בית המשפט המחוזי בירושלים
בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

העותרות:

עת"מ 5331-04-15
קבוע לדיון ביום 18.11.15
בפני כב' השופט יורם נועם

 .1מיכאל גולדמן ,ת.ז 307024240
מרח' מס ראובן  132/27ירושלים
טל'054-4491689 :
ע"י ב"כ עו"ד שני רבינוביץ ו/או יעל קסטן-רבסקי
ו/או עו"ד ורדית דמרי מדר ו/או מיה טל ו/או נירה שלו
ו/או יעל כהן-רימר ו/או תמר לוסטר ו/או מרים זלקינד
מעמותת ידיד-מרכזי זכויות בקהילה )ע.ר(.
רח' פייר קינג  ,28ירושלים 93469
כתובת למשלוח דואר :ת.ד ,53151 .ירושלים 91531
טל ;02-6790710 :פקס02-6790340 :
 .2בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
עמותה רשומה שמספרה 580303824
ע"י ב"כ עו"ד שני רבינוביץ ו/או יעל קסטן-רבסקי
ו/או עו"ד ורדית דמרי מדר ו/או מיה טל ו/או נירה שלו
ו/או יעל כהן-רימר ו/או תמר לוסטר ו/או מרים זלקינד
מעמותת ידיד-מרכזי זכויות בקהילה )ע.ר(.
וע"י ב"כ עוה"ד שרון פרימור ו/או יותם טולוב ו/או אביבית
ברקאי-אהרונוף ,מארגון בזכות שמענם להמצאת כתבי בי-דין:
ארגון בזכות ,רח' כנפי נשרים  3ירושלים 9546406
טל 02-6521308 :פקס02-6221283 :
)להלן" :העותרים"(
 -נגד -

המשיבים:

 .1מדינת ישראל-משרד הבינוי והשיכון
 .2שר השיכון
 .3שר האוצר
המשיבים  1-3כולם ע"י עו"ד אורי סירוטה
פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי  -מנהלי(
מרח' מח"ל  ,7ירושלים
טל' 02-5419555 :פקס'02-5419582 :
)להלן" :המשיבים"(

עיקרי טיעון מטעם העותרים
בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  29.10.15ולקראת הדיון הקבוע ליום  ,18.11.15מתכבדים
העותרים להגיש בזאת עיקרי טיעון מטעמם.
א .מבוא
 .1מהותה ועיקרה של העתירה היא טענת העותרים כי סירובו של משרד הבינוי והשיכון להקים ועדת
חריגי מכר של דיור ציבורי לשם מתן הנחות לאנשים עם מוגבלות )להלן" :הוועדה"( בהתאם לסעיף
)3ג() (2לחוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( ,תשנ"ט – ) 1998להלן" :החוק"( הוא סירוב ללא
סמכות ,בניגוד לחוק ובלתי סביר.
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זאת ,הן בהקשר החלטתו של המשיב  1מיום  11.3.15שלא לדון בבקשת העותר  1לרכישת דירה
בהנחה מוגדלת כפי שנקבע בסעיף )3ג() (2לחוק ,בטענה כי לא ניתן להקים ועדת חריגי מכר של דיור
ציבורי לשם מתן הנחות לנכים בהתאם לסעיף )3ג() (2לחוק ,והן בהקשר הרחב יותר של סירוב
המשיבים להקים ועדה זו בהתאם לחוק וזאת עד להתקנת תקנות.
 .2טענתם העיקרית של המשיבים היא כי לא ניתן להקים את הוועדה אלא על ידי התקנת תקנות ,דבר
אשר טרם נעשה על ידיהם.
 .3העותרים אינם מתנגדים להתקנת תקנות ,ולהפך ,יברכו על כך והיו אפילו מעדיפים שכל ענייני
הדיור הציבורי יהיו מעוגנים בחקיקה ראשית או משנית .ואולם ,העותרים יטענו כי אין חובה על פי
החוק להקים את הוועדה באמצעות התקנת תקנות ,ואילו כן קיימת חובה על פי חוק להקים את
הוועדה .כך ,כל עוד לא הותקנו תקנות חובה על המשיבים להקים את הוועדה ,בין עם באמצעות
נוהל מכירת דירות הקיימת ובין עם באמצעות קביעת נוהל חדש.
 .4יודגש גם כי גם המשיבים אינם כופרים בחובתם להקים את הוועדה ,כך שלמעשה המחלוקת אינה
בעצם חובת הקמת הוועדה אלא בפרוצדורה החוקית לעשות כן.
 .5העותרים יטענו גם כי בית המשפט העליון כבר דחה את טענתם של המשיבים לעניין הכורח בהתקנת
תקנות ,זאת בהקשר של ביצוע מכירת הדירות בכלל ,במסגרת בג"ץ  519/13ו .328/13-כמו כן ,יודגש
כי המשיבים עצמם כבר מבצעים הליכים רבים אחרים ,אשר משמעותם והשלכותיהם אינן בהכרח
פחותות מנושא העתירה דנא ,באמצעות נוהל ולא באמצעות תקנות.
 .6על כן ,יטענו העותרים כי על המשיבים להקים וועדה לשם דיון במתן הנחות נוספות לנכים בהתאם
לחובתם על פי ס' )ג() (2לחוק ,זאת בין באמצעות הנוהל הקיים ובין באמצעות קביעת נוהל חדש,
וזאת ללא כל עיכוב נוסף אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיהם של העותר  1ודיירים אחרים שאף הם
אנשים עם מוגבלות ,לדיור הולם ,שילוב בקהילה ,קיום בכבוד ושוויון ,הכול כפי שמתואר להלן.
 .7יובהר כי עיקרי טיעון אלה באים לא במקום האמור בעתירה אלא בנוסף לה.
ב .טענת המשיבים ,לפיה הם יכולים להקים את הוועדה רק באמעות התקנת תקנות ,אינה נכונה
 .8כאמור ,טענתם של המשיבים אינה כי לא מוטלת עליהם חובה להקים ועדה ,אלא שניתן להקים
ועדה זו רק באמצעות התקנת תקנות.
ב .1.הטענה נדחתה כבר ע"י בית המשפט העליון
 .9קודם כל יודגש כי אותה טענה בדיוק הועלתה כבר על ידי המדינה בהקשר של עצם מכירת הדירות
במסגרת בג"ץ  519/13ו .328/13-המדינה טענה שם כי התקנת התקנות חיונית לצורך עצם ביצוע
החוק ומכירת הדירות .בית המשפט העליון דחה טענה זו ובעקבות כך החלה המדינה לבצע את
החוק ולמכור דירות באמצעות נוהל מכר דירות בשיכון הציבורי )נוהל ע 20/לעתירה(.
 .10כך לדוגמא ,טענה המדינה כי "התקנת תקנות הדיור הציבורי חיונית לשם תחילת יישום חוק הדיור
הציבורי ומכירת הדירות לזכאים) ".ס'  12לעיקרי טיעון מטעם המשיבים בבג"ץ  519/13ו ,328/13-מיום
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 ,2.1.14צורף כנספח  5להודעה מעדכנת מטעם העותרים מיום ) 19.7.15להלן" :ההודעה
המעדכנת"(.
 .11ואילו ,בדיון בפני בית המשפט העליון ביום  ,6.1.14שופטי בית המשפט דחו טענה זו של המדינה ,וזו
לשונם "בסע' ] 41לתצהיר של המדינה[ נטען כי התקנת התקנות חיונית .מעיון בסע' זה לא הצלחתי להבין
מדוע זה חיוני? נכון ששר הבינוי והשיכון רשאי בתקנות לקבוע נהלים .השאלה מדוע אי אפשר להפעיל
החוק ללא תקנות?" )הש' ד' ברק-ארז ,עמ'  2לפרוטוקול הדיון מיום  ,6.1.14צורף כנספח  6להודעה
המעדכנת ,להלן" :פרוטוקול הדיון"(.
 .12יודגש כי בתגובה לשאלות אלה השיבה ב"כ המדינה כי "אנו סבורים כי בנקודת הזמן הנוכחית כן יש
מקום להמתין פרק זמן נוסף שהוא קצר להערכתנו כדי שועדת הכלכלה בכנסת שהתחילה בדיונים אלה ויש
לה הסמכות שתמשיך לדון בכך) ".עמ'  3לפרוטוקול הדיון(.
 .13ואילו ,גם טענה זו נדחתה ע"י בית המשפט העליון ,וכידוע ביום  12.1.14המדינה סוף סוף )מעל שנה
לאחר כניסתו לתוקף של החוק( התחילה ליישם את החוק באמצעות נוהל מכר הדירות .על אחת
כמה וכמה נכון ההיקש מהמקרה שם למקרה שלפניינו שכן מאז עברו קרוב לשנתיים נוספות ועדיין
לא הותקנו התקנות .העותרים יטענו כי בנסיבות אלו גם במקרה דנן אין מקום להמתין להתקנת
התקנות לשם ביצוע החוק ,לבטח כאשר מחיר ההמתנה הוא פגיעה בזכותם של דיירים עם מוגבלות
לפנות לוועדת חריגים ,כנקבע בחוק ,בבקשה לקבלת הנחה נוספת.
 .14יודגש גם כי בעיקרי הטיעון בבג"ץ  513/19ו 32819-המדינה לא טענה טענה כללית בלבד לפיה לא
ניתן לבצע את החוק ללא תקנות ,אלא שהיא אף פירטה דוגמאות של הליכים אשר לטענתה התקנת
התקנות הייתה דבר חיוני לשם ביצועם .כך ,בס'  13לעיקרי הטיעון מיום  ,2.1.14התייחסה המדינה
לאופן הגשת הבקשה לרכישת הדירה ,לאופן קביעת המחיר הבסיסי של הדירה ,לכללים להוכחת
היותו של אדם "דייר ממשיך" ,וכן את נושא העתירה דנא ,חברי ועדת החריגים לענייני נכים ואמות
המידה לפעולתה של הוועדה .בכל המקרים הללו ,נטען על ידי המדינה כי לא ניתן לבצע ללא תקנות.
הפשרה שאושרה בבג"צ לא החריגה נושא זה מיתר העניינים שהמדינה נדרשה לבצע.
 .15ואולם ,נכון להיום ,שלושת ההליכים המפורטים מעלה מבוצעים באמצעות נוהל מכר הדירות ,ואילו
רק נושא ועדת החריגים לענייני נכים טרם בוצע .כך במקרה זה ממשיכה המדינה לטעון כי לא ניתן
להקים את הוועדה ללא תקנות .ברי כי הדבר חסר סמכות ובניגוד להחלטת בג"צ כמו גם לא סביר.
יתר על כן הדבר מהווה הפליה נגד קבוצת הדיירים שהם אנשים עם מוגבלות אשר רק להם לא
ניתנת הזכות לרכוש את דירתם במלוא ההנחה המגיעה להם על פי החוק.
ב .2.הטענה אינה מתיישבת עם לשון החוק
 .16לגופו של עניין ,יטענו העותרים כי לא מתבקש מהוראות החוק שיהיה צריך להתקין תקנות ,אלא
שהמשיבים מחוייבים להקים ועדת חריגים לענייני נכים ללא קשר להתקנת תקנות.
 .17כך ,בחוק נקבע כי על המשיבים מוטלת החובה להקמת ועדת חריגים לדון בבקשותיהם של נכים
שאינם עומדים בתנאים הקבועים בפסקה ) .(1חובה זו מעוגנת באופן מפורש בסעיף )3ג() (2לחוק:
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") (2)3א( שר האוצר והשר יקימו ועדת חריגים לשם מתן הנחות לזכאים שהם נכים שאינם עומדים
בתנאים הקבועים בפסקה );(1
 .18כך ,הפרשנות מילולית פשוטה ,אינה קובעת כל חובה להתקנת תקנות בסעיף )3ג() (2וגם אינה כוללת
הפניה לסעיף  18והסעיף אינו כפוף לו .קריאה של סעיף )3ג() (2מובילה למסקנה כי הוא עומד בפני
עצמו ,והחובה להקמת הוועדה עומדת בנפרד מהשאלה באם יותקנו או לא יותקנו תקנות.
 .19יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץ  9098/01ילנה גניס נ' משרד הבינוי והשיכון:
"הזכות מוענקת במישרין מן החוק ,והרשות המבצעת לא קנתה כל סמכות לעכב
את התשלום או להתנותו בתנאים נוספים על אלה הקבועים בחוק ...אכן ,זכאית
היא הרשות המבצעת – שמא נאמר :חייבת היא – לקבוע כללים ,ואפילו כללים
נוקשים ,להוכחת התקיימותם של אותם שני תנאים מוקדמים המזכים במענק.
ונסכים כי כללים אלה לא נקבעו במהלכם של אותם שישה שבועות .ואולם לא היה
באי-קביעתם של הכללים כדי לפגוע בזכות המהותית של הזכאים למענק או לפגום
בה .זכותם עמדה להם ,והמחדל לקבוע כללי ביצוע לא היה בו כדי למעט מקיומה
ומכוחה".
 .20שם ,כשלא קבעו כללי ביצוע משך שישה שבועות .מקל וחומר במקרה שלנו ,כאשר מאז כניסתו
לתוקף של החוק עברו כבר קרוב לשנתיים.
 .21יתרה מכך ,טענת המשיבים עומדת בניגוד להלכה הפסוקה לפיה בעת פרשנותו של חוק ,יש לעשות
כל שניתן כדי לתת לחוק הן פרשנות מקיימת )ר' בג"ץ  5239/11אורי אבנרי נ' הכנסת( ,והן פרשנות
שתואמת את חוקי היסוד ולא תנגוד להם )ר' בג"ץ  9098/01ילנה גניס נ' משרד הבינוי והשיכון( .כך,
על המשיבים לפרש את סעיף )3ג() (2לחוק באופן שיאפשר את קיומו ובאופן המקדם ותואם את חוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו ואת עיקרון השוויון ,וכפועל יוצא מכך יש לפרש את הוראות החוק באופן
המאפשר למשיבים להקים ועדת חריגים לדון בבקשת העותר  1ודיירים אחרים עם מוגבלות
לרכישת דירות בדיור הציבורי גם בלא התקנת תקנות.
ב .3.לטענת המשיבים המילה "יקבע" משמעותה חובת התקנות תקנות .טענה זו מוטעית והמשיבים
עצמם לא פועלים בהתאם לטענה זו.
 .22טענת המשיבים בפועל מבוססת ונשענת כל כולה ,על פי כתב התשובה של המשיבים והנאמר
בדיונים ,על מילה אחת ,המילה "נקבע" בס' )3ג() (2לחוק.
 .23המשיבים מפנים לס'  3לחוק הפרשנות ,תשמ"א ,1981-לפיו המילה "נקבע" מוגדרת כ" -נקבע
בחיקוק שבו מצוי ביטוי זה או בתקנות שניתנו לפיו" ועל סמך זה טוענים המשיבים כי "קביעת" אמות
המידה ו"קביעת" דרך מינוי חברי הוועדה וכו' צריכה להיות באמצעות התקנת תקנות בלבד .כפי
שיפורט להלן טענה זו אינה נכונה משני טעמים:
 .24ראשית ,טענה זו הינה פשטנית .היא מסתמכת על הגדרה בחוק הפרשנות כביסוס לטענתו ,ובמקרה
זה למעשה על מילה זו נשענת כל ההצדקה לאי מילוי חובה על פי חוק .אך אם מסתמכים על חוק
הפרשנות ,אזי יש להסתכל מהן ההגדרות למילים האחרות המופיעות בהגדרה זו:
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נקבע = "נקבע בחיקוק שבו מצוי ביטוי זה או בתקנות שניתנו לפיו"
חיקוק = "חוק או תקנה"
תקנה = "הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת-פעל תחיקתי"
זאת אומרת ,הגדרתה האמיתית של המילה "נקבע" לפי חוק הפרשות היא "נקבע בחוק או בהוראה
שניתנה מכוח חוק והיא בת-פעל תחיקתי" .אז השאלה העולה היא האם רק "תקנות" במובנן הצר
עונות על ההגדרה של "תקנה" לפי חוק הפרשנות" ,הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת-פעל תחיקתי",
או שמא גם דברים אחרים ,למשל החלטות ממשלה ,צווים או נהלים ,יכולים גם הם לענות על
הגדרה זו .העותרים יטענו כי במקרה דנא ,כאשר החוק מטיל חובה מפורשת על המשיבים  2ו3-
להקים ועדת חריגים לענייני נכים ,כל הוראה אשר במסגרתה תוקם הוועדה – נוהל ,צו ,החלטה
וכד' – תענה להגדרה של "הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת-פעל תחיקתי".
)בהקשר זה ר' ע"פ  213/56היועץ המשפטי נ' אלכסנדרוביץ ,וכן מאמרו של י .זמיר "הנחיות היועץ
המשפטי לממשלה  -חקיקת משנה :נוהל והנחיות" ,עיוני משפט יא)(.(1986) (2
 .25יתר על כן ,העותרים יפנו גם לס' )17א( לחוק הפרשנות ,שכותרתו "סמכויות עזר" ,שם נקבע כי:
"הסמכה לעשות דבר או לדון בעניין פלוני או להכריע בו ]קרי ,הקמת הוועדה והדיון בבקשות[ ,משמעה גם
הסמכה לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים בכל שאלה לא נקבעו חיקוק".
 .26שנית ,בפועל משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון "קובעים" דברים רבים – גם דברים
מהותיים – בדרכים שונות רבות – נהלים ,צווים ,החלטות ממשלה – ולא רק בחוק או בתקנות.
 .27כך ,למשל ,חוק ארוחה יומית לתלמיד ,תשס"ה 2005-קובע בס'  3כי "במסגרת מפעל ההזנה יקבלו
תלמידים ארוחה חמה אחת ביום בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שיקבע השר ,בהתייעצות עם שר הבריאות,
בהתחשב בצורכי התלמידים ובגילם "...ובס' " 4השר ,בהסכמת שר האוצר ,יקבע לכל שנת לימודים ,את
אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית על פי חוק זה "...כך ,גם חוק זה נוקט במילה "יקבע" אך
הוראות אלו לא נקבעות בתקנות אלא בצווים ובחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
 .28כך גם ,ר' ס' )4א( לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית ,תשנ"ו ,1996-שם נקבע כי "השר יקבע מקום
אשר ייועד ,בכפוף לכל דין ,לשמש כבית עלמין אזרחי חלופי לפי חוק זה "...ואילו ,הקביעות לעניין זה
לא נעשו באמצעות תקנות אלא באמצעות החלטות ממשלתיות ,ולאחרונה באמצעות החלטה של
המועצה הארצית לתכנון ובניה לשנות את התמ"א העוסקת בבתי עלמין.
 .29אך אין ממש צורך להרחיק ולחפש דוגמאות אצל משרדים אחרים ,אלא שניתן למצוא דוגמאות
רבות בהתנהלותם של המשיבים  1ו 2-עצמם ,מקרים בהם "קבעו" כללים והוראות שונות באמצעות
נהלים בלבד ולא תקנות.
 .30כך ,לדוגמא ,ר' את המשך אותו סעיף  3לחוק הדיור הציבורי ,ס' )3ח( ,לפיו:
"השר ,באישור הוועדה ,יקבע תחומים של אזורי עדיפות לאומית לעניין סעיף זה,
בהתאם לאמות מידה שיקבע".
למרות שעל פי פרשנות המשיב ,הדבר מחייב תקנות ,אזורי עדיפות לאומית "נקבעו" במסגרת נוהל
מכר הדירות תוך הפניה להחלטת ממשלה משנת ) 2009בהקשר שכלל לא היה קשור לחוק רכישת
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הדירות() .ר' ס'  3.2לנוהל מכר הדירת ,ע" 20/אזורי העדיפות לאומית נקבעים ע"פ החלטת ממשלה לפי
סעיף  151לחוק ההתייעלות הכלכליות )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו,2010-
התשס"ט ,(2009-או לפי החלטת שר ההבינוי והשיכון באישור הועדה" .ויודגש – קביעת אזורי עדיפות
לאומית אינה דבר טכני ,פרוצדוראלי או שולי בשום מובן ,אלא שמדובר בקביעה מהותית ביותר
אשר משפיעה על גובה ההנחה שיקבל הדייר ברכישת דירתו .ר' לעניין זה הרישא של ס'  3.2לנוהל
מכר דירות ,לפיו מי שגר ביישוב באזורי עדיפות לאומית )א' ו-ב'( יקבל הנחה של עד  ,90%ואילו מי
שגר ביישוב שאינו באזורי עדיפות לאומית )ג'( זכאי להנחה של עד  82.5בלבד ,ור' גם ס' )3א() (1לחוק
עליו מבוסס ההוראה הנ"ל ,וכן ס' )3ב() (1לחוק הקובע אחוזי מענק שונים לאלו הגרים באזורי
עדיפות לאומית ואלו שלא.
 .31כך גם ,בס'  18לחוק ,שם קובע החוק כי השר רשאי להתקין תקנות בנוגע להליכים מסויים ,גם שם
השתמש המחוקק במונח "נקבע" .ר' לדוגמא ס' )18א()" (4קביעת דרכים להוכחת היות אדם "דייר
ממשיך" .ואולם ,כאמור לעיל כלליים הנוגעים לדרכים להוכחת היות אדם "דייר ממשיך" נקבעו גם
הם במסגרת נוהל מכר הדירות ,בס'  7.1.1.1לנוהל.
 .32למעלה מן הצורך יוער כי מעבר לביצוע מכר הדירות ,מרבית נושאי הליבה בתחום הדיור הציבורי
מוסדרים בכללי פעולה בלבד )נהלים ,מבצעים וכד'( שנקבעים מעת לעת על פי החלטות הממשלה או
משרד הבינוי והשיכון ,ולא בחקיקה ראשית או משנית .כך :עצם הזכאות לדיור ציבורי ,סדר
הקדימות ,אופן הקצאת הדירות בדיור ציבורי ,גובה וחישוב שכר הדירה ,גובה הסיוע בשכר דירה,
כל אלה ועוד נקבעים בנהלים פנימיים של המשיב  1ולא בחקיקה ראשית.
 .33כך ,הלכה למעשה כיום הטענה בדבר התקנת תקנות כתנאי להפעלת סמכות המשיבים נטענת על ידי
המשיבים באופן שרירותי רק לגבי בעלי מוגבלויות המבקשים לרכוש את דירותיהם בהנחה נוספת,
ולא לגבי כל שאר הדיירים או לגבי כל שאר הנושאים הנמצאים בתחום אחריותם וסמכותם של
המשיבים.
 .34ויודגש – אין זה ראוי כי המדינה תיהנה מהמחדל שלה עצמה בעצם אי הפעלת סמכותה וחובתה
להקמת ועדת חריגים .גם אם עמדתם העקרונית של המשיבים הייתה כי התקנת תקנות היא
"חיונית" לשם ביצוע החוק )טענה שכאמור נדחתה ע"י בית המשפט העליון( ובמקרה דנא לשם
הקמת הוועדה ,אז משימת התקנת התקנות הייתה צריכה להיבצע עוד בטרם כניסתו לתוקף של
החוק ב ,1.1.13-ובטח שאין מחדל זה יכולה לשמש למשיבים הגנה כאשר אי התקנת תקנות ממשיך
להיות המצב כבר כמעט שלוש שנים.
ג .חשיבות הכרעת הנושא דנא בקרוב
 .35על אף כל האמור ,יחזרו העותרים ויבהירו כי אין הם מתנגדים להתקנת תקנות ואף יברכו על מהלך
זה אם וכאשר הוא יסתיים .ואולם ,טענת העותרים היא כי אין חובה – ובנסיבות הייחודית של
המקרה דנן אף אסור – לחכות להתקנת תקנות לשם הקמת הוועדה ,זאת בהתחשב בעובדה כי
בינואר  2016יעברו כבר שלוש שנים מאז כניסתו לתוקף של החוק.
 .36לעניין זה לא למותר לציין כי הצעת תקנות נדונה כבר בוועדת הכלכלה של הכנסת בלא פחות משש
ישיבות )בימים  ,19.3.14 ,3.2.14 ,12.2.14 ,15.1.14 ,25.12.13ו – 27.5.14-ר' פרוטוקולי ישיבות ועדת
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הכלכלה כפי שמפורסמים באתר הכנסת.(http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?ComId=1 :
ואולם ,לאחר הישיבה האחרונה ביום  ,27.5.14בה אושרו התקנות על ידי ועדת הכלכלה ,המשיבים 2
ו 3-סירבו לאשר את התקנות בשל אי הסכמה בנושא אחד בלבד ,והוא שיעור העמלות שישולמו
לחברות המשכנות מתוך כספי המכירות שאמורים להיות מופקדים בקרן לדיור ציבורי )נושא אשר
אין לו כל קשר לנושא העתירה דנא( ,ואילו כל שאר הנושאים ,לרבות הנושאים הקשורים להקמת
ועדת חריגי מכר לנכים ,סוכמו ואושרו )ר' מכתבו של עו"ד אמיר פז מהלשכה המשפטית של המשיב
 1מיום  ,1.10.14נספח מש 2/לכתב התשובה( .ואולם ,למיטב ידיעתם של העותרים ,מאז מאי ,2014
לפני שנה וחצי ,לא הייתה שום התקדמות בנוגע להתקנת התקנות ובכל מקרה ,כאמור לעיל ,אין זה
נדרש להמתין להתקנת התקנות ואין זה סביר לבקש מדיירי הדיור הציבורי הסובלים ממוגבלות
להמתין לכך.
 .37בהקשר זה יודגש כי חשוב להבין את זכותו של העותר  ,1ושל דיירים אחרים שאף הם אנשים עם
מוגבלות ,נשוא העתירה דנא ,וסירוב המשיבים לאפשר להם לממש זכות זו ,בהקשר רחב יותר – לא
מדובר באנשים שמחכים "רק" שלוש שנים לרכוש את דירתם בהתאם לזכותם החוקית ,אלא
שמדובר בחוק עם היסטוריה ארוכה ומורכבת אשר גם עתידו כלל אינו בטוח.
 .38כך ,חוק הדיור הציבורי נחקק בשנת  ,1998ואילו כל שנה ביצועו הוקפא ורק כעבור  15שנה ,בשנת
 ,2013נכנס החוק לתוקף .גם אז לא ביצע המשיב  1את החוק ,ורק לאחר בג"ץ  519/13ו 328/13-החל
המשיב  1לבצע את החוק ,ביום  .12.1.14ואילו ,קודם כניסתו לתוקף של החוק בינואר 2013
התכוונה הממשלה לבטל את החוק) .ר' "ערר על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת
החוק" אשר צורף כנספח מש 16/ל"הודעה מעדכנת מטעם המשיבים" מיום  1.9.13במסגרת בג"ץ
 ,519/13אשר צורפה כנספח  4להודעה המעדכנת ,שם נאמר "קודם כניסת החוק לתוקף ,בחודשי יולי
 ,2012הפיץ משרד האוצר את תזכיר החוק לשינוי חברתי-כלכלי )תיקוני חקקיה( )דיור( ,התשע"ב,2012-
אשר כלל הוראה בדבר ביטולו של חוק הדיור הציבורי" (.למזלם של דיירי הדיור הציבורי מהלך
הבחירות עצר את מהלך ביטול החוק ,ואולם לא ניתן לדעת אם לאחר סיום תוקפו של החוק )אחרי
שיעברו חמש שנים או שיימכרו  15,000דירות ,המוקדם ביניהם( החוק יוארך או לא ,או אפילו אם
ייתכן והחוק יבוטל גם קודם יפוג תוקפו.
 .39ויודגש – גם אם לא יהיה שום מהלך לביטול או הפסקת החוק מבעוד מועד ,תוקפו של החוק ,על פי
ס'  20לחוק ,הוא לחמש שנים בלבד ,כך שלכאורה החוק עומד להתבטל בתאריך  ,1.1.18או אף
מוקדם יותר .זאת ,מאחר ועל פי החלטת הממשלה מיום ) 14.7.13החלטה מס'  ,548אשר מצוטטת
במלואה בהודעה מעדכנת מטעם המשיבים  1-2בבג"ץ  519/13אשר הוגשה כנספח  2להודעה
המעדכנת( מספר הדירות אשר יימכרו בהתאם לחוק מוגבל ל) 15,000-העותרים מותירים בצריך עיון
השאלה האם הממשלה בכלל רשאית באמצעות החלטה להגביל תוקפו של חוק בצורה המנוגדת לס'
 20לחוק (.זאת אומרת ,אם יימכרו  15,000דירות לפני שיעברו שנתיים נוספות אז החוק יפוג תוקף
עוד לפני ינואר .2018
 .40יתר על כן ,כל יום שעובר הוא יום שמחירי הדירות עולים ,שמצבם הרפואי ואולי גם הכלכלי של
הדיירים מידרדר ,שחלק מהאוכלוסיוה מתבגרת והולכת לעולמה ,שכספים שהיו יכולים לשמש
לדיירים לשם רכישת הדירה מועברים במקום זה לשכר דירה.
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 .41בנוסף ,יש להביא בחשבון גם את מספרם הרב של דיירי הדיור הציבורי עם מוגבלויות שכלל לא
מודעים לזכותם על פי חוק ולכן או מוותרים על רכישת הדירה או קונים אותה בהנחה קטנה יותר
ממה שהם זכאים לה על פי חוק.
ד .מהות הזכות הנפגעת
 .42כפועל יוצא מסירוב המשיבים להקים את הוועדה בהתאם לחוק ,כיום לא דנים בבקשות של דיירים
עם מוגבלות להנחה נוספת בהתאם לזכותם על פי ס' )3ג() (2לחוק.
 .43ראוי להבהיר – בניגוד לנטען על ידי המשיבים )ס'  2ו 23-לכתב התשובה( ,אין העותרים טוענים כי
המשיבים מונעים מהעותר  1או אחרים כמוהו כל אפשרות לרכוש את דירתם .אכן ,תיאורטית
העותר  1ודיירים אחרים כמוהו רשאים לרכוש את דירתם בהנחה רגילה לה זכאים כל דיירי הדיור
הציבורי ,בהתאם למיקום הדירה )אזור עדיפות לאומית או לא(  ,ותק וכד' .ואולם ,עקב היותו של
העותר  1אדם עם מוגבלות המוגדר "נכה" העומד בתנאים הקבועים בסעיף )3ג() (2לחוק ,הוא עשוי
להיות זכאי להנחות נוספות על פי החוק – קרי המחוקק בחר ליתן לו ולאנשים נוספים עם מוגבלות
הזדמנות לקבל הנחות נוספות ,זאת לשם הגשמת תכלית החוק ומתוך הבנה בצורך בהעדפה
מתקנת על דרך הנחה נוספת שאמורה להיקבע על-ידי ועדת חריגים כאמור.
 .44ודוק ,מדובר בזכות קונקרטית – זכות פנייה לוועדה לשם קבלת הנחה נוספת – ומדובר בזכות
הנובעת מזכותם של דיירים עם מוגבלות לדיור הולם ולחיים בקהילה ,לקיום בכבוד ולשוויון .אין זו
הטבה לפנים משורת הדין או עניין מינורי ברכישת הדירה .טענת המשיבים בנקודה זו משמעותה,
הלכה למעשה ,לבטל ולהתעלם מזכאותם הפוטנציאלית של העותר  1ושל דיירים אחרים עם
מוגבלות להנחה נוספת עקב מוגבלותם בהתאם לחוק – הנחה שהמחוקק כאמור בחר לקבוע
בחקיקה ראשית ואשר לא מבוצעת כרגע עקב מחדל של הרשויות בלבד.
 .45כאמור ,מדיניות המשיבים ומחדליהם לאפשר לאנשים עם מוגבלות להיות זכאים תיאורטית
להנחות מיוחדות ,פירושה פגיעה בזכותו של ציבור זה לשוויון .ודוק – אין זה סוד כי מצבם הסוציו-
אקונומי של אנשים רבים עם מוגבלות נופל מזה של האדם הממוצע בישראל ,ואף של דייר הדיור
הציבורי הממוצע .בנוסף להשתכרותם הנמוכה ,צרכיהם המיוחדים מחייבים הוצאות גבוהות יותר.
כפועל יוצא מכך ,אנשים עם מוגבלות רבים אינם יכולים לגור באופן עצמאי בקהילה .נוכח העובדה
כי בעלות הינו זכות חזקה ויציבה יותר מאשר שכירות ,זכותם של דיירים עם מוגבלות לרכוש את
דירתם בדיור הציבורי תחזק את יכולתם לגור בקהילה בהווה ובעתיד ולהיות עצמאיים בניהול
החיים שלהם בקהילה.
ה .סמכות בית המשפט
 .46ס'  (1)5לחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,תש"ס 2000-מסמיך את בית המשפט לעניינים מינהליים
כדלהלן:
"בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה –
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) (1עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה
ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות ,לרבות ביטול תקנות ,הכרזה על בטלותן
או מתן צו להתקין תקנות )להלן – עתירה מינהלית("
ופריט  13לתוספת הראשונה לאותו חוק כולל" :דיור ציבורי  -החלטה של רשות בענין דיור ציבורי לפי
חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( ,תשנ"ט ,1998-למעט סעיף  ,12ולפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי,
תשנ"ח ,1998 -וכן עניני דיור ציבורי לפי כל נוהל".
 .47בחלק מהפריטים בתוספת הראשונה בחר המחוקק להחריג החלטות שרים או עניינים הדורשים
אישור של שר מסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מינהליים .ואולם ,כפי שניתן לראות אין
החרגה כזאת בפריט  13בנוגע לסמכות בית המשפט לדון בעניינים הקשורים לדיור ציבורי .כך ,בית
המשפט מוסמך לדון בעתירה דנא לרבות לתת צו למשיבים  2ו 3-להקים את הוועדה בהתאם לחוק.
 .48יודגש כי הסעד לו עותרים העותרים אינו קובע את מנגנון הוועדה אלא את החובה להקימה ,כפי
שמפורט באחת משלושת הדרכים הבאות:
) (1הקמת ועדה על ידי הוספת הוראות בדבר הקמת ועדת חריגים ודיון בבקשות כאמור בתוך
הנוהל הקיים כיום ,נוהל מכר הדירות ,כאשר ממילא הנוהל מותנה בכך שעם התקנת התקנות
ייתכנו שינויים בהוראותיו;
) (2הקמת ועדה באמצעות כתיבת נוהל חדש;
) (3לאפשר לדיירים עם מוגבלות ,עד להקמת ועדת חריגים מיוחדת לדיירים אלה ,לפנות לוועדת
מכר חריגים הקיימת כבר מכוח נוהל מכר הדירות .בהקשר זה ראוי להפנות לס'  11לנוהל ,שם
נקבע במפורש כי "מקרים חריגים לרבות נכים שלא הוגדרו בהוראה יטופלו רק בוועדה בינמשרדית –
משרד האוצר החשב הכללי ,משרד הבינוי השיכון והחברה המאכלסת ".כך ,על פני הדברים קיימת
כבר הסמכה לוועדה לדון בבקשות חריגות של דיירים נכים.
ו .סיכום
 .49חוק הדיור הציבורי מטיל על המשיבים  2ו 3-חובה אקטיבית לפעול להקמת ועדת חריגים לשם דיון
בבקשות להנחות נוספות לאנשים עם מוגבלות העומדים בתנאי החוק.
 .50חוסר פעולה מטעם המשיבים להפעלת סמכות זו ,חרף הוראות החוק וחרף פניות חוזרות ונשנות
במשך זמן כה רב ,הינו בלתי סביר ותוצאתו פגיעה קשה בזכויות העותר  1ודייריםנוספים שהם
אנשים עם מוגבלות העומדים בתנאי סעיף )3ג() (2לחוק.
 .51המחוקק בחר ליתן לדיירים עם מוגבלות העומדים בתנאי סעיף )3ג() (2הזדמנות לקבל הנחות
נוספות לשם הגשמת תכלית החוק ומתוך הבנה בצורך בהעדפה מתקנת על דרך הנחה נוספת
שאמורה להיקבע על-ידי ועדת חריגים .על כן ,יש במצב הנוכחי בו לא הוקמה ועדת החריגים ולא
ניתנת האפשרות לממש את ההטבה הנ"ל משום הפליה של העותר  1ודיירים אחרים עם מוגבלות
העומדים בתנאי סעיף )3ג() (2לחוק ופגיעה ממשית בזכותם לגור בקהילה .מכאן בזכותם לשוויון,
זכות חוקית על חוקתית ,המוקנית להם מעצם היותם בני אדם ואנשים עם מוגבלות .זאת הואיל
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וכיום נוכח התנהלות המשיבים ומחדליהם לעותר ולאחרים עם מוגבלות אין יכולת לממש את
ההעדפה המתקנת שנקבעה בחוק.
 .52יודגש ,לעיקרון השוויון יש חשיבות מיוחדת הן כאשר מדובר באוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות והן
כאשר מדובר בשוויון בתחום הדיור )ר' ס'  69-83לעתירה(.
 .53כאמור ,במשך קרוב לשלוש שנים מכניסתו לתוקף של החוק וקרוב לשנתיים שנמכרות דירות הדיור
הציבורי ועדיין לא קמה ועדת חריגים לדון בבקשותיהם להנחה נוספת של בעלי מוגבלויות אחרות
)שאינם עוורים  100%בשתי העיניים ושאינם רתוקים לכסא – להם נקבעו הוראות מיוחדות בסעיף
)3ג() (1לחוק(.
 .54מדובר במצב בלתי נסבל המוביל לכך שלעותר  1ולדיירים אחרים עם מוגבלות כיום אין כל מענה
והם לא יכולים לממש את ההטבה שנקבעה להם בחוק לרכישת דירה בדיור ציבור בהנחה נוספת.
התנהלות המשיבים בנושא למעשה מובילה לפגיעה קשה בזכויותיהם של העותר  1ושל זכאים
נוספים והינה בלתי סבירה ,במיוחד נוכח העובדה כי ניתן בנקל למצוא לכל הפחות מענה זמני לעותר
 1וליתר הזכאים ומן הראוי שהמשיבים יעשו כן ,במיוחד נוכח הפגיעה העומדת מנגד.
 .55לאור האמור ,בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כי החלטת המשיב  1מיום  11.3.15בעניינו של
העותר  1שגויה היא ולכן בטלה ומבוטלת ,וכי על המשיב  1לדון בבקשתו של העותר  1לרכישת דירה
בדיור ציבורי ובזכאותו להנחה נוספת עקב נכותו בהתאם להוראות סעיף )3ג() (2לחוק .כמו כן,
מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים להקים ועדת חריגים לשם מתן הנחות לזכאים שהם
נכים בהתאם להוראות ס' )3ג() (2לחוק ,או לחילופין וכמענה זמני בלבד לאפשר לדיירים עם מוגבלות
לפנות בבקשה לקבלת הנחה נוספת בהתאם לס' )3ג() (2לחוק לוועדת חריגי מכר הקיימת כבר היום
מכוח נוהל מכר הדירות ,וזאת עד שתוקם ועדת חריגי מכר מיוחדת לענייני דיירים עם מוגבלות.

היום 15 ,בנובמבר 2015

_______________
ורדית דמרי-מדר ,עו"ד

_______________
שני רבינוביץ ,עו"ד
ב"כ העותרים
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