בית המשפט המחוזי בירושלים
בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים
העותרת:

עת"מ

איריס לוי ,ת.ז015345036 .
מרח' אבן גבירול  ,14/7אשדוד
טל'052-6260145 :
ע"י ב"כ עו"ד יעל כהן-רימר ו/או עו"ד ורדית דמרי מדר
ו/או שני רבינוביץ ו/או יעל קסטן-רבסקי ו/או מיה טל ו/או נירה שלו
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 :
)להלן" :העותרת"(
 -נגד -

המשיב:

מדינת ישראל-משרד הבינוי והשיכון
ע"י פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי  -מנהלי(
מרח' מח"ל  ,7ירושלים
טל' 02-5419555 :פקס'02-5419582 :
)להלן" :משרד השיכון" או "המשיב"(

עתירה מנהלית
מוגשת בזה עתירה מנהלית לבית המשפט הנכבד ,במסגרת סמכותו על פי הוראות ס'  (1)5לחוק
בתי משפט לעניינים מנהליים ,התש"ס– 2000ולפרט  13לתוספת הראשונה לחוק ,בגדרה
מתבקש בית המשפט הנכבד להזמין את המשיב ולדון בעתירה שעניינה החלטת ועדה עליונה
אזורית מטעם המשיב מיום ) 24.12.14להלן" :החלטת המשיב" או "ההחלטה"( אשר עניינה
דחיית בקשתה של העותרת לסיוע בשכר דירה ולמחיקת חובה כלפי המשיב.
החלטת המשיב מיום  24.12.14מצ"ב לעתירה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה ומסומנת ע.1/
הסעדים המבוקשים:
 .1בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כי החלטת המשיב מיום  24.12.14שגויה
היא ולכן בטלה ומבוטלת ,וכי העותרת הייתה זכאית לסיוע בשכר דירה ולמחיקת חובה
כלפי המשיב.
 .2כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי סעיף  4.13לנוהל  08/04של המשיב ימחק
ו/או יפורש בצמצום כמפורט בהמשך עתירה זו ,כך שיוסר האיסור הגורף על מימוש
סיוע בשכר דירה בעת שכירות מקרוב משפחה.

כל ההדגשות אינן במקור אלא אם נכתב אחרת.
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ואלה נימוקי העתירה:
א .העתירה בקליפת אגוז
 .1מהותה ועיקרה של עתירה זו הינה כנגד החלטת ועדה עליונה אזורית של המשיב ,הפועלת
מכוח נהלי המשיב ,הדוחה את בקשתה של העותרת לסיוע בשכר דירה ולמחיקת חובה כלפי
המשיב וזאת מהטעם שהיא שוכרת את דירתה ממי שהיה בעלה לשעבר והיום הינו גרושהּ
מזה עשר שנים.
 .2משמעות קביעה זו היא שהעותרת ,וכל מי ששוכר או שוכרת דירה מקרוב משפחה ,אינה
ולעולם לא תוכל להיות זכאית לסיוע בשכר דירה מהסיבה היחידה שבעל הדירה אותה היא
שוכרת הוא קרוב משפחה שלה .זאת על אף העובדה שהעותרת משלמת שכר דירה לבעל
הדירה ונאלצת להתמודד עם קשיי פרנסה ותמיכה בילדיה ,והיא עומדת בשאר תנאי
הזכאות של סיוע בשכר דירה.
 .3מדובר בהחלטה המתבססת על חזקה חלוטה הרואה בכל מי ששוכר דירה מקרוב משפחה
כמי שמבקש לרמות את המשיב ולקבל כספים שלא כדין ,וזאת בעוד ששוכרים רבים ,בפרט
באוכלוסיות מצוקה ,מתקשים למצוא בשוק השכירות התחרותי והקשה הנוכחי הסדרי
שכירות שאינם מקרובי משפחה.
 .4בכך פוגעים נהלי המשיב והתנהלותו בזכותה של העותרת ושל אחרים במצבה לקיום בכבוד
ובזכותה לקורת גג ,באופן לא מידתי ותוך שימוש באמצעי שנזקו עולה על התועלת המופקת
ממנו .בנוסף ,חורגים נהלי המשיב מגבולות מתחם הסבירות של התנהלות הרשות ,ופוגעים
בעקרונות משפט מנהלי בסיסיים ובהם זכותה של העותרת להסתמכות על התנהלות
המשיב.

ב .הצדדים לעתירה
 .5העותרת ,איריס לוי ,ילידת  1980עלתה לארץ מאיראן בשנת  ,1982הינה אם חד הורית ל4-
ילדים קטינים הסמוכים על שולחנה ,בגילאי  5 ,12 ,13.5ו.4-
צילום ת.ז .של העותרת בצירוף הספח מצ"ב ומסומן ע.2/
 .6העותרת התחתנה בשנת  2001והתגרשה מבן זוגה )להלן" :הגרוש"( בשנת  .2005מיד עם
גירושיהם הוסכם בין הצדדים ,כי העותרת ושתי בנותיהם של בני הזוג יוותרו בדירת
מגוריהם ,אף שזו הייתה רשומה על שם האב ,הגרוש .כמו כן הוסכם ,כי לשם כך תשלם
העותרת לגרוש סך של  ₪ 2,000דמי שכירות מידי חודש בחודשו.
הסכם גירושין בין בני הזוג מצ"ב ומסומן ע.3/
חוזה שכירות מצ"ב ומסומן ע.4/
 .7לאורך השנים ,קיבלה העותרת לסירוגין סיוע בשכר דירה על בסיס המסמכים המעידים על
שכירות הדירה מגרושהּ ,אשר היו בידי המשיב )וראו הפירוט העובדתי( .חרף זאת ,בשנת
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 2011נדחתה לפתע בקשתה של העותרת לחדש את זכאותה לסיוע בשכר דירה ולא זו אף זו,
הודע לה טלפונית על ידי נציגת המשיב כי עומד כנגדה חוב על סך של  ,₪ 27,000בגין מימוש
סיוע בשכר דירה בניגוד לכללים ,לכאורה.
 .8יודגש כי העותרת פועלת ככל יכולתה על מנת לעמוד בפרנסת ארבעת ילדיה ,משני אבות
שונים אשר אחד מהם אינו משלם כלל מזונות ואינו מתגייס לתמיכה בילדיו בכל דרך.
העותרת עובדת כמטפלת במעון "אמילי אשדוד" ומשתכרת כ ₪ 5,500-בחודש בממוצע,
ומקבלת קצבת ילדים על סך  ,₪ 560ומזונות ע"ס  ₪ 1,000מהגרוש .מתוך סכום זה עליה
להצליח לשלם שכר דירה ,חשבונות שוטפים לשירותים חיוניים )חשמל ,מים ,ארנונה(,
חינוך לילדיה וכלכלה בסיסית .נוכח הכנסתה ה"גבוהה יחסית" של העותרת ,היא אינה
זכאית לקבל סיוע בדמות קצבת ביטוח לאומי ,ובשל כך היא אף אינה זכאית להטבות נלוות
לקצבה כגון הנחות שונות בשירותים חיוניים.
תלושי משכורת של העותרת מצ"ב ומסומן ע.5/
תדפיס עו"ש של העותרת המשקף את הכנסותיה והוצאותיה מצ"ב ומסומן ע.6/
 .9המשיב ,משרד הבינוי והשיכון של מדינת ישראל ,ממונה על ענייני שיכון ודיור ציבורי.
במסגרת זו ,המדינה הינה הבעלים של הדיור הציבורי ומשרד השיכון אחראי מטעמה בין
היתר על קביעת הנהלים והקריטריונים לקבלת סיוע בשכר דירה ועל פעילותן של ועדות
משרד השיכון הדנות בבקשות ובעררים לזכאות לסיוע בשכר דירה ,לרבות הוועדה העליונה
האזורית:
"משרד הבינוי והשיכון ממונה על ייזום וביצוע מדיניות הממשלה בתחומי
השיכון והבנייה למגורים .פעילות המשרד מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו
לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים ,במחיר סביר ,מתוך
התמקדות בקבוצות האוכלוסייה החלשות יחסית".

)(http://www.moch.gov.il/odot/Pages/odot.aspx

ג .הרקע העובדתי
 .10כאמור לעיל ,העותרת ,אם חד הורית ל 4-ילדים קטינים ,עובדת כמטפלת במעון "אמילי
אשדוד" ומשתכרת כ ₪ 5,500-בחודש בממוצע ,ומקבלת קצבת ילדים על סך  .₪ 560מתוך
סכום זה ,בנוסף למזונות בסך  ₪ 1,000שבהם חויב אבי בנותיה בהסכם הגירושין ,עליה
להצליח לשלם שכר דירה בסך  ,₪ 2,000חשבונות שוטפים לשירותים חיוניים )חשמל ,מים,
ארנונה( ,חינוך לילדיה וכלכלה בסיסית .נוכח הכנסתה ה"גבוהה יחסית" של העותרת ,היא
אינה זכאית לקבל סיוע בדמות קצבת ביטוח לאומי ,ובשל כך היא אף אינה זכאית להטבות
נלוות לקצבה כגון הנחות שונות בשירותים חיוניים.
 .11העותרת שכאמור התגרשה מבעלה הראשון ,גבי לוי ,ת"ז  34458885בשנת  ,2005בעודה אם
לשתי בנות ,פנתה נוכח השינוי במצבה האישי שהוביל לירידה חמורה בהכנסותיה לצד
הצורך לכלכל את שתי בנותיה ,למשיב וביקשה סיוע בשכר דירה .במסגרת בקשה זו סיפקה
העותרת את כלל המסמכים הנדרשים בהם בין היתר הסכם הגירושין וחוזה השכירות.
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 .12על בסיס מסמכים אלה ,אושר לעותרת בשנת  2005סיוע בשכר דירה על סך  ₪ 600בחודש.
 .13בחלוף הזמן ,כאשר היה צורך לחדש את זכאותה נמנעה העותרת מלעשות כן וזאת נוכח
שינוי במצבה האישי ,כאשר נכנס לחייה )ולביתה( גבר חדש ,יהודה אברהם ,ת"ז
 .061220596הא ראיה ,כי העותרת לא ביקשה להונות את המשיב וכאשר סברה )ייתכן
בדיעבד שבטעות( כי אינה זכאית לסיוע בגין השינוי במצבה האישי ,לא ביקשה לחדש
זכאותה.
 .14בשנת  2011הסתיימה מערכת יחסים זו ,שממנה נולדו שני בניה הקטנים של העותרת.
בעקבות הפרידה הגישה העותרת תביעה בבית המשפט לענייני משפחה ,בעניין מזונות
ומשמורת על בנה שהיה אז בן שנתיים .בשולי הדיון בתביעה ולאחר שפסקה מזונות
ומשמורת לטובת העותרת )אותם לא מקבלת העותרת בגין סירוב האב לשלם את המזונות
שנפסקו לו( ,ביקשה כב' השופטת לענייני משפחה שרית גולן מהמשיב ,שלא היה צד לדיון
בבית המשפט אז ,להגיש תגובתו מדוע אין העותרת מקבלת סיוע בדיור ,נוכח היותה אם
לארבעה ילדים שאינה ומעולם לא הייתה בעלת דירה.
פרוטוקול הדיון ופסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה מצ"ב ומסומן ע.7/
 .15ימים מספר לאחר מתן פסק הדין ,ובלא שנדרשה להגיש כל מסמך חדש ,החלה העותרת
לקבל סיוע בשכר דירה על סך .₪ 770
 .16ברם ,בשנת  ,2012כאשר חלף הזמן והעותרת ניגשה לחדש את תעודת הזכאות שלה על מנת
להמשיך ולקבל את הסיוע עליו נסמכה למחייתה ,הופתעה לגלות כי נשללה זכאותה ,ולא זו
אף זו אלא שנוצר לה חוב עצום מבחינתה בסך של .₪ 27,000
 .17העותרת פנתה ראשית באופן עצמאי למשיב ,וביקשה התחשבות במצבה תוך שהיא גוללת
את מלוא סיפור חייה הקשה והנסיבות שבהן היא נאלצת להתקיים ולקיים את ילדיה ,ותוך
שהיא מדגישה את חשיבות כספי הסיוע להישרדותה הכלכלית.
בקשתה העצמאית של העותרת למשיב מצ"ב ומסומנת ע.8/
 .18ביום  5.7.12התקבלה החלטה ועדה עליונה )להלן" :החלטת הועדה הראשונה"( שלפיה
נדחתה בקשתה של העותרת למחוק את חובהּ ולאשר לה זכאות לסיוע בשכ"ד ,מן הטעם:
"מימשה סיוע בניגוד לנוהל ולא נמצאה סיבה לחריגה מהכללים".
החלטה הועדה הראשונה מיום  5.7.12מצ"ב ומסומן ע.9/
 .19בצר לה ,ומשהבינה כי לא תוכל להיחלץ מהמצוקה בה היא שרויה ללא סיוע מקצועי ,הגיעה
העותרת למרכז הזכויות של עמותת "ידיד – מרכזי זכויות בקהילה )ע.ר(" .ב"כ העותרת
פנתה ראשית בעל פה ולאחר מכן באמצעות הגשת בקשה חריגה לבכירי המשיב ,על מנת
להעלות את טיעוני העותרת בפני הועדה העליונה באופן מסודר ובהיר יותר משעשתה זאת
העותרת בעצמה.
 .20ביום  23.5.14התקבלה תשובת המשיב באופן לא פורמלי ,שעל פיה העותרת אינה עומדת
בתנאי הסיוע בגין חריגה ממבחן הכנסות בעת הנוכחית .ביחס לחוב נטען בתשובה ,כי
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העותרת חתמה על מסמך המפרט את נוהלי קבלת סיוע בשכר דירה בעת קבלת הסיוע,
ולפיכך היא מנועה מלטעון כי לא ידעה על האיסור לשכור דירה מקרוב משפחה בעת מימוש
סיוע בשכר דירה .בשל כך לא ניאות המשיב למחול על חובה של העותרת.
 .21נוכח הטענה שעלתה באשר לזכאותה בעת הנוכחית לסיוע והפער בין המידע המצוי בידי
המשיב כפי שעלה מהמגעים בין ב"כ העותרת למשיב ובין הכנסותיה בפועל של העותרת,
ונוכח חלוף שנה מיום החלטת הועדה העליונה ,הוחלט על הגשת בקשה מחודשת לסיוע
בשכר דירה ולמחיקת החוב .ביום  5.8.13הוגשה בקשה זו באופן ידני לחברת מתן חן.
הבקשה בצירוף חותמת "נתקבל" מצ"ב ומסומנת ע.10/
 .22בשלב זה ,וחרף פניות חוזרות ונשנות של העותרת ושל ב"כ כמו גם של מנהלת מרכז הזכויות
של עמותת ידיד לנציגי המשיב ,לא התקבלה כל תשובה של הועדה במשך חודשים ארוכים.
רק ביום  ,05.08.14שנה לאחר שהוגשה הבקשה ,התקבלה החלטת המשיב .על פי החלטה זו
בקשתה של העותרת לסיוע בדיור נדחתה ,משום שמימשה השתתפות חודשית בתשלום שכר
דירה אך לא עמדה בתנאי הסיוע.
החלטת המשיב מיום  5.8.14מצ"ב ומסומנת ע.11/
 .23על החלטה זו הגישה העותרת באמצעות ב"כ ערעור לועדה העליונה .הערעור הוגש ביום
 ,18.9.14והעלה טיעונים הן בנוגע לזכאותה של העותרת לסיוע בשכ"ד נוכח הפרשנות
המשפטית הנכונה לנוהל; והן בנוגע לאי הסבירות של העמדת החוב כנגד העותרת ,אשר
הסתמכה על החלטות המשיב לאורך השנים ולא ידעה ולא היה עליה לדעת על האיסור
להשכרת דירה מקרוב משפחה.
ערעור העותרת לועדה עליונה מיום  18.9.14מצ"ב ומסומן ע.12/
 .24לאחר חלוף זמן ממושך ,ופניות חוזרות ונשנות מטעם העותרת וב"כ ,ביום  22.1.15קיבלה
העותרת בדואר את תשובת הועדה שהתקבלה מיום  ,24.12.14הקובעת באופן לאקוני כי
הוחלט על "דחיית הבקשה מהסיבה מימשה סיוע בניגוד לכללים לדירת הגרוש ,לא ניתן
להיענות לבקשה למרות הנסיבות".
 .25על החלטה זו מוגשת העתירה דנא.
 .26יצויין ,כי הח"מ הגישה בקשה לקבל את נימוקי הועדה שהובילו להחלטה הלאקונית והלא
מנומקת ,אך עד למועד זה טרם נתקבלו הפרוטוקולים ו/או נימוקי הועדה .אשר על כן
העותרת וב"כ שומרות לעצמן את הזכות לתקן את העתירה ככל שנימוקים אלה יועברו
במועד מאוחר יותר ויעלו טענות חדשות או ידרשו הבהרה לאמור בעתירה זו.
הבקשה לקבל את הפרוטוקולים שהוגשה ביום  11.2.15מצ"ב ומסומנת ע.13/
 .27עוד יצוין ,כי עתירה זו מוגשת כאמור על החלטת ועדה עליונה לאכלוס ,ולא על החלטת
ועדה ציבורית של המשיב ,המוגדרת כועדת חריגים בנוהל  08/17של המשיב )"הועדה
הציבורית לערעורים בנושא אכלוס" ,18.6.2009 ,להלן" :נוהל  .("08/17הועדה העליונה
לאכלוס הינה הגוף העליון לערעור על חוב שנקבע כתוצאה ממימוש סיוע בשכר דירה שלא
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כדין ,עניין המוחרג במפורש מסמכויות הועדה הציבורית לערעורים בסעיף  2.2לנוהל .08/17
לכאורה ,לעניין זכאותה של העותרת לסיוע בשכר דירה מעתה ואילך )בנפרד מסוגיית ביטול
החוב הנטען( ,בניגוד לנוהלי המשיב ,היה על העותרת להגיש ערעור לועדה הציבורית ,אלא
שבכך היה עובר המועד להגשת עתירה לעניין ביטול החוב שנוצר כתוצאה ממימוש שכר
דירה שלא כדין לטענת המשיב .אשר על כן ,ונוכח הימשכות הליכי הטיפול בתיק והניסיונות
החוזרים לפתור את התיק מחוץ לכתלי בית המשפט ,שלא צלחו ,הוחלט שלא לפצל את
הטיפול בתיק ולהגיש עתירה זו על שני ענייני הבקשה.

ד .הטיעון המשפטי
 .28להלן יוצגו הטיעונים התומכים בביטול הנוהל הקובע איסור גורף על שכירות מקרוב
משפחה וכן בביטול ההחלטה הנוגעת לעותרת .טיעונים אלה מחולקים למען הנוחות לשתי
קטגוריות :ראשית נבקש לטעון ,כי העותרת זכאית לסיוע בשכר דירה ולביטול חובה כלפי
המשיב נוכח אי חוקיותו של נוהל השתתפות בשכר דירה ובאופן פרטני האיסור הגורף
המופיע בו על מימוש סיוע בעת שכירות מקרוב משפחה .זאת נוכח העובדה כי האיסור
הגורף פוגע בזכותה של העותרת ושל אחרים לקורת גג ומפלה בינה ובין שוכרים אחרים
באופן שאינו עומד בתנאי פיסקת ההגבלה .שנית נטען ,כי דין החלטת המשיב להיפסל בגין
חריגה מכללי המשפט המנהלי ,ובהם הסתמכות – היינו העותרת הייתה זכאית לסיוע
לאורך השנים ומכאן שאין מקום לזקוף לחובתה את הסיוע שמימשה ,בשל זכותה להסתמך
על אישורם של גורמים שונים מקרב המשיב ,שוב ושוב במשך תקופות ארוכות ,את
בקשותיה לסיוע ,על בסיס מסמכים שהיו בידם והעידו כאלף עדים על שכירות הדירה
מקרוב משפחה; שיהוי בנקיטת הליכי גבייה ,כאשר המידע כולו היה כאמור בידי המשיב,
אשר לא זו בלבד שבחר להימנע מיצירת החוב ונקיטת הליכי גבייה אלא שהמשיך ואישר את
בקשותיה של העותרת לסיוע; סבירות ההחלטה ומדיניות המשיב ,והיעדר הנמקת החלטת
הועדה.

ד .1זכאותה של העותרת לסיוע בגין אי חוקתיות הנוהל
ד)1א( .המסגרת המשפטית – נוהל השתתפות בשכר דירה
 .29יודגש כבר בתחילת פרק זה כי מרבית הכללים החלים בשיכון הציבורי מוסדרים בכללי
פעולה בלבד )נהלים ,מבצעים וכד'( שנקבעים מעת לעת על פי החלטות הממשלה או משרד
הבינוי והשיכון ,ולא בחקיקה ראשית או משנית ,למעט חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי,
התשנ"ח) 1998-הדן ברשימה צרה של סוגיות הקשורות לדיירים שכבר אוכלסו בדירות(
וחוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( ,התשנ"ח.1998-
 .30כך ,רוב זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי והזכאים לסיוע מהמשיב בתחום הדיור ,וכל
זכויותיהם של אלה המבקשים להתמנות בקבוצה זו ,לרבות הזכאות לקבלת סיוע בשכר
דירה ,קבועים בנהלים של המשיב .כמו כל חקיקה או חקיקה משנית ,כפופים גם נהלי
המשיב לביקורת שיפוטית ברוח עקרונות היסוד והזכויות המוגנות בחוקי היסוד של שיטת
המשפט הישראלית.
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 .31לענייננו ,הנוהל הרלוונטי הקובע את הזכאות לקבלת סיוע בשכר דירה הוא נוהל 08/04
"השתתפות בתשלום שכר דירה" מתאריך ) 29.1.2012להלן" :הנוהל" או "נוהל .("08/04
העתק הנוהל מצ"ב ומסומן ע.14/
 .32סעיף  4.13לנוהל קובע כי:
"לא ינתן סיוע למתגורר בדירה בבעלות בן/בת זוג לשעבר או בבעלות ידוע בציבור או
בדירה בבעלות קרוב משפחה מקרבה :אב/אם ,בן/בת ,חתן/כלה".

 .33יצוין ,כי באתר האינטרנט של המשיב מורחב סעיף זה ונקבע שם כי לא יינתן סיוע לדירה
המושכרת מקרוב משפחה ,כולל הורי-הורים ,נכדים ,דודים ואחיינים של מבקש הסיוע.
צילום מסך של אתר האינטרנט של המשיב מצ"ב ומסומן ע.15/

ד)1ב( .הפגיעה בזכויות חוקתיות
פגיעה בעקרון השוויון
 .34כתוצאה מיישום סעיף  4.13נפגעת זכותה של העותרת ואחרים כמוה לשוויון ,כאשר היא
נושאת בהוצאות שכר דירה אך אינה מקבלת סיוע בגין הוצאות אלה ,בניגוד לשכניה
ושכנותיה המשתכרים כמוה ,מוציאים הוצאות דיור דומות לשלה ,ומקבלים סיוע מהמשיב
וזאת למרות שאין כל שוני המצדיק הבחנה בין קבוצות אלו.
 .35למעלה מן הצורך יצוין ,כי הפגיעה בשוויון הינה נרחבת ביותר ,ורלוונטית במיוחד
באוכלוסיות מוחלשות בהן – נוכח מצוקת דיור חריפה במיוחד והיעדר פתרונות אחרים –
נפוצים הסדרי שכירות מקרובי משפחה ,כאשר השוק הפרטי אינו נותן פתרון למצוקה
הקיימת בשטח .כך ,במגזר הערבי ,לצד מקרים רבים של מגורים במסגרות של משפחות
מורחבות שבהם אינם משולמים כספי שכר דירה לראשי המשפחות ,קיימים גם הסדרים
רבים של שכירות "אמיתית" ,שבה משולמים דמי שכירות בגין השכרת דירה ,אך בעל הבית
הינו קרוב משפחה מדרגה כלשהיא .מבנה המשפחה במגזר הערבי ומבנה היישובים ,לצד
הרחבת האיסור להשכרת דירה מקרובי משפחה גם כלפי דרגות רחוקות יותר של קירבה
כגון דודים ,מוביל לתוצאה של היעדר יכולת מימוש סיוע בשכר דירה בחלקים נרחבים
ביותר של המגזר הערבי ,וזאת חרף המצוקה הנרחבת במגזר זה ,והיזקקותה הנואשת
לתמיכת רשויות הרווחה ובהן המשיב.
 .36השוויון הוא ערך יסוד במשפט הישראלי .הפסיקה קבעה שוב ושוב כי הוא "מנשמת אפו של
המשטר החוקתי שלנו כולו" )בג"צ  98/69ברגמן נ' שר האוצר ,פ"ד כג) ,693(1בעמ' .(698
לאחר חקיקת חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,זכה עיקרון השוויון גם למעמד חוקתי על-
חוקי הנובעת מכבוד האדם )ר' לדוגמא בג"ץ  4541/94אליס מילר נ' שר הביטחון ,פ"ד
מט) ;(94 (4בג"ץ  6427/02התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת ,פ"ד סא).((2006) 619 (1
 .37גם האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות) 1966 ,להלן:
"האמנה"( ,אליה הצטרפה ואותה אשררה מדינת-ישראל בשנת  ,1991מורה לרשויות
המדינה לנהוג באופן שוויוני כלפי אזרחיה .לעניין זה ראו מדברי הפתיחה לאמנה:
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"המדינות שהן צד באמנה זו בשימן אל לבן כי בהתאם לעקרונות
המוצהרים במגילת האומות המאוחדות ,ההכרה בכבודם העצמי
ובזכויותיהם השוות והבלתי-ניתנות לשלילה של כל בני משפחת האדם
היא יסודית"...
וכן סעיף מס'  3לאמנה:

"מדינות שהן צד לאמנה זו מתחייבות להבטיח את זכותם השווה של
גברים ונשים להנאה מכל הזכויות הכלכליות ,החברתיות והתרבותיות
שפורשו באמנה זו"
יצוין ,כי סעיף  11לאמנה מבטיח במפורש גם את הזכות לדיור נאות ,כחלק מהזכויות
המעוגנות ומוגנות באמנה.
 .38עיקרון השוויון יכול ,אכן ,להכיר בטעמים ענייניים המצדיקים שוני המחייב הבחנה .אולם,
אפליה – שהיא ניגודו המובהק של השוויון – תקום כאשר הדין השונה לאנשים השונים
יתבסס על טעמים שאין להצדיקם .לעניין זה נקבעו מסמרות בפסיקה ,וכך נאמר כי:

"דין נתון יוצר הפליה כאשר שני בני אדם ,השונים זה מזה )חוסר
שוויון עובדתי( ,מטופלים על-ידי הדין באופן שונה ,בלי שהשוני
העובדתי שביניהם יש בו כדי להצדיק טיפול שונה בנסיבות העניין.
ביסוד ההפליה מונחים אפוא גורם השרירות ,חוסר הצדק וחוסר
הסבירות") .בג"ץ  721/94אל-על נתיבי אוויר לישראל נ' יונתן דנילוביץ',
פ"ד מח).(761 (5
ובמקום אחר נקבע כי:

"עצם העובדה שניתן להבחין בין הקבוצות על יסוד קיומם של הבדלים
ביניהן אין משמעה שהבחנה כאמור היא חוקית .הבחנה בין שונים
אינה עולה כדי הפליה פסולה רק מקום בו השוני הוא רלוונטי
לתכליתה של הנורמה המבחינה ביניהם) ".בג"ץ  4124/00ארנן
יקותיאלי ז"ל נ' השר לעניני דתות )ניתן ביום .(14.6.10
 .39יודגש גם כי לשם הוכחת הפליה פסולה אין צורך להוכיח כי המפלה ,במקרה זה המשיב,
התכוון או אף מעוניין בהפליה או בתוצאות המפלות ,אלא שדי בהוכחת תוצאה מפלה .כך
נקבע כי:

"הפליה אסורה עשויה להתקיים גם בהיעדר כוונה או מניע של הפליה
מצד יוצרי הנורמה המפלה .לעניין ההפליה ,די בתוצאה המפלה.
כאשר מימוש הנורמה שיצרה הרשות  -שיכול והתגבשה ללא כוונת
הפליה – גורר תוצאה שהיא בלתי שוויונית ומפלה ,עשויה הנורמה
להיפסל בשל ההפליה שדבקה בה .הפליה אינה נקבעת אך על  -פי
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מחשבתו וכוונתו של יוצר הנורמה המפלה .היא נקבעת גם על  -פי
האפקט שיש לה הלכה למעשה") .יפים לעניין זה דבריו של הנשיא
)בדימוס( ברק בבג"צ  11163/03ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים
בישראל נ' ראש ממשלת ישראל )ניתן ביום .((27.2.2006
 .40אף בנוהליו של המשיב עצמו ,נקבעת מפורשות החובה לכבד את עיקרון השוויון .כך ,ס' 1.2
לנוהל  08/17של משרד השיכון" ,הועדה הציבורית לערעורים בנושא אכלוס" מתאריך
 ,18.6.09הקובעת את סמכויותיה וחובותיה של הוועדה הציבורית של משרד השיכון
"על הועדה לתת הדעת על השלכות הרוחב של ההחלטה לאור חובת
השוויון וההגינות"...

נוהל  08/17של המשיב מצ"ב ומסומן ע.16/
 .41מכל המקובץ לעיל עולה בבירור החובה המוטלת על המשיב לנהוג באופן שווה למול
אוכלוסיות בעלות מאפיינים שווים ,לעניין הזכאות לסיוע .אולם ,נוהלו של המשיב הקובע
כי לא ניתן לממש סיוע בשכר דירה בעת שכירות מקרוב משפחה ,מבחין בין מבקשי סיוע
שהוצאותיהם והכנסותיהם שוות ,על בסיס זהות בעלי הדירות אותן הם שוכרים.
 .42אם כן ,נותר לבדוק האם השוני בין שתי הקבוצות - ,הוא זהות בעלי הדירות  -מצדיק בכל
מקרה כ"חזקה חלוטה" יחס שונה .העותרת תטען ,כי אין שוני זה יכול לשמש הצדקה
לאפליה הגורפת בעניין זכאות לסיוע בשכר דירה .זאת ועוד ,בפועל – חרף הנחת היסוד
העומדת ככל הנראה בבסיס הקביעה בנוהל ,לפיה שכירות מקרוב משפחה משמעה בהכרח
חוזה שכירות "פיקטיבי" וקבלת כספים שלא כדין – העותרת מוציאה הוצאות דיור באופן
זהה לשכנותיה ,השוכרות דירה דומה לשלה מבעלי דירה שאינם קרובי משפחתן.
 .43תכלית הנוהל ,שעל פיה יש לבחון את ההבחנה שהוא מבצע בסעיף  ,4.13הינה סיוע
לאוכלוסיות שידן אינה משגת לעמוד בהוצאות דיור וחיים במינימום של כבוד בלא עזרתו
של המשיב .המשיב מקצה סיוע לאוכלוסיות במצב כלכלי קשה ,בין אם הכנסותיהן נמוכות
או שהן מסתמכות על קצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי ,בהתאם לשכר הדירה אותו
משלם מבקש הסיוע בפועל ,על פי חוזה השכירות ,על מנת להקל ולו במעט על הוצאותיהם
של שוכרי דירות בארץ המתמודדים עם מצוקות יוקר המחייה ומתקשים לעמוד בתקציב
מאוזן ללא הידרדרות לחובות ועוני.
 .44נוכח תכלית זו ,הרי שההבחנה הרלוונטית בין מקבלי הסיוע ומי שאינם מקבלים אותו הינה
הכנסותיהם והוצאותיהם של מבקשי הסיוע .לעניין זה ,אין כל נפקות לזהות בעלי הדירה
אותה שוכרים מבקשי הסיוע ,כל עוד הם מוציאים הוצאות דיור על שכר הדירה .במצב זה,
ההבחנה שמבצע המשיב בין העותרת ,המשלמת שכר דירה ריאלי עבור קורת הגג שלה ושל
ילדיה ,ובין שכניה ושכנותיה המשלמים שכר דירה דומה עבור דירות דומות באזור מגוריה,
רק על בסיס הקשר המשפחתי שהיה בעבר בינה ובין בעל הדירה אותה היא שוכרת ,עולה
כדי אפליה פסולה ,ומהווה פגיעה בשוויון.
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 .45יודגש ,כי קביעת החזקה החלוטה ,שאינה מאפשרת הפרכה על בסיס בדיקה עובדתית
והוכחת שכירות "אמיתית" ,יוצרת את הפגיעה החמורה במיוחד בשוויון .כפי שיפורט להלן,
בחלק הבחינה החוקתי ,החזקה החלוטה היא הסדר גורף שאופיין כבר בעבר כסוג הסדר
בעייתי ,במיוחד כאשר הוא מוביל לשלילת זכויות הנוגעות לתחום הרווחה.

פגיעה בזכות לדיור ובכבוד האדם
 .46לעיקרון השוויון ואיסור הפליה נודעה חשיבות במיוחד בתחום הדיור ,כפי שניתן להבין הן
מהפסיקה והן מהחקיקה והנהלים הנוגעים לתחום .כך למשל ,נקבע כי:

"כאשר התכלית היא סיוע מהטעם של צורך כלכלי ,מידת הסיוע
מושפעת מגודל המשפחה ,מהכנסתה ,מתנאי הדיור העומדים לרשותה
ומיתר הנתונים האישיים המצביעים על נזקקות .מצוקת דיור היא אותה
מצוקה לכל משפחה נזקקת .כל הנזקקים לסיוע מהווים קבוצת שוויון
אחת ,תהא אשר תהא השתייכותם הלאומית ,הדתית הקהילתית
והחברתית  ...אשר-על-כן ,אין להבחין בין הנמנים על קבוצה זו על פי
נתון שאיננו רלוונטי למצוקה ולצורך בסיוע לדיור") .בג"ץ 4906/98
עמותת "עם חופשי" לחופש דת ,מצפון ,חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי
והשיכון ,פ"ד נד) .(2000) 503 (2לעניין זה ראו גם בג"ץ  1/98כבל נ'
ראש-ממשלת ישראל ,פ"ד נג).((1999) 241 (2
 .47כאמור לעיל גם המשפט הבינלאומי מכיר בזכות של כל אדם לדיור הולם ,ולעניין זה ראו
סעיף  11באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות.
 .48הזכות לדיור היא למעשה נגזרת של הזכות המהותית והבסיסית ביותר לקיום מינימלי
בכבוד ,המהווה את ביטויה של הזכות לכבוד האדם .היטיבה לתאר זאת הנשיאה )בדימוס(
בייניש בבג"ץ  10662/04חסן נ' הביטוח הלאומי )ניתן ביום ) (28.2.12להלן" :פרשת סלאח
חסן"((:

"הזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד מצויה בליבו ובגרעינו של
כבוד האדם .חיים בחרפת רעב ,ללא קורת גג ,תוך חיפוש מתמיד מנין
יבוא עזרו של אדם ,אינם חיים בכבוד .מינימום של קיום בכבוד הוא
תנאי לא רק לשמירה ולהגנה על הכבוד האנושי ,אלא גם למיצוי יתר
זכויות האדם .אין כל פואטיקה בחיים בעוני ובמחסור .ללא תנאים
חומריים מינימאליים ,אין לאדם יכולת ליצור ,לשאוף ,לבחור את
בחירותיו ולממש את חירויותיו.
וראו גם דבריו של השופט ג'ובראן באותה פרשה:
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"הזכות לקיום מינימאלי בכבוד היא המאפשרת את עצם קיומו החומרי
של האדם .משכך ,זכות זו ראשונה היא במעלה ,ומהווה את אבן
הבסיס לזכותו של האדם לכבוד ,ולעתים אף ליתר הזכויות כולן.
כידוע ,עוני ומצוקה יוצרים מעגל קסמים ממנו קשה ,אף לחזקים
ביותר ,להיחלץ .זוהי מציאות המעוררת תחושות של ניכור וחוסר
הזדהות ,וחונקת את התקווה לשינוי .ללא תנאי מחייה מינימאליים אין
האדם יכול לממש את חירותו .ללא תנאי מחייה מינימאליים אין
באפשרותו לקיים חיים אוטונומיים ומלאים ואין הוא יכול להפוך
לחלק פעיל מחברתו וקהילתו".
 .49ומן המשפט בחזרה אל העובדות :במקרה דנן יכולה הייתה העותרת ,לו ניתנה לה
ההזדמנות ,להפריך את החזקה החלוטה ולהראות כי היא משלמת גם משלמת את שכר
הדירה עבור דירתה ,על סך ) ₪ 2,000יצוין כי מחיר זה הינו בטווח המחירים של דירה מסוג
זה באזור זה ,על פי מחירון יצחק לוי לדירות( .זאת באמצעות העברת  ₪ 2,000במזומן מידי
חודש לידי הגרוש שלה .למען הזהירות בלבד יצוין ,כי בעבר עלתה הטענה ,כאילו העותרת
"מקזזת" את המזונות המגיעים לה מהגרוש ,לטובת שכר הדירה .טענה אפשרית של משרד
השיכון כאילו בכך נעוצה רמיה כלשהיא היא מגוחכת ,שהרי לא יעלה על הדעת כי גביית
תשלום המזונות ,שנועדו בין היתר לכיסוי מדורן של הבנות ,ולאחר מכן תשלום נפרד של
 ,₪ 2,000היו משנים את המצב הכלכלי של הפונה או של הגרוש ,בעל הבית .לכל היותר,
חיוב העותרת והגרוש לנקוט בצעד זה היה מועיל לבנקים הגובים עמלות על ההפקדות,
המשיכות וההפקדות הנוספות שהיו מתווספות לתשלום השכירות .עם זאת יודגש ,כי כיום
הגרוש משלם את המזונות בסך  ₪ 1,000לידי העותרת והעותרת משלמת סך של ₪ 2,000
שכירות )ראו תדפיסי הבנק המצורפים ,בהם ניתן לראות משיכות צמודות של ₪ 1,000
)נוכח מגבלת משיכה( בתאריכים 22- ,19-23.11.14 ,24-27.10.14 ,25-28.8.14 ,8-9.7.14
 .(23.1.15העותרת מתנהלת בעיקר במזומן ,נוכח תחושתה כי כך יש לה שליטה רבה יותר על
התקציב והיא יכולה לעמוד בתקציב ההדוק אותו היא מנהלת .עם זאת ככל שתידרש לכך,
יכולה העותרת לעבור לשלם בהעברה בנקאית את שכר הדירה ,על מנת להקל על מעקב
המשיב אחר התשלום .לבסוף העותרת יכולה גם להראות כי היא מנהלת משק בית נפרד
מהגרוש שלה ,חיה בעבר עם גבר אחר וילדה לו שני ילדים .כשלעצמו ,גרושהּ של העותרת
הקים משפחה חדשה עם אישה אחרת ,ויש להם ילדה משותפת.
 .50כפי שתואר לעיל בחלק העובדתי של העתירה ,העותרת הינה אם חד הורית לארבעה ילדים
קטינים המתקשה לעמוד בהוצאות השוטפות שלה לרבות הוצאות הדיור .יתרה מזאת,
העותרת מתעקשת באופן מעורר הערצה שלא להסתמך על רשויות הרווחה ,והיא עובדת
ומשתכרת למחייתה חרף המחירים הקשים שהדבר גובה ממנה במימד האישי ,המשפחתי
והכלכלי .נהלי המשיב הקובעים סיוע בשכר דירה למתקשים לעמוד בהוצאות דיור באופן
עצמאי כמו נכתבו בשביל העותרת ,המצויה במאבק הישרדות יומיומי ומתקיימת בתקציב
בלתי אפשרי תוך ניסיון לשמור על קורת הגג שלה ,לצד ניהול חיים בריאים ויציבים
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ואספקת כל צרכיהם של ילדיה ,כמעט ללא סיוע מצד אבותיהם ,ולא כל שכן ללא כל סיוע
מצד המדינה.
 .51בשולי הדברים ואך לשם השלמת התמונה יצוין ,כי העותרת יכולה הייתה להיות זכאית
לדיור ציבורי ולא לסיוע בשכר דירה ,לו הייתה מוותרת על עבודתה ונסמכת על רשויות
הרווחה – היינו מקבלת קצבת הבטחת הכנסה – למשך שנה תמימה .במקרה זה הייתה
הכנסתה הפנויה של המשפחה יורדת ,משום שגובה הקצבה לה זכאית העותרת אינו עולה על
) ₪ 4,000והינו למעשה נמוך מכך( ,בעוד שמשכורתה עולה במעט על סכום זה ,והמשפחה
הייתה נאלצת להסתמך על תמיכת חברים ומשפחה וסיוע עמותות צדקה למשך שנה ,אך
בסוף התהליך הייתה "זוכה" לזכאות לדיור ציבורי – משאב נדיר ביותר ושעלותו למדינה
גבוהה בהרבה – ולסיוע מוגדל בשכר דירה .במסגרת בחינת הזכאות לדיור ציבורי לא הייתה
נבחנת כלל סוגיית הבעלות על דירתה המושכרת של העותרת .העותרת נאבקת כאמור
"בשיניים" על מנת לשמור על מקום עבודתה ולפרנס את משפחתה בכבוד בלא להפוך
לנתמכת הרווחה ,חרף ה"תועלת" הצפויה לה מכך.

ד)1ג( .בחינה חוקתית של הנוהל
 .52הזכות לשוויון ,כמו גם הזכות לדיור והזכות לקיום מינימלי בכבוד הינן זכויות יסוד בשיטת
המשפט הישראלית .בנוסף ,הן הוכרו בפסיקה פעמים רבות כמרכיבים חשובים ומהותיים
של הזכות לכבוד האדם ,המעוגנת בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
 .53משנמצא כי שלילת הזכאות לדיור ציבורי במקרה דנא פוגעת הן בזכות לשוויון והן בזכות
לדיור ובזכות לקיום מינימאלי בכבוד ,נותר לבחון האם פגיעה זו עומדת בפסקת ההגבלה
של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו )ס'  ,(8לאמור:
"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של
מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה על הנדרש ,או
לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".

מכוח חוק
 .54כאמור לעיל ,הסדרי הסיוע בשכר דירה קבועים בנוהל של המשיב .כספי הסיוע ניתנים על פי
הסדרים בין המשיב ומשרד האוצר ,ומתבססים באופן חוקי על חוק התקציב .זאת ,חרף
חשיבותם של הסדרים אלה לזכויות חוקתיות כגון הזכות לדיור והזכות לקיום בכבוד,
והנזק הנגרם מהיעדר עיגון חוקי להסדרים ,כאשר קיצוצי תקציב ושינויים פרסונליים
במשרדי הממשלה מובילים לתהפוכות ושינויים מרחיקי לכת במדיניות הדיור ,ללא הליך
חשיבה מסודר וללא מדיניות ארוכת טווח של תמיכה בזכאים לסיוע בדיור.
 .55מאחר וכאמור מדובר כאן בפגיעה בזכויות חוקתיות ,הנובעת מנוהל של המשיב ולא מחוק,
די בכך כדי לקבוע כי הוא אינו עומד בפיסקת ההגבלה .על כן ,תטען העותרת כי אין חובה
לבחון אם הפגיעה עומדת בתנאיים האחרים של פיסקת ההגבלה.
 .56על אף האמור וכדי להדגיש את אי החוקתיות של הנוהל ,תטען העותרת כי אף לו עוגן הנוהל
בחוק ,לא היה עומד בשאר מבחני פסקת ההגבלה בשל היעדר מידתיות.
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לתכלית ראויה
 .57למיטב ידיעתה של העותרת ,ההצדקה ,לכאורה ,של הסייג הקבוע בנוהל היא רצונו של
המשיב לוודא שמבקש הזכאות אכן מוציא את הוצאות הדיור שעליהן הוא מדווח ,ושלשם
השתתפות חלקית בהן נועד הסיוע בשכר הדירה תכלית ראויה לכשעצמה .יחד עם זאת
הנחתו המובלעת של המשיב הינה כאמור כי כל מי ששוכר דירה אשר בעליה הוא קרוב
משפחה שלו ,אינו מוציא הוצאות דיור ולפיכך אינו זכאי להשתתפות בהן .למעשה תכליתו
של האיסור הקבוע בסעיף  4.13בנוהל הינה ככל הנראה פישוט מנגנוני מתן הסיוע ומניעת
כספים ממי שאינם זכאים לכך.
 .58העותרת תטען כי ככל שזו אכן מטרתו של הנוהל הרי שהיא מותירה לשיקול דעתו של בית
המשפט את היותה ראויה .יצוין ,כי הפסיקה שעסקה בבחינת תכליתם של חוקים פוגעניים
קבעה פעמים מספר ,כי לשם הגעה למסקנה בדבר היות התכלית ראויה ישנה נפקות למידת
הפגיעה בזכות החוקתית ולחשיבותה ,ובלשון הפסיקה:

מידת החשיבות של הצורך עשויה להשתנות על-פי מהותה של
הזכות הנפגעת ...הנחיצות של פגיעה בחופש התנועה – חופש
המצוי ברמה הגבוהה ביותר במידרג הזכויות בישראל – היא ברמה
הגבוהה יותר .על-כן ,יש להראות כי הפגיעה בחופש התנועה
נועדה לשם הגשמת מטרה חיונית ,או צורך חברתי לוחץ ,או עניין
חברתי מהותי) .בג"ץ  5016/96חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח' ,פ"ד
נא).(1(4
 .59בהתאמה ,במקרה זה נוכח חשיבות הזכות לקיום בכבוד והזכות לשוויון הנפגעות מנוהליו
של המשיב והפגיעה הקשה ביכולת ההישרדות הכלכלית של העותרת ושכמותה ,יש לתהות
האמנם תכליתו של הנוהל המבקשת להקל על עבודת הפקידים והתנהלות הרשות ,הינה
אמנם ראויה.
במידה שאינה עולה על הנדרש
 .60משהובהר ,כי האיסור הקבוע בסעיף  4.13מוביל לפגיעה בשוויון ובזכותה של העותרת
ושכמותה לדיור ולקיום בכבוד ,ואף שהבחינה החוקתית אמורה הייתה להסתיים בשלב
הבחינה החוקתי שמצא כי אין חוק המסדיר את האיסור הגורף הפוגעני ,תמשיך העותרת
ותציג את אי עמידתו של האיסור במבחני המידתיות .לטעמנו ,עניין זה – היותו של האיסור
בלתי מידתי כפי שיוצג להלן – הוא שעומד בבסיס הצורך בשינוי מהותי בסעיף  4.13ובנוהלי
המשיב.
) (1קשר רציונלי
 .61העותרת מותירה לשיקול דעתו של בית המשפט את הקביעה האם קיים קשר רציונלי בין
האיסור הגורף על מימוש סיוע בשכר דירה בשכירות מקרוב משפחה ,ובין השגת התכלית
של מניעת קבלת כספים על ידי מי שאינם נזקקים להם בפועל.
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) (2חזקה חלוטה – קיומו של אמצעי פוגעני פחות
 .62מבחן המידתיות השני נועד לבחון ,האם קיימת אפשרות פוגענית פחות להשיג את מטרותיו
של החוק .לטעמנו ,ניסוחו של סעיף  4.13בנוהל אינו האמצעי הפחות פוגעני האפשרי לשם
הגשמת תכליתו של הנוהל ,גם ככל שתכלית זו הינה תכלית ראויה.
 .63קביעת חזקה חלוטה משמעה קביעת הסדר גורף ,המניח הנחה מסויימת לגבי קבוצת
אנשים ,ללא בדיקה פרטנית של נכונות הנחה זו בכל יחיד המרכיב את הקבוצה.
 .64במקרה שלפנינו ,יוצר סעיף  4.13חזקה חלוטה ,המשקפת את התפיסה לפיה מי שמתגורר
בדירה בבעלות קרוב משפחה ,אינו נושא באופן אמיתי בהוצאות דיור באופן דומה למי
ששוכר דירה ממי שאינו קרוב משפחה ,ולפיכך אין מקום לסייע לו בנטל הוצאות אלה .זאת,
ללא בחינה פרטנית של מבקשי הסיוע.
 .65קביעת החזקה החלוטה חלף קביעת מנגנון של בחינה פרטנית של מבקשי הסיוע ,שתקבע
האם אמנם הם שוכרים את דירת קרוביהם ומוציאים לשם כך הוצאות שיש לסייע להם
בגינן ,מובילה לפגיעה באותם מבקשי סיוע הזכאים לו ,נזקקים לו לשם הישרדות כלכלית,
ואינם מקבלים אותו .חזקה חלוטה מסוג זה נבחנה בפסיקה מספר רב של פעמים ,ושוב
ושוב נפסק כי:

" הסדרים גורפים ,מעצם טיבם ,אינם מתחשבים במצבו
הפרטני של כל אדם ואדם .הם מבוססים על מבחנים
סטט יסטיים ועל הערכה שמוחלת באופן אחיד וללא הבחנה.
קיימת בהם בעייתיות טבועה בשל נכונותם לה תעלם
מנסיבות של מקרים קונקרטיים" )פרשת סאלח חסן(.
 .66במקום אחר שבו הובעה ביקורת על התנהלות המדינה )שם כמעסיק( נאמר:

המעביד יתקשה לקיים את "מבחן הפגיעה הקטנה יותר" אם אין לו
נימוקים כבדי משקל שיש בהם כדי לשכנע כי מבחן אינדיווידואלי
ימנע הגשמתה של המטרה הראויה שהוא מבקש להגשים )בג"ץ
 6778/97האגודה לזכויות האזרח נ' השר לביטחון פנים ,נח).(358 (2
 .67כך בוודאי ,מקום בו הזכות הנפגעת הינה חשובה ומהותית כזכות לקיום בכבוד מינימלי.
כפי שנקבע בפסיקה ,לעוצמת הזכות וחשיבותה נפקות למידת ההקפדה והדרישה מן
המדינה לנקוט באמצעי פוגעני פחות .כך ,נאמר בפסיקה כי:

'באשר למבחן בדבר בחירת האמצעי הפוגע בזכות במידה
המועטה הנדרשת ,שכאמור אינו מבחן מוחלט ,תושפע בחירת
האמצעי מן הזכות הנפגעת .כשמדובר בזכות יסוד חשובה במיוחד
יוקפד יותר על בחירת אמצעי הפוגע בה במידה המיזערית ,וזאת
גם אם מדובר באמצעי שעלותו ניכרת) '".בג"ץ  450/97תנופה
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שירותי כוח אדם ואחזקות בע"מ ואח' נ' שר העבודה והרווחה,
נב).(433 (2
 .68הנה כי כן ,קביעתו של האיסור הגורף על מימוש סיוע בשכר דירה כחזקה חלוטה ,אינו
האמצעי הפוגעני פחות לשם השגת התכלית .ככל שהמשיב מעוניין לוודא כי אכן נושא
מבקש הסיוע בהוצאות דיור המצדיקות סיוע ,עליו לבחון בעצמו את המקרה ולהיווכח
האמנם משולם שכר הדירה לבעלי הדירה ,גם אם הם קרובי משפחה .גם אם המשיב מעוניין
לקבוע חזקה הקובעת כי שכירות מקרוב משפחה משמעה כי אין משולם שכר דירה כנגד
השכירות ,הרי שעליו לנסח חזקה זו כחזקה הניתנת לסתירה ,ולאפשר למבקשי הסיוע
להוכיח כי אמנם משלמים הם שכר דירה לקרובי משפחתם בעלי הדירות.
 .69למעלה מן הצורך יובהר כי יש מנגנונים רבים אשר יכולים לסייע בידי המשיב לבחון האם
אכן הלכה למעשה משולם שכר דירה .כך יכול המשיב לבקש אישורים על תשלום שכר
הדירה למעשה ,לבחון את תדפיס חשבון העו"ש של המבקש )מה שהוא עושה ממילא בעת
בחינת הבקשה לסיוע על מנת לקבוע ולאמת את מצבו הכלכלי( ,לבקש תצהיר של בעל הבית,
ואפילו להעסיק חוקרים שיבחנו את אמיתות הצהרות מבקש הסיוע ,על בסיס מעקב
ותשאול שכנים ,ביקור בדירה ,ועוד.
 .70אשר על כן ,האיסור הגורף הקבוע בסעיף  4.13לנוהל  08/04של המשיב אינו מידתי ועליו
להתבטל ,או לכל הפחות להיות מפורש כחזקה הניתנת לסתירה .ניתוח זה מספיק לפסילתו
של הסעיף ,אך לשם הזהירות ולהשלמת הניתוח החוקתי תמשיך העותרת להלן ותטען כי
נוהל המשיב בעניין זה אינו עומד גם במבחן המידתיות השלישי.
) (3נזק עולה על התועלת
 .71מבחן המידתיות השלישי עוסק בשאלה ,האם הנזק הנגרם כתוצאה מהמדיניות או החוק
שבבדיקה עולים על התועלת המופקת מהם .בענייננו ,התועלת המופקת היא ,ככל הנראה,
יעילות וחיסכון הנובעים מהיעדר צורך לבחון כל מקרה לגופו ולהיווכח ,האמנם מבקש
הסיוע שוכר דירה מקרוב משפחתו ,או שמא מדובר בפיקציה שנועדה לקבל כספים במרמה.
 .72יעילות וחיסכון במשאבי המדינה הובעו כתועלת גם במקרים אחרים .בפרשת סאלח חסן
העלתה המדינה טענה זו בדיוק .כך ,נאמר שם כי:

" ה מדינה טוענת לתועלת ציבורית המופקת מחיסכון במשאבי
המדינה ,באמצעות פישוט עבודתם של מוסדות הרווחה ומניעת
כספי הציבור ממי שאינם זקוקים לגמלה ומבקשים להונות את
מוסדות הרווחה".
בהמשך לכך נקבע בפסק הדין בפרשה כי:

" א מנם ,אין להתכחש לכך שאמצעי זה הופך את עבודת שירותי
הרווחה ליעילה יותר – הסדרים גורפים תמיד נוטים להיות
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פשוטים להחלה וליישום בהשוואה לכללי בחינה פרטנית.
אולם ,המטרה אינה מקדשת את האמצעים" .
 .73באותו עניין נאמר במקום אחר כי :

"יעילות" )יהא מובנו של מושג זה אשר יהא( אינה בבחינת ערך עליון,
כאשר עסקינן בפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות והחשובות ביותר
שהמדינה מופקדת עליהן" )בג"ץ  2605/05המרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ,חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר ,פ"ד סג)(545 (2
 .74גם במקרה שלפנינו ,המדובר בסיוע הכרחי הניתן לאוכלוסיות המצויות "בקצה הרצף",
ואשר חרף היעדר זכאות לדיור ציבורי )בשל הצמצום במשאב זה( הוחלט על ידי המדינה
עצמה כי הן זכאיות לסיוע .סיוע זה בשכר דירה הינו לעיתים קרובות ההבדל בין יכולת
הישרדות – ולו בקושי רב – ותפקוד בתקציב מצומצם ובין אי יכולת לשמר את קורת הגג
של העותרת ושכמותה ,הידרדרות בין דירות עד לאובדן קורת גג לחלוטין וחיים ברחוב.
כחלק מתהליך התדרדרות זה ובעקבות סירוב המשיב לבקשותיה נאלצת העותרת כבר
כיום ,בהיעדר סיוע ,להקריב הוצאות חשובות כגון חינוך ובריאות ילדיה על מנת להיאבק על
תשלום שכר הדירה .בהמשכו ,אם יעמוד המשיב בסירובו ,לא תיוותר כל ברירה לעותרת
אלא להפוך להיות תלוית מערכת הרווחה ,ולקבל קצבת הבטחת הכנסה ,כל זאת על מנת
להיות זכאית לדיור ציבורי .ברי כי בתוך כך יפגעו כבודה של העותרת ,כמו גם של ילדיה,
ובמשך השנה בה תקטן הכנסתה ביותר עקב המעבר להסתמכות על קצבת הבטחת הכנסה
)ועד לקבלת זכאות לדיור ציבורי( היא עלולה להגיע לחרפת רעב נוכח סכום הקצבה.
 .75נוכח הנזק החמור הנגרם ושעתיד להיגרם לעותרת ,אין לקבל את טענת היעילות והחיסכון
במשאבי המדינה .זאת בוודאי כאשר ישנו בנמצא ,כמפורט לעיל ,אמצעי פוגעני פחות
בדמות בחינה פרטנית ,שתאפשר מתן סיוע רק למי שבפועל נדרשים לשלם את שכר הדירה
לשם שימור קורת הגג שלהם ושל משפחתם .יצוין כי העותרת אינה רואה בעיה ביצירת
מנגנון שידרוש אסמכתאות על תשלום כגון חיוב תשלום בהעברות בנקאיות או באופן שאחר
שניתן לעקוב אחריו )ולא במזומן( על מנת להקל על בדיקת אמיתות התשלום.
סיכום הבחינה החוקתית
 .76מכל המקובץ לעיל עולה ,כי מדיניות המשיב המפורטת בסעיף  4.13לנוהל  08/04פוגעת
בזכויות יסוד – הזכות לשוויון ,הזכות לדיור והזכות לקיום מינימלי בכבוד – ואינה עומדת
בתנאי פסקת ההגבלה לשם הצדקת או הותרת פגיעה זו על כנה .זאת ,בגין היעדר עיגון
המדיניות בחקיקה; ואי עמידתה במבחני המידתיות ובפרט קיומו של אמצעי פוגעני פחות,
בדמות בחינה פרטנית של מבקשי הסיוע השוכרים דירות מקרובי משפחתם .אשר על כן,
דינה של מדיניות זו להיפסל וסעיף  4.13להתבטל מהנוהל ,או למצער להשתנות שינוי
מהותי.

ד .2זכאותה של העותרת לסיוע מכוח המשפט המנהלי
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 .77מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאי חוקיותו של סעיף  4.13לנוהל ,תטען העותרת כי זכאותה
לסיוע לאורך השנים וגם מעתה והלאה ,נגזרת מטענות מתחום המשפט המנהלי ובהן בפרט
הסתמכות על התנהלות המשיב לאורך השנים ,שיהוי בנקיטת הליכי גבייה המצדיק ביטול
החוב וסבירות התנהלות הרשות ומדיניותה .להלן יפורטו טענות אלה.

ד)2א( .הסתמכות על התנהלות המשיב
 .78המסמכים שנמסרו על ידי העותרת בבקשתה לחידוש הסיוע שהגישה בשנת  2012הינם
אותם המסמכים אותם הגישה בשנת  ,2005עת פנתה לראשונה בבקשת סיוע בשכר דירה .
אישור הסיוע בשנת  ,2005ומאוחר יותר אישור הסיוע )על בסיס המסמכים שהיו בידי
המשיב ,משום שלא נמסרו מסמכים נוספים!( בשנת  2011לאחר הדיון האמור לעיל
בביהמ"ש לענייני משפחה ,מעידים כאלף עדים על נכונותו של המשיב לאשר סיוע בשכר
דירה .נסיבות המקרה לא השתנו ,אופן התשלום לא השתנה וכמובן שבעלות הגרוש על
הדירה לא נוצרה יש מאין .ככל שהייתה בעיה באופן השכרת הדירה למול הנהלים ,היה על
המשיב לעורר אותה בראשית הפרשה ,ולסרב לאשר את בקשת העותרת לסיוע בשכר דירה.
 .79ההלכה בדבר חובתה של הרשות לנהוג בעקביות ובדבר יכולתו של האזרח להסתמך על
החלטותיה של הרשות נקבעה פעמים רבות בפסיקה .כך בספרו "הסמכות המנהלית" )כרך
ב' עמ'  ,(1004-1005עומד השופט )בדימוס( יצחק זמיר על המסגרת הנורמטיבית והשיקולים
שיש להביא בחשבון בעניין זה:

"טעות של הרשות המנהלית יכולה להיות עילה טובה לשינוי או
ביטול החלטה קודמת .כך לגבי טענות עובדתיות ,כך לגבי
טענות משפטיות וכך גם לגבי טעות בשיקול דעת.
לעניין זה עשוי להיות הבדל בין טעות שנגרמה באשמת הרשות
המנהלית לבין טעות שנגרמה באשמת האזרח .אמנם גם בטעות
שנגרמה באשמת הרשות המנהלית ניתן לתקן את הטעות או
לבטל את ההחלטה אולם זאת רק בנסיבות מיוחדות או אם קיים
אינטרס ציבורי מיוחד בתיקון הטעות ,כגון שכתוצאה מן הטעות
עלול להיגרם לציבור נזק חמור .ההסבר לכך כפול .ראשית,
האזרח רשאי להניח כי הרשות ערכה את הבדיקות הנדרשות
ואינו צריך לחשוש שהכול ייפתח מחדש בשל טעות גרידא.
שנית ,הרשות המנהלית צריכה לקבוע לעצמה סדרי עבודה
נאותים המבטיחים שהבדיקות הנדרשות יערכו לפני מתן
ההחלטה ולא לאחר מכן.
 .80כך ,גם ב בעת"מ)י-ם(  8918/08רחל צמחוני גיאת נ' עיריית ירושלים  -מנהל הארנונה ,קבע

בית המשפט כי" :יש לתת משקל גבוה יותר לאינטרס הסופיות של ההחלטה המנהלית
ולאינטרס ההסתמכות של האזרח על החלטת הרשות בעניינו".
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 .81הרציונל של אינטרס ההסתמכות ,שנועד לעודד את אמון הציבור בהתנהלות הרשות
הציבורית ולעודד את יכולתם לכלכל את צעדיהם בהסתמך על החלטותיה של הרשות,
מתקיים ביתר שאת במקרה שלפנינו .משאושרה בקשתה לסיוע בעת בקשתה הראשונה,
ומשלא השתנה אף פרט מהותי בתנאי השכירות ,או במצבה הכלכלי ,הרי שהעותרת הייתה
רשאית להסתמך על אישור הסיוע ולהניח כי ניתן כדין.
 .82למעלה מן הצורך יודגש ,כי בעת אישור הסיוע בפעם השניה ,לאחר ובעקבות הערתה בשולי
פסיקתה של שופטת ביהמ"ש לענייני משפחה למשיב במסגרת דיון ,לא הוגשו כלל מסמכים
ובקשות על ידי הפונה ,אלא האישור ניתן על בסיס המידע שהיה מצוי כבר בידי המשיב.
בוודאי כי לאחר אישור זה יכולה הייתה העותרת להניח ,כי אין למשיב כל טענות באשר
למסמכים המצויים בידה ,וקבלת הסיוע בפועל היוותה הוכחה מבחינתה לתקינותם
ולזכאותה לסיוע כדין.
 .83העותרת הסתמכה על תוספת התשלום של  ₪ 770לתקציב החודשי שלה ,הוציאה כספים
בהתאם לשם צרכים חיוניים כגון חינוך ,בריאות ,מזון ומלבוש לילדיה ,וכלכלה צעדיה על
בסיס התנהלות משרד השיכון .ברי ,כי כיום אין לה שום יכולת לגייס סכום עתק מבחינתה
של  ,₪ 27,000על מנת להחזיר את החוב .כמו כן היא זקוקה נואשות לתוספת התקציב גם
כיום ,שכן כפי שניתן לראות מבחינת תדפיס חשבון הבנק שלה ,העותרת מתנהלת בתקציב
הדוק ביותר ובקושי מצליחה "לגמור את החודש" ללא כניסה למשיכת יתר ולחובות.
טענת החתימה על היכרות עם תנאי הנוהל
 .84לסיום עניין זה יצויין ,כי אין לקבל את טענת משרד השיכון כאילו העותרת חתמה במודע על
התחייבות שלא להשכיר דירה מקרוב משפחה ובכלל זה מגרוש .העותרת חתמה לראשונה
על שלל המסמכים שהוצגו בפניה ,ללא כל תשומת לב וכאשר הייתה בעיצומו של הליך
פרידה מאב שתי בנותיה ,היינו במצב של טלטלה רגשית קשה .במצב דברים זה אין תימה כי
לא בדקה ובחנה כל פרט ופרט במסמך שעליו חתמה ,ויצאה מנקודת הנחה כי אם תהיה
בעיה כלשהיא יפנו אליה בשאלות או טענות ,או שלא יאשרו את בקשתה .משאושרה
בקשתה ,הניחה העותרת כי אין כל בעיות בבקשתה ,והייתה זכאית להניח כן .בעת
הבקשות הבאות לחידוש הסיוע ,כלל לא חתמה העותרת על אישורים או מסמכים ,אלא אך
שילמה את שנדרש ממנה ) ,(₪ 50והמציאה אישורי הכנסה וחוזה שכירות לאותה התקופה.
בכל פעם שאושר לה סיוע מחדש ,ניתן מבחינתה אישור למצב הקיים ,ואין מקום כעת לבוא
ולטעון כי מראש לא היה צורך לשלם לה את הסיוע.
 .85לעניין זה יודגש ,כי העותרת חסרת כל השכלה ובוודאי השכלה משפטית ,והיא אינה בקיאה
בנהלי המשיב .הנחתה כי מגיע לה סיוע בשכר דירה התבססה על מידע שקיבלה ונגע לגובה
הכנסותיה והוצאותיה ,והיא כלל לא נשאלה על ידי מי מהגורמים שהייתה עימם בקשר
לצורך קבלת הסיוע מי הוא בעל הדירה שאותה היא שוכרת .במערכת יחסים זו שבין
האזרח ובין הרשות המנהלית ברי ,כי אין בחתימה על חוזה  -שלכל הפחות יש לראות בו
חוזה אחיד  -המתבצעת במסגרת בקשה כלאחר יד וללא שמוסברים כלל הפרטים והסייגים
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שבחוזה ,כדי להפריך את ההסתמכות שהסתמכה העותרת על אישוריו החוזרים של המשיב
את הסיוע בשכירות.

ד)2ב( .שיהוי בנקיטת הליכי גבייה
 .86לכל הפחות ,עולה מהתנהלות המשיב כי ננקט שיהוי כבד בהליכי גביית החוב הנטען כלפי
העותרת .כך ,כאמור לעיל ,המידע הנוגע לעותרת היה ידוע כולו למשיב מעת הגשת הבקשה
הראשונה ,ושוב בעת אישור הסיוע בפעם השניה ,לאחר הערת השופטת לענייני משפחה.
למרות זאת ,הוצגה דרישת התשלום לעותרת לראשונה רק לאחר שפנתה לחדש את הזכאות,
בשנת . 2012
 .87בכל הנוגע לשיהוי בהליכי גבייה ,שבו וקבעו בתי המשפט השונים כי אין לאפשר לרשות
להתמהמה בגביית חוב נטען ,ולאיין בכך את יכולתו להזים את טענת קיום החוב .כך ,נקבע
ברע"א  187/05נעמה נסייר נ' עיריית נצרת עילית:

"טענת השיהוי בהיבט זה בנויה על חובתה של הרשות לפעול
במהירות הראויה בדרישתה מן האזרח לקיים את חובותיו" .החובה
לפעול במהירות הראויה היא מן המושכלות הראשונים של מינהל
תקין" )יצחק זמיר הסמכות המינהלית כרך ב) (1996) 717 ,להלן –
זמיר(( .חובה זו לפעול במהירות ראויה הוחלה על חתך רחב ביותר
של פעילות המינהל .מקורה של החובה בסעיף  11לחוק הפרשנות,
התשמ"א ,1981-ובהלכה פסוקה ענפה .היא חלה על סמכויות
המינהל ,בין סמכות חובה ,ובין סמכות רשות".

ד)2ג( היעדר הנמקה בהחלטות המשיב
 .88החלטותיו של המשיב שהובאו לעיל בחלק העובדתי של העתירה ,הינן לאקוניות ואינן
מפורטות .פרוטוקולי הועדות התבקשו על ידי ב"כ העותרת אך עד למועד כתיבת העתירה
טרם התקבלו וזאת חרף חלוף הזמן הרב .בנסיבות אלה על ההחלטות ובפרט ההחלטה
האחרונה להתבטל ולו רק מטעמי היעדר הנמקה.
 .89הפסיקה עסקה רבות בחובת הרשות לנמק החלטותיה ,וכבר נקבע כי:

"הרשות חייבת לנמק את החלטתה ,בין מכוח חוק ההנמקות ובין
כנגזרת של חובת ההגינות החלה עליה .חובת ההנמקה של הרשות
חשובה מטעמים אחדים :היא מסייעת לקבל החלטה רציונלית ולא
שרירותית; היא מספקת תשתית עובדתית לביקורת על פעולתה של
הרשות; והיא מבטאת יחס אנושי ומכבד לפרט שההחלטה
המינהלית עוסקת בו .על מנת שההנמקה תוכל לשרת יעדים אלה
היא חייבת להיות מפורטת ,ובכל אופן ,עליה להימנע מניסוחים
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כלליים וסתמיים )ת"מ )ב"ש( Abdalla Ali Mohamed 31214-03-14
 Abdallaנ' מדינת ישראל  -משרד הפנים )טרם פורסם.(2.6.14 ,
 .90כאמור ,חובת ההנמקה נובעת בין היתר מהרצון לאפשר לפרט הבנה של הנימוקים עליהם
התבססה הרשות בקבלת ההחלטה ,וזאת בין היתר על מנת לאפשר לו לממש זכותו לגישה
לערכאות – זכות יסוד במשפט הישראלי .בהיעדר הנמקה ,אין ביכולתה של העותרת לדעת
מה מתוך הטיעונים שהעלתה בבקשותיה – הם באופן עצמאי והן באמצעות ב"כ – זכה
להתייחסות וממה התעלמה כליל הועדה .כך למשל ,לא ברור מדוע החלטת הועדה עליה
מוגשת עתירה זו ,אינה מתייחסת כלל לזכאותה של העותרת לסיוע בשכר דירה מעתה
ואילך ,אלא עוסקת רק בביטול חובה של העותרת בגין מימוש סיוע בניגוד לנהלים לכאורה.
 .91במקום אחר במקרה דומה לענייננו שכאן ,שעסק בהחלטות הועדה העליונה של המשיב,
הושב התיק למשיב לדיון ולקבלת החלטה מנומקת ,מן הטעם שהחלטתו לא נומקה .כך
נאמר שם כי:

"בהחלטתה ציינה וועדת אכלוס עליונה ,בדחותה את בקשת העותרת
"למרות הנסיבות לא ניתן לחרוג מהכללים "...לא ברור מהאמור
איזה נסיבות נלקחו בחשבון; ...לשאלות אלה לא מצאנו תשובה
בהחלטת הוועדה .שאלות אלו ואחרות היו צריכות לעמוד לנגד עיני
הוועדה בטרם מתן החלטתה ולמצוא את ביטוין בנימוקי הוועדה
בהחלטתה .בהעדר הנמקה בהחלטת הוועדה מושא העתירה אין
אפשרות לקבוע האם עסקינן בהחלטה סבירה או בלתי סבירה )עת"מ
)ב"ש(  7123-09-12לבנה אוזן נ' משרד הבינוי והשיכון )טרם פורסם,
.((8.7.13

ד)2ד( .חוסר סבירות של הנוהל וההחלטה
 .92לבסוף תטען העותרת כי התנהלות המשיב ומדיניותו ,כמו גם ההחלטה בעניין נקודתי זה,
אינם עולים בקנה אחד עם חובתו של המשיב לנהוג בסבירות כרשות מנהלית.
 .93הלכה פסוקה היא כי החלטותיה של כל רשות ציבורית צריכות לעמוד במבחני הסבירות
והמידתיות .כדי שתהיה סבירה ,על החלטת הרשות להיות מושתתת על כל השיקולים
הרלוונטיים לעניין תוך מתן משקל יחסי הולם לכל אחד מהם וביצוע מלאכת האיזון בין
השיקולים השונים )ר' בג"ץ  935/89גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד מד) ;485(2בג"ץ
 5688/92ויכסלבאום נ' שר הביטחון פ"ד מז) .812(2כך ,חוסר סבירות הוא עילה לפסלותו
של שיקול-דעת מינהלי )ר' בג"ץ  389/80דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור ,פ"ד לה).(421 (1
 .94המשיב בהיותו גוף ציבורי ,מחויב לכללים מנהליים ובכלל זה מחויב לפעול בתום-לב ,ללא
שרירות ,בהגינות ובסבירות )לעניין זה ראו למשל עע"מ  7197/05עליזה תורג'מן-דנקר נ'
משרד הבינוי והשיכון )ניתן ביום .(16.1.06
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 .95שיקול הדעת הבא לידי ביטוי בנוהל המשיב הינו בלתי סביר ,תוך שלא ניתן משקל מספק
למצבה האישי של העותרת ולעובדה כי היא אכן משלמת את שכר הדירה בעבור קורת הגג
שלה ושל ילדיה .בנוסף ,לא ניתן משקל מספק לנסיבות חייה ,הכנסותיה ומצבה המשפחתי
הכלכלי והאישי של העותרת.
 .96כך ,גם אם הנוהל לא יבוטל או יתוקן באופן כללי ,ברי כי במקרה של העותרת החלטת
הוועדה העליונה אינה סבירה ,ומן הדין ומן הצדק לאשר את בקשתה לזכאות לקבלת סיוע
בשכר דירה.
 .97לבסוף יודגש ,כי על היות ההתנהלות הנכונה זו המוצעת על ידי העותרת ,היינו בחינה
פרטנית של שכירות מקרוב משפחה ,או ביטול החזקה כליל ,ניתן ללמוד גם מבחנת נוהלי
מוסדות אחרים העוסקים בשכירות מקרוב משפחה .כך בפרט ,נקבע בחוק הבטחת הכנסה
התשמ"א  ,1980בסעיף )9א() ,(4כי הכנסה מנכס בבעלות אדם תיחשב לצרכי קביעת זכאות
וחישוב גובה הקצבה לה זכאי מבוטח מהמוסד לביטוח לאומי – אף אם אין מופקת בפועל
כל הכנסה .הנה כי כן ,המוסד לביטוח לאומי קובע פיקציה הפוכה מזו של המשיב ,ורואה
בכל השכרת דירה – גם אם היא מושכרת לקרוב משפחה – כמפיקת הכנסה .אי לכך,
התנהלותו של המשיב כיום עומדת בסתירה לנהלי המוסד לביטוח לאומי הנוגעים לשכירות
מקרוב משפחה .בשילוב נהלי שני המוסדות – המשיב והמוסד לביטוח לאומי – נוצרת
סיטואציה לפיה דמי השכירות עבור הדירה מחושבים בצד אחד של המשוואה – עבור
המשכיר; אך אינם מחושבים כהוצאה בצידה השני של אותה המשוואה – עבור השוכר.
סיטואציה זו מדגישה את היעדר הסבירות שבהתנהלות המשיב.
 .98אכן ,לרשות עומד "מתחם סבירות" שבגדרו פעולות שונות שיחשבו סבירות ,אף אם אינן
פוגעניות במידה שווה ,והרשות יכולה לבחור מתוכן על פי שיקול דעתה .עם זאת ,ובפרט
נוכח היעדר המידתיות שפורט לעיל במסגרת הבחינה החוקתית ,קביעת החזקה החלוטה
מוציאה את סעיף  4.13מחוץ לגדרי "מתחם הסבירות" ולפיכך עליו להיפסל או להיות
מפורש באופן המידתי ,היינו כחזקה הניתנת לסתירה.

ד .3סמכות בית המשפט הנכבד להורות על פסילת הנוהל או תיקונו
 .99עתירה זו מוגשת בהתאם לס'  (1)5לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים ,התש"ס–2000
ולפרט  13לתוספת הראשונה לחוק ,הקובע כי לבית המשפט הנכבד סמכות לעסוק בתחומי:
"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".

 .100הסעדים המבוקשים בעתירה הן שניים – ראשית ,קביעה כי החלטת הוועדה העליונה
בטלה והעותרת זכאית למחיקת חובה ואישור זכאותה לסיוע בשכר דירה מעתה ואילך;
שנית ,שינוי סעיף  4.13בנוהל  08/04באופן שתבוטל החזקה החלוטה האוסרת על מימוש
סיוע בשכר דירה בעת שכירת דירה מקרוב משפחה.
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.101

לעניין זה יודגש כי לבית המשפט לעניינים מינהליים סמכות לדון גם בבקשות לפסילת

ו/או תיקון נוהל .כך למשל נקבע כי:

"העותרת ט וענת כי בעתירתה היא תוקפת גם נהלים קיימים של
המשיבים .אין בטענה זו לסייע לעותרת ,שכן פרט  12לתוספת
הראשונה לחוק חל על "החלטה של רשות לפי חוק עובדים
זרים" ,ומשכך ,כולל בחובו גם החלטה בעניין נהלים )בין אם
מדובר בקביעת נהלים ,שינויים וכיוצא בזה() ".בג"ץ 6227/07
נבות נ' שר התעשיה המסחר והתעסוקה ואח' )ניתן ביום
(( 31.7.07
ובמקום אחר נאמר כי:

"העובדה שהסעד העיקרי המבוקש בעתירה הוא ביטולו של
נוהל או חלק ממנו אינה שוללת את סמכותו של בית המשפט
לענינים מינהליים לדון בעתירה) ".בג"ץ  8072/07חסון גשר כח
אדם בע"מ נ' שר התעשיה המסחר והתעסוקה )ניתן ביום
(( 28.10.07
 .102כמו כן ,הלכה פסוקה היא ,כי בעת פרשנותו של חוק ,ומקל וחומר גם נוהל ,נדרש בית
המשפט לעשות כל שניתן לעשות כדי לתת לחוק/נוהל אותו פירוש אפשרי אשר יתאים
לחוקי היסוד ויעלה בקנה אחד עם רוחם ,ולא יסתור אותם )ר' בג"ץ  9098/01ילנה גניס נ'
משרד הבינוי והשיכון ,פ"ד נט) .(241 (4בתוך כך ,גם אם לא ייפסל או יתוקן הנוהל ,בית
המשפט מתבקש לפרשו בדרך שמכבדת את הזכות לדיור ולקיום מינימאלי בכבוד ואת
הזכות לשוויון של העותרת ושכמותה .במסגרת זו מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי יש
לפרש את החזקה הקבועה בסעיף  4.13כחזקה שאינה חלוטה ,המאפשרת למבקש הסיוע
להוכיח כי אכן הוא מוציא כספי שכר דירה ומשלם לקרובי משפחתו בעבור השכירות.

ה .סיכום
.103

כאמור ,הן הנוהל הקובע איסור גורף על מימוש סיוע בשכר דירה בעת שכירות מקרוב

משפחה של מבקש הסיוע ,והן ההחלטה הדוחה ,על סמך הנוהל האמור ,את בקשתה של
העותרת לזכאות לסיוע בשכר דירה וביטול החוב כנגד העותרת בגין מימוש סיוע בשכר דירה
בניגוד לנוהל ,לוקים בחוסר סבירות וחוסר מידתיות ,ופוגעים בעיקרון השוויון ובזכות
לדיור ולקיום מינימאלי בכבוד .חרף פגיעה זו ,אין הנוהל עומד בתנאי פסקת ההגבלה ,וזאת
בין היתר משום קיומו של אמצעי פוגעני פחות בדמות חזקה שאינה חלוטה ,והיותו של הנזק
הנגרם לעותרת עולה בהרבה על התועלת.
 .104בנוסף ולחלופין ,החלטתו של המשיב בדבר אי זכאותה של העותרת לסיוע בשכר דירה
וסירובו לבטל את חובה הנטען ,אינם עומדים בכללי המשפט המנהלי ובהם חובת ההנמקה
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ועקרון הסבירות ,והם לוקים בשיהוי חמור ופוגעים בזכותה של העותרת להסתמכות על
התנהלות המשיב.
.105

אשר על כן ונוכח כל האמור לעיל ,דין הנוהל להיפסל ודין הההחלטה להתבטל.

 .106בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כמבוקש בפתיח לעתירה ולהזמין את המשיב
ולדון בעתירה שעניינה:
א .החלטת המשיב ,באמצעות הוועדה העליונה ,לדחות את בקשת העותרת להכרה
כזכאית לסיוע בשכר דירה ולביטול חובה הנטען .בית המשפט הנכבד מתבקש להורות
כי החלטה זו שגויה ולכן בטלה ומבוטלת ,וכי החוב כנגד העותרת מבוטל והיא זכאית
הייתה וזכאית בעתיד לממש סיוע בשכר דירה בהתאם להכנוסתיה ומצבה המשפחתי.
ב .אי חוקיותו של סעיף  4.13לנוהל  08/04הקובע איסור גורף על מימוש שכר דירה
בשכירות מקרוב משפחה .בית המשפט מתבקש לקבוע כי סעיף זה בנוסחו הנוכחי בטל,
ולמצער להורות על פרשנותו כחזקה הניתנת לסתירה.
.107

כמו כן ,בית המשפט הנכבד מתבקש להשית על המשיב את הוצאות משפטיות ושכ"ט

עו"ד.
.108

לתמיכה בעתירה מצורף תצהיר של העותרת ,המהווה חלק בלתי נפרד מהעתירה.

.109

מן הדין ומן הצדק להורות כמבוקש בעתירה זו.

__________________
יעל כהן-רימר ,עו"ד
ב"כ העותרת
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