ומרכזי קליטה לשנת  2008הסתכמו בכ  371מיליו ש"ח,
ששיעור כ  30%מתקציב משרד הקליטה לאותה שנה.
משנת  1996שוכר משרד הקליטה מקבצי דיור מיזמי פרטיי  .ההתקשרות ע בעלי
היזמי ( נעשית באמצעות "עמידר החברה הלאומית לשיכו
המקבצי )להל
עמידר( המשמשת כשלוחתו של משרד הקליטה ,והיא
בישראל בע"מ" )להל
החתומה על "חוזה מקבצי דירות )מת שרותי דיור(" )להל החוזה(.
נושא הדיור לעולי מטופל במשרד הקליטה באג( בכיר לדיור )להל אג( הדיור(,
שאותו מנהל מר חביב קצב )להל מנהל אג( הדיור( ,בתיאו ע משרד האוצר וע
משרד הבינוי והשיכו )להל משרד השיכו (.

__________________

1

על פי ההגדרה של משרד הקליטה' ,מקב דיור' הוא מבנה ובו יחידות דיור ,שבה לפחות חדר אחד,
מטבחו ושירותי  .בשנות התשעי של המאה העשרי נקבע כי בכל מקב ייבנו לפחות  20יחידות
דיור ,ובשנת  2000נקבע כי בכל מקב ייבנו לפחות  80יחידות דיור של חדר או שניי .
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פעולות הביקורת
בחודשי פברואר ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי את
ההתקשרויות החוזיות שהיו למשרד הקליטה ע יזמי לצור שכירת מקבצי דיור
ומרכזי קליטה ,לרבות התשלומי בגינ והתפוסה בה  ,וכ את תשלומי מס הבולי
ששילמו היזמי עבור חוזי אלה .הבדיקה נעשתה באג! הדיור במשרד הקליטה,
בעמידר ובהנהלת אג! המכס והמע"מ .בדיקות משלימות נעשו בלשכות המחוזיות של
משרד הקליטה ,במשרד האוצר ,במשרד השיכו וכ באג! שומת מקרקעי במשרד
המשפטי  .דוח קוד של מבקר המדינה בנושא זה פורס בשנת  1999במסגרת דוח
על עמידר "סדרי שכירה של מקבצי דירות".2

עיקרי הממצאי
משרד מבקר המדינה מצא ליקויי בתהלי ההתקשרות ע היזמי בשלב החתימה
על החוזי ובשלב מימוש החוזי  ,שבעטיי הפסידו משרד הקליטה ואוצר המדינה
עשרות מיליוני שקלי  ,כמפורט להל :
לתקופה בלתי מסוימת וחוזה לשכירת מלו
 .1ח ו ז י
ב י ר ו ש ל י  :נמצאו שלושה חוזי לשכירת בתי מלו באזור המרכז ,שנחתמו
בתחילת שנות התשעי של המאה העשרי ותוקפ הואר בשנת  1995ל"תקופה
בלתי מסוימת" .במועד הביקורת ,יותר מ  13שני לאחר מועד הארכת תוק!
ההסכמי  ,החוזי עדיי בתוק! א! שלא נבחנה כדאיות הכלכלית; א! שדמי
השכירות של מקב) דיור בירושלי היו גבוהי בהרבה מהעלות של יחידת דיור
במקבצי אחרי ששוכר משרד הקליטה בירושלי  ,לא פעלו משרד הקליטה ומשרד
האוצר בשני  2008 2002למציאת חלופה למקב) זה.
ב ל א ח ו ז ה ת ק ! :חוזי ההתקשרות ע
 .2מקבצי דיור המופעלי
היזמי כוללי אופציה להארכת תקופת השכירות באות תנאי  .נמצא כי  22מבי
 51החוזי שנבדקו חודשו באיחור של עד  17חודשי ולמפרע ,וכי תקופות השכירות
שנקבעו בה הוארכו למעשה ללא חוזה וללא אישור מראש מוועדת המכרזי של
משרד הקליטה.
 . 3ת ב י ע ת פ י צ ו י ב ג י א י ח ו ר ב מ ס י ר ת ה מ ו ש כ ר  :במרבית החוזי
לשכירת מקבצי דיור נקבע כי היז נדרש לשל פיצוי א המקב) יימסר לאכלוס
באיחור .הביקורת העלתה כי לפחות  20מבי  45מקבצי שהתקבלו לאכלוס על ידי
משרד הקליטה בשני  2007 2002נמסרו מאוחר מכפי שנקבע בחוזי  ,וכי מדובר
באיחור של חודשיי עד ארבע שני  .משרד מבקר המדינה בדק שבעה מבי
המקבצי שהתקבלו באיחור והעלה כי א! שבכל שבעת החוזי נכלל סעי! פיצוי
מוסכ  ,בשלושה מקרי לא דרש משרד הקליטה מהיזמי לשל לו פיצוי כלשהו,
וכי בגי האיחור במסירת של יתר המקבצי הוא דרש פיצוי בסכו קט בהרבה
מהסכו המוסכ על פי תנאי החוזה .מהבדיקה עולה שהלי קבלת ההחלטות
__________________

2

מבקר המדינה ,(1999) 49 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .109
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במשרד הקליטה בכל הנוגע לתשלו הפיצויי לא תועד ,ולפיכ לא נית לבדוק את
אופ קבלת ההחלטות בעניי סכומי הפיצויי .
ל ש כ י ר ת מ ק ב צ י ד י ו ר :חוק
בגי חוזי
מס בולי
 .4תשלו
מס הבולי על מסמכי  ,התשכ"א  ,1961חל ,בי השאר ,על החוזי שחתמה עמידר
ע היזמי  .משנת  1990עד סו! שנת  32005חתמה עמידר ע יזמי על חוזי
לשכירת מקבצי דיור בסכו כולל של כארבעה מיליארד ש"ח )סכו נומינלי לא כולל
מע"מ( ,וחובת הביול על פי ההסכמי הוטלה על היזמי  .לפי חישובי משרד מבקר
המדינה ,הפסדה של קופת המדינה בשל מחדלי אג! המכס והמע"מ ומאחר שעמידר
לא נתנה דעתה לעניי זה הסתכ ב  9.5מיליו ש"ח לפחות.
 . 5י ח י ד ו ת ד י ו ר ל א מ א ו כ ל ס ו ת :משרד הקליטה לא תכנ כראוי את אופ
האכלוס של מקבצי הדיור באזורי השוני באופ שהיצע פתרונות הדיור יתאי
לביקוש .ביוני  2008היו  657יחידות דיור פנויות במקבצי דיור בכל רחבי האר) ,ו 449
מה היו פנויות בי חצי שנה ל  18שני  .העלות המצטברת של  449היחידות הפנויות
מיו שהתפנו ועד יוני  2008היא כ  46מיליו ש"ח .התברר כי משרד הקליטה שכר
מקבצי דיור במקומות שבה היצע פתרונות הדיור גדול מהביקוש בקרב העולי
הזכאי לדיור ציבורי ,בייחוד בפריפריה בצפו האר) ובדרומה; ולעומת זאת123 ,
מבי הדירות הפנויות נמצאות באזור המרכז א! שיש באזור זה עוד! ביקוש לדירות
בקרב העולי הזכאי  .למשל ,הועלה שמשרד הקליטה שיל תשלו מלא בעד 134
חדרי מלו בתל אביב ,א! שביוני  2008נמצא כי  46מהחדרי לא היו מאוכלסי מעל
שמונה שני ברציפות.
 . 6מ ר כ ז י ק ל י ט ה :על פי תנאי החוזי לשכירת מרכזי קליטה אמורי היזמי
להקצות למשרד הקליטה שטחי ציבור להפעלת אולמות ,משרדי  ,כיתות וכו',
בהתא לשטח מרכזי הקליטה ולהיק! האוכלוסייה המתגוררת בה  .בדיקת משרד
מבקר המדינה העלתה כי במרכז קליטה אחד ויתר משרד הקליטה על שטחי
ציבוריי שהיזמי היו אמורי להקצות לו ושיל תוספות תשלו בסכו ניכר
למימו חלופות לאות שטחי ציבוריי  .עוד נמצא כי מאחר שהמשרד ויתר על
השטחי הציבוריי כאמור ,הוא נאל) להסב יחידות דיור לשטחי ציבוריי .
במועד הביקורת התגוררו במרכזי קליטה ברחבי האר) כ  750עולי יחידי ; כ 100
מה מתגוררי באחד ממרכזי הקליטה מעל לשנתיי שלא לפי נוהלי משרד
הקליטה .מאחר שעולי יחידי שנקלטו במרכזי הקליטה אינ זכאי למענקי דיור,
אי לה תמרי) לחפש פתרונות דיור מחו) למרכזי הקליטה .השלמה ע המצב
הקיי עלולה לגרו לכ שע הזמ ישמשו מרכזי הקליטה לדיור קבע ולא יוכלו
למלא עוד את הייעוד שלשמו הוקמו טיפול בקליטה הראשונית של העולי .

__________________

3

על פי צו מס הבולי על מסמכי )ביטול תוספת א' לחוק( )תיקו ( ,התשס"ו& ,2005בוטלה החובה
לבייל מסמכי שנחתמו מ& 1.1.06ואיל( .מס הבולי ממשי( לחול על מסמכי שנחתמו לפני תארי(
זה.
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סיכו והמלצות
לדעת משרד מבקר המדינה ,לנוכח הצמצו בהיק! העלייה בתחילת המאה העשרי
ואחת ובהתחשב בשיקולי של היצע לעומת ביקוש ,ראוי שמשרד הקליטה יבצע
הלי של בחינה והערכה מחדש לעניי התקשרויותיו לשכירת מקבצי דיור,
שבמסגרתו ייבדקו עלויותיה של מקבצי הדיור ומידת נחיצות  .הדברי אמורי
בייחוד בחוזי שנחתמו בתחילת שנות התשעי של המאה העשרי לתקופה בלתי
מסוימת ובחוזה לשכירת המלו בירושלי שתוקפו הואר כמה פעמי .
מאחר שנמצא כי במקרי רבי חודשו החוזי באיחור ,על משרד הקליטה בשיתו!
משרד האוצר להיער מראש פרק זמ סביר לפני תו תקופת השכירות של מקבצי
הדיור לבחינת החלופות העומדות בפניה ולפעול באמצעות פרסו מכרז או באמצעות
הגשת בקשה לפטור ממכרז בהתא לתקנות חובת המכרזי ובכפו! לנסיבות
המשתנות.
מ הראוי שמשרד הקליטה ומשרד האוצר ישקלו פתרונות חלופיי למקבצי שדמי
השכירות שלה גבוהי  ,לרבות באמצעות הגדלת התמרי) לעולי שימצאו פתרו
דיור ארו טווח ,שלא במסגרת מקבצי דיור ,על מנת לקצר את תור הממתיני .
האיחורי הניכרי במסירת מקבצי הדיור לאכלוס אפשר שגרמו לכ שעולי
קשישי הזכאי לדיור ציבורי נאלצו להמתי זמ רב יותר לקבלת פתרו דיור באות
מקבצי  .משרד מבקר המדינה העיר למשרד הקליטה כי אמנ הפעלת הסנקציה של
פיצוי מוסכ מושפעת מגורמי והיבטי משפטיי שוני  ,אול מאחר שיש סעי!
כאמור בחוזה ,שומה על משרד הקליטה ,כמי שמופקד על כספי ציבור ,לשקול בכל
מקרה לגופו א יש מקו לעמוד על כ שיקבל את הפיצוי המוסכ  ,ובמקרי
הראויי א! לדרוש תשלו זה .מ הראוי כי הלי זה של המשרד יתבצע באופ סדור
ויתועד כנדרש ,באופ שאפשר יהיה לבצע את הבקרות הדרושות על הליכי אלה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד הקליטה ,בהתייעצות ע משרד האוצר ,לבחו
הצעת תמריצי שיעודדו את העולי היחידי למצוא דיור קבע מחו) למרכזי
הקליטה ובכ לפנות את הדירות במרכזי הקליטה לקליטת עולי שזה מקרוב הגיעו.

♦
מבוא
המשרד לקליטת עלייה )להל משרד הקליטה( מטפל ,בי היתר ,בכל ההיבטי של מת פתרונות
דיור לעולי  .הפתרונות העיקריי שמשרד הקליטה מציע לעולי זכאי חסרי דיור ה דיור ציבורי
במרכזי קליטה 4ובמקבצי דיור .5את מקבצי הדיור מאכלסי בעיקר עולי קשישי ואילו את מרכזי
הקליטה מאכלסי עולי יוצאי אתיופיה .כמו כ מציע משרד הקליטה פתרונות הממומני על ידי
__________________

4
5

במרכזי קליטה ניתני כיו מגורי זמניי לעולי מאתיופיה הנקלטי בה ע הגעת לאר .
על פי ההגדרה של משרד הקליטה' ,מקב דיור' הוא מבנה ובו יחידות דיור .בשנות התשעי של המאה
העשרי נקבע כי בכל מקב ייבנו לפחות  20יחידות דיור ,ובשנת  2000נקבע כי בכל מקב ייבנו
לפחות  80יחידות דיור של חדר או שניי .
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משרד הבינוי והשיכו )להל משרד השיכו ( ביניה דיור ציבורי בהוסטלי  ,6מענקי דיור לעולי
מאתיופיה וסיוע בשכר דירה לזכאי לכ  .הנושא מטופל במשרד הקליטה באג בכיר לדיור )להל
אג הדיור( ,שבניהולו של מר חביב קצב )להל מנהל אג הדיור( ,בתיאו ע משרד האוצר
ומשרד השיכו .
 .1התקציב השוט של משרד הקליטה לשנת  2008הסתכ בכ  1.3מיליארד ש"ח ,וההרשאה
להתחייב הסתכמה בכ  596מיליו ש"ח .התקציב לדיור לשנת  2008עבור מקבצי דיור ומרכזי
קליטה היה כ  30%מהתקציב השוט של משרד הקליטה וכ  70%מסכו ההרשאה להתחייב לשנת
.2008
בטבלה שלהל נתוני על ההוצאות ועל ההרשאות להתחייב למימו הדיור לעולי )במיליוני ש"ח(.
הנתוני מובאי מתקציב משרד הקליטה לתחילת שנת :2008
‰‡ˆÂ‰‰
מקבצי דיור לעולי קשישי
מרכזי קליטה לעולי מאתיופיה
השתתפות משרד הקליטה במימו $התכנית
לשכירות ארוכת טווח המופעלת בשיתו%
משרד השיכו$
רזרבה למימו $התכנית לשכירות ארוכת טווח
רזרבה למימו $מקבצי דיור לקשישי
Î"‰Ò

·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰‰

293
78

123
193

18
4
#

#
#
111

393

427

מהטבלה עולה כי היק ההוצאה על מקבצי דיור ומרכזי קליטה הוא כ  371מיליו ש"ח ,וכי שיעורו
 94%מהתקציב לדיור.
 .2בגל העלייה הגדול בשני  2000 1989עלו לאר .כמיליו עולי  .לסיוע בדיור ללא הגבלת
זמ זכאי ככלל עולי שעלו לאר .לאחר  31.8.89המוגדרי "עולי קשישי " ,7אשר מתקיימי
מקצבת זקנה ומהשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או מקצבת נכות ממשרד האוצר .בשל כ
גדל בכל שנה מספר העולי הקשישי הזכאי לפתרונות דיור ציבורי ,ללא קשר למספר העולי
הקשישי המגיעי לאר .בכל שנה .על פי נוהלי משרד הקליטה ,הזכות לדיור ציבורי ,8ובכלל זה
מגורי במקבצי דיור ,מוקנית לעולי עד יו פטירת או עד יו עזיבת את מקבצי הדיור מרצונ
או עד מועד העברת למוסד סיעודי על חשבו המדינה .בשנת  2007נית סיוע בשכר דירה
לכ  60,000יחידות משפחתיות.
 .3משנת  1996שוכר משרד הקליטה מקבצי דיור .ההתקשרות ע בעלי המקבצי )להל
היזמי ( מתבצעת באמצעות "עמידר החברה הלאומית לשיכו בישראל בע"מ" )להל עמידר(,
__________________

6
7

8

"הוסטל" הוא מבנה ובו יחידות דיור לקשישי חסרי דיור ,המוק במימו $משרד השיכו .$רוב דיירי
ההוסטלי ה עולי חדשי .
"עולה קשיש"  #עולה העומד באחת מאמות המידה שלפיה $המוסד לביטוח לאומי מגדיר 'קשיש' :גבר
שגילו מעל  65שני ; אישה שגילה מעל  60שני ; בני זוג נשואי שלפחות אחד מה עומד באמות
המידה שלפיה $מוגדר 'קשיש' וגילו של ב $הזוג השני הוא מעל  55לאישה ומעל  60לגבר ובלבד שהוא
מקבל קצבת זקנה ושניה כזוג מקבלי השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי )על פי חוק הבטחת
הכנסה( וברשות תעודת זכאות כזוג קשישי .
דיור בסבסוד המדינה או על חשבונה.

דוח שנתי 59ב

884

המשמשת כשלוחה וזרוע ארוכה של משרד הקליטה ,והיא החתומה בש משרד הקליטה על "חוזה
מקבצי דירות )מת שרותי דיור(" )להל החוזה(.
בשנת  2008הפעיל משרד הקליטה באמצעות עמידר  74מקבצי דיור ובה כ  11,000יחידות דיור .כמו
כ הפעיל המשרד  22מרכזי קליטה ,ארבעה מה באמצעות עמידר והיתר באמצעות "הסוכנות
היהודית לאר .ישראל" )להל הסוכנות( .משרד הקליטה משל דמי שכירות עבור  12מרכזי קליטה.
בחודשי פברואר ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את ההתקשרויות החוזיות
שהיו למשרד הקליטה ע יזמי לצור שכירת מקבצי דיור ומרכזי קליטה ,את התפוסה בה וכ את
נושא תשלומי מס הבולי ששילמו היזמי עבור חוזי אלה .הבדיקה נעשתה באג הדיור במשרד
הקליטה ,בעמידר ובהנהלת אג המכס והמע"מ )להל אג המכס( .בדיקות משלימות נעשו בלשכות
המחוזיות של משרד הקליטה ,במקבצי דיור ובמרכזי קליטה ,במשרד האוצר ,במשרד השיכו וכ
באג שומת מקרקעי במשרד המשפטי )להל השמאי הממשלתי( .דוח קוד של מבקר המדינה
בנושא זה פורס בשנת  1999במסגרת דוח על עמידר "סדרי שכירה של מקבצי דירות".9

התקשרויות לשכירת מקבצי דיור
 .1בתחילת שנות התשעי של המאה העשרי התקשר משרד הקליטה ע עמידר כדי שהיא
תאתר עבורו מקבצי דירות ,תתקשר ע היזמי ותפקח על ההפעלה .משנת  1998ואיל מפרס
משרד הקליטה מכרזי פומביי לאיתור מקבצי דיור ,ועמידר ממשיכה לבצע את ההתקשרות ע
היזמי ואת הפיקוח על הפעלת המקבצי  .על פי החוזה ,היז מתחייב לספק שירותי ניהול
ותחזוקה ונושא בהוצאות על ניקיו  ,חשמל ומי בשטחי הציבוריי .
עד שנת  2000היו ההתקשרויות ע יזמי לחמש שני  ,ע אופציה להארי את תקופת החוזה
בחמש שני  ,למעט שלושה חוזי לשכירת בתי מלו שנחתמו בשנת  1995לתקופה "בלתי
מסוימת" אשר משמשי עד היו כמקבצי דיור )ראו להל ( .משנת  2000נחתמו חוזי לתקופת
שכירות של עשר שני  ,ונקבע בה בי היתר כי משרד הקליטה רשאי להארי את תקופת השכירות
בחמש שני באות תנאי .
 .2בינואר  2000מינתה השרה לקליטת עלייה דאז ,פרופ' יולי תמיר ,את "הוועדה לפתרונות דיור
ציבורי לזכאי משרד הקליטה" )להל "הוועדה לפתרונות דיור"( לש בחינה מחדש של שיטת
פתרונות הדיור הציבורי המוצעי לעולי הזכאי לדיור .הוועדה הגישה את המלצותיה לשרה
ביולי  .2000להל עיקרי המלצותיה) :א( תמוי מחדש רשימת הזכאי לדיור ציבורי בעיקר כדי
לגרוע מהרשימה עולי שנמצא עבור פתרו דיור סביר; )ב( יבוצע שינוי במכרזי הממשלה
לשכירת מקבצי דיור ,והשינוי העיקרי יהיה הארכת תקופת השכירות לעשר שני ; )ג( יוגמשו
פתרונות הדיור לעולי הזכאי על ידי יצירת שכר דירה דיפרנציאלי על בסיס עלות משתנה לפי סוג
הפתרונות המוצעי ומקומ הגיאוגרפי ,כדי ליצור מנגנו מחירי שיאפשר לבצע ויסות בי
הביקוש וההיצע לדירות במרכז האר .ובי הביקוש וההיצע בפריפריה; )ד( יינת לעולי עידוד
לשכור דירות בשוק הפרטי לפרק זמ ארו ככל האפשר; )ה( יקודמו פתרונות דיור בשיטת
) BOT (Build, Operate, Transferובשיטת  .PFI (Private Financial Initiative)10יש לציי כי
__________________

9
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מבקר המדינה ,(1999) 49 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .109
מדובר בשיטות שיתו %הפעולה העיקריות בי $המגזר הציבורי למגזר הפרטי ,שבמסגרת $הסקטור
הפרטי מתכנ ,$מממ ,$בונה ומפעיל נכס ציבורי למש /תקופת זיכיו $ובסופה הנכס חוזר לידי המדינה.
ההבדל בי $השניי הוא שבפרויקט  BOTנגבי דמי השימוש מהצרכ $הסופי ,ואילו בפרויקט PFI
המגזר הציבורי הוא שמשל על השירותי המסופקי  ,בהתא להיקפ .
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הוועדה הביעה את הערכתה לאופ שבו טיפלה הממשלה בבעיית הדיור של העולי  ,וכי לא היו
בקרב העולי חסרי בית.
בעקבות המלצת הוועדה לפתרונות דיור מפעילי משנת  2001משרד הקליטה ומשרד השיכו
בתיאו ע משרד האוצר תכנית ל"שכירות ארוכת טווח" .מטרת התכנית היא יצירת מסלול סיוע
נוס לעולי קשישי הזקוקי לפתרו דיור ,ואת הדירות שוכרי העולי בשוק הפרטי בעצמ
וללא מעורבות המדינה .על פי תנאי התכנית עולי השוכרי דירה לפרק זמ של חמש שני לפחות
באחד היישובי שקבע משרד הקליטה זכאי לתוספת סיוע בסכו של  400 150ש"ח ,לפי היישוב
שבו שוכנת הדירה .תוספת הסיוע ניתנת נוס על הסיוע הבסיסי בשכר דירה .במועד הביקורת סכו
הסיוע החודשי בשכר דירה למקבלי קצבת זקנה הזכאי להשלמת הכנסה היה בי  661ש"ח לקשיש
יחיד המתגורר ע משפחה ל  1,004ש"ח לזוג קשישי  .עולי הבוחרי במסלול סיוע זה נגרעי
מתור הממתיני למקבצי דיור.
בתשובתו של משרד הקליטה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2008נאמר כי התכנית לשכירות
ארוכת טווח כללה בראשית דרכה ,בשנת  ,2001תוספת חודשית ניכרת בסיוע בשכר דירה לעולי
הקשישי  ,ובשל תוספת זו הצטרפו לתכנית עד שנת  2003כ  3,200עולי קשישי  .בשנת 2006
הוקטנה התוספת באופ ניכר ,ובעקבות זאת נחלה התכנית כישלו באותה שנה הצטרפו לתכנית
כ  450קשישי בלבד.
˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙ Ó ÏÚ ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ÌÏÂ‰ ¯ÂÈ„ ˙¯ÈÎ˘ „„ÂÚÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ˆÈÏÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
¯˘ÂÙ˜È‰˘ ‰ÏÂÚ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ó .È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„Ï ÌÈ È˙ÓÓ‰ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÓÈ
˜Â˘· ¯ÂÒÁÓ‰Â ,ÏÚÂÙ· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚÏ ÒÁÈ· ,ÌÈÏÂÚÏ Ô˙È ˘ ÈÙÒÎ‰ ÚÂÈÒ‰ Ï˘ ÔË˜‰
È„Î ÌÂÈÎ ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰· ÔÈ‡ ÔÎÏ .‰¯È„ ¯ÂÎ˘Ï ÌÈÏÂÚÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È‡ ‰¯Î˘‰Ï ˙Â¯È„‰
,¯ÂÈ„ Èˆ·˜ÓÏ ÌÈ È˙ÓÓ‰ ÌÏÏÎ·Â È¯Â·Èˆ ¯ÂÈ„Ï ÌÈ È˙ÓÓÏ Û˜È‰-·Á¯ ¯ÂÈ„ ÔÂ¯˙Ù ˜ÙÒÏ
.ÌÈ ˘‰ ÌÚ ÌˆÓËˆÓ Â È‡ ¯ÂÈ„‰ Èˆ·˜ÓÏ ÌÈ È˙ÓÓ‰ ¯Â˙ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÍÎ Ï˘·Â

חוזי לתקופה בלתי מסוימת
בתחילת שנות התשעי של המאה העשרי  ,ע הגעת גלי העלייה הגדולי  ,שכר משרד הקליטה
כמאה בתי מלו ברחבי האר ,.על מנת לספק לעולי "שירותי דיור זמני" ולהקל את התארגנות
בימיה הראשוני באר ..ברבות השני ולנוכח הקטנת היק העלייה הפסיק משרד הקליטה עד
שנת  1995את ההתקשרות ע רוב בתי המלו  ,פרט לארבעה בתל אביב ,בבני ברק ,בנתניה
ובירושלי  .את בתי המלו בבני ברק ,בנתניה ובירושלי הסב משרד הקליטה למקבצי דיור
לקשישי  ,ואילו המלו בתל אביב משמש בחלקו כמקב .דיור ובחלקו כמלו המעניק שירותי דיור
זמני לעולי  11בימי הראשוני לשהות באר..
חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב ) 1992להל חוק חובת המכרזי ( ,קובע כי "המדינה ,כל תאגיד
ממשלתי ,תאגיד מקומי ,מועצה דתית ,קופת חולי ומוסד להשכלה גבוהה לא יתקשרו בחוזה
לביצוע עיסקה בטובי או במקרקעי  ...אלא על פי מכרז פומבי הנות לכל אד הזדמנות שווה
להשתת בו" .החובה לקיו מכרזי חלה על פי החוק מ  .16.5.93כמו כ נקבעו בחוק הוראות
מעבר ולפיה החוק לא יחול על התקשרויות שבוצעו לפני מועד תחילת החלתו של החוק או על
__________________

11

יש לציי $כי המלו $אמור לשמש עולי מכל המדינות ,פרט לעולי מאתיופיה שכאמור מופני ע
הגעת לאר ישירות למרכזי הקליטה )ראו להל.($
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התקשרויות שבוצעו בעקבות מימוש זכות בררה שנקבעה בחוזה אשר נחת לפני מועד תחילת
החלתו של החוק.
מנגנו המכרז הציבורי נועד להבטיח שהרשות הציבורית תתקשר בעסקה הכדאית ביותר ,תו הענקת
הזדמנות שווה לכל מציע בכוח להתמודד על התקשרות בעסקה ע הרשות הציבורית ותו שמירה על
טוהר המידות ומניעת התקשרות מתו שיקולי זרי כגו משוא פני או ניגוד אינטרסי .12
במשרד הקליטה פועלת ועדת מכרזי אשר מטפלת ,בי היתר ,במכרזי להתקשרות ע יזמי
לצור שכירת מקבצי דיור .הוועדה דנה בהצעות המתמודדי שהתקבלו ובוחנת א ההצעות
כדאיות מבחינת המשרד ,ממנה שמאי כדי שיעריכו את הנכס ויבחנו א הוא מתאי לשמש מקב.
דיור ובוחרת את ההצעה המיטבית .הוועדה דנה ג במימוש האופציות להארכת תקופת השכירות
הכלולות בחוזי לשכירת מקבצי הדיור .במסגרת אות דיוני הוועדה בוחנת מחדש את הצור
במקבצי הדיור ואת עלות  ,מקבלת חוות דעת עדכניות משמאי לגבי דמי השכירות הראויי וא
מקיימת משא ומת ע היזמי כפי שנקבע בתנאי המכרז.
 .1בשני  1990ו  1991חתמה עמידר על חוזי לשכירת שלושה בתי מלו באזור המרכז לפרק
זמ של שנה ,ובכל שנה הוארכה מחדש תקופת השכירות .בשנת  1995נוס נספח להסכמי ובו
נאמר כי "תקופת ההסכ מוארכת בזאת לתקופה בלתי מסוימת ,והוא יעמוד בתוקפו כל עוד לא
תתקבל הודעה בכתב".
ההתקשרויות האמורות בוצעו לפני חקיקת חוק חובת המכרזי  ,מאחר שנקבע כי תקופת השכירות
היא "תקופה בלתי מסוימת" ,לא התקיימו מעול מכרזי לביצוע התקשרויות אלה ,ובמועד
הביקורת ,כ  18שנה לאחר שנחתמו ההסכמי ולמעלה מ  13שני לאחר שהואר תוקפ  ,ה
עדיי בתוק .
13

1995 ˙ ˘Ó Â‡·Â‰ ‡Ï Ì‚ Ì‰ ‰‚ÂÙ˙ ÍÈ¯‡˙ ÔÈ‡ ‰Ï‡ ÌÈÊÂÁÏ˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
„¯˘Ó‰ ˘¯„ ‡Ï 2000 ˙ ˘Ó ˙ÂÁÙÏÂ ,‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÓ˘¯ ÌÂ¯ÂÙ· Â‰˘ÏÎ ÔÂÈ„Ï
‰ Á· ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ÔÂÏÓ‰ È˙·Ï ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ È·‚Ï ˙È Î„Ú È‡Ó˘ ˙Î¯Ú‰
ÌÈÒÏÎÂ‡Ó ÂÈ‰ ‡Ï ·È·‡ Ï˙· ÔÂÏÓ· ÌÈ¯„Á 134 ÔÈ·Ó 88 ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙ÂÈ‡„Î
·„¯˘Ó ÌÏÂ‡ ,˙ÂÙÈˆ¯· ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÒÏÎÂ‡Ó ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰Ó 46 ÈÎÂ ,2008 È ÂÈ
ÌÚÙÓ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÔÁ· ‡Ï ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· .‡ÏÓ ÌÂÏ˘˙ Ì¯Â·Ú· Ì‚ ÌÏÈ˘ ‰ËÈÏ˜‰
,ÔÏ‰Ï Â‡¯) „¯˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ‰· ˘È Ì‡Â ‰ˆÂÁ ÔÎ‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ì‡ ÌÚÙÏ
·.(˙ÂÒÏÎÂ‡Ó ‡Ï ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ ˜¯Ù

ÌÈÈÒÏ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ó‰ ÛÈÚÒ ÏÏÎ ÔÂÏÓ‰ È˙· ˙¯ÈÎ˘Ï ÌÈÊÂÁ‰ ˙˘ÂÏ˘· .2
‡˙ ˙˜Ì˙Â‡ ¯ÎÂ˘ „¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ ,„·Ï· ÌÂÈ 60 Ï˘ ‰‡¯˙‰· ,˙Ú ÏÎ· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÙÂ
ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ È‡˘¯ „¯˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò .ÌÈ ˘ 18-Ï ÏÚÓ Í˘ÓÏ
ÈÓ„ Â˘¯„ ÌÈÓÊÈ‰˘ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ ‰˙ÈÈ‰ „·Ï· ‰¯ˆ˜ ‰‡¯˙‰·Â ˙Ú ÏÎ· ÌÈÓÊÈ‰
˘ÈÓ„ Ï˘ ÌÓÂÎÒ· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ÔÈÈ ÚÏ ˙Â‡„ÂÂ‰-È‡ ˙‡ ÂÓÏÈ‚ Ì‰ ÔÎ˘ ,ÌÈ‰Â·‚ ˙Â¯ÈÎ
ÌÂ˙ÁÏ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘ÓÓ ˘˜È· ÔÂÏÓ‰ È˙· ÈÏÚ·Ó „Á‡ ˙ÂÁÙÏ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .˙Â¯ÈÎ˘‰
.ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ·¯ÈÒ „¯˘Ó‰ Í‡ ,˘‡¯Ó Ú·˜ Â˙‚ÂÙ˙ „ÚÂÓ˘ ÏÈ‚¯ ¯ÂÈ„ Èˆ·˜Ó ‰ÊÂÁ ÏÚ

__________________

12
13

עומר דקל ,ÌÈÊ¯ÎÓ ,כר /ראשו ,$עמ' .93#92
כאמור ,השנה בה נוס %נספח לחוזי המארי /את תקופת החוזי לתקופה בלתי מסוימת.
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הוועדה לפתרונות דיור כתבה בהמלצותיה כי גור מרכזי לייקור דמי השכירות הוא משכה הקצר
של תקופת השכירות .ה משרד הקליטה וה משרד האוצר הסבירו בתשובותיה למשרד מבקר
המדינה כי בעקבות המלצת הוועדה לפתרונות דיור הארי משרד הקליטה את תקופת ההתקשרות
ע היזמי של רוב מקבצי הדיור מחמש שני לעשר שני ובכ הצליח להפחית את עלויות
השכירות.
˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÊÂÁ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ·Âˆ˜Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙¯‚ÒÓ·˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò ,˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï „¯˘Ó‰ ËÈÏÁÈ Ì‡ .ÔÂÏÓ‰ È˙· ÌÚ
.˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ÁÈÏˆÈ ‡Â‰ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰
משרד הקליטה הסביר בתשובתו כי הוא חת על החוזי ע שלושת בתי המלו מתו כוונה לסיי
את ההתקשרות ע היזמי במועד מאוחר יותר ,כש שנהג באשר ליתר בתי המלו ששכר ,כאמור
לעיל .אול לנוכח השגשוג הכלכלי שהיה באותה עת ומאחר שבתי המלו האמורי קלטו עולי
מבתי מלו אחרי שפינה המשרד ,חשש המשרד להישאר ללא חלופות א יסרבו בעלי מלונות אלה
לחדש את החוזי  .כמו כ בתי מלו אלה שוכני באזורי יקרי שיש בה ביקוש רב יותר לדירות
ומחיר השכירות המשול לה כולל ג הוצאות שוטפות .אשר למלו בתל אביב הסביר המשרד כי
ההתקשרות עמו נחוצה הואיל והוא מיועד לרזרבה ולמקרי חירו )ראו להל  ,בפרק על יחידות דיור
לא מאוכלסות( ,ואילו ההתקשרויות ע בתי המלו בבני ברק ובנתניה ה נחוצות ,מאחר שמדובר
בבתי מלו שהוסבו למקבצי דיור ואשר התפוסה בה כמעט מלאה.
ÔÂÏÓ‰ È˙· ÌÚ ÌÈÊÂÁ‰ Û˜Â˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰ ‡Â‰ ¯˘‡Î ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙Ó
·˘ ˙ ¯ÁÂ‡Ó" „ÚÂÓ· ‰ÊÂÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Â‰ ˙ÓÈÂÒÓ È˙Ï· ‰ÙÂ˜˙Ï 1995
ÔÈÈ„Ú ÌÈÊÂÁ‰ ÌÙ˜Â˙ ˙Î¯‡‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ 13-˘ ‰„·ÂÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ."¯˙ÂÈ
·˙ÌÈÚÈˆÓÏ Ì‚ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙ÈÏ ‰·ÂÁ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡Â ‰¯È·Ò ‰ È‡ Û˜Â
˙Â·˜Ú· Ï·˜˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ¯˙ÂÈ ˙È·ËÈÓ ‰Úˆ‰ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡· ˙Ú‚ÂÙÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‡Èˆ ËÂÙ
Ï˘ ÍÈÏ‰ Â¯·ÚÈ ‰ ˘ 20 ËÚÓÎ È ÙÏ ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÊÂÁ‰ ˙˘ÂÏ˘˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰
·ÔÁ·È˙Â ÔÂÏÓ È˙· Ì˙Â‡ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ‰˙ÂˆÈÁ ÔÁ·È˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˘„ÁÓ ‰ ÈÁ
.ÌÈ‡Ó˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈÂ‡¯‰ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˘„ÁÓ ÂÎ¯ÚÂÈ ÔÎÂ Ê¯ÎÓ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
משרד האוצר הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2009כי עמדתו היא שעל משרד
הקליטה לבחו מיד את כלל החוזי שנחתמו "לתקופה בלתי מסוימת" ,בהתא לחוק חובת
המכרזי .

שכירת מלו בירושלי
בינואר  1991התקשר משרד הקליטה ,באמצעות עמידר ,ע יז לשכירת מלו בירושלי  ,ובמש
השני הארי משרד הקליטה כמה פעמי את תקופת ההתקשרות ע היז  .בשני הראשונות
שימש המלו מרכז קליטה ,ובמועד סיו הביקורת הוא משמש מקב .דיור לעולי קשישי  .במלו
 500חדרי  ,ובאפריל  2008התגוררו במקו  515איש.
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במאי  2002הואר תוק החוזה בשבע שני נוספות )עד יוני  (2009לאחר שוועדת הפטור ממכרז
באג החשב הכללי במשרד האוצר )להל ועדת הפטור( המליצה לתת פטור ממכרז להמש
ההתקשרות לשכירת מלו זה ,14בנימוק שמשרד הקליטה קיי שלוש פעמי מכרז פומבי להשכרת
מקבצי דיור בי ספטמבר  1999לאוקטובר  2001ולאחר מכ במרס  2002הוא פרס בעיתוני
היומיי הודעה להגשת הצעות לשכירת בתי מלו בירושלי א ניסיונות אלה לא הניבו תוצאות.
עוד נאמר כי הצעת היז לשכירת המלו האמור היא הזולה ביותר.
בפברואר  ,2008לקראת סיו תקופת ההתקשרות הנוכחית החל ביוני  ,2009פנה משרד הקליטה
לסג בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר )להל החשכ"ל( וציי כי מאחר שתקופת החוזה לשכירת
מלו זה עומדת להסתיי  ,בכוונתו לפנות לוועדת הפטור על מנת לאשר את הארכת תקופת החוזה
בשבע שני נוספות עד יוני  .2016הנימוקי העיקריי שהעלה ה  :היעדר חלופות באזור
ירושלי ; המשרד הצליח לשכנע את היז להוזיל את דמי השכירות החודשית בכ  ;3%היז חת
על הסכ למכירת הנכס לצד ג' ,וא יארי משרד הקליטה את תוק החוזה ע היז יסכי צד ג'
לדחות את מועד קבלת הנכס לשנת  .2016משרד הקליטה ציי בפנייתו למשרד האוצר כי הסיבה
לכ שלא פרס בעיתוני בקשה להגשת הצעות מחיר סמו למועד חידוש ההתקשרות בשנת 2008
הייתה רצונו למנוע מהיז להקשיח את עמדותיו ולהעלות את דמי השכירות.
בתשובתו של משרד הקליטה למשרד מבקר המדינה נאמר כי במהל השני שעברו מאז בוצעה
ההארכה הקודמת של תוק החוזה הוא פנה כמה פעמי לאג התקציבי במשרד האוצר למציאת
חלופה מתאימה ,בי היתר באמצעות פרויקט  ,BOTא נענה בשלילה )ראו להל (.
במרס  2008התכנסה ועדת הפטור והמליצה לחשכ"ל לתת פטור להארכת ההתקשרות לשכירת
המלו בשבע שני נוספות .במסגרת נימוקי הוועדה להחלטתה צוינו ,בי השאר ,הנימוקי
האמורי שהועלו במכתב לחשכ"ל .כמו כ ציינה הוועדה כי ביצוע פרויקט בשיטת  PFIבמועד
המתאי עשוי להניב פתרונות הולמי הזולי מהמש ההתקשרות ע היז הקיי  .החשכ"ל אישר
את המש ההתקשרות באפריל  ,2008ונחת הסכ ע בעל המלו להארכת תקופת ההתקשרות עד
יוני .2016
ÛÈ¯Ú˙‰Ó ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ‰Â·‚ ‡Â‰ ÔÂÏÓ‰ ¯Â·Ú ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÌÏ˘Ó˘ ÛÈ¯Ú˙‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˘.ÌÈÏ˘Â¯È· ¯ÎÂ˘ ‡Â‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆ·˜Ó Ï
בתשובתו של משרד הקליטה למשרד מבקר המדינה נאמר כי המחיר שמשל המשרד עבור מקב.
זה גבוה מזה של שאר המקבצי כיוו שמדובר במקב .המכיל  500יחידות דיור ,שבחלק מה
מתגוררי קשישי ע בעיות בריאות מיוחדות ,וכיוו שהוא בנוי על מגרש גדול השוכ באחת
השכונות היקרות בירושלי .
בתשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2008נאמר כי להארכת תקופת ההתקשרות
ע המלו "קדמה בחינה מעמיקה של שווי השוק ,בחינת החלופות לרבות ישימות פינוי הדיירי
הקיימי ומו"מ במסגרתו הופחת המחיר המבוקש ,וזאת בשיתו החשב הכללי ובדיקת ועדת
הפטור ,אשר מצאו כי על א עלותו הגבוהה יחסית הארכת ההתקשרות הינה החלופה המועדפת
תחת האילוצי ".
כאמור ,הוועדה לפתרונות דיור המליצה ביולי  ,2000בהתבסס על נתוני  ,תחזיות ,ניתוחי כלכליי
ושמאיי מגורמי שוני במשק ,בי היתר ,כי הממשלה תפרס מכרז בשיטת  BOTלבניית מקבצי
__________________

14

הפטור נית $לפי סעי (4)3 %בתקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג ,1993#הקובע כי התקשרות נוספת שהיא
המש /להתקשרות הראשונה אשר תנאיה דומי או מיטיבי ואשר בוצעה בתו /שלוש שני ממועד
ההתקשרות הראשונה פטורה ממכרז.
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דיור על בסיס היוו מראש של דמי חכירת הקרקע לתקופה של  20 10שנה .לדעת הוועדה הארכת
תקופת השכירות ל  20שנה במסגרת פרויקט  BOTיוזיל את השכירות ב  35%לעומת שכירות
לחמש שני  .כאמור ג ועדת הפטור ציינה בישיבתה ממרס  2008כי ג ביצוע פרויקט בשיטת PFI
עשוי להניב פתרונות הולמי הזולי מהמש ההתקשרות ע בעל המלו .
בעקבות המלצות אלה ובעקבות פניות קודמות באותו עניי  ,הגיש משרד הקליטה ביוני 2008
לחשכ"ל הצעה מפורטת שכללה ,בי היתר ,תכנית לביצוע פרויקטי בשיטת .BOT
בתשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה בנושא זה באוגוסט  2008נאמר כי "בבחינת מת
פתרונות הדיור באמצעות התקשרויות בשיטת  BOTיש לתת את הדעת לשריו התקציבי ארו
הטווח הנדרש במסגרת אשר מייעד מראש תקציבי עתידיי ומגביל את הגמישות בניהול
המדיניות התקציבית והיכולת להתאי את הקצאת המשאבי לנסיבות השונות .לאור האמור ,מבי
המלצות הוועדה בחרו משרדי הקליטה והאוצר בפתרו של הארכת תקופת ההתקשרות ע מקבצי
הדיור מ  5שני ל  10שני ".
2002 ˙ ˘· ¯·Î ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó˘ Û‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
-2002 ÌÈ ˘· ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰ ,Â˙Â‡ ˙Â ÙÏ ÂÎ¯ËˆÈ˘ ˙Â¯˘Ù‡ÏÂ ‰Ê ÔÂÏÓ Ï˘ ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÏÚÏ
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÔÂÏÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â Â¯˙È Û‡ ÏÚ .ÔÂÏÓÏ ÛÈÏÁ˙ ˙‡ÈˆÓÏ 2008
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ˙ ÓÂÓÓ Â˙¯ÈÎ˘˘ ‰„·ÂÚ· ·˘Á˙‰· ÔÂÏÓÏ ¯˙ÂÈ ÏÂÊ ÛÈÏÁ˙ ˘ÙÁÏ ‰ È„Ó‰
בתשובתו של משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מינואר  2009הוא הודיע כי "במסגרת העבודה
המשותפת למשרדי האוצר והקליטה ...ועל מנת להביא להקצאה מיטבית של המשאבי המופני
לפתרונות דיור ,בכוונתנו למפות את ההתקשרויות לשכירת מקבצי דיור לפי מועד סיומ ולבחו
חלופות להארכת/חידוש ההתקשרויות; זאת ,במועד שיאפשר היערכות מספקת לביצוע הפעולות
הדרושות לסיו ההתקשרויות ומעבר לפתרונות החלופיי שייבחרו".

מקבצי דיור המופעלי בלא חוזה תק
כאמור ,כל חוזי ההתקשרות בי עמידר ליזמי לשכירת מקבצי דיור כוללי אופציה להארכת
תקופת השכירות בחמש שני באות תנאי  .מנהל אג הדיור הוא שפועל לקבלת ההחלטה בדבר
מימוש האופציה ,ולש כ הוא מעלה את ההצעה לדיו בוועדת המכרזי  .ועדת המכרזי מאשרת
את מימוש האופציות בכפו לאישור תקציבי על ידי אג התקציבי ולאישור ועדת הפטור ,במקרי
שבה יש צור בכ .
Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· 2008-2001 ÌÈ ˘· Ú¯ÙÓÏ Â˘„ÂÁ Â˜„· ˘ ÌÈÊÂÁ‰ 51 ÔÈ·Ó 22 ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .1
˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ ‰ÊÂÁ ‡ÏÏ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰Î¯‡Â‰ ‰˘ÚÓÏ ÍÎ· .ÌÈ˘„ÂÁ 17-3
ÌÈÈ˜˙Ó ‰ÈˆÙÂ‡‰ ˘ÂÓÈÓ ¯Â˘È‡Ï ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰˘ Ì‚ ‰ÏÚÂ‰ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÓ
.‰˘ÚÓÏ ‰Î¯‡Â‰ ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯ÈÎ˘‰˘ ¯Á‡ÏÂ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ
‰ÊÂÁ‰ ÌÏÂ‡ ,2005 ¯·Óˆ„· ‚Ù ¯ÂÈ„ ı·˜Ó ˙¯ÈÎ˘Ï ÌÈÊÂÁ‰ „Á‡ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ,‡Ó‚Â„Ï ÍÎ
¯„ÈÓÚÂ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó „‚ ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰ ÌÊÈ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ .2008 È‡Ó· ˜¯ Ì˙Á ˘„ÂÁÓ‰
·‚.ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘ Í˘Ó· ‰ÊÂÁ ÂÓÚ Ì˙Á ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ÂÏ ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈ˜Ê ‰ ÔÈ
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 .2בשנת  2007עשתה יחידת הביקורת שבאג החשכ"ל ביקורת על מקבצי דיור שמפעיל משרד
הקליטה ,וביולי  2007הגישה היחידה את ממצאיה והמלצותיה .בדוח יחידת הביקורת נבדק ,בי
היתר ,נושא הארכת תוקפ של התקשרויות ומימושי האופציות שבחוזי השכירות על ידי משרד
הקליטה וצוי בו ,בי היתר ,כי לגבי שלושה מקבצי דיור התקיי משא ומת סמו למועד פקיעת
תוקפו של החוזה ,ולכ לא נית היה לקיימו ביעילות תו בחינת חלופות ,וכי "לאג אי
אלטרנטיבה והוא נאל .להארי את ההתקשרויות הקיימות" .עוד נאמר כי "הארכה וחידוש
התקשרות בפועל בלא חתימה מוקדמת על חוזה הארכה חושפת את המשרד לתביעות מצד המארח
בעל המקב .".בדוח הומל .כי על משרד הקליטה להיער מבעוד מועד לסיו תקופות התקשרות
ע מקבצי דיור.
בתשובתו של מנהל אג הדיור לחשכ"ל הוא הסביר כי חוזי נחתמו למפרע משו שאג
התקציבי במשרד האוצר אישר באיחור את התקציב ומשו שתהלי האישור על ידי ועדת הפטור
התמש יתר על המידה .עקב כ נגרמו עיכובי בסיכו המשא ומת של ועדת המכרזי ע בעלי
המקבצי ובחתימת החוזי בפועל .לדבריו" ,על מנת לא להיחש לתביעות ,המשרד החתי את
הבעלי על התנאי שסוכמו למימוש האופציה ופנה לוועדת הפטור לקבלת אישור ולאג
התקציבי לקבלת תקציב" .עוד נאמר בתשובתו כי ועדת המכרזי תיאמה באופ שוט את ביצוע
מימוש האופציות ע ועדת הפטור.
˙ÂÈˆÙÂ‡ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÊÂÁ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á Ï˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯Â˘È‡ ‰Ê ·ˆÓ·Â ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Ú¯ÙÓÏ
‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÏÚ ."ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ" ˙ ÈÁ·· ‰˘ÚÓÏ ‡Â‰ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰
,¯ÂÈ„‰ Èˆ·˜Ó Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ È ÙÏ ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó „ÁÈ Í¯ÚÈ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ
ÔÈÙÂÏÁÏÂ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÂÚÙÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î Ì‰È Ù· ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙ ÈÁ·Ï
·‡,˙Â ˙˘Ó‰ ˙Â·ÈÒ Ï ÛÂÙÎ·Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙Ï Ì‡˙‰· ÏÂÎ‰ ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ˙ÂÚˆÓ
Ú ÓÈ‰Ï È„Î Ô‰Â È¯Â˜Ó‰ ÌÎÒ‰· Ì‰Ï ÂÁË·Â‰˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÈˆÙÂ‡‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î Ô‰
.‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ Ï˘· ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙Ï ‰ÙÈ˘ÁÓ
משרד האוצר הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי במהל הביקורת גובש נוהל עבודה ולפיו
המשרד נער מראש לבחינת ההתקשרות ,וכי כל אימת שמתקבלת החלטה בדבר חידוש החוזה
השמאי הממשלתי הראשי מכי שומה עדכנית .נוהל העבודה יוצר אחידות בקביעת דמי השכירות
הראויי  ,מצמצ את המחלוקות ומאפשר להיער לחידוש החוזה מבעוד מועד.

תביעת פיצוי בגי איחור במסירת המושכר
רוב החוזי לשכירת מקבצי דיור כוללי סעי ולפיו איחור היז במסירת הנכס לעמידר לש
אכלוסו יהיה הפרה יסודית של החוזה ויאפשר לעמידר )כשלוחתו של המשרד( לנקוט נגד היז את
אחד משני הצעדי שלהל  :א תחליט עמידר לבטל את החוזה ,ישל היז לעמידר פיצוי מוסכ
בשיעור תשלו שכירות של שני רבעוני ; א תסכי עמידר לקבל את המקב .באיחור ,ישל היז
לעמידר בגי כל יו איחור פיצוי מוסכ שווה ער לתשלו עבור דיור חלופי זמני ,לרבות בית מלו
)להל פיצוי מוסכ ( .בדר כלל הפעלת הסנקציות בשל הפרת חוזה תלויה בגורמי שוני  ,בי
היתר בהתנהלות של הצדדי להסכ  ,בסיכויי התביעה ובשיקולי נזק לעומת תועלת באשר לעצ
ניהול ההליכי המשפטיי .
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ÈÙÎÓ ¯ÁÂ‡Ó ÒÂÏÎ‡Ï Â¯ÒÓ 2007-2002 ÌÈ ˘· ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈˆ·˜Ó‰ 45 ÔÈ·Ó 20 ˙ÂÁÙÏ
˘ ˜·„¯˘Ó .ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ï ÌÈÈ˘„ÂÁ ÔÈ· ‰È‰ ¯ÂÁÈ‡‰ Í˘Ó ¯˘‡Î ,¯„ÈÓÚ ÌÚ ÌÈÊÂÁ· Ú
˙„ÚÂ Ì Ó‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ¯ÂÁÈ‡· ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈˆ·˜Ó‰ ÔÈ·Ó ‰Ú·˘ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
Û‡˘ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .˘„Á‰ „ÚÂÓ· ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï Ì‰ ÌÏÂ‡ ,Ì˙Ï·˜ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ‰¯˘‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
˘·ÌÈÓÊÈ‰Ó ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ˘¯„ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘· ,ÌÎÒÂÓ ÈÂˆÈÙ ÛÈÚÒ ÏÏÎ ÌÈÊÂÁ‰ ÏÎ
ÈÂˆÈÙ ÂÏ ÌÏ˘Ï ˘¯„ ‡Â‰ ÌÈˆ·˜Ó‰ ¯˙È ˙‡ ÌÈ¯ÈÎ˘Ó‰ ÌÈÓÊÈ‰ÓÂ ,Â‰˘ÏÎ ÈÂˆÈÙ ÂÏ ÌÏ˘Ï
·˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡ ,‰ÊÂÁ‰ È‡ ˙ ÈÙ ÏÚ ÌÎÒÂÓ‰ ÌÂÎÒ‰Ó ‰·¯‰· ÔË˜ ÌÂÎÒ
ÂÏ·˜˙‰ „ˆÈÎ „ÂÓÏÏ Ô˙È ‡Ï ÌÈÎÓÒÓ‰Ó .ÔÈÚ· ÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ÌÈ˙ÁÙÂÓ
˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ „ÚÂ˙ ‡Ï˘ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó .ÈÂˆÈÙÎ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰
ÔÙÂ‡ ˙‡ ˜Â„·Ï Ô˙È ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ ,ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÌÂÏ˘˙Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰
˜·.ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÈÓÂÎÒ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï
בינואר  2004אישר משרד הקליטה עיכוב בלוחות הזמני שנקבעו בחוזי של חלק מהמקבצי
שהתקבלו באיחור בשני  2007 2002ושנמצאו בהליכי בנייה בלא לדרוש עבור פיצוי ,בשל גל
שביתות במגזר הציבורי ומחסור בכוח אד ובשל המצב הביטחוני הקשה ששרר במהל הבנייה.
אול כמה מהמקבצי נמסרו לאחר המועד שאושר על ידי המשרד.
להל דוגמאות למקבצי שנמסרו באיחור של יותר משנה ולאופ הטיפול של המשרד בפיצוי
המוסכ :
„ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘ ¯ÒÓ ı¯‡‰ ÔÂÙˆ· Ì˜ÂÓÓ‰ ı·˜Ó‰ : ' ‡ ı · ˜ Ó .1
˘ ˜·¯ÂÁÈ‡‰ ÔÈ‚· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 7.5-Î ÍÒ· ÈÂˆÈÙ ÌÊÈ‰Ó ˘¯„ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó .‰ÊÂÁ· Ú
·ÂÚÈ‚‰ Ì‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ¯Á‡ÏÂ ÈÂˆÈÙ‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ·¯ÈÒ ÌÊÈ‰ .ÒÎ ‰ ˙¯ÈÒÓ
·‡750,000-Î Ï˘ ÈÂˆÈÙ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘ÓÏ ÌÏ˘È ÌÊÈ‰ ‰ÈÙÏÂ ‰¯˘Ù È„ÈÏ 2008 ¯·ÂË˜Â
˘".Ï"Î˘Á‰Ó ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ÛÂÙÎ· ,Á
מתשובת משרד הקליטה עולה כי עד דצמבר  2008החשכ"ל לא נת את הסכמתו לפשרה שהושגה,
וכי הוא פעל לדרוש מהיז פיצוי בסכו גדול יותר .משרד הקליטה הוסי כי הוא פעל באופ חד
צדדי והקפיא את ההצמדה למדד מיו חתימת החוזה ועד ליו כניסתו לתוק  ,וכי בכ הוא הוזיל
את דמי השכירות לכל יחידת דיור.
בתשובתו של היז למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2008נמסר כי האיחור במסירת המקב .נגר  ,בי
היתר ,בגלל עיכובי בלתי צפויי עיכוב העירייה במת היתר בנייה ומלחמת לבנו השנייה ,וכי
לדעתו הפשרה שהושגה בי הצדדי היא פשרה סבירה שיש בה איזו בי האינטרסי של שני הצדדי
וא מאפשרת להימנע מנקיטת הליכי משפטיי שאי לדעת א ה יוכרעו לטובת המשרד.
˘„ÂÁ·) ÈˆÁÂ ‰ ˘ Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· Â¯ÒÓ ÌÈˆ·˜Ó‰ : ' „ - Â ' ‚ , ' · Ì È ˆ · ˜ Ó .2
‡(2007 ¯·ÂË˜Â‡ ˘„ÂÁ·) ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Â (2006 È ÂÈ ˘„ÂÁ·) ÌÈ˘„ÂÁ 20 ,(2007 ÏÈ¯Ù
·2008 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ .ÌÈÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ‰Ó‡˙‰
.ÌÈˆ·˜Ó‰ ˙¯ÈÒÓ· ¯ÂÁÈ‡‰ ÔÈ‚· ÌÈÓÊÈ‰Ó ÈÂˆÈÙ ÏÎ ˘¯„ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó
משרד הקליטה הודיע בתשובתו כי הוא ממתי לסיכו בדבר סכו הפיצוי ע היז בעל מקב .א'
על מנת להגיע לאותה נוסחת פשרה ע היזמי בעלי המקבצי ב' ,ג' ,ו ד' .כמו כ פעל המשרד
באופ חד צדדי והקפיא את ההצמדה למדד לגבי שלושת המקבצי מיו חתימת החוזי ועד יו
כניסת לתוק ובכ הקטי את העלות החודשית של כל יחידת דיור בה .
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בתשובת של היזמי בעלי מקב .ד' למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2008נאמר כי בשל הקפאת
ההצמדה למדד מיוני  2002ועד אוגוסט  2007נגרע ס של  2.5מיליו ש"ח מדמי השכירות ובכ ,
לטענת  ,שול הפיצוי למשרד במלואו .היזמי בעלי מקב .ג' טענו בתשובת למשרד מבקר
המדינה מדצמבר  ,2008כאמור לעיל ,כי העיכובי נגרמו ה בגלל עיכוב של העירייה במת
האישורי לבנייה וה בגלל מלחמת לבנו השנייה ,שפגעה בהתקדמות הבנייה של המקב .הממוק
בצפו האר ..ה הוסיפו כי משרד הקליטה קיבל את המקב .והחל לשל שכירות רק כחודשיי
לאחר שהמקב ,.לטענת  ,היה מוכ לאכלוס מכיוו שעמידר ביקשה לדחות את מועד קבלת המקב.
ג לאחר שהוא כבר היה מוכ למסירה .לפיכ חס המשרד כ  800,000ש"ח ,ובכ  ,לטענת ,
שול הפיצוי במלואו .ג היזמי בעלי מקב .ב' הסבירו בתשובת מינואר  2009כי ה נתקלו
בקשיי ובעיכובי מצד העירייה .לדבריה לא הייתה מחלוקת בינ לבי עמידר וכי בנסיבות
העניי לא היה מקו שמשרד הקליטה ידרוש מה פיצוי.
 : ' ‰ ‰ Ë È Ï ˜ Ê Î ¯ Ó .3החוזה בי היז ובי הסוכנות )כשלוחתו של משרד הקליטה(
לשכירת מרכז הקליטה בוטל ביולי  2001לאחר שהיז הפר את התחייבותו להעביר את החזקה
במושכר במאי  ,2001ולפיכ נאל .משרד הקליטה לשכ את העולי בבתי מלו בעלות גבוהה.
נוס על כ נגרמו לסוכנות הוצאות על דמי ביטוח ,רכישת ציוד ושכר שמירה שהסתכמו ב 50,000
ש"ח .על פי החוזה משרד הקליטה היה רשאי לחייב את היז בהוצאות שנגרמו לו.
בתחילת אוגוסט  2001ולאחר שהיז סיי את הליכי האישורי מהעירייה הוא ביקש לחדש את
החוזה .לאחר משא ומת בינו ובי משרד הקליטה הוסכ שבגי העיכוב במסירת מרכז הקליטה
לאכלוס יקוזז מדמי השכירות סכו של  100,000ש"ח )עלות של חודש שכירות( ,כקנס כספי .ההסכ
א אושר בוועדת המכרזי של משרד הקליטה ,ובספטמבר  2001חתמה הסוכנות על חוזה מתוק .
˘Â¯„Ï È‡ÎÊ ‰È‰ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó˘ ÈÂˆÈÙ‰ Ô„ÓÂ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·È˘Á˙Ó
.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 1.7-Î ‡Â‰ ÒÂÏÎ‡Ï ‰ËÈÏ˜‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï·˜· ¯Â‚ÈÙ‰ Ï˘· ‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÊÈ‰Ó
‰ÊÂÁ· ÌÎÂÒ ÂÈÏÚ˘ ÈÂˆÈÙ‰ ÌÂÎÒ Ì‡ „ÂÓÏÏ Ô˙È ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó
.ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ÔÂÏÓ È˙·· ÌÈÏÂÚ‰ ÔÂÎÈ˘Ó Ì¯‚ ˘ ˜Ê ‰Â
משרד הקליטה הסביר בתשובתו שהוא היה חייב להתפשר בעניי דרישת הפיצוי משו שבפרק
הזמ האמור כל עיכוב באכלוס גר למשרד הפסד כספי ניכר בעקבות אכלוס העולי בבתי מלו .

✩
ÌÈ˘È˘˜ ÌÈÏÂÚ˘ ÍÎÏ ÂÓ¯‚˘ ¯˘Ù‡ ÒÂÏÎ‡Ï ¯ÂÈ„‰ Èˆ·˜Ó ˙¯ÈÒÓ· ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈ¯ÂÁÈ‡‰
.ÌÈˆ·˜Ó Ì˙Â‡· ¯ÂÈ„ ÔÂ¯˙Ù ˙Ï·˜Ï ¯˙ÂÈ ·¯ ÔÓÊ ÔÈ˙Ó‰Ï ÂˆÏ‡ È¯Â·Èˆ ¯ÂÈ„Ï ÌÈ‡ÎÊ‰
ÌÈÓ¯Â‚· ‰ÈÂÏ˙ ÌÎÒÂÓ ÈÂˆÈÙ Ï˘ ‰Èˆ˜ Ò‰ ˙ÏÚÙ‰ Ì Ó‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Á· „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÏÂ‡ ,Ì‰Ó ˙ÚÙ˘ÂÓÂ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ Â˘ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈË·È‰·Â
¯Á‡Ó .ÂÏ È‡ÎÊ ‰È‰˘ ‰ÊÓ ‰·¯‰· ÔË˜ ÈÂˆÈÙ· ˜Ù˙Ò‰ Â‡ ‰ÏÈÚÙ‰Ï ‡Ï˘ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ
˘ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ „˜ÙÂÓ˘ ÈÓÎ ,‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ÓÂ˘ ,‰ÊÂÁ· ¯ÂÓ‡Î ÛÈÚÒ ÏÏÎ
,ÌÎÒÂÓ‰ ÈÂˆÈÙ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ Ï·˜È˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‰¯˜ÓÂ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÏÂ˜˘Ï
¯Â„Ò ÔÙÂ‡· Ë˜ È˙ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰Ê ÌÂÏ˘˙ ˘Â¯„Ï Û‡ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó·Â
.‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰ ÏÚ ˙Â˘Â¯„‰ ˙Â¯˜·‰ ˙‡ Úˆ·Ï ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ,„ÚÂ˙ÓÂ
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תשלו מס בולי בגי חוזי לשכירת מקבצי דיור
חוק מס הבולי על מסמכי  ,התשכ"א ) 1961להל חוק מס הבולי ( ,חל על מסמ "שנחת
בישראל ,או שנחת מחו .לישראל ,והוא מתייחס לנכס או דבר אחר שבישראל" .החוק קבע כי
מסמ כזה חייב במס בולי בשיעור ובסכו שנקבעו בתוספת א' לחוק ,וכי מסמ החייב במס שלא
בויל כדי לא יתקבל לשו צור על ידי עובד ציבור או משרד ציבורי .15החוק חל על מסמכי
שנחתמו לפני .161.1.06
על חוזה החייב במס חל מס בולי בשיעור  0.4%מהסכו הנקוב בו .תקנות מס בולי )סכו מרבי
של אגרה שנית לשלמה בבולי ( ,התשמ"ד  ,1984קובעות כי מסמכי שסכו המס עליה גדול
מ  500ש"ח יש לבייל במשרדי אג המכס .המכס מאשר בחותמת ובחתימה על גבי המסמ כי
המסמ חויב במס בולי  .פקיד המכס ג אמור לציי על החותמת את סכו מס הבולי ששול
עבור המסמ .
החייב בתשלו מס בולי על פי חוק מס בולי הוא ,בי היתר" ,צד למסמ שהתחייב באותו
המסמ לשל את מס הבולי ".17
בכל חוזי השכירות שחתמה עמידר ע היזמי נקבע כי האחריות לביול החוזה מוטלת על היז .
כיוו שהסכו הנקוב בכל אחד מהחוזי מסתכ בעשרות עד מאות מיליוני ש"ח ,סכו מס הבולי
שיש לשל בגי כל אחד מהחוזי גדול מ  500ש"ח ולכ היזמי חייבי לבייל במשרדי המכס.
משרד מבקר המדינה בדק את סכומי מס הבולי ששולמו עבור  79חוזי לשכירת מקבצי דיור
ומרכזי קליטה שנחתמו בי עמידר ובי היזמי מסו שנת  1990עד סו שנת  57) 2005מבי 79
החוזי  18שנבדקו הוחתמו בחותמת של אג המכס( והעלה את הממצאי שלהל :
Û‚‡ È„È ÏÚ ÂÓ˙ÁÂ‰˘ ÌÈÊÂÁ‰ 57 ÔÈ·Ó 45 ÔÈ‚· ÌÈÓÊÈ‰ ÂÓÏÈ˘˘ ÌÈÏÂ·‰ ÒÓ ÌÂÎÒ .1
ÔÏ‰Ï .˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÏ˘Ï Â˘¯„ Ì‰˘ ÌÂÎÒ‰Ó Á"˘ 570,000-50,000-· ÔË˜ ‰È‰ ÒÎÓ‰
„:˙Â‡Ó‚Â
)א( חוזה לשכירת מקב .דיור לפרק זמ של עשר שני נחת באפריל  ,2003וסכומ של דמי
השכירות שנקבעו בחוזה היה כ  48מיליו ש"ח לכל תקופת החוזה .הביקורת העלתה שאג המכס
גבה מהיז מס בולי בסכו של כ  26אל ש"ח בלבד ,א שלפי החוק הוא היה צרי לגבות ממנו
מס בולי בשיעור של  0.4%מדמי השכירות ,דהיינו כ  223,000ש"ח .ההפרש בי הסכו ששול
ובי הסכו שצרי היה לשל הוא כ  197,000ש"ח.
)ב( חוזה שכירות למקב .דיור לפרק זמ של חמש שני ע אופציה להארכת תקופת השכירות
בחמש שני נחת בפברואר  .1999באוגוסט  ,2004ע סיו תקופת השכירות הראשונה ,נחת
חוזה המארי את תקופת השכירות בעשר שני ע אופציה להארכה בחמש שני נוספות .סכו דמי
השכירות שנקבע במסגרת החוזה משנת  1999והחוזה משנת  2004היה כ  143מיליו ש"ח )כולל
מע"מ( .אג המכס היה צרי לגבות מהיז מס בולי בס כ  572,000ש"ח ,אול הוא גבה ממנו
__________________

15
16
17
18

סעי 10 %לחוק מס הבולי .
על פי צו מס הבולי על מסמכי )ביטול תוספת א' לחוק( )תיקו ,($התשס"ו ,2005#בוטלה החובה
לבייל מסמכי שנחתמו מ .1.1.06#מס הבולי ממשי /לחול על מסמכי שנחתמו לפני תארי /זה.
סעי)5 %א() (5לחוק מס הבולי .
אשר ליתר החוזי  :שמונה מה נחתמו בשנת  2005ושלושה מה ה חוזי "לתקופה לא מסוימת"
)ראו להל ;($בחוזה אחד הגישה רשות המסי תביעה משפטית נגד היז ונית $פסק די ;$בגי $עשרה
מהחוזי שול מס סמלי באמצעות בולי הכנסה או שלא היה נית $לזהות את סכו המס ששול .
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 2,524ש"ח בלבד ,דהיינו ההפרש בי הסכו ששול ובי הסכו שצרי היה לשל הוא
כ  570,000ש"ח.
ÔÂÈÏÈÓ ‰ ÂÓ˘Î ÍÒ· ÌÈÏÂ· ÒÓ ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜ ‰„ÈÒÙ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ
˘".‰Ï‡ ÌÈÊÂÁ 45 ¯Â·Ú Á
כאמור ,לפי ההסכמי חובת הביול הוטלה על היזמי  .עמידר יכולה הייתה לתת את דעתה לאינטרס
הציבורי ולאוצר המדינה ולבחו בעצמה א הדבר נעשה כנדרש ,או להביא את הדבר לידיעת של
רשויות המס ,אול היא לא עשתה כ  .בתשובתו של מנכ"ל עמידר למשרד מבקר המדינה מדצמבר
 2008הוא כותב כי עמידר דרשה מכל יז שהתקשרה אתו שימציא לה אישור מאג המכס ולפיו
הוכנה שומת מס בולי לחוזה השכירות ושול מס על פי שומה זו .לדבריו אי זה מתפקידה של
עמידר ואי לה כלי לפעול כסמכות מבקרת או מאשרת לגבי פעילות פקידי המס.
·„ÂÓÈ˙Á‰ ÒÎÓ‰ Û‚‡ Ï˘ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
·‡Ï ÒÎÓ‰ Û‚‡ È„¯˘Ó·˘ ¯Á‡Ó .‰ÊÂÁ‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ „ÂÓÚ‰ ˙‡ ˜¯ Û‚‡‰ Ï˘ ˙Ó˙ÂÁ
„·ÚÈ„· ÂÏÂ ˜Â„·Ï Ô˙È ‡Ï ,ÒÎÓ‰ ˙Ó˙ÂÁ· ÂÓ˙ÁÂ‰˘ ÌÈÊÂÁ‰ Ï˘ ˜˙Ú‰ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈ‚‰Â
‡ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ·Â˘ÈÁÏ ÒÈÒ· Â˘ÓÈ˘Â ÒÓ‰ „È˜ÙÏ Â‚ˆÂ‰ ÌÈÊÂÁÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ Â˙ ÂÏÈ
˘˘ÌÈÓÊÈ‰ ÏÚ ‰È‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÔÈ· ÌÈ˘¯Ù‰‰ ¯Â˜Ó ‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï Ì‚˘ Ô‡ÎÓ .ÂÓÏÂ
.ÂÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÔÈ·Â ÌÏ˘Ï
בתשובתו של מר זאב פורת ,סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגבייה ברשות המסי  ,מנובמבר  2008נאמר כי
"לאור העובדה שמספר המסמכי אשר היו צריכי להיות מבויילי ע"פ הוראות חוק מס הבולי ...
היה רב ביותר וכלל כמות אדירה של ניירת ,אשר מטבע הדברי ומשיקולי פרקטיי לא נית היה
לשמור אות בארכיב ,הנוהג היה שאי לשמור העתקי מהמסמכי שהוצגו לביול בפני הפקיד
במשרדי המס".
· ¯ˆÂ‡Ï Ì¯‚ ÍÎ ·˜ÚÂ ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙Â¯˜· ‡ÏÏ ÌÈÏÂ· ÒÓ ˙ÈÈ·‚Ï ˙Î¯ÚÓ‰ ‰ÏÚÙ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ
ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ· ¯·Â„Ó˘ ,‰ËÈ˘‰ ‰ÏÚÙ ÍÎ ÔÎ‡ Ì‡ ,ÔÎ˙ÈÈ Û‡Â ,ÏÂ„‚ „ÒÙ‰ ‰ È„Ó‰
·ÒÎÓ‰ Û‚‡ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ê ÁÂ„· ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ‰Ï‡Ó ‰·¯‰
˙È‡¯Á‡ ‰˙ÈÈ‰Â ÌÈÊÂÁ‰ ÏÚ ‰ÓÂ˙Á˘ ,¯„ÈÓÚ .‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï
ÌÈÓÊÈ‰ ÂÓÏÈ˘˘ ÒÓ‰ ÔÈ· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ˘¯Ù‰· ÔÈÁ·‰Ï ‰ÏÎÈ ,‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ‡˘Â Ï
Û‚‡ Ï˘Â ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó Ï˘ Ì·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰ÏÂ ÌÏ˘Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ÒÓ‰ ÌÂÎÒ ÔÈ·Â
.ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,‰Ï‡ ÌÈ˘¯Ù‰Ï ÒÎÓ‰
 .2כאמור ,בשני  1990ו  1991חתמה עמידר על חוזי לשכירת שלושה בתי מלו )כמתואר
לעיל ,בפרק על חוזי לתקופה בלתי מסוימת( ,ובמועד סיו הביקורת ה עדיי משמשי מקבצי
דיור .בתחילה נחתמו החוזי ע היזמי לשנה והוארכו מחדש בכל שנה .בשנת  1995הוארכו
החוזי "לתקופה לא מסוימת" ומאז החוזי בתוק .
בתוספת א' לחוק מס בולי נקבע כי סכו דמי הביול בגי מסמ שלא נקוב בו סכו מסוי יהיה
בשלב הראשו חמישה ש"ח בלבד ולאחר מכ  ,כאשר נית יהיה לקבוע את שווי החוזה ,הוא יבויל
במלוא המס בניכוי חמישה ש"ח שכבר שולמו .משרד מבקר המדינה העלה כי עמידר לא דרשה
מהיזמי של בתי מלו אלה לבייל את יתרת הסכו של מס הבולי בשלב שבו נית היה לקבוע את
שוויי .

המשרד לקליטת העלייה

895

˙˘ÂÏ˘ ¯Â·Ú ÌÏ˘Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ÌÈÏÂ·‰ ÒÓ ÌÂÎÒ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙÏ
ÌÎ˙ÒÓ 2005 ˙ ˘ ÛÂÒ „ÚÂ 1991 ˙ ˘· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙ÏÈÁ˙Ó ‰Ï‡‰ ÌÈÊÂÁ‰
·¯Â·Ú ÌÈÏÂ·‰ ÒÓÓ ˜ÏÁ ÂÓÏÈ˘ ÌÈÓÊÈ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Á"˘ 335,000-Î
¯ˆÂ ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â ,Á"˘ 35,000-Î· ÌÎ˙Ò‰˘ ,1995-1991 ÌÈ ˘· Ì˙‡ ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÊÂÁ‰
.‰Ï‡ ÌÈÊÂÁ ÔÈ‚· Á"˘ 300,000-Î ÍÒ· ÒÓ „ÒÙ‰ ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï
·˙˘Í¯Âˆ ÔÈ‡ ‰Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Ú„Ï ÈÎ ¯Ó‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯„ÈÓÚ Ï˘ ‰˙·Â
ÈÂÂ˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È ˘ ¯Á‡Ï Û‡ ÌÈÂÒÓ ÌÂÎÒ Â· ·Â˜ ‡Ï˘ ‰ÊÂÁ ÏÚ ÌÈÏÂ· ÒÓ ÌÏ˘Ï
˜¯ ‰ÏÚÙ˘ ÈÙÎ ÏÂÚÙÏ ¯„ÈÓÚ ÏÚ ‰È‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ÊÂÁ‰
‡˘Â Ï ÍÓÒÂÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ÏÚ ˙Ï·Â˜Ó ‡˘Â · ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰˙„ÓÚ˘ ‰‡„ÈÂÂ˘ ¯Á‡Ï
·¯˘.ÌÈÒÓ‰ ˙Â
 .3הביקורת העלתה כי חוזי שנחתמו מ  1.1.05לא בוילו .מתברר כי עמידר קיבלה באפריל
 2005חוות דעת בנושא חבות במס בולי מטע עור דינו של אחד היזמי  .בחוות הדעת נאמר כי
לנוכח תיקו חוק מס הבולי וקביעת הוראות מעבר לשני  2007 2005ולפיה הסכ שכירות של
דירת מגורי שנחת מ  1.1.05אינו חייב במס בולי  ,חוזה ההשכרה של מקבצי הדיור הוא הסכ
לשכירת דירת מגורי  ,ולכ חוזי שנחתמו לאחר  1.1.05פטורי מתשלו מס בולי  .יצוי שעור
הדי שכתב את חוות הדעת הוסי הסתייגות ולפיה "מאחר שעמדה זו עוסקת בנושאי שטר
נתלבנו במלוא בבתי המשפט או על ידי רשויות המס ,אי בה ערובה כי תתקבל על ידי שלטונות
המס או על ידי בתי המשפט ,מה ג שהמדובר בפרשנות דבר חקיקה חדש ביותר" .היוע .המשפטי
של עמידר קבע כי לדעתו חוות הדעת "נכונה וקולעת" ,וכי זה מעמד המשפטי של חוזי מקבצי
הדיור בהיות חוזי לשכירת דירת מגורי .
מאחר שעמידר אימצה את חוות הדעת היא נמנעה כאמור מלדרוש מיזמי שחתמו על חוזה מ
 1.1.05לשל מס בולי  ,א שה לא קיבלו משלטונות המס פטור מתשלו זה.
בתשובתו של סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגבייה ברשות המסי למשרד מבקר המדינה מנובמבר 2008
נאמר כי "עמדת אג המכס ומע"מ הייתה כי ההקלה של ביטול החבות במס בולי בקשר ע דירות
מגורי לא תחול על הסכמי שכירות של דירות מגורי שהושכרו לעוסקי מורשי לצור עסקיה ,
ובכלל זה לחברת עמידר ...עמידר החליטה על בסיס חוות הדעת המשפטית ...אשר עניינה הוא
הסכ המחאת זכויות על פי הסכ מקב .דיור ,שאי צור לבייל הסכמי מקבצי דיור שנחתמו בשנת
 .2005חוות דעת זו ,כלל לא הועברה לעיונו של אג המכס ומע"מ ולא הובאה לידיעתו .חברת
עמידר לא התייעצה ע אג המכס ומע"מ בקשר ע חוות הדעת המשפטית דנ ולא יידעה את אג
המכס ומע"מ כי בכוונתה שלא לדרוש לבייל הסכמי מקבצי דיור שנחתמו ביו  1.1.05ואיל ".
ÌÈÊÂÁ ÔÈ‚· ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜ ‰„ÈÒÙ‰˘ ÌÈÏÂ·‰ ÒÓ ÌÂÎÒ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 1.4-Î· ÌÎ˙ÒÓ ,˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙Â·˜Ú· ÌÏÂ˘ ‡Ï ¯˘‡Â ,2005 ˙ ˘Ó ÂÓ˙Á
מנכ"ל עמידר הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי עמידר הסתמכה על ייעו .משפטי שקיבלה
ה במקרי שבה שול מס בולי על חוזי שנחתמו בשנת  2005וה במקרי שבה נחתמו חוזי
"לתקופה בלתי מסוימת".
ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÊÂÁÏ ¯˘‡· ¯„ÈÓÚÏ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÔÈ· ˙Â˘È‚‰ ÈÏ„·‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
·˘ ˙ ÌÈÓÊÈ‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï ¯„ÈÓÚ˘ ÍÎÏ ÂÓ¯‚ ˙ÓÈÂÒÓ È˙Ï· ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈÊÂÁÏÂ 2005
˘˘Á ˘È ÍÎÈÙÏ .ÒÎÓ‰ Û‚‡Ï ¯ÒÓ ‡Ï ÍÎ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈÏÂ·‰ ÒÓ ˙‡ ÂÓÏ˘È
˘ ‚¯.‰ È„Ó‰ ÌÚ ÂÚˆÂ·˘ ˙Â‡˜ÒÚ ˙¯‚ÒÓ· ¯ÎÈ ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï Ì
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‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ÁÂÏ˘Â È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ‡È‰ ¯„ÈÓÚ˘ ¯Á‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÒÎÓ‰ Û‚‡· ıÚÂÂÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙È‡¯Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‡È‰Â
˙‡ ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰ Û‡ ÌÈÓÊÈ‰˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò .ÌÈÏÂ· ÒÓ ÌÂÏ˘˙Ó ÌÈÓÊÈ‰ ˙‡ ‰¯ËÙ˘ È ÙÏ
- ÌÈÈÓÚÙ ‰ È„Ó‰ ‰„ÈÒÙ‰ ÍÎÈÙÏÂ ,‰ È„ÓÏ ¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰ Â˘È‚‰ ¯˘‡Î ÌÈÏÂ·‰ ÒÓ ˙ÂÈÂÏÚ
·.ÒÓ‰ ˙‡ ‰˙·‚ ‡Ï˘ ÍÎ·Â ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÌÂÎÒ ‰ÓÏÈ˘˘ ÍÎ
בתשובתו של סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגבייה ברשות המסי למשרד מבקר המדינה הוא מציי "כי
ככלל תקופת ההתיישנות בנוגע לגביית מס בולי שלא שול קבועה בחוק מיסי עקיפי )מס ששול
ביתר או בחסר( התשכ"ח  ,1968והיא עומדת על  3שני ממועד הביול .מטבע הדברי עובדה זו
מקשה על גביית המס החסר כיו  ,בחלו למעלה מ  3שני מאז המועד בו ההסכמי היו צריכי
להיות מבוילי  .זאת ועוד ,לאחר ביטולו המוחלט של החיוב במס בולי ביו  1.1.06נתקבלה החלטה
מערכתית פנימית ,לפיה מטעמי פרקטיי של שיקולי עלות תועלת ובעיקר מגבלות כח אד  ,ככלל
לא תערכנה ביקורות יזומות כי א עיקר המאמ .ירוכז בגביית חובות פתוחי ".

✩
ÌÈÊÂÁ ÏÚ ÌÈÓÊÈ ÌÚ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÁÂÏ˘Î ,¯„ÈÓÚ ‰Ó˙Á 2005 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú 1990 ˙ ˘Ó
ÏÏÂÎ ‡Ï ÈÏ ÈÓÂ ÌÂÎÒ) Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ ‰Ú·¯‡Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ¯ÂÈ„ Èˆ·˜Ó ˙¯ÈÎ˘Ï
ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ÌÈÓÊÈ‰˘ ÌÈÏÂ·‰ ÒÓ ÌÂÎÒ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·È˘Á˙ ÈÙ ÏÚ .(Ó"ÚÓ
„¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙÏ .(Ó"ÚÓ ÏÏÂÎ) Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 18-Î· ÌÎ˙ÒÓ ‰Ï‡ ÌÈÊÂÁ ¯Â·Ú ÌÏ˘Ï
‰ ˙ ‡Ï ¯„ÈÓÚ˘ ¯Á‡ÓÂ ÒÎÓ‰ Û‚‡ ÈÏ„ÁÓ Ï˘· ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜ Ï˘ ‰„ÒÙ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
„.˙ÂÁÙÏ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 9.5-· ÌÎ˙Ò‰ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ‰˙Ú

יחידות דיור לא מאוכלסות
מתלונות שהתקבלו בנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה ומהסבריה של מנהלי
המחוזות במשרד הקליטה לנציגי משרד מבקר המדינה עולה כי מספר העולי הקשישי הזקוקי
לדירות גדול בהרבה ממספר הדירות במקבצי ובפתרונות הדיור האחרי  ,לכ היה צפוי שהתפוסה
במרבית המקבצי תהיה מלאה .למרות זאת העלתה הביקורת כי ביוני  2008היו  657יחידות דיור
פנויות במקבצי דיור 208 .מהדירות היו פנויות זמ קצר ,והדבר נגר בשל תחלופת דיירי ומאחר
שהמשרד קיבל מקב .דיור חדש במאי  ,2008ו  449דירות אחרות פנויות בי חצי שנה ל  18שני .
לדוגמה 14 ,דירות במלו בתל אביב פנויות מהשני  ,1992 1991תשע דירות במקב .באזור חיפה
פנויות משנת  14 ,2004דירות במקב .בצפו פנויות מהשני  .2006 2003הדירות הפנויות במש
זמ רב שיעור כ  4%מכלל יחידות הדיור במקבצי הדיור שהמשרד שוכר ,ועלות המצטברת מיו
שהתפנו ועד יוני  2008מסתכמת בכ  46מיליו ש"ח.
‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó˘ ‡È‰ ÌÈˆ·˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ÔÒÂÏÎ‡-È‡Ï ‰·ÈÒ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
˘‰È¯ÙÈ¯Ù· „ÂÁÈÈ· ,¯ÂÈ„ ˙Â Â¯˙Ù Ï˘ ÚˆÈ‰ Û„ÂÚ ˘È Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ¯ÂÈ„ Èˆ·˜Ó ¯Î
·ˆ:˙ÂËÏÂ· ˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï .ÌÂ¯„·Â ÔÂÙ
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 : Â Î Ú · ' Â ı · ˜ Ó .1בדצמבר  2001פרס משרד הקליטה מכרז לבניית מקבצי דיור וקבלת
שירותי דיור בכמה אזורי ברחבי האר ..במאי  2002חת המשרד ע היזמי על חוזה לשכירת
 200יחידות דיור  128יחידות של חדר אחד ו  72יחידות של שני חדרי  .על פי החוזה התחייב
היז למסור למשרד את המקב .עד אפריל  .2004נקבע כי תקופת ההתקשרות היא עשר שני מיו
קבלת המקב ,.וכי למשרד יש אופציה להארכת תקופת ההתקשרות בחמש שני .
)‡( ÏÁ‰ ÂÒÂÏÎ‡Â 2005 ¯‡Â¯·Ù· ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ı·˜Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯˜ ·ÌÊÈÏ ÌÏÈ˘ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .¯ÒÓ ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ,2008 ¯‡Â È
14.6-Î ,˙ÂÒÏÎÂ‡Ó Ô È‡˘ ˙Â¯È„ ¯Â·Ú Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 14.9-Î 2008 È ÂÈ „ÚÂ 2005 ¯‡Â¯·ÙÓ
‰È‰ ÂÎÏ‰Ó·˘ ,2007 ¯·Óˆ„Ï 2005 ¯‡Â¯·Ù ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯Â·Ú Ì‰Ó Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
¯ÂÓ‡‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙¯ÂÓ˙ ¯„ÈÓÚÏ „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÌÈ¯ÈÈ„Ó ˜È¯ ı·˜Ó‰
˜È¯‰ ı·˜Ó‰ ¯Â·Ú ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÌÏÈ˘ ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â ÁÂ˜ÈÙÂ ÏÂ‰È ¯Â·Ú Á"˘ 300,000-Î
.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 15.2-Î
כאמור ,משרד השיכו מקי הוסטלי עבור קשישי חסרי דיור .מנהל אג הדיור הסביר למשרד
מבקר המדינה כי כחצי שנה לפני שמשרד הקליטה קיבל את המקב .לחזקתו סיי משרד השיכו את
בנייתו של הוסטל בעכו ,וההוסטל אוכלס על ידי עולי קשישי שאמורי היו להשתכ במקב..
עקב כ לא אוכלסו הדירות במקב ..מנהל אג הדיור הוסי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי
בפרק הזמ שבי מועד היציאה למכרז בדצמבר  2001ובי מועד קבלת המקב .מהיז בפברואר
 2005חלו שינויי דמוגרפיי בעיר שגרמו לעולי רבי לעזוב אותה ולעולי אחרי שאינ
מתגוררי בעיר להתנגד לעבור אליה .בתשובתו של משרד השיכו למשרד מבקר המדינה מדצמבר
 2008הוא הודיע כי בניית המבנה התמשכה זמ רב היות ששני קבלני אשר זכו במכרז לבנייתו
פשטו את הרגל.
בשנת  2005בדק משרד הקליטה אפשרות להסב את המקב .למרכז קליטה וכ קיי משא ומת ע
מכללה שחשבה לשכור את אחד המבני למעונות לסטודנטי  ,אול הדברי לא יצאו אל הפועל.
ביולי  2007הוקצו יחידות דיור במקב .לאכלוס על ידי המשרד לענייני גמלאי .
מתשובתו של משרד הקליטה עולה כי במהל הביקורת אוכלסו דירות נוספות ,וכי בדצמבר 2008
כבר אוכלסו  149דירות במקב..
)ב( בד בבד ע שכירת המקב .היה משרד הקליטה קשור בחוזה מ  1998לשכירת מקב .דיור
נוס בעכו .ביולי  2003הארי המשרד את תקופת החוזה בחמש שני נוספות מינואר  2003עד סו
דצמבר  .2007בדצמבר  2007הארי המשרד את תקופת החוזה בשלושה חודשי נוספי עד סו
מרס  .2008עד מועד זה כבר פינה משרד הקליטה את כל דיירי המקב .שנותרו בו ,וכ  80מה
הועברו למקב .ו'.
מנהל מחלקת הדיור במחוז חיפה הסביר למשרד מבקר המדינה במאי  2008כי משרד הקליטה
העביר את מקב .ו' לאכלוס על ידי המחוז רק בדצמבר  ,2007וכי מאז אוכלסו  105יחידות הדיור
במקב) .לרבות  20יחידות הדיור שאכלס המשרד לענייני גמלאי ( ,ברוב על ידי דיירי שפונו
מהמקב .הנוס בעכו ,אול בשל עוד פתרונות הדיור בצפו הוא לא מצא זכאי דיור ציבורי
שיסכימו לעבור למקב .בעכו .לדבריו ,א לא יימצאו בכל מרחב הצפו זכאי שיסכימו להתגורר
במקב .הוא ינסה להציע את המקב .לזכאי מאזורי אחרי באר..
˙Ó‡˙‰Â ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘ÓÏ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÂ‡È˙˘ ÔÎ˙ÈÈ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ˙Ó‡˙‰ Â ÈÈ‰„ ,˘Â˜È·Ï ÚˆÈ‰‰
.˜È¯ „ÓÚ 'Â ı·˜Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· Â·˘ ·ˆÓ Ú ÂÓ ‰È‰ ,ÌÈ‡ÎÊ‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÈÙˆÏ
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 :˙ Â ¯ „ ˘ · ¯ Â È „ ı · ˜ Ó .2באוקטובר  2002חת המשרד על חוזה לשכירת  169יחידות
דיור במקב .בשדרות לפרק זמ של עשר שני וקיבל לרשותו את המקב .ביוני  .2004לדברי מנהל
אג הדיור ,הדירות נועדו לשמש את אוכלוסיית הזכאי לדיור ציבורי בשדרות ,בנתיבות ובאופקי .
התברר כי בי יוני  2004ליוני  2008אכלס המשרד רק  47יחידות פחות משליש מיחידות הדיור
במקב ,.ולפיכ נותרו במקב 122 .יחידות ריקות .לדברי מנהל אג הדיור לא נית לאכלס את
המקב .בגלל חשש של דיירי פוטנציאליי מהמצב הביטחוני ששרר בעיר בעקבות נפילת רקטות
קסא  .במהל השני אפשר המשרד לגורמי ממלכתיי שוני כמו משרד הביטחו  ,נציבות מס
הכנסה ,מינהלת סל"ע ,משרד הבריאות ,משרד החו .ועיריית שדרות להשתמש בחלק מהדירות
תמורת תשלו הוצאות תחזוקה שוטפות בלבד ,א רוב הדירות נשארו פנויות ולא שימשו למטרה
שלשמה נועדו .במהל הביקורת ,ביוני  ,2008קיבלה ועדת השרי לענייני הנגב והגליל את הצעת
משרד הקליטה ולפיה דירות במקב .יוקצו לסטודנטי הלומדי במכללה הסמוכה לעיר שדרות או
במוסדות להשכלה גבוהה באזור.
ı·˜Ó· ˙Â˜È¯‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ 122 ¯Â·Ú „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ
·.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 11-Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ ÌÈ ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó
˘È˘ Û‡ ,ÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊ‡· Ì‚ ˙Â˜È¯ ˙Â¯È„· ˜ÈÊÁÓ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .3
·‡¯ÂÊ‡· ÌÈˆ·˜Ó ‰˘È˘ „¯˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ 2008 È ÂÈ· .˙Â¯È„Ï ˘Â˜È· Û„ÂÚ ‰Ê ¯ÂÊ
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .¯˙ÂÈÂ ‰ ˘ ÈˆÁ Í˘Ó· ˙ÂÈÂ Ù ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ 123 ÂÈ‰ Ì‰·Â ÊÎ¯Ó‰
)‡( ) : · È · ‡ Ï ˙ · Ô Â Ï Ó ‰ראו לעיל ,בפרק על חוזי ל"תקופה בלתי מסוימת"( במלו 67
יחידות דיור של שני חדרי  ,דהיינו  134חדרי בס הכול ,ומשרד הקליטה משל עבור כל חדרי .
Ô‰˘ ¯Á‡Ó ,ÌÈ¯ÈÈ„ È ˘ Ô‰· ÔÎ˘Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈÂ · ÔÂÏÓ· ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÎ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï˘ ¯Â˜È·· .ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘Â Á·ËÓ ,ÌÈ¯„Á È ˘ ˙ÂÏÏÂÎ
·„·Ï· „Á‡ ˘È˘˜ ¯¯Â‚˙Ó ˙ÂÒÏÎÂ‡Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙È·¯Ó· ÈÎ ¯¯·˙‰ 2008 È‡Ó· ÔÂÏÓ
˙Â„ÈÁÈ‰ ˙È·¯Ó·˘ ‡Â‰ ÍÎÏ Ô˙È ˘ ¯·Ò‰‰ .˘ÂÓÈ˘ ‡ÏÏ ¯˙Â ¯ÂÈ„‰ ˙„ÈÁÈ· È ˘‰ ¯„Á‰Â
‡‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .˙Ù˙Â˘Ó ‡È‰ Ì‰ÈÏ‡ ‰ÒÈ Î‰Â ÌÈ¯„Á‰ È ˘ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÔÈ
¯˜·Ó „¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ .ÏÂÙÎ ÌÂÎÒ „Á‡ ˘È˘˜ ˜¯ ˙˘Ó˘Ó‰ ¯ÂÈ„ ˙„ÈÁÈÏ ÌÏ˘Ó
ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„Ó 120%-Î· ‰‰Â·‚ ‰Ê ÔÂÏÓ· ˘È˘˜Ï ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙ÂÏÚ‰ ‰ È„Ó‰
˘.ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈˆ·˜Ó· ¯ÂÈ„ ˙„ÈÁÈ Ï
במועד הביקורת התגוררו במלו  26קשישי על בסיס קבוע .כמו כ התגוררו במלו  20עולי שה
מקרי סעד ,והכוונה הייתה לשכנ לזמ קצר ,אול ה נשארו להתגורר במלו משו שלא נמצא
לה פתרו דיור אחר.
משרד הקליטה הסביר בתשובתו כי בשנת  2002שקל המשרד להפסיק את ההתקשרות ע המלו ,
אול לא מצא חלופות דיור הולמות .לטענתו ,מאחר שהמלו שוכ באזור המרכז הוא משמש
"רזרבה" לשעת הצור בעבור המשרד ,ה לצור קליטת עולי המגיעי מנמל התעופה וזקוקי
לכמה ימי לצור התארגנות וה לצור קליטת עולי ממקבצי אחרי שהמשרד היה חייב
לפנות  .לדברי המשרד לא תמיד אפשר למצוא מקו לעולי בבתי מלו רגילי ובייחוד לא בשעות
הלילה .מאחר שמדיניות המשרד היא לשמור על כ  100מיטות פנויות באופ שוט לצור מצבי
חירו  ,לא התקבלה במשרד החלטה לאכלס את המלו בקשישי על בסיס קבוע )כלומר ,להסב
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אותו למקב .דיור( .המשרד ניסה לבחו חלופות לשכירות בתל אביב אול ללא הצלחה ,א ע
זאת הוא בודק אפשרויות להורדת העלויות.
בעל המלו הסביר בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה כי דמי השכירות במלו גבוהי
מאחר שה כוללי תשלו עבור שירותי נוספי שהמלו מספק לעולי ואת ההוצאות הקבועות
והשוטפות של המלו  .מאחר שחלק מאוכלוסיית המלו היא מבוגרת וחולה ,מתעורר לעתי צור
לספק לכל דייר יחידה נפרדת וממילא החדר השני ביחידה נשאר ריק .לדבריו ,במש השני מילא
המלו צרכי אחרי של משרד הקליטה ,ובייחוד אכלוס מידי של עולי בעתות חירו  ,ולכ יש
תמיד חדרי מרוהטי ונקיי שערוכי לקליטה פתאומית של עולי  ,ועל פי דוחות עדכניי
התפוסה בדצמבר  2008הייתה  50%מהיחידות במלו  .בעל המלו הוסי בתשובתו כי התפוסה
במלו משתנה בהתא לגלי העלייה ,וכי בתקופות של גלי עלייה גדולי תפוסת המלו הייתה כמעט
מלאה.
·„È¯„Á 134 ÔÈ·Ó 88 ÌÈÒÏÎÂ‡Ó ÂÈ‰ ‡Ï 2008 È ÂÈ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÌÏÂ‡ ,˙ÂÙÈˆ¯· ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÒÏÎÂ‡Ó ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰Ó 46 ÈÎÂ ,ÔÂÏÓ‰
88-· ˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰ÒÂÙ˙‰ 2008-2007 ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .‡ÏÓ ÌÂÏ˘˙ Ì¯Â·Ú· Ì‚ ÌÏ˘Ó
„¯˘Ó ‰˘Ú˘ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ .„·Ï· 5%-Î ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÈÏ ˙ ÈÏÏ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÔÂÏÓ‰ È¯„ÁÓ
¯˘˜ ‡ÏÏ ÌÈ¯„Á‰ ÏÎ ¯Â·Ú ÌÏ˘Ó „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡ÓÂ ‰ÎÂÓ ‰ ‰ÒÂÙ˙‰ ÏÏ‚· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.‰ÏÈÏÏ Á"˘ 2,070-Î ‰˙ÈÈ‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯„Á· „ÈÁÈ ˙ ÈÏÏ ˙ÚˆÂÓÓ ˙ÂÏÚ ,‰ÒÂÙ˙Ï
˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ÈÈÏÚ‰ Û˜È‰· ÌÂˆÓˆ‰ ÁÎÂ Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÂ ·È·‡ Ï˙· ÔÂÏÓ· ÌÈÈÂ Ù ÌÈ¯„Á ˙¯ÈÓ˘Ï ¯˘‡· Â˙ÂÈ È„Ó
Â‡¯) ¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ ˙ÂÏÚ· ‰È¯ÙÈ¯Ù· ÌÈÈÂ Ù ÌÈ¯„Á ˘È „¯˘ÓÏ˘ ÔÈÂˆÈ .˙ÏÚÂ˙ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÏÚ
Ô˙Â‡Ï ÈÙÂÏÁ ÔÂ¯˙Ù ÂÏ ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰Â ,ÒÏÎ‡Ï ÁÈÏˆÓ Â È‡ ‡Â‰ Ì˙Â‡˘ ,(ÏÈÚÏ
ÏÂˆÈ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ ÈÓÊ ÌÈ¯„Á· Í¯Âˆ‰ ÈÂÏÈÓÏ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÈÚÈ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙Â¯ËÓ
˘ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÈÙÂÏÁÏ .˘ÂÓÈ˘ ‡Ï· ÌÈ˜È¯ ÌÈ„ÓÂÚ ‡ÏÈÓÓ˘ ‰È¯ÙÈ¯Ù· ÌÈ¯„Á Ï
˙‡ Ïˆ Ï ÍÎ·Â ÌÈ˘È˘˜ ÌÈÏÂÚ Ï˘ ˙Â‚ÂÊ Â· ÔÎ˘ÏÂ ÏÈÚÙ ı·˜ÓÎ ÔÂÏÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï
.ÔÂÏÓ· ÌÈÈ‚ÂÊ‰ ÌÈ¯„Á‰
)·( ) : ˜ ¯ · È · · Ô Â Ï Ó ‰ראו לעיל ,בפרק על חוזי ל"תקופה בלתי מסוימת"( בדיקת
משרד מבקר המדינה העלתה כי בתקופת הביקורת היו במקב .זה שבע יחידות דיור פנויות,
כמפורט :אחת משנת  ,2000שתיי משנת  ,2006שלוש משנת  2007ואחת ממרס  .2008סגנית
מנהלת מחוז תל אביב והמרכז והממונה על הדיור במחוז הסבירה לנציגי משרד מבקר המדינה
במאי  2008כי המלו אינו מופיע ברישומי המחשב ולכ אי באפשרותה לקבל עדכוני על מספר
הדירות הפנויות במקב .זה .הביקורת העלתה כי העלות המצטברת של שכירת הדירות הריקות עד
יוני  2008הסתכמה בכ  630אל ש"ח.
בתשובתו של משרד הקליטה למשרד מבקר המדינה הוא הודיע כי בדצמבר  2008נותרו במלו
שלוש דירות פנויות בלבד ,וכי הממונה על הדיור במחוז מטפלת באופ שוט בעולי המתגוררי
במקב .וכבר יודעת כמה מהדירות בו פנויות.
ÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈÏÂÚ ·¯˜· ¯ÂÈ„ ˙Â Â¯˙ÙÏ ·¯‰ ˘Â˜È·‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰ÎÂÓ ·È·‡ Ï˙· ÔÂÏÓ· ‰ÒÂÙ˙‰ ,‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÌÏ˘Ó˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˙Â¯ÓÏÂ
Ï˘ ˙¯·ËˆÓ‰ ˙ÂÏÚ‰ .ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÌÈÈÂ Ù ÌÈ¯„Á ‰Ú·˘ Â˜ÊÁÂ‰ ˜¯· È ·· ÔÂÏÓ·Â „Â‡Ó
˘.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 21-Î· ‰ÓÎ˙Ò‰ 2008 È ÂÈ „Ú ÔÂÏÓ‰ È˙· È ˘· ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈ¯„Á‰ ˙¯ÈÎ
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 : · È · ‡ Ï ˙ · ' Ê ı · ˜ Óמשרד הקליטה שכר את המקב .באוגוסט  2003לפרק זמ
)‚(
של חמש שני  .המקב .כולל  120יחידות דיור  86מה הושכרו למשרד הקליטה ,ו  34הדירות
הנותרות ,שהמשרד לא הסכי לקבל בגלל מצב  ,הושכרו לשוכרי בשוק הפרטי ובה קשישי
וסטודנטי  .מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בבניי יש שתי יחידות דיור שהמשרד שוכר
ומשל בעבור א אינו מאכלס אות דירה אחת התפנתה ביוני  ,2006והדירה השנייה התפנתה
בינואר  .2007סגנית מנהלת מחוז תל אביב והמרכז והממונה על הדיור במחוז הסבירה לנציגי משרד
מבקר המדינה במאי  2008כי היא לא מפנה לדירות אלה קשישי הזכאי לדיור ציבורי כיוו שה
שוכנות בקומת פרטר )מתחת לקומת קרקע( ,וכי מצב גרוע עד כדי כ שאינ ראויות למגורי אד .
È˙˘ ¯Â·Ú Á"˘ ÛÏ‡ 110-Î ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÌÏÈ˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ
.2008 È ÂÈ „ÚÂ (2007 ¯‡Â ÈÂ 2006 È ÂÈ) ÔÈÂ ÈÙ ÌÂÈÓ ˙Â˜È¯‰ ˙Â„ÈÁÈ‰
בביקור של נציגי משרד מבקר המדינה במקב .במאי  2008ה התרשמו שמצב של הדירות
המושכרות לשוכרי פרטיי דומה למצב של שתי הדירות שהמשרד לא מאכלס וא גרוע יותר.
כמו כ התברר לנציגי משרד מבקר המדינה כי הדירות הפנויות ,שעבור משל המשרד שכר דירה
מלא ,משמשות מחסני זמניי לציוד של עובדי המקב..
˙Â¯È„‰ ˙‡ ¯È˘ÎÈ ÌÊÈ‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰Ï‡ ˙Â¯È„ ˙¯ÈÎ˘Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈÙÂÏÁÏÂ ÌÈ¯Â‚ÓÏ
בתשובתו של משרד הקליטה למשרד מבקר המדינה הוא הודיע כי בעקבות הערות הביקורת שונו
תנאי השכירות בחוזה להארכת תקופת ההתקשרות בחמש שני נוספות ,שנחת בספטמבר .2008
בחוזה זה נקבע כי המשרד ישל רק עבור  84מבי  120יחידות הדיור ,וכי היז רשאי לאכלס
בעצמו את יתר  36היחידות.
משרד האוצר הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בכוונתו לבחו בשיתו משרד הקליטה
ומשרד השיכו צעדי לטיפול בבעיית החדרי הפנויי .
 :Ì È È ˙ Ò ‰ Ï ˙ „ Ó Â Ú Ì ˙ ¯ È Î ˘ Ï ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰ ˙ Ù Â ˜ ˙ ˘ Ì È ˆ · ˜ Óא משרד
הקליטה אינו מעוניי לחדש את החוזי לשכירת מקבצי שתקופת ההתקשרות בעניינ עומדת
להסתיי  ,הוא אינו מאכלס יחידות שמתפנות ,ולכ נשארות בה דירות ריקות במש חודשי וא
שני  .על פי החוזי שחת המשרד ע היזמי הוא התחייב לשל את אותו המחיר עבור דירה
מאוכלסת ועבור דירה פנויה.
לדוגמה ,מועד סיו החוזה ע מקב .ח' שבמרכז האר ,.הכולל  97יחידות דיור ,הוא אוגוסט .2009
משרד הקליטה החליט שלא להארי את תקופת ההתקשרות ע היז ולפיכ הפסיק כבר במאי
 2005לאכלס דירות שהתפנו .מנהל אג הדיור הסביר שהמשרד החליט להעביר חלק מהקשישי
למקב .חדש שבו  168יחידות דיור ומועד קבלתו נקבע למאי  .2008עקב כ בי מאי  2005למאי
 2008נאל .המשרד לשל דמי שכירות בעד עשרות דירות לא מאוכלסות במש חודשי רבי ,
ולעתי א שני  .נמצא כי בתקופת הביקורת היו במקב .שבע יחידות פנויות שלוש דירות ממאי
 ,2005מינואר  2007ומדצמבר  ;2007וארבע דירות אחרות מתחילת שנת  .2008מכיוו שקיי פער
של יותר משנה בי סיו החוזה במקב .ח' ובי מועד קבלת המקב .החדש ,ייוותרו עשרות דירות
ריקות בפרק הזמ האמור והמשרד ישל עבור מחיר מלא.
לפי חישובי משרד מבקר המדינה ,עבור פרק הזמ שמיו קבלת המקב .החדש במאי  2008ועד מועד
סיו החוזה במקב .ח' באוגוסט  2009ישל משרד הקליטה כארבעה מיליו ש"ח עבור דירות שלא
נעשה בה כל שימוש .יש לציי כי תופעה זו התרחשה ג במקבצי אחרי שאות פינה המשרד
בעבר ,וכי בשני הבאות תישנה תופעה זו כאשר ירצה המשרד לצמצ את מספר מקבצי הדיור.
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‰ÊÂÁ· ÏÂÏÎÈÂ ˙ÂÙÙÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜˙‰ ˙‡ ÌˆÓˆÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ .ÂÈ˙ÂÈÂÏÚ ÌÂˆÓˆ ÍÂ˙ ı·˜Ó‰ Ï˘ ‰‚¯„‰· ÈÂ ÈÙ ÂÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÌÈÙÈÚÒ
Ì‡˙‰· ÌÂÏ˘˙ Â ÈÈ‰„ ,(ÏÈÚÏ Â‡¯) 'Ê ı·˜Ó· ‚˘Â‰˘ ÔÂ¯˙ÙÏ ‰ÓÂ„ ÔÂ¯˙Ù ˙‚˘‰ ÏÂ˜˘È
˙Â ÙÏ Â˙ ÂÂÎ·˘ ˘‡¯Ó ÂÏ ÚÂ„È Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· „ÂÁÈÈ· ,˙Â„ÈÁÈ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÏÚÂÙ· ‰ÒÂÙ˙Ï
‡˙ .˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ÌÈˆ·˜Ó‰

✩
¯ÂÈ„‰ Èˆ·˜Ó ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˘ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Û˜È‰· ÈÚ·Ë‰ ÌÂˆÓˆ‰ Ï˘·Â ˙Â‰Â·‚‰ Ì‰È˙ÂÈÂÏÚ Ï
.¯ÂÈ„ ˙Â Â¯˙ÙÏ

מרכזי קליטה לעולי
משרד הקליטה מפעיל  22מרכזי קליטה ,שניי מה באמצעות עמידר והיתר באמצעות הסוכנות,
והוא משל שכירות בעבור  12מרכזי קליטה .בתקציב המשרד לשנת  2008הוקצו לש כ 78
מיליו ש"ח.
מרכזי הקליטה מטפלי כאמור בקליטה ראשונית של עולי אתיופיה ,וביוני  2008התגוררו בה כ
 9,000עולי  .על פי נוהלי משרד הקליטה ,העולי אמורי להתגורר במרכזי הקליטה בי שנה
לשנתיי ולאחר מכ ה זכאי למענקי דיור למציאת פתרו דיור קבוע .העולי משתתפי בעלות
שכר הדירה בס של כ  250ש"ח לחודש בממוצע ,ובמרבית מרכזי הקליטה ה ג משתתפי
בתשלו ההוצאות השוטפות של הדירה ,כמו הוצאות על חשמל ומי .
משרד מבקר המדינה בדק את חוזי ההתקשרות ע מרכזי הקליטה ,ולהל ממצאי בדיקתו:
 : ' Ë ‰ Ë È Ï ˜ Ê Î ¯ Ó .1משרד הקליטה מפעיל באמצעות הסוכנות את מרכז הקליטה
לעולי יוצאי אתיופיה באזור ירושלי  .אכלוס מרכז הקליטה החל ביוני  ,1999ובמועד הביקורת
התגוררו בו כ  1,300עולי  ,מה כ  800ילדי .
באפריל  1999התקשרה עמידר ע היז לפרק זמ של חמש שני מיוני  1999לשכירת  440יחידות
דיור של שניי ושלושה חדרי לצור הפעלת מרכז קליטה .בחוזה ניתנה אופציה להארכת תוק
ההתקשרות ב  60חודשי  ,בתנאי שהמשרד יודיע על כ בכתב ליז בתו  48חודשי מיו כניסת
החוזה לתוק ולכל המאוחר עשרה חודשי לפני תו תקופת החוזה.
בפברואר  2003פרס משרד הקליטה מכרז פומבי לקבלת הצעות לשכירת אתרי קליטה ומת
שירותי דיור לעולי מאתיופיה ,אול לא הצליח למצוא במסגרת המכרז מקו חלופי למרכז
הקליטה .בדצמבר  2004נחת חוזה הארכה בי עמידר ליז המקורי למש  63חודשי נוספי ,
והוא הואר רטרואקטיבית מיוני  2004עד ספטמבר  .2009סכו דמי השכירות שנקבע הוא זה
שבחוזה המקורי ,בתוספת הצמדה למדד מיוני  1999עד יוני .2004
מתברר שמשרד הקליטה פנה אל ועדת הפטור ממכרז בבקשה לפטור ממכרז את ההתקשרות ע
היז רק בספטמבר  ,2004שלושה חודשי לאחר תו תקופת החוזה המקורי ועשרה חודשי לאחר
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המועד שהיה עליו להודיע ליז על רצונו לממש את האופציה .ועדת הפטור המליצה לחשכ"ל
בישיבתה ממאי  2005לאשר את הבקשה בנימוק ש"המשרד ניהל מו"מ והצליח לסכ על מימוש
האופציה לתקופה של חמש שני מבלי להעלות את המחיר ,על א דרישותיו לשדרג שטחי ציבור,
מבנה ציבור ועוד" .הוועדה א הנחתה את משרד הקליטה לקיי משא ומת ע היז בהשתתפות
נציג החשכ"ל לצור הפחתת מחיר השכירות .לנוכח המלצת הוועדה אישר החשכ"ל את הפטור
לפרק הזמ שבי יוני  2004לספטמבר .2009
¯Á‡Ï ‰ ˘ ÈˆÁÎ ,2004 ¯·Óˆ„· ˘„ÂÁÓ‰ ‰ÊÂÁ‰ ÏÚ ‰˘ÚÓÏ Ì˙Á ÌÊÈ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
˘‡ˆÂÈ .2004 È ÂÈÏ ˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ Ú·˜ Â˙ÏÁ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÂ ,È¯Â˜Ó‰ ‰ÊÂÁ‰ ÌÈÈ˙Ò‰
‡ÏÚÂÙ· Û˜Â˙Ï Ò Î ‰ÊÂÁ‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡ÂÙ
Ô˙ÓÂ ‡˘ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÔÎÏÂ ‰˘Ú ¯·Î˘ ‰˘ÚÓ ¯¯˘‡Ï „ÚÂ ¯ÂËÙ‰ Ô˙Ó ÍÎÈÙÏÂ
.ÚÂˆÈ· ˙· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯·Î ¯ÈÁÓ‰ ˙„¯Â‰Ï
 : ' ‰ ‰ Ë È Ï ˜ Ê Î ¯ Ó .2הסוכנות התקשרה מטע משרד הקליטה ע יז במרס  2001לצור
שכירת  31יחידות דיור ,מה שתי יחידות של חמישה חדרי  ,לש הפעלת מרכז קליטה באזור
הדרו לפרק זמ של חמש שני ממאי  .2001בחוזה נקבעה אופציה להארי את תקופת החוזה
בחמש שני נוספות .אכלוס מרכז הקליטה החל בסו שנת  ,2001ובמועד הביקורת התגוררו במרכז
הקליטה כ  190עולי .
נמצא כי משרד הקליטה משל בדר כלל רק עבור חדרי המגורי שבמרכזי הקליטה ,וכי את
החדרי או האולמות שבמרכזי הקליטה ,המשמשי מבני ציבור ,מממ היז  .ג המכרז הפומבי
שפורס בפברואר  2003כלל תנאי זה וצוי בו כי שטחי הציבור צריכי להיות תואמי למספר
יחידות הדיור.19
בחוזה לשכירת מרכז הקליטה ה' ממרס  2001נכללה התחייבות היז להתקנת ארבע כיתות ,שלושה
חדרי משרדי וחדר כביסה בקומת המחסני שבבניי שישמשו את הדיירי  .בחוזה הודגש כי דמי
השכירות ה תמורה מלאה לשימוש במושכר ,לרבות בשטחי הציבוריי  .יצוי כי שמאי שהערי
בדצמבר  2000את דמי השכירות הראויי במרכז הקליטה קבע כי מחיר השכירות שהוצע הוא סביר
רק א היז יתקי בנכס על חשבונו כיתות ומשרדי .
)א( היז התקשה בקבלת טופס אכלוס מהרשות המקומית בשל בעיות הנוגעות לקומת המרת ,
ולכ הוא לא סיפק את השטחי הציבוריי שהתחייב לספק על פי החוזה .משרד הקליטה נאל.
לשכור ארבע כיתות בבית ספר סמו בעלות ממוצעת של  5,000ש"ח לחודש ולהסב את אחת מבי
 31הדירות למשרדי ; לאחר מכ הסבה הסוכנות דירה נוספת של חמישה חדרי לכיתות לימוד
כתחלי לשכירת כיתות מבית הספר.
Ï˘· ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÁË˘ ÌÊÈ‰Ó Ï·˜Ï ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ¯Â˙ÈÂ
„¯Â·ÒÂ‰˘ ˙Â¯È„ È˙˘ ¯Â·Ú Ì‚ ‰¯È„ ¯Î˘ ÌÏ˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï Â˙Â‡ ·ÈÈÁ ÌÊÈ‰Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˘È
·.ÌÈ„¯˘ÓÏÂ ˙Â˙ÈÎÏ Â˙ÓÎÒ‰
)ב( בספטמבר  2006קיי משרד הקליטה משא ומת ע יזמי חדשי  ,שהיו מעונייני ברכישת
מרכז הקליטה ,ובמסגרתו סוכ כי היזמי החדשי יפעלו להכשיר את קומת המרת שבמרכז
הקליטה לפתיחת שישה משרדי ומועדו וכ ישכרו על חשבונ ארבע כיתות לימוד בבית ספר
__________________

19

למשל ,לכל  50יחידות דיור של שני חדרי נדרש היז לספק חמש כיתות לימוד וחדר מורי  ,והתמורה
עבור יחידות הדיור תכלול ג את התמורה עבור שטחי ציבור.
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הסמו למרכז .עוד סוכ כי המשרד ישתמש באחת הדירות במרכז הקליטה להפעלת משרדי .
בפועל הסיכומי במסגרת המשא ומת לא בוצעו ,ובמקו זה נחת חוזה חדש בי הסוכנות ליזמי
החדשי מינואר  2007עד דצמבר  ,2011בו סוכ כי משרד הקליטה ימשי להפעיל כיתות
ומשרדי בשתי דירות וא ימשי לשל בעבור  ,אול לא ישל עבור תשלומי הצריכה השוטפי
בגינ  .כמו כ סוכ כי היזמי ישכרו מיד ועל חשבונ שתי כיתות מבית הספר הסמו לשימוש
של הסוכנות ומשרד הקליטה .היזמי הודיעו למנהל אג הדיור רק כעבור שנה ,בדצמבר  ,2007כי
נשכרו כיתות לימוד מבית הכנסת הסמו במקו מבית הספר.
‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Ú· Û˙¯Ó‰ ˙ÓÂ˜ ˙¯˘Î‰Ï Â˙˘È¯„ ÔÈÈ Ú· ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Â¯˘Ù˙‰
„ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ ¯Â˙· ˙Â¯È„ È˙˘ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Â˙Â‡ ‰·ÈÈÁ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÓÊÈ‰ ÌÚ
-Î· ÌÎ˙Ò‰ ‰Ï‡ ˙Â¯È„ ¯Â·Ú ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ÔÈ‚· „¯˘Ó‰ Ï˘ „ÒÙ‰‰ .ÌÈ„¯˘ÓÂ
.˘„ÂÁÓ‰ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎÏ Á"˘ 397,000
משרד הקליטה הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה לגבי מרכז קליטה ה' כי על א כל הקשיי
שהערי היז ובגלל מחסור במקומות חלופיי  ,נאל .המשרד להתפשר אתו ה בעניי דרישת
הפיצוי המוסכ וה בנוגע לשימוש השוכרת בשטחי הציבוריי  .המשרד הוסי כי מדובר במרכז
קליטה שבו דירות גדולות שהמשרד יכול לשכ בה משפחות ברוכות ילדי  ,שלא כרוב המכריע
של מרכזי הקליטה שבה "מפצלי " את המשפחות הגדולות בי שתי דירות.
,Â· ÌÈ Î˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓÏ ˙ÈÒÁÈ ˙ÂÏÂ„‚ Â˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ˘ ÔË˜ ÊÎ¯Ó ‡Â‰ '‰ ‰ËÈÏ˜ ÊÎ¯Ó
·˙Ú„Ï .‰˜ÂÊÁ˙ ˙ÂÈÚ· Ï˘·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÁË˘ ˙·ÂËÏ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ˙¯È‚Ò ·˜Ú „ÂÁÈÈ
ÌÂ˙ ˙‡¯˜Ï ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÂÏÚ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜.‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÔÂÁ·ÏÂ ·Â˘ Â˘„ÁÈ˘ Ì„Â˜Â ‰ÊÂÁ‰ ˙ÙÂ

שהות עולי במרכזי הקליטה
כאמור ,על פי נוהלי משרד הקליטה העולי אמורי להתגורר במרכזי הקליטה בי שנה לשנתיי
ובמהל פרק הזמ הזה ה אמורי למצוא פתרו דיור קבוע ,שעל מנת לממנו ה מקבלי מענקי
דיור כסיוע .יצוי כי מענקי הדיור ניתני רק למשפחות עולי מאתיופיה )ולא ליחידי ( לפי סיווג
ב"קבוצות זכאות" שנקבעו בהתא ליישוב ,למספר הנפשות במשפחה ולשנת העלייה.
 .1נמצא כי בשניי מבי מרכזי הקליטה מתגוררות ג כ  60משפחות מעל לשנתיי בשל בעיות
גיור או בעיות משפחתיות 40 ,מה במרכז הקליטה ט' שבאזור ירושלי ו  20במרכז קליטה בחיפה.
 .2במועד הביקורת התגוררו במרכזי קליטה ברחבי האר .כ  750עולי יחידי ; כ  100מה
מתגוררי יותר משנתיי במרכז קליטה ט' שבאזור ירושלי  .עולי אלה נשארו במרכז הקליטה
כיוו שה לא מצאו פתרו דיור חלופי.
.‰ËÈÏ˜‰ ÈÊÎ¯ÓÓ ˙‡ˆÏ ıÈ¯Ó˙ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯ÂÈ„ È˜ ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ‡Ï ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈÏÂÚ‰˘ ¯Á‡Ó
Ú·˜ ¯ÂÈ„Ï ‰ËÈÏ˜‰ ÈÊÎ¯Ó Â˘Ó˘È ÔÓÊ‰ ÌÚ˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÌÚ ‰ÓÏ˘‰
,‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .È¯Â˜Ó‰ Ì„ÂÚÈÈ ˙‡ „ÂÚ ‡ÏÓÏ ÂÏÎÂÈ ‡ÏÂ
·˘ÙÁÏ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈÏÂÚ‰ ˙‡ Â„„ÂÚÈ˘ ÌÈˆÈ¯Ó˙ ˙Úˆ‰ ÔÂÁ·Ï ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰
„ÌÈÏÂÚ ˙ËÈÏ˜Ï ‰ËÈÏ˜‰ ÈÊÎ¯Ó· ˙Â¯È„‰ ˙‡ ˙Â ÙÏ ÍÎ·Â ‰ËÈÏ˜‰ ÊÎ¯ÓÏ ıÂÁÓ Ú·˜ ¯ÂÈ
˘.ÂÚÈ‚‰ ·Â¯˜Ó ‰Ê
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משרד האוצר הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי עולי יחידי יוצאי אתיופיה הגרי
במרכזי קליטה זכאי להלוואות תקציביות לרכישת דירה בריבית מסובסדת .בכוונת משרד האוצר
לבחו בשיתו משרד הקליטה את היק התופעה של שהות ארוכה מהממוצע של אוכלוסיה זו
במרכזי הקליטה ואת הסיבות לניצול הנמו של ההלוואות שה זכאי לקבל.
משרד הקליטה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא מסכי ע עמדת הביקורת שיש
להעניק תמריצי לעולי יחידי מאתיופיה המתגוררי במרכזי הקליטה.

איחוד הטיפול בעולי בתחו הדיור והשיכו
כאמור ,משרד השיכו עוסק ,בי השאר ,במת סיוע לחסרי דיור על ידי מת הלוואות ומענקי
לרכישת דירה ,השתתפות בשכר דירה ,הפעלת תכנית ניסיונית של שכירות ארוכת טווח ,ומת
פתרונות דיור בשיכו ציבורי ובכלל זה הוסטלי לקשישי  .על פי נתוני משרד השיכו רוב חסרי
הדיור ה עולי חדשי  .יוצא אפוא שהטיפול בעולי נעשה על ידי שני המשרדי .
במאי  2007הגיש משרד האוצר הצעה להחלטת ממשלה "להעביר את כלל משימות הסיוע לעולי
חדשי בתחו הדיור והשיכו אשר מספק כיו המשרד לקליטת עליה למשרד השיכו " .בדברי
ההסבר להחלטה נכתב כי "פיצול הטיפול בעולי חדשי בי שני המשרדי מביא לכ שמשרד
הקליטה אינו מסוגל לראות את תמונת הסיוע הכוללת ,כפי שרואה משרד השיכו אשר מסייע
במגוו רחב של פתרונות דיור .הדבר יוצר בזבוז משאבי רב אשר נובע ה מהפיצול האמור וה
מכפילות המערכות המטפלות בעולי חדשי ".
במכתב של מנהל אג הדיור למנכ"ל משרד הקליטה מיולי  2007הוא המלי .שמשרד הקליטה
יתנגד להצעה ,ובי השאר הוא נימק זאת בכ ש"הוצאת תחו הדיור מסמכות המשרד תגרו
להוצאת שאר התחומי בהדרגה וכ המשרד יאבד את הסיבה לקיומו והחמור מכ הטיפול המיוחד
בעולי ייפסק על פני הזמ  ,ג בדיור וג בשאר התחומי  ...במשרד הקליטה קיי צוות מקצועי,
רובו דובר שפת העולי  ,מקצועי ומיומ שאכ רואה ]את[ כל התמונה של פתרונות הדיור לעולי
ומתייחס לתחו הדיור כמרכיב חיוני בתהלי קליטת העולה באר.".
בתשובותיו למשרד מבקר המדינה הסביר משרד האוצר כי הצעת ההחלטה לא הועלתה כלל לדיו
בממשלה בשל התנגדותו של שר הקליטה למהל  .עמדת משרד האוצר היא כי איחוד הטיפול בדיור
לעולי אכ יאפשר לייעל את ניצול המשאבי ואת פעילותו של המער לטיפול בפתרונות דיור
לעולי  .ע זאת ,יש לציי כי ועדת ההיגוי הבי משרדית לבניית דיור מוג  ,שחבריה ה נציגי
ממשרד השיכו  ,ממשרד הקליטה וממשרד האוצר ,קבעה קריטריוני לאישור פרויקטי לבניית
דיור מוג  ,בהתבסס על רשימת הממתיני ובהתחשב במספר פתרונות הדיור הקיימי באותו יישוב.
משרד הקליטה בתשובתו למשרד מבקר המדינה חזר על עמדתו וציי כי ה מתנגדי להצעה להפסיק
את הטיפול הייחודי שהמשרד מעניק לעולי ולהעביר את הטיפול למשרד השיכו במקו להתמודד
ע בעיות הדיור לעולי  .עוד ציי המשרד שלדעתו משרד השיכו אינו יכול לתת לעולי טיפול שונה
מזה הנית לוותיקי והוסי כי שני המשרדי פועלי בתיאו באופ שוט לקליטת העולי .
ÏÂÚÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï ‰„ÓÚ ÚÂ·˜Ï ÈÏ·Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÂÙÈË· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·Â ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÓÂ‡È˙‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÚÈÈÏ
.ÌÈÏÂÚÏ Ô˙È ‰
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סיכו
˙ÂÚˆÓ‡· ¯˜ÈÚ· ,ÌÈÏÂÚÏ ¯ÂÈ„ ˙Â Â¯˙Ù Ô˙Ó· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÙËÓ ‰ÈÈÏÚ‰ ˙ËÈÏ˜Ï „¯˘Ó‰
‰ËÈÏ˜‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÈ˘Ó˘Ó ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· .‰ËÈÏ˜ ÈÊÎ¯Ó·Â ¯ÂÈ„ Èˆ·˜Ó· ÌÈÏÂÚ‰ ÔÂÎÈ˘
Í˘Ó· .ÌÈ˘È˘˜ ÌÈÏÂÚ ¯˜ÈÚ· ÌÈÒÏÎ‡Ó ¯ÂÈ„‰ Èˆ·˜Ó ˙‡ ÂÏÈ‡Â ,‰ÈÙÂÈ˙‡Ó ÌÈÏÂÚ‰ ˙‡
¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ËÈÏ˜‰ ÈÊÎ¯ÓÂ ÌÈˆ·˜Ó‰ ˙¯ÈÎ˘ Í¯ÂˆÏ ÌÈÓÊÈ ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ ÌÈ ˘‰
·Ï˘·Â ÌÈÊÂÁ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ·Ï˘· ÌÈÓÊÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰
.ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Â ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó Â„ÈÒÙ‰ ÌÈÈËÚ·˘ ,ÌÈÊÂÁ‰ ˘ÂÓÈÓ
˙Â¯ÈÎ˘"Ï ˙È Î˙ ÌÈÏÈÚÙÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó
Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ÌÈÏÂÚÏ Ô˙È ˘ ÈÙÒÎ‰ ÚÂÈÒ‰ Ï˘ ÔË˜‰ ÂÙ˜È‰ ÌÏÂ‡ ,"ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡
˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÂÏ˜˘È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ .‰¯È„ ¯ÂÎ˘Ï ÌÈÏÂÚ‰
˘È ÔÎ ÂÓÎ .¯ÂÈ„‰ Èˆ·˜Ó ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï˘ ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ¯ÂÈ„ ÔÂ¯˙Ù Â‡ˆÓÈ˘ ÌÈÏÂÚÏ ıÈ¯Ó˙‰
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