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שלוםרב,

 מס ערך מוסף )הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת( תזכיר חוק הנדון:



.החוקשבנדוןתזכירבענייןהקואליציהלדיורברהשגהארגוניהרינילפנותאליךבשם .0

עלבסיסשירותצבאיאוווכחי,לאורההפליהשקיימתבהנוהחוקבנוסחתזכיראנומתנגדיםל .2

יישלשקולאתהמהלךכולוביחסשירותלאומי.אולםגםאםהפליהזותבוטל,אנוסבוריםכ

 לחלופותאחרותלאורהעיקרוןשלצדקחלוקתיבחלוקתמשאביהמדינה.

 ה פסולההפלי –בנסיבות העניין  או שירות לאומי על בסיס שירות בצבאהבחנה 

מציעהתזכיר .3 בין לביןלהבחין זכאי" "רוכש עלמוטב"רוכש מבוססת ההבחנה כאשר ,"

זכאי יהיה השירות, בדרשות שעומד רוכשמוטב, הלאומי/אזרחי. בשירות השירותבצבאאו

שמיבעוד₪,0,011,111עלדירותחדשותמקבלןהנמכרותבשיעורשלעד1%למע"מבשיעור

ותהשירותיהיהזכאילהטבתהמע"מרקעלדירותהנמכרותבשיעורשלעדשישלאעומדבדר

011,111 ₪. מעל ששיעורן דירות שעל היא הדבר 011,111משמעות ל₪ ₪,0,011,111-ועד

 מהווההשירותהצבאיאוהשירותהלאומיתנאיסףלקבלתההטבה.

 תימידתי.הבחנהזומהווההפליהפסולההפוגעתבזכותלשוויוןבאופןבל .2

תקשורתיוההצהרותשליוזמיהחוקבכליהתקשורתעולהכינשכחוכמהמושכלותמהשיחה .5

כיישנםאזרחיםטוביםיותר,יסודשלהשיטההדמוקרטית.מןההתבטאויותהחמורותעולה

הטובים האזרחים את לתגמל רשאית ממשלה וכי פחות, וטובים כללבעיניה חשבון על

ונד נשוב לאשייהאזרחים. לרבותאוצרהמדינה, המדינה, משאבי אוכיםגישכי לממשלהזו

אולחלקלמישהממשלהרוצהביקרושישהםאינםתופיניםאחרתאולפוליטיקאיזהאואחר.

אחרת או מפלגהכזו לקהלהבוחריםשל והשלטון. המדינה, לאזרחי המדינהשייך כלאוצר ,

 .,אלושהצביעועבורוואלושלאזרחיםמחזיקבובנאמנותעבורכללהאשלטון,

רץ נ' פ 202/02בג"ץ)מכוחחובתהנאמנות,עלהשלטוןלפעולבשוויוןבחלוקתמשאביהמדינה .0

,שמריהו-המועצה המקומית כפר 2010פ"דטו קעדאן נ' מינהל 0068/65(;בג"ץ0602)2005,

כיחלוקתאוצרהמדינהתתבססחובהזומחייבת.((2111)272,258(0,פ"דנד)מקרקעי ישראל

האגודה לצדק • האגודה לזכויות האזרח בישראל 
    • מתכננים למען זכויות תכנון –במקום • חלוקתי 

איתך  • , האוניברסיטה העבריתהקליניקה האורבאנית
 – סיכוי• המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי • מעכי 
 •  שתיל •אזרחי  לשוויון
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עלפרמטריםעניינייםושוויוניים,שאינםמבחיניםביןאדםלאדםעלבסיסשיקוליםפוליטיים,

החובהלנהוגבשוויוןנובעתגםמטעמיםחוקתיים.הזכותלשוויוןלאעניינייםאושרירותיים.

כזכותחוקתיתמחייבת ביתהמשפטהעליון בפסיקת שהיאהוכרה הדוקככל בקשר קשורה

האדם לכבוד תהתנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנס0227/12)בג"ץ סא), 006(0פ''ד

 (.(2110)212(2סא)פ"ד,הפנים שר' נעדאלה 7152/13בג"ץ;(2110)

להטבה .7 פרמטרענייני הינו הסברמדועהשירותהצבאי תזכיר-לעשגם,בתזכירהחוקאין פי

לטווחקצרהחוקמיועדתלהתמודדעםמצוקתהדיור,האמרתהמחיריםוהצורךלתתפתרון

כך על המצביע אחד נתון ולו אין החוק בתזכיר הראשונה. דירתו את לרכוש שרוצה למי

תרממצוקתהדיורשלהלאמשרתים,באופןהיוצרשמצוקתהדיורשלהמשרתיםהיאגבוההיו

 שונירלוונטילהטבתהמע"מ.

תלביןהלאמשרת,כיהשירותהצבאייוצרפערכלכלימסויםביןהמשר,ישממשבטענהאכן, .8

,וכיראוילתגמלשיכוללפתוחפערמסויםעלהמשרתברכישתהשכלה,וצבירתהכנסהורכוש

אולםמדוברבפערבנקודתהפתיחהולאבפערפרמננטי.לצורך.אתהמשרתיםעלשנותהשירות

התשנ"ד משוחררים, חיילים קליטת חוק את חוקקה הכנסת חייל0662-כך לכל כי שקובע ,

כפיקדון,מש נוסף סכום עבורו ויופקד השחרור מיום חודש בתוך שחרור מענק יינתן וחרר

תקופתהניצולשלהפיקדון פתיחתעסק. או לימודיםגבוהים, המיועדלצרכיםייעודייםכמו

 שניםמיוםהשחרור.5הינה

היאמכאןשגםחוקחייליםמשוחרריםמבטאאתהתפיסהכיסגירתהפערהיאראויהככלש .6

 שניםמיוםהשחרור.5מתבטאתבהטבההסמוכהלשחרור,בתוך

להתחשבבשירותהצבאיבנסיבותמסוימותפסקבג"ץשניתןבשארהבענייןאנומודעיםלכךש .01

גםמעברלהטבותהמנויותבחוקחייליםמשוחררים.לצורךהטבהבדיור)משכנתאמסובסדת(

 הנחה שישנה כך על עמד הצבאבג"ץ הלאשהשירות לעומת למשרת כלכלית נחיתות יוצר י

בשארה נ' שר 00650/15בג"ץ)נסיבותיוכלמקרהלגופועלבסיסמשרת,אךשצריךלבחוןאת

 ((.03.02.10)מיוםהבינוי והשיכון

שירת. .00 שלא למי ששרת מי בין הבחנה המצדיקים המקרים מסוג שאינו בוודאי דנן המקרה

נועדהלגשרעלפערשההבחנהמושאהצעתהחוקלכךבדתיתבתזכירהחוקאיןכלתשתיתעו

שניםרבותלאחרהשירות.לגביזוגותורווקיםמדוברבהטבהשניתנתולאבכדי.שנוצרבשירות

,לאחרגילשנהלאחרהשירותהצבאי05-כטבהלהבליילדים,החוקבמפורשמגדיראתמועדה

,שניםלכלהמוקדםרבזוגותבסוףשנותהעשריםלגביזוגותעםילד,מטבעהדברים,מדוב.35

השירות .לאחר גיל עד היהודית, האוכלוסייה בקרב כי לזכור 05%26יש 20%-ומהגברים

 ורווקות. רווקים הם הנישואיןמהנשים גיל הנישואין גיל בהדרגה. בישראלעולה הממוצע

הגילבונולד–תאמההב.ית(בקרבהאוכלוסייההיהוד28.0)27.7עמדעל2100בשנתלגברים

 לבניזוגילדםהראשוןעולהבהדרגה.

תעודורלוונטילהטב08-20בגילעלוללהיווצרשהפערשלכך,איןכלתשתיתעובדתיתמכאן,ש .02

ראשונה, דירה מע"מברכישת שניםרבותשניתנת מימכןלאחר בין המצדיקהבחנה באופן ,
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שלא למי שמשרת . להטבה,הרלוונגילהבקבוצת טית רק לרעתלאשלא פער להראות ניתן

להניח איתן ישבסיס אלא מהלא,המשרתים, יותר טוב כלכלי המשרתיםנמצאיםבמצב כי

 משרתים, –כלומר המשרתים, לטובת פער נוצר גם אלא נסגר שהפער רק לאורלא וזאת

המתאפשרתלעיתיםההתמקצעותהחשיבותוהיוקרההמתלווהלשירותהצבאיבשוקהעבודה,

דהכיישנםמעסיקיםהמחפשיםאצלמועמדיםרקעצבאיאוובבצבאבמקצועותמבוקשים,הע

הרשתהחברתיתהתומכתשנוצרתבתקופתביטחוניאונותניםלרקעזהיתרוןבקבלהלעבודה,

פוליטיתהשירות מבחינה חלשות מיעוט קבוצות בקרב דווקא נפוץ השירות שאי והעובדה

 .יתובקרבמישמלכתחילהמגיעמרקעשלמצוקהכלכליתוכלכל

-החרדיםוהערבים–האוכלוסיותהעיקריותשייפגעומהחוקהדברהזהבולטבמיוחדכאשר .03

הנן קבוצות ששתי שמאופיינותבאוכלוסייה קבוצות והן מוחשית, דיור ממצוקת סובלות

הפליהבשוקהעבודהבהכנסהנמוכה והדרוהדיור, , קשה השפעה. ברצינות,הממוקדי לטעון

 נמצאיםבמצב בצבא והערביםשלאשירתו שהחרדים הדומיננטיכלכלי לעומתהרוב משופר

 שמשרת,בגללשלאשירתו.

כלשהו .02 כלכלי פער על שמצביעה עובדתית תשתית הייתה אם גם כך, או הרלוונטיכך בגיל

שלהטבתהמע"מ הרי , בג"ץקבע שארהבבעניין , הקריטריון יכולכי אינו שלהשירותהצבאי

ובפערלהוות יותר, עמוק סבסוד שנותן תנאי רק אלא מסובסדת משכנתא לקבלת סף תנאי

לאש.ההצעהלאפשרגםלמימדוברבתנאיסףבענייננולאמשמעותיממישלאמשרת.מידתיו

אםטווחהמשרתלקבלאתההטבהעלדירותזולותיותר )אפילו יועלה( אינהמחיריםשלהן

העובדה את מהו,משנה השירות עדיין מהדירות חלק עבור להלכתכי בניגוד סף, תנאי וה

 בשארה.

 הבחנה פסולה בין משרתים למשרתים

 .05 להפליהשלבנוסף משרתיםלמשרתיםיוצרהבחנהפסולהתזכירהחוקמישאינומשרת, בין

לואמצע יםבקבלתההטבהובגובהההטבהוזאתעלבסיסהיכולתהכלכליתשלהם.מישאין

לרכושדירהראשונהמקבלןמופלהלעומתמיששרתוהואבעלאמצעים.בנוסף,ההטבההולכת

להככלשישלךאמצעיםגבוהיםיותרלרכושדירהיקרהיותראובמיקוםטוביותר.מכאןדוג

 .כלכליהםעלבסיסמצבשהחוקמפלהלארקאתמישלאשירתאלאגםחלקמהמשרתים

 לשוויון בזכות החוקתיתפגיעה 

ההפליהביןמיששרתלביןמישלאשירתעולהכאןלכדיפגיעהחוקתיתבזכותלשוויון,ולכןגם .00

 עיגונהבחקיקהראשיתאינהמחסנתאותה.הפגיעההחוקתיתהיאמשניטעמים.

במוסדותשלשאינןנטמעות,קבוצותמיעוטכלכליתראשית,מדוברבהפליהשמסמנתומענישה .07

כמיעוטלאומי.קבוצותאלוערבים,לו,כמיעוטדתי,חרדיםלבעיקרכמובןהיאהרוב.הכוונה

האפקטהיוועודןפטורותמשירותבצבאואשרשיעורהשתתפותןבשירותהלאומינמוךביותר.

שהיאהפליהתוצאתיתברורה,הואאפקטמפלהמובהקולכןמדוברבשלהחוקעלקבוצותאלו

קבוצ השתייכות מחמת הפליה פסולות: עילות בסיס ועל עבורודתלאוםתית מסמן החוק .

 ר' תוצאתית הפליה )על זכויות שוות אינן שהן אלו "עעקבוצות הבית הפתוח 323/16ם
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בפיסקה02.6.01)מיוםבירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים 25(,  00003/13ץ"בג;

ראש ממשלת ישראלועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ'  (,27.2.10)מיום

 .(08בפיסקה

לציין .08 ,יש לא כאן ההפליה כי יוצר. שהחוק המפלה באפקט רק ניכרת כויש גלויהונהכאן

,.כך,למשל,שרהאוצרמסרבאירועפומביפומביתאותןקבוצות,שניתןלהביטויאלהפלות

ההפליה, על הביקורת החובעניין כי שמבהיר באופן ציוני, שהוא מתנצל לא הוא נועדכי ק

החרדים את ולהדיר המיינסטרים, הרוב, שהן באוכלוסייה, הציוניות הקבוצות עם להטיב

והערבים נאמרו "כלכליסטב)הדברים של ובינוניים קטנים לעסקים בוועידה ביום"נאום

 .ובכליהתקשורת(טוצוט00.5.02

בחירות .06 סמך על אנשים כלכלית ומעניש לרעה מפלה שהחוק הוא השני הנוגעות,הטעם

שלאדםששוחררכדיןלאוטונומיההאישיתשלהם.לגביאישירותבצבא,הרישענישהכלכלית

דתיותאומצפוניות(מהצבא סוציאליות, תהאהסיבהלכךאשרתהא)סיבותרפואיות, היא, ,

.פגיעהקשה הדברמהווהפגיעהתזכירנראהשגםמציעי כי מידתית,החוקהבינו ולכןבלתי

ניתןיהיהלפטוראדםמדרישתהשירותהצבאיהוסיפו "אםהוכחלהנחתדעתושלהגורםכי

לאומי שירות לשרת בקשתו ואף נדחתה, צבאי שירות לשרת בקשתו כי אזרחי-המוסמך,

אתכלומר,החוקמחייבאזרחינדחתה,לפיהעניין".-נדחתה,אושבקשתולשרתשירותלאומי

לג סירב והצבא בשירות שחייב משירות,ייסומי מלכתחילה שפטור אתמי או לבקשלשרת,

 נדחהגםמשםיוכללקבלאתההטבה.ביקשזאתוורקאם/אזרחיבשירותהלאומי

שהואהחוקמבקשתזכירמכאןש .21 לפגועכלכליתבמישבחרשלאלקחתחלקבשירותלאומי,

פוגעתמוסדהתנדבותי הפליהזו האוטונומיתשלהאדם. לבחירתו הנתון שכן, בכבודהאדם,

היאמענישהאדםבכיסועלבחירהלגיטימיתשהותרהלפתחו,היאמתעלמתלחלוטיןמנסיבות

בשירות להתנדב שלו הכלכלית מהיכולת אותו, שמלווים מהאילוצים אדם, אותו של החיים

 לענייןזהיפיםדבריומהבחירהשלולעשותשירותאלטרנטיבילמעןהחברה.אוליגםלאומי,

קיימתזיקהישירהביןעקרוןהאוטונומיה":התנועה לאיכות השלטוןלויבפרשתשופטהשל

משקלשווהלאלושלרעיו,הנוכחכיאיןלביןמושגהכבוד.אדם,המגלהכילבחירותיולאניתן

יסודרציונלילעובדהכיהאחר,בניגודאליו,זוכהלממשאתהעדפותיו,המרגישכיאינוזוכה

ינםשלאחריםזולתו,והחשעצמונפגעבגיןישעהשבחירותיומשרתותגםאתענלהכרה,ובפרט

0227/12בג"ץ)"בחירותשעשהבלאשישטעםממשילדבר,הוא,ללאספק,אדםשכבודונפגע

 (.5,בפיסקה(00.5.10)מיוםאיכות השלטון נ' הכנסתמען התנועה ל

  פגיעה לא מידתית בשוויון

סולהעלבסיסשיקוללאענייניולארלוונטילחוקשמיועדלתתפתרוןמאחרשישכאןהבחנהפ .20

ל ציבורדיור ראשונה, דירה לרכוש בתכליותשמעוניין הפגיעה את להצדיק ניסיון נעשה

נכתב החוק הצעת בתזכיר הדיור. למצוקת נוגעות שאינן לחוק, ,חיצוניות הטבהכי "מתן

רתהתודהוהגמולשלהמדינהכלפיאוכלוסייהמוגדלתלאוכלוסייהתורמתזוהואחלקמהכ

שביצעהשירותלטובתהכללתוךנשיאהבנטלאישיוכלכלי.מתןההטבהכאמורהואנדבךנוסף

הלאומי השירות במסגרת או בצבא שירות לביצוע המדינה אזרחי מכאןאזרחי-בעידוד ."
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הוקרתתודהלמי–כליותשהפגיעהבשוויוןמוצדקתבתזכירבכךשהיאנועדהלהגשיםשתית

 ששירתועידודהאזרחיםלבצעשירותבצבאאובשירותהלאומי.

לעמדתנותכליותאלואינןראויותכשהןנקשרותבאופןמלאכותילתכניותרווחה.מטרתהשל .22

זכויותיהם את ולממש לכך, הזקוקים התושבים של רווחתם את לשפר היא רווחה תכנית

שנוגעיםלמצב,קדםתכליתזוישצורךבקריטריוניםאוניברסאלייםכדילכלכליות.-החברתיות

 חברתי.-כלכלי

כךשמי,ניסתההמדינהלטעוןבעבר .23 כימותרלהלקצץקצבאותילדיםבצורהדיפרנציאלית,

שלאישרתבשירותצבאייקבלקצבאותילדיםנמוכותיותר.ביןהיתרנטעןכיזהנועדלעודד

(לחוקתכניתהחירוםהכלכלית)תיקוני2)7סעיףטהעוגנהבמסגרתאתהשירותבצבא.ההחל

 הכספים לשנות הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת התשס"ב2113-ו2112חקיקה ,)-

2112 סעיף הוראת תוקנה לפיה ואשר ו0)א()08, משולב[,2)-( ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק )

0665-התשנ"ה עתירות. הוגשו זו חקיקה נגד בג"ץ .(כהן נ' ממשלת ישראל2653/12)ביניהן

ביניים וצו תנאי על צו הוציא בג"ץ של מורחב למותב אתההחלטה העביר .שופטים03ואף

 .ותיקנהאתהחוקבאופןשמבטלאתההבחנה,חזרהבההמדינהלאחרשהתקייםדיוןבנושא,

למרבההצער,עשורלאחראותומקרהשובחוזרתהמדינהומשתמשתבטעוניםדומיםבהקשר .22

ונותרלתהותמהתהיההתחנה בדיור, הפעםמדוברבתכניתסיוע שלהצעתהחוקהנוכחית.

לעודדאת הבאה?האםייקבעשניתןלתתקדימותבתורלטיפולרפואילמיששרתבצבאכדי

 לאומי?השירותבצבאאובשירותה

לאורהאמור,התכליתשלהוקרתהמשרתיםאועידודהגיוסאינהיכולהלהוותתכליתראויה .25

יכולותלהיותלגיטימיותשלתכנית תכליותאלו שהיאתכניתרווחהבתחוםהדיור. המע"מ,

מענקיהסתגלותעםהמעברמהשירותלחייםבמתן–בפניעצמןבהקשריםאחרים,כמולמשל

 .האזרחיים

תכליות .20 הן השירות ועידוד המשרתים הוקרת של התכליות אם גם כי נוסיף, לנדרש מעבר

ראויותבעינימציעיהחוקגםבהקשרשלתכניותרווחה,הרישממילאהתכניתכושלתבמבחני

 המידתיות,ובמיוחדבמבחןהקשרהסיבתיביןהאמצעילתכלית.

המטרהשלתגמולהמשרתיםוהוקרהעלהנטלה .27 עלעצמםבעתהשירותלאכך, אישישנטלו

כללמתמוגש על אחיד באופן חלה אינה שההטבה משום וזאת המוצעת, התכנית ידי על

המשרתים,אלאתיטיברקעםמיעוטםשלהמשרתים.היאלאתיטיבעםמיששרתאךאיןלו

חירכושאתגםמישישלוהוןראשוני,לאבהכר;הראשונילרכושדירהוגרבשכירותאתההון

תדירההןבשוקהדירותמידהרובהמכריעשלהעסקאותלרכיש,שכןןדירתוהראשונהמקבל

ילדיםשנייה להם אין אך ששרתו מי ישנם חדשים;; פרויקטים אין מגוריהם שבעיר או

דירהו;המציעיםדירהמקבלן שכבררכשו משכנתאכבדים,ישנםכאלו ,ונאבקיםעםהחזרי

 משאתההטבה.ולאיוכלולמ

יתרעלכן,ההטבההיאסלקטיבית,שכןהיאתלויהבמחירהדירה.ככלשמדוברבדירהיקרה .28

,יותר,ההטבהגדולהיותר.כך,שגםמביןאלוששירתווינצלואתההטבה,ההטבהתהיהשונה
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ו יותראמצעיםויכוללהשיגהוןראףהתגמול גדוליהיהגבוהיותרדווקאלמישישלו אשוני

הנטלהאישישלהתגמולעבורשהמסרהעוברהואשיותראולגורבאזורמבוקשיותר.מכאן,

שיםגמ,שבוודאיאינו"שווה"יותרככלשאתהאמידיותר.זהומסרפוגעניבפניעצמוהמשרת

 .המשרתיםאתהתכליתשלהוקרת

 .26 אלאשיזאתועוד, שנההנחהרווחתשלפחותלארקשחלקמהמשרתיםלאייהנהמההטבה,

חלקמהטבתהמסיגולםבהעלאתהמחירהבסיסישלהדירה,וזאתלאורהעובדהכיהביקוש

דירותחדשותאינן שכן לאיוכללקבלמענהבהיצע, לפחותבטווחהביניים, שתיצורההטבה,

אלומוצרשניתןלהגדילאתההיצעשלובטווחזמןקצר.אםההערכהזותתגשם,הרישאותם

ימצאו,ששירתוולאעומדיםבקריטריונים,אושכבררכשודירהוירצולהחליפהלדירהחדשה

כימחירהבסיסשל–עצמןנפגעיםפעמיים:פעםאחת,כיהםאינםזכאיםלהטבה.ופעםשניה

אתשירותםאלא יקדםאתעניינםויוקיר לארקשהחוקלא אלו, לגבי יעלה. דירותמקבלן

 בהם.ממשייפגע

גםהתכליתשלעידודהשירותהצבאיאוהשירותהלאומיאינהמוגשמתעלידיהצעתהחוק. .31

.אםהיאתתקבלהיאלאלמישהואעשורומעלהלאחרהשחרוררלוונטיתראשית,הצעתהחוק

תוכללעודדאתאותםאנשיםשלאשירתולהתגייס.מילאהייתההצעתהחוקצופהפניעתיד,

ביןומתייחסתלמי לוגי לפחותהיהקשר גיוסלשירותלאומי, על החלטה בפני שהיוםעומד

שכבר במי כלכלית פוגעת ובעצם רטרואקטיבי באופן חלה שההצעה אלא לאמצעי, התכלית

של התנהגותם להכוונת כאמצעי בו ומשתמשת לאחור, הגלגל את להחזיר יכול לא ממילא

 אחרים.

 .30 שנית, אם בצלמומצפההרוב המעוצבים החברה, ובמוסדות בחברה, להשתלב מהמיעוט

הרוב של כלכלי,ובדמותו בריונות האם רב חיוביספק תמריץ להוות יכולה זה מסוג ת

כזו.להשתלבות מיעוט קבוצות הנפשבקרב בנימי הנוגעת בוערת חברתית בסוגיה מדובר

עזה פנימית שעיני.ובמחלוקת מי כל כזה ששילוב מבין בראשו ו רקיהיה להתקיים יכול

שהשלשותפותבניהולהמדינה.הצעהזווומתןתחכשווהזכויותקבלהשלהמיעוטבאווירהשל

היאמחזקתאתהפלגנות,אתהוקעתהאחרוהשונהומדגישהדווקאאת–עושהבדיוקההיפך

בלשון זו, גישה בחברה. והזדמנויות זכויות שוויון לבין הרוב לערכי הנאמנות בין הזיקה

 ./אזרחישירותהלאומיההתנדבותלהמעטה,לאתגשיםאתהתכליתשלעידוד

לאורכלהאמור,אנוסבוריםכיאיןמקוםלהבחנהביןרוכשזכאילרוכשמוטבעלבסיסשירות .32

 בצבאאובשירותהלאומי,הבחנהזובלתיחוקיתוישלבטלה.

 ולים של צדק חלוקתישיק

 .33 בחינהמעמיקההואסוגייתהצדקהחלוקתי. שיח חדשבפרשתנושאנוסףהמחייבלעמדתנו

מבטא צדקחלוקתי של שהערך כך, על בג"ץ ביתעמד משאבים. חלוקהחברתיתצודקתשל

משיקוליההמשפטעמדעלכךשהחובהלשקולשיקוליםשלצדקחלוקתיהיאחלקבלתינפרד

רשות הקצאתמשאביםמוגבליםשל בסמכותהלהחליטעל אשר לרבותבהקצאתמינהלית, ,

" להביאקרקעלבניה. חלוקתהמשאביםשעליהםהיאמופקדת, עלהרשותהקובעתאתאופן
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בחשבוןאתמכלולההשלכותוההקשריםשישלהחלטתהולתתלהםמשקלראויבמסגרתסדר

(0נו) ,פ"דשר התשתיות הלאומיותנ'  יח חדשמותת שע 222/11העדיפויותשבחרהבו")בג"ץ

 ((.2112)00,25

החלופותלסיועבדיור .32 מבין דירהראשונה1%בשיעורמע"מקביעת, עבוררוכשי הואמקבלן

 יחסי באופן שהן קבוצות לטובת משמעותי תקציב שמעביר מסוגלות,"חזקות"צעד, ולכן

.כמוכןהואמבחיןביןאלוחדשהדירהתשירכלהמהווהתנאי,להעמידהוןראשונימשמעותי

יקרהיחסיתמשמסוגליםלרכושדירה ואינומטיבעםמישמסוגללרכושידראשונהמקבלן,

ידעבוררבים"רק"דירהזולהיותרמידשניה בהישג אינן אףשגםדירותאלו אףטבההה.,

גדלהיותרככלשהדירה יקרהיותר. כי להתחשבברקעניתנתבהההטלזאתישלהוסיף, בלי

,כלעודזודירתוהראשונה.רבשישלוהכנסהגבוההאוהוןוזכאילהגםמיכלכלישלהזכאי,ה

ייהנומהסבסוד,למרותשאיןהםסובליםממצוקתאמידיםמאודהמשמעותהיאשגםרוכשים

 דיור.

דיור .35 במדיניות מגוואכן, לקבוצות מגוונים צעדים בנקיטת צורך אחדיש פתרון ואין נות,

ישצורךבחשיבהלרוחב,הכוללתאתכללהקבוצותוצרכיהן,כךהמתאיםלכולם.דווקאבשל

כוללת גיבושמדיניות עדיפויותקביעתותוך אתסדרי לבחון ישקושי כזו, מדיניות בהיעדר .

 למשל, דיורככלשתקציבזהבאעלחשבוןתקציבהמיועדלסיועבההצעהבתוךהקונטקסט.

 למשפחותבעלותהכנסהנמוכה,אנורואיםבכךקושי.

על מדישנה.התזכירלאמציין₪מיליארד2.2בתזכירהחוקנאמרכיעלותמימושהחוקהינה .30

וןבאםהדברבאעלחשמאיזה תקציב הוא אמור להינתן?ו "מהמע תינתן הטבתחשבון מה 

לשםהשוואה,כלהתקציב.צדקחלוקתיאוכלוסיותמעוטותהכנסהמדוברבצעדשלוקהבאי

2113משנתקוצצובשכרדירהתקציביהסיוע₪.לסיועבשכרדירההואפחותממיליארדוחצי

מתקציבים המע"מ ביטול את לממן היא הכוונה אם לרמתם. חזרו ולא דרמטית בצורה

הרגרסיביותאתמדגישהמיועדיםלדיורציבורי,סיועבשכרדירה,אולפריפריה,הרישהדבר

 שלהמהלך.

תקציבי .37 חלוקת של הרחבה התמונה על מסתכלים כאשר מתחדדת החלוקתי הצדק סוגיית

לתמוך מיועדות האחרונים בחודשים המדינה משקיעה שבהן הפעולות כל כמעט הדיור.

מעמדבינוניעדבינוניגבוה,וכמעטואיןהשקעהציבוריתבאוכלוסיותמהמעמדמבאוכלוסיות

 נמוך.-וךוהבינוניהנמ

ב .38 המדינה משקיעה למשל, כך, קידום טווח, ארוכת שכירות קרקע,שוק מכרזי באמצעות

מחירי כי הוחלט ההשקעה למרות אך ראוי. בהחלט והדבר מהקרקע, הכנסה על ומוותרת

 השכירות אלו במכרזים של בהנחה היותר לכל או שוק במחיר השכירות21%יהיו ,ממחיר

שמשתקשהם כפי .ש"ח3,211-למעלהמףלמשלמהמכריםהאחרונים,, גםהדירות–כלומר

מיועדיםלעשירוןהשישי–כלומר₪,01,111-המוזלותמיועדותלמשפחותעםהכנסהנטושלכ

 ומעלה.
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לעומתזאת,יוזמותשמטרתןלשפראתרווחתהדיורשלקבוצותמעוטותהכנסהסובלותמתת .36

 השקעה. למשל, לאצהדיורהכך, רבות,לתוספתמשמעותיתשלתקציבכברשניםזכהיבורי

 כהדרדרוכתוצאהמכך היוםעל והואעומד הדירותלשפל, 01,111-מאגר נוכחדירותבלבד.

וגםמישזכאי,דירותבדיורהציבורי,תנאיהזכאותהםקשיחיםומצומצמיםביותרבהמחסור

הפרטי.בשלהקריטריוניםהמצומצמיםלדיורלדירהנאלץלשכורבמשךשניםרבותדירהבשוק

ציבורי,משפחותרבותהזקוקותלסיועכדילהבטיחנגישותלשוקהדיורכללאינןזכאיותלדיור

 ציבוריאלאלסיועכספילתשלוםשכרדירה.

לאחרונהנקבעכימישזכאילדירהבדיורהציבוריאךטרםנמצאהלודירה,זכאי,אםהואגר .21

בחודש,שאותורואההמדינה₪2,511-3,111יפותלאומיתג')מרכזהארץ(,לסיועשלבאזורעד

מדוברבמיעוטעםזאת,לחודש(.₪0,511–כסיוע"ריאלי"המהווהתחליףלדירה)בפריפריה

₪.מקבליםסכוםהנופלמאלףבשכרדירההמקרים,ורובםהמוחלטשלזכאיהסיועקטןשל

בשיעורשלילדי2כך,למשל,אםחדהוריתעם םהזכאיתלהבטחתהכנסהתקבלסיועכספי

במרכזהארץ.זוגעםשניילדיםהזכאילהבטחתהכנסהומתגורר₪772-בפריפריהו₪581

ינוישלמשרדהב18/12נוהלר'₪)772-בדירהשכורהבמרכז)אזורעדיפותלאומיתג'(זכאיל

 (.והשיכון

ינה,ואיןזיקהענייניתסכומיהסיועלאהתעדכנובהתאםלעלייההחדהבמחיריהשכירותבמד .20

בסוףשנת לפימדדהמחיריםלצרכןשלהלמ"ס, ביןסכומיהסיועלביןהמחיריםהריאליים.

שכרהדירההממוצעלדירהבת₪.3,163חדרים3היהשכרהדירההממוצעבארץלדירת2103

-חדריםבתל3 היה 2,850אביב 3,250–בירושלים₪, בגושדן 3,370–, בשרון וגם3,362–,

לחודש.וסכומיםאלומתייחסים₪2111-בצפוןובדרוםמחיריהשכירותהממוצעיםעברואתה

 רקלשכרהדירהעצמוללאהוצאותדיורנלוותכמוועדהבית,חשמל,גז,מיםוארנונה.

עלהבעייתיותבאיעדכוןהסיועבשכרהדירה:2101גםמבקרהמדינהעמדבדוחהשנתילשנת .22

הלשכה2101ועדשנת2115משנת" נתוני פי על בגובההסיועשמעניקהמשרד. שינוי לאחל

 בשנים לסטטיסטיקה, בשוק2112-2101המרכזית הדירה שכר בגובה ניכרת עלייה חלה

כ של עלייה חלה ארצי בממוצע השכירות דמי בגובה נרשמה25%-החופשי: המרכז ובאזור ,

וכחהפערשנוצרביןגובההסיועלמחיריהשכירותישחשש.נ31%-באותהעתעלייהשליותרמ

לשכירות בהוצאה לעמוד ביכולתם אין שכן הסיוע, על מוותרים זכאים )מבקרשבפועל "

 .(061ב,בעמ'00המדינה,דוחשנתי

חשובגםשהמשרדיבחןאתגובההסיועבשכרדירהשהואמעניקלזכאיםהמבקרהוסיףכי" .23

וזאתנוכחהעלייההניכרתבמחיריהשכירותבשוקהחופשי.אלמולהשחיקהבערכ והריאלי,

דירהלזכאיםפוגעת שהשחיקהבשיעורהשתתפותהמדינהבשכר להביאבחשבון המשרד על

אוכלוסייהשמפאתמשאביההדליםאינהיכולהלשלםאתההפרששבין באוכלוסייהחלשה,

 .(060בעמ'")שם,שכרהדירהוביןהסיועשניתןלהמהמדינה

דרישותחוזרותונשנותותלמרותשהמצבהבעייתיהמתוארלעילידועלמקבליההחלטות,נהדפ .22

הסיועבשכרהדירהלמשפחותהנזקקותביותר,סכומילשפראתהמצבשלהדיורהציבוריושל

 עלרקעזה, עתקבהטבתהכוונהוזאתבטענהשלהיעדרתקציבים. שנהסכומי להשקיעמדי
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לקבוצ מקבלן,מע"מ ראשונה דירה לרכוש לה לסייע כדי יחסית, ומבוססת יחסית, קטנה ה

 מעוררתטענהחזקהשלאיצדקחלוקתיבחלוקתאוצרהמדינה.



א מחייב ומפלה, וכי ה והחוק אינה חוקי בשל היות תזכירהנוכחי  ולסיכום, אנו סבורים כי בנוסח

מול בי המדינה, ובחינה של ההשקעה בחינה חוזרת גם מההיבט של צדק חלוקתי בחלוקת משא

 חלופות אחרות.  

 

בכבודרב,


מור,עו"ד-גילגן

האגודהלזכויותהאזרחבישראל
בשםהקואליציהלדיורברהשגה





 : יםהעתק

ח"כיאירלפיד,שרהאוצר

מריהודהוינשטיין,היועץהמשפטילממשלה

)חקיקה(גב'אוריתקורן,המשנהליועץהמשפטילממשלה

(פיסקאלי-כלכלי)אביליכט,המשנהליועץהמשפטילממשלהמר

מרמשהאשר,מנהלרשותהמיסים
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