
  :הפרטת השיכו הציבורי
  שינוי או המשכיות במדיניות הדיור

  1אליה ורצברגר

  מבוא.  1

 להשכרהדירות  400,000קרוב ל  המדינהידי עלבישראל נבנו  1948מאז 
עולי חסרי  הדיור של למצוקתפתרו הוקמו כדירות אלה  .)1986, שגיב(

תי תשתית ושירו ללאבמבני ארעיי , בלית ברירה ,שוכנוש כל
 מספר היחידות בדיור הציבורי התקרב השישי שנות בסו. מינימאליי

משקל הדיור  ,מאזאול . הדירות במדינה מלאי מ אחוז23  כ,206,000ל
בתחילת שנת . מו והצטמצכוהלומספר הדירות בבעלות ציבורית הציבורי 

 2 קצת יותר מ שהיוו,  יחידות76,000 הדיור הציבורי כלל רק עוד כ 2006
לאכלוס של משרד  ל"סמנכ( במדינה הדירותהכולל של  מהמלאיאחוזי 
הפסקת : משני תהליכינבעה  ירידה זו .)2.2006כנס של ידיד , השיכו

 בשנות שהחלה כבר ,מכירת דירות לדייריו הבנייה לשכירות ציבורית
 ע 1998בשנת  ה לכאורה לשיאהבאהפרטת הדיור הציבורי  .החמישי
שאמור היה לאפשר לכל דייר בדיור ,  בכנסתיור הציבורי חוק הדחקיקת

  .  הציבורי לרכוש את דירתו בתנאי נוחי ביותר
של  הדיורבמדיניות מהפ עקרוני   מהווההפרטת הדיור הציבורי

  נכסי שללחלוקהלנזקקי  עזרה בעי ממת במעבר המתבטא, הממשלה
, הרקעבי גלת רבו תהיות מ הסת מעורר התהלי .דייריל מדינהה

מנסה לענות על זה מאמר  .השינוי של  והמניעיהמטרות, הסיבות
א , ת מדיניות הדיור בישראל בתפיסהיסודימפנה ה נוצראי  ,השאלה

דומיננטית הפרטה נהפכה למנטרה כלכלית ה קרה בתקופה שבה הואכי 
  המציאות, להלכפי שנראה, אבל. )2001, ורצברגרבורוכוב ו (במדינה
 שהתקבל ,מהכוונות של יוזמי חוק הדיור הציבוריה שונה במקצת היית

  .1998ב
עוסק ) 2סעי ( הראשו החלק: חלקי לשלושהמתחלק מאמר ה

 מנסה להבהיר  הוא,כבסיס לדיו .הפרטת הדיור הציבורילרקע העיוני ב

                                                 
 ת     אוניברסיט, הספר לממשלבית, החוג למדיניות ציבורית, אליה ורצברגר' פרופ  1

 .אביבתל
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כגו הצור , שוק הדיורשל כמה ממושגי היסוד של מדיניות דיור ו
 .צורות הבעלות והפרטת הדיור הציבורי, צורותיה והממשלהמעורבות ב

ו התפתחות מתאר אתהוא  . ד בשוק הדיור בישראל)3סעי (הבא  החלק
 4סעי  .רקע להפרטת הדיור הציבורישהיוו את ה , המרכזיותובעיותיו

בו מעורבי ה בשחקני ,י חוק הדיור הציבורעוסק בתהלי קבלת
ד  ו את הממצאי העיקרייסכמ) 5סעי ( האחרו  החלק.יעיהנמבו

   .שינוי מדומה במדיניות חברתיתלבחוק הדיור הציבורי כדוגמה 

   והדיור הציבורי,  שכירות,בעלות: הרקע העיוני. 2

 ,הראשונה:  העיוני למאמרהבסיס המהוות את ,ת סוגיולהל נידונות כמה
ת  צורות של מעורבות ממשלתי,השנייה; הצור במדיניות דיור ציבורית

הנושאי נדוני  .הפרטת הדיור הציבורי –והשלישית  ;בשוק הדיור
ב  :למשל( באר ובארצות אחרות שהופיעו ,רביבפרסומי בהרחבה 
, כרמו; 2000, ורצברגר ;1991 , ורשורצברגר; 2002, סקינמ'שטרית וצ

1997 ;Barlow, Duncan, 1994; Carmon, 2002; Doling, 1997; Kemeny, 
1981; Maclennan, Moore, 1997; Murie, 1997.(נסתפק בסיכו   להל

  .  תמציתי של עיקר הטיעוני

   הצור במדיניות דיור ציבורית. א

 ,בשוק הדיור  בצורה כלשהישאינה מתערבת אי היו מדינה מפותחת
 תהוזלב, השכרת דירותב, הפחתת מסיב ,שכר הדירה סבסוד ידי על

חוסר יכולתו של השוק נובע מציבורית רבות הצור במעו .'וכיוב, תשומות
 ,מהגרי, עניי, קשישי( לקבוצות חלשות מגוריהתחרותי לספק 

ובאיכות  במחיר שה יכולות לעמוד בו ,)ומה וכד,משפחות מרובות ילדי
לקבוצות אלו   בדיורבהעדר עזרה.  שלהיילאהמינימ הצרכיהעונה על 

 ,תופעות  להתפתחצפויות – ימצד הממשלה או ארגוני וולונטרי –
המחויבת   ובערכי היסוד של כל חברהתהחברתיבלכידות הפוגעות קשות 
; ע תנאי דיור מחפירישכונות עוני  : כגו,לצדק חברתילדמוקרטיה ו

 חסרת תשתית לא חוקיתבנייה  ;ותברחובו בגינות המתגוררי , ביתחסרי
 ,הממשלתיותכניות  התאתלכ כל ניסיו לבטל  .דומהוכ ,ושירותי

 להציע  חייב,ות החלשות להקל על מצוקת הדיור של האוכלוסיהמיועדות
כפי שריבוי  ,התוצאות עלולות להיות קשות ביותר –ולא ,  הולמתחלופה

  .)O'Flaherty, 1995( ב מראה"מחוסרי הדיור בארה
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   ממשלתית של מעורבותשונות צורות . ב

של מעורבות שונות  צורות בותבמדינות מפותחות ר עוצבובמש השני 
 צורות אלו . בעיית הדיור של מעוטי יכולתלהקל על שנועדו ,ממשלתית

סובסידיה הענקת  ידיעללצרכ הדיור  מחירהוזלת  ,בי היתר, ותכולל
פי ילחל . דירותמשכיריל סובסידיה מת כ ו,כגו קרקע, לגורמי ייצור

 מת עזרהב) במוב הכלכלי( לדיור הביקושלהגדלת שוני הופעלו אמצעי 
ויכוח על ו ה.  הנזקקי לסיוע בתחו זה,למעוטי יכולת – בכס בעי או –

לעומת צורות התערבות חלופיות  השכירות הציבוריתהעדיפות היחסית של 
 כי, )McCrone, Stephens, 1995; Priemus, 2000 ( בקלותוכרעיכנראה לא 

 עילותי כגו עלות ו, כלכלייבטיהי רקלא נטיי כוללי בהשיקולי הרל
 , של הדייריסטיגמטיזציהסכנת הכגו  , חברתיישיקוליאלא ג 

 הקשורי לישימות ,ושיקולי פוליטיי,  ציבורייבשיכוניהמתרכזי 
  מצד בעלי ענייתינוכח התנגדות אפשרלשל צורות ההתערבות השונות 

של תמיכה  רבע צורותא נתאר בקצרהלהל  .חסידי השוק החופשימצד ו
:  בהקשר הישראליותרלבנטיה ,בארצות שונות בדייריממשלתית 
    .דיור ציבוריו, דיור סוציאלי ,עזרה בשכר דירה, קצבאות דיור

את  רית להגבומיועדה .  יכולתמעוטיה עזרה כספית ל קצבאות דיור
 ללא,  הגדלת כוח הקנייה של האוכלוסייה הנזקקתידי עללדיור הביקוש 

 כלל בדר .'וכיוב, ת עסקי,ציבורית ,הדירהעל  קשר לסוג הבעלות
 . הכוללהנתמכיס  שלללא הגבלה התמיכה ניתנת על פי מבח זכאות 

גרמניה ב ,)housing benefits (בבריטניה, בי היתר, מיושמת השיטה
)Wohngeld( ,ב "ארהבו(Priemus, 2000; Priemus & Dieleman, 2002)  
)section 8(.  האחריות  ,למשל .יתרונותלא מעט למדיניות זו יש לכאורה
ועל כ  ;ממשלתי על גור לאכלל בדרחלה ניהול ל ומימול, בנייהל

ג זו מדיניות  .לאור שני המעמסה על קופת המדינה מתחלקת
 היא ,יתר על כ .חופש מרבי לדיירי בבחירת הדירה ומיקומהמאפשרת 

 יכולת בשיכוני נפרדי ומאפשרת וטימע של ההתרכזותאת  מונעת
פעמיות גבוהות חדציבוריות  השקעות זאת ללא, טיפול שווה בשווי

  .  שיכוניההקמת זמ ב
באמצעות הגברת הביקוש לדירות זולות יחסית ש ,יש לציי ע זאת

שכר ב הלעליי ,בטווח הקצר לפחות ,לגרועלולה קצבאות ה הענקת
של מספיק  מלאי איא  ,ועל כ .בבעלותדירות של  או במחיר הדירה

כפי ,  הדירותמוכרי או משכיריבעיקר  מהסובסידיהייהנו , דירות פנויות
יתר על  . לשעברגל העלייה מחבר העמיבישראל בעקבות שאמנ קרה 
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תחזיות ל מעבר להאמירעלותה עלולה , התכנית פתוחה לכל זכאיא , כ
, זאת ועוד .יטוח סיעוד בישראלבחוק בדומה למה שקרה ע , מקוריותה

שינויי בסדרי ש,  קיימת סכנה,כמו בישראל,  לא יציבהתבסביבה פוליטי
כתוצאה  .הקצבאות יביאו להקטנה לא צפויה של הממשלתייהעדיפות 

שבויי ללא קורת גג או במפתיע  עלולי להימצאהדיירי  ,מכ
   . לכליתהכמיכולת החורג בהרבה   ,לשל שכר דירהבהתחייבות 

של שכירות דמי הסיוע בב כללבדרמדובר . שכר דירהעזרה בתשלו 
 ,שכר הדירהגובה מרבי של  –  מנהליותהעומדת בדרישות ,מסוימתדירה 

על הדייר למצוא את הדירה , בדומה לקצבאות הדיור .האיכותגודלה ו
 עשויא העדפותיו וללצרכיו ו תתאישהדירה מבטיח תנאי זה  .בעצמו
הצור , מצד שני . באזורי ייחודיי היווצרות של ריכוזי עניילמנוע

וליצור מכשולי  בבדיקת הדירות עלול לייקר את יישו התכנית
    .פני הדייריב בירוקראטיי

ת שהוקמו או נרכשו למטר, זמינות דירות פירושו דיור סוציאלי
 רממחיבמחיר נמו  מושכרות דירות אלה.  יכולתמעוטיעבור השכרה 

, מלבד דירות בבעלות ציבורית, נכללות דיור הסוציאליב .שוק התחרותיה
כגו ,  או ארגוני וולונטרייעסקיי גופי ידיעלהמושכרות  ג דירות
 ההאוכלוסייאי באפשרותה של ש, ההנחה היא .רי"ומלכ הקדשי
.  המכסה את מלוא עלות הדיור,דירה שכרלשל , לפי הגדרתה, הנזקקת

 של הממשלהלתמיכה כספית  זקוקי) משכירי הדירות(פי אלה גו, לכ
בניית לפעמי או מענק חד/וסבסוד שוט שיעניקו , או של גו וולונטרי

 , שאינו בבעלות ציבורית,דיור סוציאליהקמת  .רכישתלהדירות או 
.  ממשלתייחושל גופי  בהחלטות ובשיקוליבכל מקרה תלויה 

 הלוואותכגו , תמריציבמת , ק בצורה עקיפההמדינה יכולה להשפיע ר
יכולה להבטיח א היא אינה , ומהשיווק קרקע מוזלת וכד, מסובסדות

    .הדרושיובזמני במקומות שגורמי אלו יספקו דיור 
 הדירות ה כאשר , פרטי של דיור סוציאליההוא מקר דיור ציבורי

יחידות  .מקומית רשות  אוהמדינה – גו ציבוריניהול של בבבעלות ו
א כי לא בהכרח ,  יכולתמעוטיל מסובסד בשכר דירהמושכרות הדיור 

מאפשר הדיור הציבורי  ,הסוציאלילדיור  בניגוד .לנחשלי ביותר
 העשויי להיות חשובי ,שליטה על רוב הפרמטריהציבוריות לרשויות 
איכות , מספר יחידות, מיקועיתוי ו:  של קובע המדיניותומבחינת

, ע זאת .הגדרת הזכאי ועיתוי הבנייה, ואולי חשוב מכל, יורהד
 ,פוליטייכלכליי וולחצי  שיקולי ידי על בהכרח מוגבלת זומדיניות 
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 . הרשויות הציבוריות של תקציביותהמגבלות שאחד הבולטי בה הוא ה
לפתח את של הרשויות  ביכולתמצב זה עלול וצפוי לפגוע בטווח הארו 

האחריות ש היות, יתר על כ .בורי ולתחזק אותו בצורה הולמתהדיור הצי
כשלי המיוחסות ל כל הבעיות ,ממשלתיי בידי גופי ההינלדיור זה 

 עלולות בירוקרטיזציהיתר כמו חוסר יעילות ו, ממשלתיהניהול ה
   . לי היעולהקשות על ניהול

י שתתא, לעזרה בתחו הדיורטבי יאי פיתרו מנראה ש, על כל פני
הסוגיה האקטואלית שהיות  .כל המקומותל לכל התנאי ו,הנסיבות לכל

הל בהיבטי לאנו מתמקדי , בישראל היא של הפרטת הדיור הציבורי
  .  י למדיניות דיור זורלבנטישוני ה

    בעלות לעומת שכירות. ג

 העדיפה אחזקההצורת  של מהסוגיהנושא ההפרטה אי אפשר לנתק את 
בנקודת  בי היתרהתשובה תלויה . לות על דיור או שכירותבע ,עבור הדייר

 עליהאי ולכ , המתבונ בסוגיה זוגישה האידיאולוגית של ב והמבט
 .),Duncan, 1982; Megbolugbe & Linneman 1993(תשובה אחת ויחידה 

רכישת  –  ברורייתרונותלכאורה יש לבעלות  ,הדייר מבטו שלמנקודת 
, שימוש ביחידת הדיורבנוס ל, המאפשרת ,כליתכלהשקעה  דירה מהווה

בגלל  . בשווי הנכסההעליי ערווחי הו סכו וי חידיעלג צבירת הו 
 ותחושה של הישגמקנה סטטוס חברתי  בעלותה, של הדירהכספי הערכה  
,  על הדירהביתרמ מעניקה כמוב שליטה היא, לעומת השכירות. והצלחה

העלאה של שכר מפני ביטחו מפני פינוי ווה אפשרות למוכרה או להוריש
,  ורשורצברגר; Hirsch, 1988 ;Werczberger, Ginsberg, 1987(הדירה 

והניהולית  במעמסה הכלכלית בעיקר קשוריהבעלות  חסרונות ).1991
עבור במיוחד  כבדהעלולה להיות אשר  ,ת הדירה ואחזקתהשל רכיש
תקופות מצוקה עקב מחלה ב דיירי ,קשישיכגו  ,ות חלשותאוכלוסי

   . ועולי,או אבטלה
כספי ה בגיוס ה ,סכוילחהבעלות יוצרת תמרי  ,ציבורית המבחינ
שלדיירי כיוו מ , על כר ית.בעלות הניהול השוטפת וה מהדיירי

ה דואגי ,  הנכסיש אינטרס כלכלי בער) owner occupants(בעלי כ
מזדהי  בעלי דירות, ככמו  .יתחזוקה טובה יותר של הדירה והבניל

 ונוטי בהתארגנויות מקומיותמרבי להשתת , יותר ע סביבת
הבדלי אכ הצביעו על מחקרי רבי  .יותר מדירת מרוצילהיות 

לדיירי ועל כ ש ,התנהגות בי בעלי דירות לבי שוכריב משמעותיי
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 & Megbolugbe( מבחינה הקהילהיותר  בעלי תכונות חיוביות
Linneman, 1993(.  שיקולי אלה ה חלק חשוב א כי לא בהכרח מכריע

  . במגמה להפרטת הדיור הציבורי

    הדיור הציבורי הפרטת. ד

   בעיות הדיור הציבורי) 1
ע כמוב  המתחרשל הדיור הציבורי לבנייתו וניהולו  ההוצאה הדרושה

על וליטיי לחצי פל  מ הסתתגורמהיא . מטרות ציבוריות אחרות
את גובה המימו  .מטרה זולהתקציב להגביל את הרשויות הציבוריות 
 ,יותרבקבוצות החלשות בזכאות המיקוד  ידיעל הממשלתי נית להגביל

 הסיוע למשקי הבית הגבלת. לקויהתחזוקה ובנייה ההורדת איכות 
 תר ביוהחלשות המשפחות ידיעלהנזקקי ביותר מביא לאכלוס הדירות 

 , סלקציה שליליתידיעל ,עלולה לגרו מגמה זו. ה כלכליתמבחינ
עת נהבלתי נמ תוצאהה. שכונות שלמותת וחברתית של סידרדרות פיילה
 הדיור הציבוריטיגמטיזציה של וסי של נחשלות ז ריכוותהיווצר היא

סובל בהכרח מכל הדיור הציבורי  ,בנוס .)Kerwin, 1984 (ויושל תושב
 כשלי ממשל וכשלי מינהללרבות  ,מנגנו הציבורילי והבעיות של השהכ

)Weimer & Vining, 1999(, מיותרותעי ביעילות וגורמי לעלויות וגהפ 
    . בתקציבי ובמשאביבזבוזלו

  מטרות ההפרטה   ) 2
 , מכירת הדירות לדייריידיעלהדרישה להפרטת הדיור הציבורי 

משתלבת , )עסקיתרה  כמו חבפרטיאו לגו (המתגוררי בה בשכירות 
ההולכת ומשתלטת ג בישראל על  ,ליברליתמגמה הניאוע הכמוב 

מה גמ . בשני האחרונותומשתקפת במדיניות הממשלתית השיח הפוליטי
שבעלות פרטית על הנכסי או , והותקהעל  או מבוססת על ההנחה זו

ת היצמדואת הויעילות ה חוסראת ימנעו  פרטיי  גורמיידיעל ניהול
המגזר את לעיתי קרובות  יהמאפיינ ,עיוורת לכללי בירוקראטייה

, לטענת של התומכי בה .)Priemus & Dieleman, 2002 (הציבורי
החדרת ,  הגברת התחרותיותידיעללגרו לייעול  עשויה ההפרטה

 גאי  .לצרכניוהגברת האוריינטציה  שיקולי עסקיי בניהול
 ,של חסידי השוק החופשילהפרטה ולוגיי אידיאהמניעי הלהתעל מ

הגבלה פגיעה בחופש הפרט ונתפסת אצל כציבורית  מעורבותשכל 
 מקוויבמישור החברתי  .המגזר העסקיהמחייה של מרחב ל עמזיקה 

 של הדיירי ושל השיכוניהחברתי הסטטוס לשפר את תומכי ההפרטה 
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,  לבית ולשכונההקשר הרגשי בי הדייר לחזק את , בה ה מתגוררי
 .)Werczberger, 1990, 1995 ( הדייריידי עלהדירות  תתחזוקלשפר את ו

במקרה של מכירת הדירות  , ההפרטהחסרונות להתעל מאיאול 
 הקשור לרכישה עצמה ,הרבעומס הכלכלי ב המתבטאי ,לדייריה

 כגו מחלה ,במקרה של בעיות אישיות ,ובחוסר יכולת לעמוד בתשלומי
להוסי את עלות התחזוקה ואת הסיכו הקשור יש לכ . בטלהאו א

ב  (וי ההלוואהושלרדת מתחת ל עלול ייוושאשר , לתנודות בער הדירות
ללא ( הפרטת הדיור הציבורי ,במישור הלאומי .)2002, מנסקי'שטרית וצ

 , קוד כל,גורמת) ת יחידות חדשות או רכישת יחידות חלופיותייבנ
 שאינה , הזקוקה לוההאוכלוסיי צורכי לסיפוקרוש לצמצו המלאי הד

, משקי בית מבוגרי, עולי חדשי – מסוגלת לרכוש דיור בשוק התחרותי
 ידיעללמשל , ה זוייתרו לאוכלוסיללא מציאת פ. 'הוריות וכומשפחות חד

  .תוצאות ההפרטה עלולות להיות הרות אסו, סיוע בתשלו שכר הדירה

    צורות הפרטה) 3
מכירת הנכסי : בדרכי שונותיכולה להתבצע  הדיור הציבורי תרטהפ

פחות לבתנאי שישמרו , )רי"או מלכ(למשקיעי פרטיי במחיר מוזל 
העברת  ; נמו מהמקובל בשוק החופשישכר דירהעל תקופה מסוימת ל

 להמשי לנהל תחייבה – ר"מלכעסק או  –לחברה פרטית הנכסי ניהול 
  . המסובסדשכר הדירהלגבות את ו תחזוקלדאוג לת ,הדירותאת 

 הדירות לבעלות להעביר את,  כפי שזה קורה בישראל,לחלופי אפשר
על  ג ובעלי אחריותההופכי כתוצאה מכ לבעלי רכוש , הדיירי עצמ
 נדרשת סובסידיה  זהמקרהבג  . ונהני מרווחי הותחזוקההניהול וה
לא תחרוג ) ד"מחיר או שכ (יעלות לדיירה כדי להבטיח ש,משמעותית

  . 2המהיכולת הכלכלית של
 השלכותיהבהעברת הבעלות על הדירות לדיירי שונה במהותה ו

מדובר בחלוקת רכוש ציבורי בעל ער  .ממכירת הדירות לגורמי עסקיי
שוויו ה  איצמצו: כפולה המטרה היא . יכולתמעוטי  לפרטימשמעותי
 ,הדיירי והקטנת אחוז משקי הביתרכוש של  ה הגדלידיעלבמדינה 

 קההטבה ניתנת ר ש,יש לצייע זאת  .הגרי בשכירות במקו בבעלות
תרומתה ולכ , ללא קשר למצבו הכלכלי הנוכחי, למי שגר בדירה ציבורית

 היא יהמכירת הדירות לדיירשהיות  .הגברת השוויו מוטלת בספקל

                                                 
 .לידיי פרטיותמועבר ) והבעלות(חלק מהאחריות כאשר  ,הפרטה חלקיתמדובר על   2

ג כאשר ,  לדייריה העברתידיעל הדירות ת בישראל הופרטה תחזוק,לדוגמה
  .הדירות נשארו בבעלות המדינה
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להל הדיו , תשעימאז שנות ה  בישראלעל הפרק  העומדת,המדיניות
   . לחברות ניהולההעברת הבעלות לדיירי ולא בהעברתביתמקד 

מכירת דירות ציבוריות של כלכליות  השפעות בי שלוש להבחיאפשר 
נכסי הממכירת למדינה פעמיות צפויות הכנסות חד ,ראשית: לדיירי
 , יכולתמעוטי הניתנות לדיירי ,הגדולות עקב ההנחות אול .לדיירי

 ,שנית .שווי השוק של השיכו הציבורימקט  אחוזמהוות הכנסות אלה 
 ,המדינההשוט של תקציב ב חיסכוהעברת הבעלות לדיירי מאפשרת 

אול  . הדייריאל הוצאות הניהול והתחזוקה  שלנטלה גלגולעקב 
כבר שכיוו וזאת מ, במציאות הישראלית הפוטנציאל הזה כבר מומש

למרות .  של דירת לתחזוקה השוטפתייאחרא שוכרי הדירותכיו 
חוק זכויות הדייר בדיור (זכויות הדייר בדיור ציבורי חוק בעקבות , זאת

מבחינת  . למטרה זומשאביהממשלה שוב הקציבה ) 1998 –הציבורי 
.   המתאפשר הודות לייעול בניהול המלאי,החיסכו רק רלבנטיהמשק 

גלי לנהל את הרכוש בצורה  שהדיירי מסו,א אמנ נכונה הטענה
 חיסכו להביא לעשויה ההפרטההרי , יעילה יותר מהמנגנו הציבורי

שבתחילת  ,ראוי לציי בהקשר זה .בהוצאות הניהול והתחזוקה מסוי
דהיינו (הציבורי  של הניהול המהוונת העלות השנות התשעי נאמד

ורצברגר (ה לשנ לדירה ח"ש 15,000בסביבות ) ' וכיוב,משכורות לפקידי
חלק  מכיוו ש,אול ג השגת יעד זה מוטלת בספק .)1991, ורש

 ,מוכ לשאת באחריות לתחזוקה השוטפתאו אינו אינו מסוגל  מהדיירי
  .להתארג למשימה זאתאינו יכול או  ,במיוחד של הרכוש המשות

בה הדירות ה בבעלות  ,בישראללא מעטות שכונות המצב הפיסי של 
הזנחה קשה במיוחד  התוצאה עלולה להיות .טענה זומאשרת  ,הדיירי
במקו ייעול  .ג בבתי שדירותיה הופרטו רכוש המשותשל ה

בזבוז במשאבי יקרי , לנכסיכבד  נזק להיגרעל כ עלול  חיסכוו
  . את מצב ההפרטה אמורה הייתה להיטיבש ופגיעה בדיירי ,ביותר

הצור במעורבות ממשלתית בשוק  )1(: העלנו כמה סוגיות, לסיכו
 מעוטי של השוק התחרותי להבטיח דיור נאות לוכישלונמ הנובע ,הדיור
 שהדיור הציבורי ,הצורות השונות של מעורבות הממשלתית) 2( ;יכולת

 ולרוב פוהיקבולט ב הוא איננו אבל ברוב מדינות המערב הוא אחד מה
 ;ות כצורת אחזקה מועדפתבעלבי הבחירה בי שכירות ו) 3( ;אפילו זניח

 או כדי  חסרונותיולהתגבר על כדר ,הפרטת הדיור הציבורי) 4( ,סובול
 שמכירת הדירות לדיירי אינה ,מתבררכאשר , להשיג מטרות נוספות

    .  כמדיניות ציבורית חסרונותנעדרתה נבהכרח מטיבה אית וג אינ
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   הדיור הציבורי בישראלעלייתו ושקיעתו של . 3

 התגורר היהודית העירונית הקו המדינה רוב האוכלוסיילפני  :רקע
 להיות דייר בעלי, א על פי כ ).2001 , ורשורצברגר(בשכירות כנראה 
owner) (occupant,היה ,  גריבה להיות הבעלי של הדירה  דהיינו
אמנ  בעלות על הדירההשאיפה ל .ההאוכלוסייחלו של רוב הכנראה 

באר  פוליטייהבדיוני האידיאולוגיי ושלושי בשנות הלא עלתה 
זו אחרי קו המדינה סוגיה ג  .כמובנת מאליה ,כנראה ,נתפסההיא אבל 
אול  . כאילו שהעדפת הבעלות הייתה מובנת מאליה, לדיולא עלתהכלל 
 המדיניות הממשלתיתכאשר , ההעדפה הפכה ברורה , קו המדינהלאחר

את הבנייה ו  על דירההבעלותקרו י עתאועקבי העדיפה באופ ברור 
ה יילעודד בנספוראדיי  תניסיונובמש השני אמנ נעשו  .למכירה
   . ללא הצלחהא להשכרה
 ההמונית אחרי קו המדינה גרמה כמוב למצוקת דיור ההעליי

ולאחר ,  אכלוס הרכוש הנטושידי עלהיא נפתרה תחילה . חמורה ביותר
 – צריפיבו פחוניב, אוהלי ב– רות במעבהקמת דיור זמניבמכ 

החלה החברה  1950ב .הייתה קשה מנשוא שאיכות החיי בה
 אילעולי כשהסתבר שא ,  דירות למכירהלבנותעמידר  הממשלתית

ירה שכשה ,עמידרבעלות ל להעבירהוחלט ,  הדירותלרכוש אתאפשרות 
באופ שרירותי נקבע שכר הדירה  .Darin-Drabkin, 1959(3( לדיירי תוא
 תחזוקה אפשרלא אז  שכברסכו , בשוק החופשי המקובל מ אחוז50ל

ציבורית  הל וגדל מספר הדירות בבעלות עד שנות השישי .תהנאו
 23ל 1959שנת  בוהגיע ) שצצו בינתיי,עמידר וחברות ציבוריות אחרות(

  הדיור הציבוריחלקו שלבשלב זה  ).1986, שגיב (הדיור מלאימאחוז 
הפסקת הבנייה ומכירת  בעקבות,  לקטוהחלוא  להתרחבהפסיק 

   . דירות לדייריה
האוכלוסייה החל להצטמצ היקפה של ,  הראשוניההעליי גלי לאחר

דיור השכרה ב לצורכי המספר הדירות שנבנג מה ובאיחור ,מעברותב
יותר  ,ת הלב של משרד השיכומתשובשלב זה התמקדה .  קטהציבורי
מתמדת במספר ירידה חלה מכ  כתוצאה .בבניית דיור למכירה ,ויותר

אחוזי  2  יותר מלאהיו  מהווהה , של השיכו הציבוריובמשקל היחסי

                                                 
ר בלבד  " מ24 –  ביותרהיה קטשל הדירות הראשונות גודל  סיבות תקציביותמ  3

)Darin-Drabkin, 1959.(  שהבליטו עוד יותר את , גדולות יותרדירות ע השני נבנו
  .הראשונותיחסית של הדירות  ההתיישנותה
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על התפתחות מלאי הדירות תיעוד אי בנמצא  .הכוללהדיור ממלאי 
היו  2000 שנת שבראשית ,נראה א, תשעיההציבוריות מאז סו שנות 

 .76,000 מספר לירד מאז  ו)2005, קרי(  ציבוריותתו דיר107,000 כעוד 
מלאי הדיור הציבורי ברבע מהמלאי בסו אפוא ירד תו חמש שני 

  .בעיקר כתוצאה ממכירת הדירות לדיירי, המילניו
 שמונה חברות ידיעל הציבורי בישראל מנוהל הדיור :חברות השיכו

לחברת  היה שיי,  אחוז64.5 כ, רוב הדירות שנות התשעי בסו ).1 לוח(
שאר  .)הסוכנות היהודית ( לעמיגור אחוז27.5כרק ו,  הממשלתיתעמידר

שש חברות לחברת שיכו ופיתוח ול השתיי) יאחוז 8 כ(הדירות 
ל כ ,למעשה .4תרו בעיות דיור מקומיותי פלצורשהוקמו , "עירוניות"
על  .יהתרוב מניוב המחזיקה ,אלה ה בשליטתה של המדינההחברות ה
 שני נושאי ,בבעלות ובמדיניות הניהולבי החברות  הבדליה א

 שכר הדירה גובה : משרד השיכוידיעלנקבעי  בפעילותמרכזיי 
 להתעל מהשוני בי על כנוכל  ,בהקשר שלנו .הומדיניות ההפרט

   .תמקשה אחאל החברות ולהתייחס לשיכו הציבורי בישראל כ

   1997, בניהול חברות השיכומלאי הדירות  .1לוח 

  חברה  בעלי   דירותמספר  יאחוז

    הכלס  107,181  100.0

  עמידר  ממשלה   5 69,222  64.5

  עמיגור  הסוכנות היהודית  29,451  27.5

  חלמיש  אביבתלעיריית ממשלה ו  2,660  2.5

  פרזות   ירושליועיריית ממשלה  2,192  2.0

  נהשיקמו  חיפהעיריית ממשלה ו  1,560  1.5

  אפרידר  ממשלה  506  0.5

  .ד.ל.ה  התקוופתחועיריית ממשלה   649  0.6

  פיתוחושיכו   ממשלה  941  0.9

  . אישיתונמסרנתוני , משרד השיכו: מקור

 והפסקתע חיסול המעברות  :שינוי בתפקיד הדיור הציבוריה
 הל היישל קליטת עלתפקיד ה ,מצוקהה ההמונית מארצות ההעליי

                                                 
 .     נתוני חדשי יותרפורסמולא   4
   .1996ב 81,914  5
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 – ות חדשמשימותנוספו  במקומו . בדיור הציבוריותומרכזיואיבד את 
 ,הוריות משפחות חדל,  יכולתמעוטיל ,עולי קשישילמת דיור 

ירידה במעמד ג חלה  במטרותהשינוי יחד ע אול  .מחוסרי ביתול
 " נחשלתאוכלוסייהלדיור עלוב "שנהפ ע הזמ ל, הדיור הציבורי

 כגו, לעיל שהוזכר גורמיהו תהלי זה נבע מציר .)2000, ורצברגר(
 ירידה בסטטוסוה, התחזוק  עקב תתהדירות פיסית שלהדרדרות יהה

הל והתרחב ,  בנוס לכ. שנשארו בשיכוניכלכלי של הדיירי החברתי
יחידות בבמיוחד ( הציבורי דיורבאיכות הדירות והתשתית י ב פערה

 ע שהשתפרה , באר לבי רמת הדיור הכללית,)שנבנו בשנות החמישי
מגמה חדשה מסתמנת  מאז שנות התשעי . הכללית ברמת החייההעליי

 השכרת דירות ידיעל מעזרה בעי מעבר –  יכולתמעוטי לדיורהבמדיניות 
 .החופשיבשוק השכירות סבסוד  ידיעלמת עזרה ל בבעלות ציבורית

בשכר  משקי בית השתתפות 165,000 קיבלו 2004באמצע יולי  ,ואמנ
 ,נראה אפוא .)מידע חודשי, ס"למ (2001 בסו 195,000 לעומת, דירה
 כפולהוא בשכר דירה עזרה  כיו המקבלי ,ביתהמספר של משקי ש

תפקידו את איבד את מעמדו וש,  בשיכו הציבורי המתגורריממספר
    .יכולת בתחו הדיור המעוטי בתמיכתהמרכזי 
 בעיותמספר משיתו מראהשיכו הציבורי בישראל סבל , לסיכו
דירה השכר את  ,ראשית ,נזכיר. שקיעתולבמש השני  ואשהבי ,מבניות

 ותחשבות במשמעותהללא  , הדרג הפוליטיידי עלשנקבע  ,נמוה
,  מככתוצאה . מצד חברות השיכותחזוקה קשהלתתגר הכלכלית ו

בשלבי כבר למעשה פרטה וההרכוש המשות והדירות  תתחזוק
 ,  את המשאביכללבדרחסרו  ש,דייריאחריות הברה למוקדמי והוע

 גררבצור( לתחזוקה תקינה של הדירות הדרושי ,הידעאת ו הרצואת 
מלאי הדירות בדיור הציבורי הל והתייש במקביל  .)1991, ורש

רבי ו המשפחות החזקות יותר עזבו. דירות חדשותלבהשוואה 
רוב  ש,יש לציי, מצד שני. אושיויהשיכוני נהפכו לריכוזי של עוני מ

 שמצביע על כ  מה,  נמכרו לדייריתהדירות שהיו פע בבעלות ציבורי
פרויקט  .אטרקטיבית כהשקעה  הקוניידי עלשיחידות אלה נתפסו 

 אמנ את החזיתותשיפר  , בסו שנות השבעישהחל ,שיקו שכונות
לא שינה הוא אבל  .וג יצר הזדמנות להרחבתשל הדירות תשתית האת ו

שנהפכו , השכונות תדמיתהרכב האוכלוסייה ואת באופ משמעותי את 
הדיור של ממשלות ישראל ו הכישלו של מדיניות הקליטה ילסמל

   .)Carmon, 2002 (לדורותיה
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   חוק הדיור הציבורי. 4

  הרקע לחוק הדיור הציבורי. א

מדי פע אמור כ נעשו ,1950מאז שנבנו הדירות הציבוריות הראשונות ב
בעלות על של עידוד ממדיניות ה כחלק ,מאמצי למכור דירות לדיירי

הנתוני הראשוני  .שיעורי המכירות והתנאי השתנו מדי פע .הדיור
כבר נמכרו כאשר  ,6)1986, שגיב (על היק ההפרטה ה משנות השישי

, רשורצברגר ו(פע בבעלות ציבורית שהיו אי, יחידות הדיורמכמחצית 
כל ס על רק נתוני ספוראדיי לגבי השני הקודמות קיימי ).1991

 5ל 2היק המכירות נע בי ,  יש מידעלגביהבשני  .היחידות שנרכשו
  .  של מלאי הדירות בבעלות ציבוריתאחוזי

ראשונה תכנית רבת היק למכירת להופעלה שנות התשעי  בתחילת
כללה התכנית . )1991, ורצברגר ורש( לדייריהשיכו הציבורי דירות 

.  משווי הדירה אחוז90עד  שהגיעובסכומי  ,מסובסדותמת הלוואות 
 אחוז 50 עדבסכומי של   מענקיויתרו על ההלוואה קיבלו וש דיירי 
 ,היזיבשווקה בצורה די אגרסיבית בטלא  ש,התכנית . דירתמשווי

עסקות ה הטבות לפי מספר קיבלוש, עובדי חברות השיכו ידי עלפעלה וה
 המכירות לא עלה באופ משמעותי על היק ,אול .שהצליחו לבצע

מבצע הוקפא אחרי תקופה קצרה  .בשני שקדמו למבצעשהושג השיעור 
שהמטרות התברר  כאשר ,ב אליעזר, דאזשר השיכו  ידי עלהמכירות 

 לגור  ותיקי שרצודייריהיו לא רוב הרוכשי  – החברתיות לא הושגו
 את רצו לנצל שילדיה ,קשישיועולי חדשי  בדירה שלה אלא

 ידיעלנמסר אישית  ( כדי לרשת תו זמ קצר יחסית את הדירה,ההטבות
  ).פקיד בכיר במשרד השיכו

  הפרטת השיכו הציבורילמע חברתיות השדולות ה. ב

 כחלק ממדיניותה הניאו, במהל שנות התשעי התחילה הממשלה
 לצמצ תכניות רווחה מגוונות בתחו ,)וממשיכה בכ עד היו(ת ליברלי

בעקבות מדיניות זו הופיעו  .ועוד, הדיור, הרווחה, החינו, הבריאות
 שניסו לייצג ולקד את האינטרסי של ,שדולות חברתיות שונות

                                                 
לפני כ לא פורסמו . אי מידע מוסמ על שיעורי המכירה ותנאיה עד שנות השישי   6

מצעי התקשורת וכנראה ג לא רוכזו נתוני פנימיי על בא פרטי על המכירות
 .  המבצעי המקומיי
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להגדיר רכישת  הדרישההייתה אחד הרעיונות שהועלו  .השכבות החלשות
לשירותי חינו או זכות לבדומה ל,  בסיסיתדירות כזכות חברתית

ולא רק כחלק ממאמצי משרד השיכו להפריט את מלאי הדירות , בריאות
 the" של לתכניתאול הדרישה דומה יותר  ).2004, חננאל (שבבעלותו

right to buy "הזכות של דיירי הדיור בה נקבעה , ר'של ממשלת תאצ
יחידות מכרו יותר משליש ובמסגרתה נמ, הציבורי לקנות את הדירה

 שמטרתה של ,יש לציי .הרשויות המקומיות בבריטניהשל הדיור 
ולא  – פגיעה בכוח מפלגת העבודה – מדיניות הייתה בעיקר פוליטיתה

 דיירי ידיעלהדירות שנקנו היו באיכות גבוהה ונקנו בעיקר . חברתית
  יות ההפרטה מדינ שלתריוא בגלל הפופול,א על פי כ .מעמד הביניימ

 ,Murie( ג ממשלות מפלגת העבודה המשיכו למכור את הדיור הציבורי
1997(.  

היה הסדר הקרקעות ע הקיבוצי בישראל הדח להתפתחות זו 
, יישובי,  ההסדרבמסגרת ).2005, קרי(והמושבי בשנות השמוני 

, שקיבלו את הקרקעות ממינהל מקרקעי ישראל לצור עיבוד חקלאי
יכול היה עוד מחקלאי לעירוני יישינוי ה .7"למכור אות ליזמי נדלהורשו 
 באזורי בה הביקוש לדירות את שווי הקרקע פי מאה ויותר להגדיל
 אמורי לקבל אחוז  היושוביייה ).2001, רגרורצב, בורוכוב (גבוה
כיסוי למרווח ההו ) כ  אחראחוז 27ו בהתחלה  אחוז50( מסוי

את ,  בבעלות המדינהאשר,  ומינהל מקרקעי ישראל,חובותיה לבנקי
הבנקי היו בבעלות ג  ה העתשבאות, האירוניה הייתה .היתרה
כ המדינה ויתרה לכאורה על הכנסה ממכירת הקרקעות  .ציבורית

א התכוונה להשתמש בחלק מההכנסות כדי לכסות את , השייכות לה
  . חובות ההתיישבות לבנקי שבבעלותה

מספר כאמור התארגנו ,  הרווחהבתכניות וצמצהד  נגהכתגוב
ביניה ,  האוכלוסיות החלשותלקד את האינטרסי של המטר ב,קבוצות

 ,כגו ידיד, שדולות חברתיות נוספותוהקשת הדמוקרטית המזרחית 
קבוצות אלה  .)2006 ,חדשות ידיד; 2005, קרי( ל"שתיו, סינגור קהילתי

עשוי לפתור ה,  והמושבי תקדיראו בהסדר הקרקעות של הקיבוצי
–  של הדיירי בשיכוני הציבוריי בסיסיתכבעיההיה מה שנראה את 

לדרישה להפרטת הדיור לא פחות חשוב מניע  .העדר בעלות על הדירה

                                                 
 אשרכ, )והשינויי במדיניות ועדות התכנו( העלייה ברמת החיי  עהשינוי התאפשר  7

בינוי במשפחתי בסביבה ו ורצו לגור בבית חד  שיכלו,מספר משקי הבית הל וגדל
 .ההסדר שנמצא היה פשוט. כפריי
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ה תחושת הקיפוח של עולי מארצות המזרח לעומת המגזר תהייהציבורי 
וצי והמושבי חברי הקיב ,בעקבות הפרטת קרקעות המינהל – החקלאי

וזה  ,8 מוצדקיבלתיואדירי  להתעשר מרווחי הו יצפויהיו לכאורה 
עולי לא יכלו אפילו ה שכונותבו בעיירות הפיתוח בזמ שדיירי השיכוני

עליו  , לצאת מאותו העיקרו,הרעיו היה אפוא . דירה משלהלחלו על
בורי חלק ולחלק ג לדיירי השיכו הצי היה מבוסס הסדר הקיבוצי

  .  מנכסי המדינה
מאבק של שדולות חברתיות על הזכות לבעלות על דירה שונה במהותו 

נלחמו אלה קבוצות  ).1992, דרי ( השמוניממאבק של חסרי בית בשנות
 של בדומה לאידיאולוגיה, על קבלת דירה כזכות חברתית בסיסית

א על ול, )Murie, 1997(השמאל הבריטי אחרי מלחמת העול השנייה 
 מתבטאת בשכירות ההצלחה מבחינת היית .חלוקה מחדש של הרכוש

   .מסובסדת בשיכו ציבורי ללא בדיקה מפורטת של זכאות
נוצרה תחרות בי חברי  ,שדולות החברתיותשל הפעילות ה בעקבות

ראשו ה יהיהמי  ,השאלההכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה לגבי 
האוכלוסייה אביר "כ כב ויוכתר יה להפרטת הדיור הציבורהצעשיעביר 
 "בינוי ותשתית"דת ועובבדיו מוקד  16.7.1997ב הוגשוכ  ".הנחשלת

 ידיעל,  הצעות פרטיות של חוק הדיור הציבורישלוש) ועדה בכנסת תת(
 ורומ ,)ליכוד(מקסי לוי , )ש"חד(נסקי 'תמר גוז, )מרצ(ר כה  כי"הח

במקצת תה בצורה שונה ניסההצעות מכל אחת  ).עלייהישראל ב(ברונפמ 
אפשר לו, לעוליבמיוחד  ,לדייריבשכירות מכירת הדירות  לעודד את

   .ההורי פטירת לאחר יבדיור הציבורלהמשי לגור   הלבני
 שהופעל "הלח"בעקבות  בעיקר, זמות אלהוהתנגדה לי הממשלה

פה חלוהעלה השר שיטרית ,  במגמה לנטרל את היוזמות.משרד האוצרמ
חלק מהדיירי החדשי לתנאי ה להרע את אשר נועדה, חוקלהצעת ה
וג ( מחירי הדירות נמוכי יותר בה ,דיירי בפריפריהה ולהיטיב ע

 ההצעה, יתר על כ ). נמו יותר, המבוסס על שווי הדירה,המענק
הנדרשת  המינימאליתהזמ  את תקופת  להאריאמורההייתה החלופית 
, קרי ( אל53ל 62 מ  את מספר הזכאילצמצג ולכ  ,לזכאות

 ע ה והיטיבבירהמ את תקרת המענק היא העלתה ,מצד שני ).2005
ולאחר מסכת  ו הממשלה לא צלחמאמצי .הדיירי הוותיקי ביותר

                                                 
הקרקעות את ההזדמנות לשווק את  לנצל ושובי בודדי רצו והצליחיירק , לבפוע   8

   .ברשותש
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זכויות ( הדיור הציבוריחוק ארוכה של דיוני ומאבקי קואליציוניי 
     .)19.10.1998 –יור הציבורי חוק הד (19.10.1998בבכנסת  אושר) רכישה

  חוק הדיור הציבורי . ג

לרבות בני (מאפשר לדיירי השיכו הציבורי  ,כפי שהתקבל בכנסת, החוק
לפחות בה בתנאי שגרו , לרכוש את דירת) ילדי שגרו ע ההוריו זוג

 החוק .ח" אל ש350 עולה על ה ששוויי,חמש שני ואי לה דירה אחרת
  . ב זוג או  ואי לו ילד65מבוגר מאינו חל על מי ש

שהיה (דירה שכבר שול הבשכר  התחשבבכדי להקל על הרכישה ו
בתנאי , ח" אל ש580נית מענק שיכול היה להגיע עד , ) כל הזממסובסד

המענק אמור  . נוספותשהדייר יגור בדירה שרכש לפחות עוד חמש שני
עשר ב ,ר כל שנת מגוריהנחה משווי הדירה עבו  אחוזי4היה להסתכ ב

  אחוזי2כ  ואחר;שני הבאותה לעשר  אחוזי3 ;שני הראשונותה
    .שווי הדירהמ  אחוז85סכו המענק  איננו יכול להגיע ליותר מ. לשנה

   תנגדות לחוק הדיור הציבוריהה) 1
הביקורת  .מקיר לקירתמיכה מ נהנהלא חוק הדיור הציבורי כאמור 

, מבקרי החוק העלו כמה טיעוני .קצוות החברהוההתנגדות באו מכל 
המחיר הסמלי אפילו  ,יותרבהעניי הדיירי עבור  :ראוי להזכיר אשר
במיוחד א מתייחסי ג לעלות , ידרשו לשל עלול להיות גבוה מדייש

הצלחת  .ועל כ כוונת החוק לשפר את מצב לא תושג ,התחזוקה
 , ולפגועהעומד לרשות הממשלה ,לחסל את מלאי הדירות עלולהההפרטה 
מקור חלופי  בהעדר ,ההעליי לתרו לקליטת היכולתב , מככתוצאה
השכירות של סבסוד ברכישה או ידי  ה על , חדשהבנייהה מ ,לדירות

שכר המשלמי  ,בדיור הציבוריהדיירי מרבית עבור  .בשוק החופשי
 כדאית אינה ממילארכישת הדירה , )לחודשח "ש 112 עד( ימינימאלדירה 

,  ככמו .ה לא צפויי לרכוש את דירת מרבי ולכ ,מבחינה כלכלית
 צפויההיא הייתה ו הנגזרי משווי הנכס ,תכנית מבוססת על מענקיה

 במרכז המרוכזות ,יטיב דווקא ע הקבוצות החזקות יותרלה ,אפוא
לרכוש הגבלת הזכות  ג . בפריפריהמאשר המחירי גבוהי ש ,האר
מצמצמת את לדיירי הגרי בדירת לפחות חמש שני  הדירה את

,  העולי החדשימקרב ובמיוחד ,מספר הזכאי באופ משמעותי
ורצברגר (ה בעבר נכונות גבוהה ביותר לרכוש את הדירה יתשביניה הי

משקי בית  20,000כמ שוללת החקיקה,  מככתוצאה ).2001, ורש
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 או בגלל מגורירה דיב מחמש שני של פחותמענקי רכישה בגלל שהות 
    ).2005 ,קרי(בדיור מוג 

 שהחוק לא ישיג את מטרותיו ,דאגהמ לא נבעה רק  כמובההתנגדות
 ,מתו חשש זמהו לא תמכו ביעובדי החברות המשכנות .החברתיות

בד מקו העבודה ואתגרו לת ו סיטונאית של דירות ציבוריהמכירש
שתמ במש כל השני , האוצר . שנישע מטרותיו ה הזדהו במש

 , הציבורית השיכוראה בהפרט, ומהשירותי וכד, בהפרטה של מפעלי
רכוש  בזבוז בלתי מוצדק של ,המבוססת על סובסידיה מרחיקת לכת

 עלויות השוטפותמהבהתעל  זאת, ) לא נית היה לממששבעצ (הציבור
במש כל השני יוו ההכנסות משכר דירה ההיות ש, של תחזוקה וניהול

אומד , יתר על כ. מטרות אלה עבורההוצאות השוטפות מאחוז קט רק 
 שנית ,שווי הדיור הציבורי היה מבוסס על ההנחה הדמיוניתלהאוצר 

כ שבכל מקרה ההערכה . למכור את הדירות בשוק החופשי וללא דיירי
עביר שיש לה ,בטענההתנגדה לתחיקה הממשלה רשמית  .הייתה מוגזמת

 . חקיקהידיעל ולא את ההטבות לדיירי הדיור הציבורי במסגרת תקנות
, בזהנימק את התנגדותו  ,למשל, מאיר פרושדאז סג שר השיכו 
ממתינות לקבל דיור ציבורי ה , משפחות נזקקות2000שהחקיקה תקפח 

 שהיו ,חלק מהדיירי הנוכחיי ,ודוע זאת ).2005, קרי( בשכירות
 לפי מצב הנוכחי ה .מאז שנכנסו לדירת התבססו ,נזקקי בשעת
לפנות חוקית  דר איא כי  להתקבל בשיכו הציבורי אינ זכאי

 מהתנאי הנדיבי שנקבעו תאמורי היו ליהנוג אלה  .מדירתאות 
  .בחוק

    והמש ההפרטה האיטיתית החוק ידח) 2
, קבלת החוק ע חדלההתנגדותו של משרד האוצר לתכנית ההפרטה לא 

.  לתקופה של שנתיי ראש הממשלה נתניהו ידי על מיד ומו נדחהששיי
 ממשלת שרו שוב הקפיאה את החוק במסגרת חוק 2001בינואר 

כיו החוק עדיי  .)2004, חננאל (2001ההסדרי שנכלל בתקציב 
 הגיעהזמה להפרטת השיכו הציבורי ולכאורה הי ובהקפאה עמוקה

   .הלסופ
  לא מנע ממשרד השיכו להמשי למכור את הדירותהמצב זאול 

מבצע  .פחות או יותר לפי המתכונת הקודמתבמסגרת שני מבצעי 
 עדיפות נת ,15.7.2000 ל עד 23.2.99הופעל בי הש ,"הבית שלי"
חמש מ ששכרו את דירת לפחות ,דיירי חדשילדיירי בפריפריה ול

 אל 300 יותר מ א לא,זחו א75  ההנחה המרבית במחיר הייתה .שני
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אחוזי  5 וואות הייתה מסובסדת ומוגבלת ללהריבית על ה .ח"ש
 ,"קנה בית"מבצע  הופעל 2000אפריל בהחל  .לתקופה של שלוש שני

  אחוזי4.5ל  וכ ריבית מסובסדת ש,כלל את תנאי החוק המקורייש
 2004שנת ועד סו  23.2.99 מנמכרו הכל בס.  שנה12לתקופה של 

מתו השנתיות המכירות היק  . דירות19,100במסגרת שני המבצעי 
בבעלות נשאר  מהמלאי ש אחוזי5.5 לבי 2.1בי  מלאי הדירות נע

.  כמו לפני כשיעורי המכירות נשארו אפוא באות סדרי גודל  .המדינה
.  המלאי הקיי הול ופוחת, אול בהעדר בנייה חדשה של דיור ציבורי

לאי ממהבלבד אחוזי  2.1 קצת יותר מהצטמצ המלאי לו כבר הי
   .הכולל של דירות

משרד האוצר , בזמ שמשרד השיכו המשי למכור דירות לדיירי
.  את התקנות של החוק המוקפאשוב לשנות  2004בהצעת תקציב ניסה 

מתו מדיניות מפורשת  , של התנאיניכרתהרעה המשמעות הייתה 
.   )2004 ,חננאל ( בשוק הדיורהממשלהאת מעורבות ככל הנית להגביל 

 ידיעלג  משרד האוצר וידי עלאפוא בוצעה , בלי שנית לכ ביטוי רשמי
 מכירת הדירות ידיעלמשרד השיכו מדיניות של חיסול הדיור הציבורי 

  .הקצאת משאבי להשלמת היחידות החסרותואי, לדיירי
 התנגדות למדיניות מצד ההיית שכמעט לא ,בהקשר זה מעניי לציי

ג ש מפלגת העבודה . בדומה למה שהתרחש בבריטניה .חוגי השמאל
מצביעיה העדיפו מפני שכנראה , "הזכות לקנות"לא התנגדה למדיניות 

  על הערCouncil Housingאת המכירה המסובסדת של הדירות לדיירי ה
  .דיור ציבורי כזכות חברתית בסיסיתהאידיאולוגי של 

       דיו וסיכו.  5

    חוק הדיור הציבורי. א

השיכו הציבורי בישראל לא , הבריטילאידיאולוגיה של השמאל בניגוד 
 דהיינו הרצו ,)מסחור אל(decommodification היה מבוסס על רעיו של 

להפו את הדיור לזכות חברתית שקבלתה אינה מותנית בבעלות על 
 ,Harloe (ל דורש ללא מבח זכאות במחיר העלות לכוהניתנתמשאבי 

1988; Kemeny, 1981(. תפיסה זו אינה לגמרי זרה לשיח , יחד ע זאת
 תה במסגרת הקשת המזרחיתהועלהיא הפוליטי בשמאל הישראלי ו

ג רעיו ההפרטה לא היווה , כפי שראינו ).2004, חננאל(כזכות לבעלות 
מאז קו המדינה  .ר שינוי מרחיק לכת במדיניות הדיו או מהפ,חידוש
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 כצורת השכירותפני ממשלות ישראל העדיפו בעלות על הדיור על כל 
הדיור  .נורמטיבית בחברה כולהלנהפכה היא  עד ש,האחזקה המועדפת

 לא מתו תפיסה אידיאולוגית אלא כפיתרו למצוקה הוקהציבורי 
דירות נמכרו , יתר על כ . ההמונית בשנות החמישיההעלייזמנית של 

זמות לחקיקה לא והי, בהתא .י קבלת החוקנלפרב  זמלדיירי כבר 
אלא מתו רצו להקטי   של הדיורrecommodificationנבעו מניסיו של 

ביתרונות של  החלשה ההאוכלוסייאת ולשת ג  ,שוויו ברכושהאת אי
 הנובעי מהפרטת נכסי , וברווחי הו, שבה ה גרי, הדירהבעלות עלה

    .המדינה
 מסוישינוי  מבטאתקבלתו של חוק הדיור הציבורי , א על פי כ

הפרטת  ,בניגוד למצב בשני העשורי הראשוני .בתפיסה הציבורית
נזקקת פתרו דיור לקבוצה חברתית רק כ לא נתפסת השיכו הציבורי

 המנסה לצמצ את הפערי בי ,אלא כחלק ממדיניות חברתית, נחשלתו
הקפאת , מצד שני . ביותרהחלשות והקבוצות  המבוססתההאוכלוסיי

ממסד הפוליטי לא היה מוכ לקבל את ה ש,החוק למעשה מצביעה על כ
    .השינוי בתפיסה

    הדיור הציבוריביקורת על חוק ה. ב

 התקבל החוק .תבעייתי הייתהחוק הדיור הציבורי קבלתו של בדיעבד 
להקפיא ל דבר בסופו ש ליחהצ שה,רצונה של הממשלהבניגוד לבכנסת 
 עד לתארי לא מוויישאת  ולמעשה לדחות,  במסגרת חוק ההסדריאותו
ולהקצות לו  שעל הממשלה ליישמו, חוק ,יפרלמנטארמשטר ב .ידוע

 המטרות הנעלות ביותר ,בכל מקרה . חייב לקבל את תמיכתהתקציבי
  .אינ מועילות א ה אינ מיושמות

זכרו וה שבחלק, בסיסיי פגמיבחוק עצמו היו מספר ג אול 
 הדיור הציבורי ה מרחיקת לכת שלהפרט .בהתנגדות לתחיקהבדיו 
 ה שלאלא ג על יכולת,  להשפיע לא רק על  דיירי השיכוניהעלול

תפקידיה המסורתיי בקליטת העלייה ובאספקת את המדינה למלא 
 ,בהעדר מלאי דירות פנויות .רשת ביטחו לאוכלוסיות החלשות ביותר

מחוסרי , תקשו הגורמי המשכני לפתור בעיות דיור בוערות של עוליי
   . ' וכו,בית

 שיש ,שהועלו מיד ע קבלת החוק הייתה אפוא, הדרישות אחת
אול  . דיור ציבורי חילופילהשתמש בהכנסות ממכירת הדירות לבניית

הדירות   ההכנסות ממכירת, ההנחות המפליגות שהוצעו לקוניבגלל
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הביקוש לדירות בבעלות מ רק אחוז קט ועל כ, יות נמוכותצפויות לה
יתר על  .9ההכנסות מהפרטת הדירותמציבורית עשוי היה להיות ממומ 

אפשר יותר מהכנסות שכמה " הפקיע"משרד האוצר ניסה בהצלחה ל, כ
 הגדלהתרו שנמצא היה יהפ .אלה לטובת הקופה הציבורית הכללית

  שהיקפ,בשוק החופשישכר דירה לו  תקדי במענקי סיוע לתשתחסר
    .ציבוריתהדירות בשכירות ההיו גדול פי שניי וחצי ממספר 

מכני זאת ש כפי ,או כוללתעד היו לא גובשה בישראל מדיניות דיור 
 שתגדיר את תפקידי המדינה ואת מבנה ,"אסטרטגית"מדיניות  ,היו

 ,בי היתר, לקבועמדיניות מסוג זה חייבת  .שוק הדיור אליו שואפי
לגבי ההפרטה של   בעלות מול שכירותתפקיד הרצוי שלה לגבי מטרות

, עניי – תורודלגבי הזכויות של קבוצות נחשלות ומו, דיור ציבורי
במש כל שהופעלה למעשה  ,הדיורמדיניות  .וכדומהחרדי , טיומיע
כגו המחסור , הוק של בעיות אקוטיות דאהתמקדה בפתרו  ,השני

 מחבר ההעלייגל קליטת , חוק הגנת הדייר, דיור אחרי קו המדינהב
 לפתור א אחת הייתה ה השיכו הציבורי לא עשויהפרטת .'וכיוב, העמי

 לפגוע העלולהייתה אבל  ,מהבעיות האקוטיות של שוק הדיור בישראל
 החלשות המדינה להתמודד ע בעיות הדיור של שכבותביכולתה של 
  .  ביותר בחברה

  
  
  

                                                 
 שנמכרו בשנות השמוני ,גורל של דירות עמיגור את  להזכיריש מקו, בהקשר זה  9 

תרומות של אמריקאי למכירה זו אפשרה קבלת פטור ממס הכנסה  .לסוכנות היהודית
 הדירות עברו ,מבחינה פורמאלית .ראלהיהדות האמריקאית לטובת הדיור ביש

נוהלו לפי המדיניות הממשלתית לגבי כל הפרמטרי ה אבל  לבעלות של הסוכנות
, כאשר הותחל מבצע ההפרטה בסו שנות השמוני .המרכזיי של השיכו הציבורי

א כי קנתה , הסוכנות דרשה פיצוי על כ שנדרשה למכור את הדירות במחיר סמלי
 )לבנות(הפיצוי אמור היה לאפשר לה לרכוש  .בשוויי המלא מעמידראות בזמנו 

שהעלות מפני , ההסכ א פע לא נחת .חלופיות לדיירי נזקקי חדשי דירות
  . האוצרידי על מדי ההמעשית נתפסה כגבוה
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