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 61 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

לוי אבקסיס ועניינו בחינת יישום חוק זכויות הדייר ,מסמך זה נכתב לבקשתה של חברת הכנסת אורלי

לחוק מספר . בדגש על שיפוץ דירות המיועדות לאכלוס חוזר של דיירים, 6881,ח"התשנ, בדיור הציבורי

במסמך נבחנו . מתן מענה לפניות הדייריםנדבכים ובהם חובת גילוי נאות בעת השכרת הדירות וחובת 

ואמצעי הפיקוח של משרד הבינוי והשיכון על  םמידת יישומ, נהלי חברות השיכון השונות בתחום זה

 .פעילות החברות

 :הממצאים הבאים, בין היתר, המסמך עוליםן מ

 ם מצא ליקויי 2111דוח מבקר המדינה לשנת . קיימים ליקויים ביישום חלק מהוראות החוק

בפעילות משרד הבינוי והשיכון בכל הנוגע למתן מענה בזמן לפניית החברות בבקשה לקבל תקציב 

לא אושר תקציב השיפוץ בפרק , ממקרי הטיפול של המשרד בפניות חברת עמידר 01%,ב. לשיפוץ

 : הזמן שנקבע

 רקי הזמן שהן הן אינן עומדות בפ, כך למשל. נמצאו ליקויים בפעילות חברות עמידר וחלמיש, כמו כן

מבדיקת המבקר את פעילות חברת עמידר . הקציבו בנהליהן לטובת השיפוץ לקראת אכלוס חוזר

הכנתן . רק שלוש דירות הוכנו למגורים בפרק הזמן שקבעה החברה, דירות שנבדקו 04עלה כי מתוך 

 מעבר לפרק הזמן המקסימלי שקבעה, מהדירות ארכה למעלה מארבעה חודשים 16%,של יותר מ

 :עמידר בנהליה

 איתור : בתגובה לביקורת טענה חברת עמידר כי התהליך מושפע משלושה גורמים חיצוניים לה

בהקשר זה יצוין כי לטענתה . י גורם מוסמך ותקציב זמין"אישור העובדות ע, המועמד לאכלוס

 : המשרד מעביר אליה את שמות המועמדים אחת לשבוע בלבד

 שרד הבינוי והשיכון עמלה עבור הדירה בין אם היא מאוכלסת חברות השיכון ממשיכות לקבל ממ

החברה אינה מקבלת מהמשרד עמלה , במקביל. למעט המקרים בהם יש בה פולשים, ובין אם לא

מצב זה יוצר שתי . מוגדלת אם היא נדרשה לבצע תיקונים בעלויות גבוהות מהעמלה המשולמת

 : בעיות מרכזיות

o באופן  תהיה גבוההראת אכלוס חוזר או תחזוקת הדירה ייתכן מצב ובו עלות שיפוץ לק

וכתוצאה מכך לא יהיה לה אינטרס לבצע את , משמעותי מהסכומים אותם מקבלת החברה

  :הן עלולות לגרום לה להפסדים, שכן, עבודות התחזוקה במלואן

o מניע כלכלי מרכזי של החברות הוא למנוע כניסת פולשים לדירה ולא להכניס אליה זכאים. 

 אין למשרד פיקוח , נכון להיום .אמצעי הפיקוח של המשרד על פעילות החברות הוא חלקי בלבד

, אלא, שיטתי על פעילות החברות במטרה לראות כי הן עומדות בלוחות הזמנים שהן קבעו בנהלים

הוא אינו בודק האם הדירות מאוכלסות בזכאים או , כמו כן. הללופיקוח אקראי על פרקי הזמן 

 :מסתמך על דיווחי החברות, אלא, פולשים

 למשרד מספר אמצעי פיקוח על פעילות החברות המשכנות ובהם מעקב , בכל הנוגע לתחזוקת דירות

של החברות והפעלת ' בדירות שבניהולן ביקורים תקופתיים מטעם החברות) ביקורי המעגלאחר 

לחברות יש , כמו כן. יפוץחברה הנדסית חיצונית הבודקת את המפרטים שהגישו החברות לביצוע הש

 .על בדיקת תלונות המשתכנים על פעילות החברה, בין היתר, מבקר פנימי האמון
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  מצא ליקויים בפעילות המשרד בפיקוח על ביקורי המעגל של  2118דוח מבקר המדינה לשנת

ו ציין המבקר כי המפרט של חלק מהחברות היה מצומצם ביותר וכי חלקן לא טיפל, כמו כן. החברות

 .בליקויים שהובאו לידיעתן

  עלות שיפוץ ממוצעת לאכלוס חוזר  2166-2110מנתוני המשרד והחברות המאכלסות עולה כי בשנים

עלות ממוצעת של תחזוקת דירות . 2166בשנת ₪ אלף  26,לקרוב ל 2110בשנת ₪ אלף  61,עלתה מ

בתקופה האחרונה , שונים לדברי גורמי מקצוע. 2166בשנת ₪  2,611,ל 2110בשנת ₪  6,811,לתה מע

מדי , יחד עם זאת, עבודותמשמעותי בכמות התקציבים שהמשרד מפנה לטובת ביצוע חל שיפור 

 .לשם השלמת העבודות ממקורות פרטיים ןפעם הן נאלצות לגייס תקציבים ממקורותיה

 רקע

אחת . ארצהעם תום מלחמת העצמאות נדרשה מדינת ישראל לספק פתרונות דיור להמוני העולים שבאו 

עיקר . בהיקף גדול' דיור ציבורי)מהדרכים שבהן המדינה נתנה מענה היתה באמצעות בנייה ציבורית 

ולאורך השנים חלה ירידה מתמשכת במצב  21,של המאה ה 11,וה 41,הבנייה נעשתה במהלך שנות ה

 . פגעי מזג אוויר ועוד, הדירות שנפגעו מבלאי טבעי

המיועדות בעיקר , דירות להשכרה בבעלות המדינה במחיר מוזלדיור ציבורי פירושו מאגר של 

   1.לאוכלוסייה המתקשה לעמוד בנטל הכלכלי הכרוך בקניית דירה או בשכירות בשוק החופשי

אכלוס הדירות נעשה באמצעות חברות המנהלות את השכירות בדיור הציבורי בעבור המשרד ולפי 

עירוניות ,חברות ממשלתיות 6,רות בפריסה ארצית ושתי חב .חברות 1בישראל פועלות . הנחיותיו

  2.בבעלות המדינה והעיר בה הן פועלות

 –ח "התשנ, נחקק חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, נסקי'כ לשעבר תמר גוז"ביוזמת ח, 6881בשנת 

של חוק זה מסדיר את חובות החברות לדיור ציבורי כלפי הזכאים וזכויות שונות '. החוק: להלן) 6881

 :בין הנושאים המוסדרים בחוק יש לציין. דיירים אלו

 לפני החתימה על החוזה החברה מחויבת לאפשר לשוכר . בעת השכרת הדירות חובת גילוי נאות

יום ממועד החתימה  11,על החברה לתקנו לא יאוחר מ 3,לבדוק את הדירה ובמידה והתגלה בה ליקוי

בעת החתימה על חוזה השכירות החברה , כמו כן. על חוזה השכירות או מועד תחילת השכירות

 :מחויבת לתת בידי השוכר מידע בכתב בדבר חובותיו וזכויותיו לפי החוזה

 החברה מחויבת לענות לכל פניה של שוכר . חובת מתן תשובה לפניית הדייר ותיקון הליקויים בדירה

ימים  11,קוי לא יאוחר מולהתחיל בביצוע תיקון הלי, יום מקבלת הפניה 01דירה ציבורית בתוך 

 :ולהשלימו תוך זמן סביר, מיום שנודע לה על הצורך בתיקון

 החלת עלויות תיקון הליקויים בדיור הציבורי על אוצר המדינה. 

ץ בבקשה לחייב את המדינה להתקין תקנות מתוקף החוק האמור שבהן "הוגשה עתירה לבג 2111במרץ 

בעקבות  4.רות המשכנות בבואן לתקן את הליקויים בדירותפיו יפעלו החב,ייקבע מפרט התיקונים שעל

                                                 

 .2166ביוני  20: תאריך כניסה, משרד הבינוי והשיכוןאתר  1
 .באזור חיפה" שקמונה"ובאזור ירושלים  "פרזות", יפו–אביב,באזור תל "חלמיש", תקווה,באזור פתח ד"חל 2
מפרט זה נקבע בתקנות זכויות הדייר בדיור . ידי השר,רשימת ליקויים המחייבים תיקון נמצאים במפרט שנקבע על 3

 .2111 –א "התשס, הציבורי
 .ר שהמדינה הבטיחה כי התקנות יותקנוהעתירה נמחקה לאח, 2101.11ץ "בג 4

http://www.moch.gov.il/Glossary/Pages/Glossary.aspx
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להלן ) 2111 –א "תשס, הותקנו בהמשך אותה השנה תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, העתירה

צנרת : בדגש על התשתית הבסיסית כגון, 'המפרט)שבהן מפורטת התכולה הבסיסית בדירה ' התקנות

. כלים סניטריים כגון אסלות ועוד, ריצוף, בתקן הרשמימערכת חשמל דירתית העומדת , לאספקת מים

עוד נקבע בתקנות כי היעדר פרט מפרטיו של המפרט שנקבע בתקנות או פגם בדירה שמקורו בבלאי 

יום  11,ולא יאוחר מ, ועל החברה המשכנת להתחיל בביצוע התיקון בדחיפות המתחייבת, ייחשב לליקוי

 5.לימו תוך פרק זמן סבירמהרגע שנודע לה על דבר הליקוי ולהש

מטרת מסמך זה היא לבחון את יישום  החוק והתקנות ואת אמצעי הפיקוח של הרשויות על יישומם 

יודגש כי במסגרת המסמך ייבדק המצב בקרב אוכלוסיות . שיפוץ דירות לקראת אכלוסבדגש על 

, ולא עולים חדשים, שיכוןידי משרד הבינוי וה,אזרחים ישראלים המטופלים על, כלומר, בלבד" ותיקות"

 . ידי המשרד לקליטת העליה,שפתרונות דיור ציבורי עבורם מסופקים על

 יישום חוק זכויות הדייר .2

, מלבד קביעת המפרט לדירה. משרד הבינוי והשיכון הוא הגוף המרכזי האמון על יישום החוק והתקנות

במטרה ' עירוניות,ממשלתיותהן המשכנות והן ה)תפקידו של המשרד כולל גם פיקוח על החברות 

שני אגפים אמונים על הדיור . ואת נהלי המשרד, בתקנות, להבטיח את יישום ההוראות הקבועות בחוק

אגף האכלוס אחראי על מציאת פתרונות דיור לאוכלוסייה . אגף אכלוס ואגף נכסים ודיור ,הציבורי 

ניהול , ירות ממלאי השיכון הציבוריאחראי האגף להקצאה של ד, בכל הנוגע לדיור הציבורי. בישראל

אגף נכסים ודיור אחראי על ניהול הנכסים שבאחריותו  6.הרשמה וקביעת זכאות של פונים ועוד

במסגרת זו הוא מגבש תכניות בשיתוף עם החברות לטיפול בתחזוקת . ובאחריות החברות המאכלסות

 7.הנכסים ועוסק בטיפול בנכסים אלה

ציינה כי המשרד העביר לחברות המאכלסות נוהל בו , גף בכיר נכסים ודיורמנהלת א, שרה צימרמן' גב

לוחות זמנים לביצוע עבודות , מפורטים כל הכללים הנוגעים לתחזוקת הדירות והרכוש המשותף

נדרשות החברות , בהתאם לנוהל זה וההוראות הקבועות בחוק ובתקנות 8.ועדות חריגים ועוד, התחזוקה

 .לפעול לתיקון ליקויים בדירות המיועדות לאכלוס ולתחזק דירות מאוכלסות ,להתקין נהלים משלהן

 תיקון ליקויים בדירות המיועדות לאכלוס .0

בפרק הזמן שבין פינוי דירה לבין אכלוסה מחדש נדרשות החברות לשפץ אותה ולהכינה לקראת קליטת 

  9:ות הנדרשותבהתאם לפעול, את פרק הזמן הזה ניתן לחלק לשלושה שלבים. זכאים חדשים

  כאשר מתפנה . למשרד לקבל תקציב לביצוע העבודותפרק הזמן ממועד הפינוי ועד להגשת בקשה

 : שולחת החברה איש מקצוע מטעמה שמעריך את עלות התיקונים הנדרשים, דירה

 המשרד קבע כי . קבלת אישור כספי לביצוע העבודותפרק הזמן מהגשת הבקשה למשרד ועד ל

ראו )מצריך פניה למשרד בבקשה לקבל אישור לביצוע העבודות ₪  24,111,הה משיפוץ שעלותו גבו

                                                 

 .2111 –א "התשס, לתקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי 0,ו 2סעיפים  5
 .2162בפברואר  4:: תאריך כניסה, אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, "תחומי אחריות –אכלוס " 6
 .שם, "תחומי אחריות –נכסים ודיור " 7
 .2162בינואר  1, מכתב, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת אגף בכיר לנכסים ודיור, שרה צימרמן 8
 .218-211' עמ, 2110ושנת הכספים  2111לשנת ' ב 48חלוקה זו נלקחה בחלקה מדוח מבקר המדינה  9

http://moch.gov.il/Departments/Pages/ichlus.aspx
http://moch.gov.il/Departments/Pages/nechasim_vediyur.aspx
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במידה ועלות התיקון נמוכה מהרף שקבע . ידי גוף חיצוני למשרד,ובחינה של הצעת המחיר על' להלן

 :רשאית החברה להתחיל בתיקון ללא אישור המשרד, המשרד

 את פרק זמן לביצוע עבודות השיפוץ  כל חברה קובעת בנהליה. פרק הזמן לביצוע עבודות השיפוץ

ב זה ושני השלבים יוזכר כי לחברות אין חופש מוחלט בקביעת פרקי הזמן לביצוע של. השונות

 01לפיהם מענה לפנייה של דייר יש לתת תוך , לתקנות 0,ו 2על נהליהן להתאים לסעיפים  :הקודמים

 .גע שנודע לחברה על הליקוייום מהר 11,יום ולהתחיל בתיקון הליקוי בדירה לא יאוחר מ

, מנהלת תחום פיקוח על החברות המאכלסות במשרד הבינוי והשיכון, לדברי גברת אירית פרידלנדר

באזורי  10.ובפריפריה' בעיקר מרכז הארץ ורצועת החוף)קיים הבדל בפעילות החברות באזורי ביקוש 

, 'התאם למפרט הקבוע בתקנותב)החברה שולחת מפקח שמכין מפרט של התיקונים הדרושים , הביקוש

היא מתחילה בביצוע התיקונים במטרה להכשיר את הבית במהירות ' ראו להלן)ובהתאם לעלות 

באזורי  11.זאת לאור הסיכוי הגבוה כי הבית יאוכלס בפרק זמן קצר יחסית. האפשרית לקליטת הזכאי

לאחר בדיקת המפקח נעשית , במרבית המקרים, יש פחות ביקוש לדירות ולכן, לעומת זאת, הפריפריה

 . בדיקה האם יש ביקוש לבית ומתבצע שיפוץ רק במקרים אלו

פרידלנדר כי לחברות יש אינטרס להשלים את השיפוץ ולהכניס דיירים במהירות ' עוד ציינה גב

לפי :  של פלישה לדירות שהתפנו, המתקיימת בעיקר בפריפריה, זאת כיוון שישנה תופעה. האפשרית

, יתרה מזאת. הן אינן מקבלות תשלום עבור דירה המאוכלסת בפולשים, משרד לחברותההסכם בין ה

  12.אחרי זמן מה מתחיל המשרד לקנוס את החברה, במידה והחברה אינה מפנה את הפולשים

המשרד משלם , במסגרת הסכם המסדיר את התשלום של המדינה עבור שיפוץ הדירות, יחד עם זאת

כל עוד אין פולשים , כך 13.והלות ולא לפי הפעילות המתבצעת בדירהעמלות לפי מספר הדירות המנ

בין אם היא מאוכלסת ובין , עבור הדירה עמלהממשיכה לקבל ממשרד הבינוי והשיכון  החברה, בדירה

החברה אינה מקבלת מהמשרד עמלה מוגדלת אם , במקביל 14.לשנה₪  2,811,גובה העמלה הוא כ, אם לא

כאשר התמחור הכללי מתבסס על , בעלויות גבוהות מהעמלה המשולמתהיא נדרשה לבצע תיקונים 

 :מצב זה עלול ליצור שתי בעיות מרכזיות. תחשיבים הלוקחים בחשבון מאפיינים אלה

 באופן  תהיה גבוההייתכן מצב ובו עלות שיפוץ לקראת אכלוס חוזר או תחזוקת הדירה , האחת

מכך לא יהיה לה אינטרס לבצע את עבודות וכתוצאה , משמעותי מהסכומים אותם מקבלת החברה

  :'ראו להלן בפרק הנתונים) הן עלולות לגרום לה להפסדים, שכן, התחזוקה במלואן

 מניע כלכלי מרכזי של החברות הוא למנוע כניסת פולשים לדירה ולא להכניס אליה  ,השנייה

 .זכאים

 

 

                                                 

2166-התמורות בדיור הציבורי בישראל ", מרכז המחקר והמידע של הכנסת: למידע נוסף על הביקוש לדיור ציבורי ראו 10
 .2162בפברואר  61: תאריך כניסה. 8-61' עמ 2פרק , איתי פידלמן: כתיבה, "6881

. 2162בפברואר  61, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת תחום פיקוח על החברות המאכלסות, אירית פרידלנדר 11
בנוהל לטיפול בתחזוקה בדיור הציבורי של משרד " קביעת המועד לתחילת השיפוצים" 0.0סוגיה זו גם מוסדרת בסעיף 

 .הבינוי והשיכון
 .שם 12
 .2162במרץ  68, מכתב, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת תחום פיקוח על החברות המאכלסות, פרידלנדראירית  13
 . 2162בפברואר  21, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת תחום פיקוח על החברות המאכלסות, אירית פרידלנדר 14
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 מרכז המחקר והמידע

 :כלוסהנוגעים לשיפוץ דירות המיועדות לאלהלן נהלי החברות השונות 

 עמידר .0.2

שיפוץ לקראת , בין היתר, מסדיר את סל עבודות התחזוקה לשיפוץ דירות 06111להוראה מספר  6נספח 

בסל העבודות נקבעו מגוון העבודות הפוטנציאליות אותן יש לבצע טרם כניסת הדייר . אכלוס מחדש

להוראה  2נספח . ועודחלונות , תיקון אריחים, תיקוני מערכת חשמל, ובהן תיקוני צנרת, החדש לדירה

 15.מסדיר את זמני התקן לעבודות תחזוקה בדירות בטיפול עמידר

 התיקון למשרד תפרק הזמן ממועד הפינוי ועד להגשת בקש .0.2.2

 26,446,שעלותו עד לשיפוץ : פי נהלי החברה את פרק הזמן האמור ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות,על

מרגע פינוי הדירה תעודכן המערכת , האמור ה על הסכוםבשיפוץ שאינו עול. ושיפוץ מעל סכום זה, ₪

נשלח מפקח מטעם החברה שבודק את הדירה ומחליט על היקף , לאחר מכן. בנושא תוך יום עבודה אחד

מגיע , במידת הצורך .ימים 0פרק הזמן בו נדרש המפקח להשלים את עבודתו הוא עד . ועלות השיפוצים

ימי עבודה ולבסוף נדרשת בדיקה  0דבר הלוקח עוד , דירהגם חשמלאי לבדוק את מערכת החשמל ב

. ימי עבודה 21, הכל,סך 16.ימי עבודה 1פעולה המצריכה עוד , נדסה מטעם החברהחטיבת הואישור של 

טיפול ואישור של אגף הן את הפעולות האמורות והן פרק הזמן כולל ₪  26,446,בשיפוץ בעלות של מעל ל

  .ימי עבודה 28הכל ,סך, כלומר, ימים 0ולה שמצריכה עוד פע, הנדסה לפני שליחת המפרט

 2111לשנת ' ב48ידי משרד מבקר המדינה ופורסמה בדוח מבקר המדינה ,יצוין כי בביקורת שנערכה על

הוגשו אומדנים בתוך שלושה שבועות עד  בשליש מהמקריםעלה כי  2110ולחשבונות שנת הכספים 

  17.ד שלושה חודשים או יותרבתוך חודש ע –ובתיקים אחרים , חודש

 כספי לביצוע העבודותפרק הזמן מהגשת הבקשה למשרד ועד למתן אישור  .0.2.0

. מתבצע הליך אישור תקציב השיפוצים, לאחר שמפקח מטעם החברה משלים את עלות מפרט התיקונים

 בנהליה היא קבעה. ידי החברה,מתבצע אישור תקציב על₪  24,111,במידה והעלות נמוכה מ, כאמור

ונדרש , ₪ 24,111,במידה והעלות מוערכת ביותר מ. יום לאישור התקציב לשיפוץ 66,ל 0פרק זמן של בין 

בנהלי החברה צוין כי בלוח . יום 06הליך זה יארך עד כי קבעה החברה בנהליה  ,אישור של המשרד

 .ימי עבודה של משרד הבינוי והשיכון :נלקחו בחשבון גם , זמנים הזהה

, פי הוראות המשרד,כי  על, מנהל אגף הנדסה ואמרכלות בחברה, מר יוסי אבוטבול בהקשר זה ציין

במפרט שעלותו . ימים 0חייב לקבל אישור בקר הנדסי מטעם המשרד תוך ₪ אלף  61מפרט בעלות של עד 

ישנם מקרים בהם נציגי עמידר מגישים ערעור על קביעת , לטענתו 18.יום 66עד , ₪אלף  61,גבוהה מ

מדי פעם הבקר אינו עומד בזמנים שהוקצו לשם , יתרה מזאת. ר שמעכב עוד יותר את ההליךדב, הבקר

 19.ביצוע הפעולות דבר שמעכב עוד יותר את הליך האכלוס החוזר של הדירות

                                                 

 .'נספח אלמידע נוסף ראה  15
 6, מכתב. במרבית המקרים כן יש צורך בבדיקה של חשמלאי, וסי אבוטבול מנהל אגף הנדסה ואמרכלות בחברהלדברי י 16

 .2162באפריל 
 .2162בפברואר  21: תאריך כניסה. 211' עמ, "2110ולחשבונות שנת הכספים  2111לשנת ' ב48וח מבקר המדינה ד" 17
 .2162באפריל  6, מכתב, עמידר, מנהל אגף הנדסה ואמרכלות, יוסי אבוטבול 18
 .של חברת עמידר 06111בהוראה , "זמני תקן לעבודות תחזוקה", 2לנספח מספר  4הערה מספר . שם 19
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 2111לשנת ' ב48ידי משרד מבקר המדינה ופורסמה בדוח מבקר המדינה ,בביקורת שנערכה על

אישר ) 61%)מהן  21רק , בקשות ששלחה עמידר למשרד 60,מ עלה כי 2110ולחשבונות שנת הכספים 

שבועות  6שלב זה בין בנמשך ) 44%)בקשות  :2,ב הטיפול ,עמידר שחישבההמשרד בפרק הזמן 

 20.חודשים 4פרק הזמן שלקח למשרד לטפל היה עד ) 02%)תשע בקשות בלחודשיים ו

 פרק הזמן לביצוע עבודות התיקון .0.2.6

פרק הזמן . מבצע קבלן מטעם החברה את עבודות השיפוץ בדירה, שיםבסיום קבלת האישורים הנדר

בעלות  ימים במידה ונדרשים תיקונים קלים 0בין שנקבע בנהלי החברה לביצוע עבודות השיפוץ נע 

,בעלות של מעל ליום במידה ויש צורך בביצוע עבודות נרחבות  11,עד לשקל  6,011שאינה עולה על 

ימי עבודה במקרים בהם יש להתאים  0ביקש מר אבוטבול להוסיף עוד לפרק הזמן הזה . ₪ 41,111

 .הם דורשים התאמה למידות הדירה, שכן, תריסים או לבנות ארון מטבח, חלונות

ימי  :1,ל 8סך ההליך מפינוי הדירה ועד לסיום העבודות ומתן האפשרות לזכאי להיכנס לדירה נע בין 

 . עבודה

דירות של עמידר  04,ב רק הזמן מפינוי הדירה ועד לאכלוסה מחדשפמשרד מבקר המדינה אף בדק את 

הכנתן של יותר . בתוך חודשיים, מצא כי שלוש דירות בלבד הוכנו למגורים בפרק הזמן שקבעה החברהו

 21.מהדירות ארכה יותר מארבעה חודשים ובחלק מהמקרים אף יותר משנה 16%,מ

מור מושפע משלושה גורמים חיצוניים שאינם בתשובה לטענת המבקר טענה החברה כי התהליך הא

עוד ציינה החברה . י גורם מוסמך ותקציב זמין"אישור העובדות ע, איתור המועמד לאכלוס: באחריותה

יום ממועד החתימה על חוזה  06,על החברה לתקן ליקויים לא יאוחר מ, ''6) 2סעיף )כי בהתאם לחוק 

ולא בטרם אותר מועמד , לפי המוקדם מביניהם, שכירות עם המועמד או ממועד תחילת השכירות

באזורי הפריפריה יש פחות ביקוש לדירות , פרידלנדר' ידי גב,כפי שצוין לעיל על, כאמור 22.רלוונטי לנכס

מכפי שיש במרכז ולכן באזורים אלו ייתכן ועובר זמן רב ביותר ממועד ההודעה על פינוי הדירה ועד 

 .לכניסת הדייר החדש

 ם נוספים המעכבים אכלוס בדירות עמידרגורמי 0.2.4

. ישנם גורמים נוספים המעכבים את האכלוס מחדשכי , מר אבוטבול אמר, וריםנוסף על העיכובים האמ

ואילו המשרד לקליטת עלייה מעביר  משרד הבינוי והשיכון מעביר את רשימת המועמדים  אחת לשבוע

שבוע הוא נדרש להגיע תוך  ה ומאותר מועמדבמיד, לאחר מכן .את רשימת המועמדים רק אחת לחודש

מפינוי הדירה ועד , הנחשבים מבוקשים יותר יםבאזור, בפועל. שבוע להחליטלבדיקה וניתן לו עוד 

במקומות פחות מבוקשים כגון קומות עליונות בבניינים . יום 21להסכמת המועמד עוברים כשבועיים עד 

בהקשר זה יצוין כי זכאים המסרבים לשתי  23.ך שנההמתנה להסכמת מועמד עלולה לארו, ללא מעלית

 24.לא יהיו זכאים להצעות נוספות עד תום תקופת זכאותם העומדת על שנתיים, הצעות לדירות תקניות

 

                                                 

 .2162בפברואר  21: תאריך כניסה. 211' עמ, "2110ולחשבונות שנת הכספים  2111לשנת ' ב48דוח מבקר המדינה " 20
 .218' עמ. שם 21
 .שם 22
 .2162באפריל  6, מכתב, עמידר, מנהל אגף הנדסה ואמרכלות, יוסי אבוטבול 23
ביולי  64: תאריך כניסה, וןאתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכ, "שלבים בקבלת דירה בשכירות בשיכון הציבורי" 24

2162. 
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 עמיגור .0.0

 60-60ובהם נוהל , לחברת עמיגור מספר נהלים העוסקים בתיקון ליקויים בדירות הדיור הציבורי

נוהל זה מבוסס על ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות . כלוס חוזרהמסדיר שיפוץ דירות המיועדות לא

 . ועל הנחיות המשרד

 פרק הזמן ממועד הפינוי ועד להגשת בקשה התיקון למשרד .0.0.2

עם התפנות דירה בדיור הציבורי נדרש מנהל העבודה לבחון את הנכס ולשלוח הזמנת עבודה אל אחראי 

עוד נקבע כי במידה וטרם נמצא  .מיום הפקתה ימים 6תוך את ההזמנה יש לאשר . האכלוס בחברה

החלפת : יש לבצע עבודות בכדי למנוע פלישה אל הדירה כגון, מועמד לאכלוס ולא הוחל בשיפוץ הדירה

 . ב"התקנת פלדלת וכיו, המנעול

,פתח, יצוין כי חברת עמיגור אינה משפצת את הדירה כל עוד אין מועמד להיכנס אליה למעט באשדוד

בהם ניתן להתחיל בשיפוץ לפני שנקבע , 'אלו ישובים שהביקוש לדירות בהם גבוה)ליה תקווה והרצ

בשאר . פי ידיעתו הדירה תאוכלס בגמר השיפוץ,מועמד סופי וזאת בתנאי שמנהל הסניף מאשר כי על

יצוין כי החלטה זו . הישובים השיפוץ יערך רק לאחר שהמועמד הביע את הסכמתו לאכלס את הדירה

יום  11יוזכר כי התקנות קובעות כי יש לבצע את השיפוץ עד  25.ר הוראת המשרד בנושאנקבעה לאח

 . המוקדם מביניהם, ממועד החתימה על החוזה או ממועד תחילת השכירות

,לא נמצאה בנוהלי עמיגור התייחסות לפרק הזמן בו נדרש המשרד לאשר ביצוע עבודות שעלותן יותר מ

ה כי הם פועלים לזרז את האישור ובכל מקרה אין זה מסמכותם לקבוע בנושא זה ציינה החבר. ₪ 24,111

 26.לוחות זמנים למשרד

 פרק הזמן לביצוע עבודות התיקון .0.0.0

פרק הזמן המקסימאלי העומד לרשות הקבלן לבצע את העבודות עומד על לנוהל קובע כי  1.4סעיף 

, כל הליכי בדיקת העבודה יסתיימו, ידי הקבלן,ימים ממועד ביצוע העבודות על 26ובתוך , חודש

ביצוע עבודה נוספת בגין ליקויים נוספים המתגלים במהלך השיפוץ , כמו כן. אישורה והעברת החשבונות

 . חודשים מתאריך האכלוס 1יש לבצע עד ' ליקויים סמויים)שלא ניתן היה להבחין בהם לפני כן 

במערכת המים שלא נכללו במסגרת עוד נקבע כי אם תוך שלושה חודשים מיום האכלוס יתגלו תקלות 

לאחר מכן יבוצעו התיקונים בהתאם  27.מתקציב שיפוץ לאכלוס חוזר ןיש לבצע, התיקונים שבוצעו

 . לקריטריונים הנוגעים לתחזוקת דירות

כי למעט , ל חברת עמיגור"מנכ, אמר מר יובל פרנקל, בנושא זה ובהתייחסות לפרקי הזמן האמורים

 28'.ראו להלן לגבי פיקוח המשרד בנושא)מדת בנהלים מקרים חריגים החברה עו

 

 

                                                 

 .2166במרץ  68, מכתב, עמיגור, ל"מנכ, יובל פרנקל 25
 .שם 26
 .רדיאטורים ומצננים, צנרת קולחין ודולחין, דוד שמש: הפריטים כוללים 27
 .2166במרץ  68, מכתב, עמיגור, ל"מנכ, יובל פרנקל 28
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 עירוניות ,החברות הממשלתיות .0.6

, חלמיש: פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת לשלוש חברות משכנות, נוסף על החברות המשכנות

 . שקמונה וחלד בכדי לקבל מידע על פעילותן בשיפוץ דירות לקראת אכלוס חוזר

בין , מבדיקתו עלה. ידי מבקר המדינה,יצוין כי היא נבחנה בעבר על ,באשר לפעילותה של חברת חלמיש

וחלק מהמקרים אף , מאומדני עלות השיפוץ לאחר פינוי הדירה ארכה עד חודש 61%כי הכנת , היתר

חודשים ובמקרה  1בממוצע הוא ארך , בכל הנוגע לפרק הזמן שבו מתבצע השיפוץ. חודשים 0נמשכו עד 

 29.דשיםחו 22אחד הוא אף נמשך 

בעת השכרת הדירות כל פונה שמבקש רשאי , מנהלת פניות הציבור בחברת חלמיש, ורדה דור' לדברי גב

, ביקור בדירה של איש מקצוע מתקיים תוך יומיים מפינויה, כיום. לעיין בנוהלי משרד הבינוי והשיכון

העבודות מתקבל לאחר  ואישור לביצוע' הדבר תלוי במצב הנכס)ימים  1הכנת אומדן אורכת לכל היותר 

ימים במידה והסכום גבוה יותר ומצריך אישור של  01ועד , ₪ 24,111,ימים במידה והעלות נמוכה מ 61

סך  30.ביצוע העבודות בפועל משתנה בהתאם למצב הדירה ונע בין שבועיים לשלושה חודשים. המשרד

ועד למעלה מארבעה וחצי  נע בין קצת יותר מחודש, פרק הזמן מפינוי הדירה ועד לאכלוסה מחדש

 . תלוי בהיקף השיפוצים ובפרק הזמן שלוקח למשרד לאשר את ביצוע העבודות, חודשים

הזכאי המועמד מבקר בדירה טרם שיפוצה ואכלוסה ולאחר , ל חברת שקמונה"מנכ, לדברי מר אילן מנור

סיומן מקבל את הדירה עוברת שיפוץ בהתאם למפרט שנקבע בתקנות ועם , קבלת הסכמתו של המועמד

שיפוץ של דירה לאכלוס חוזר אורך בין חודש לחודשיים וזאת בשל האבחנה בין דירות . המפתחות לדירה

ידי החברה ללא צורך באישור ממשרד הבינוי והשיכון לבין דירות שעלות השיפוץ בהן ,המשופצות על

  31.ולכן יש צורך באישור המשרד₪  24,111עולה על 

אה את הדירה לפני השיפוצים והחתימה על החוזה ומקבל הסבר ועדכון על הזכאי רו, בחברת חלד

, ד שלמה לינצר"לדברי עו. בסיום השיפוצים חותם הדייר שקיבל דירה ראויה. השיפוצים הצפויים בדירה

32.חברת חלד מיישמת את נוהל המשרד לאכלוס חוזר, ל החברה"מנכ
 

 אמצעי הפיקוח של המשרד  .6

פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת אל משרד הבינוי והשיכון בכדי , םעל רקע הממצאים האמורי

מבדיקה זו עולה כי הפיקוח של המשרד על . לבחון את אמצעי הפיקוח של המשרד על פעילות החברות

מימוש , המשרד מבצע מעקב אחר פעילות החברות המאכלסות, מחד .החברות הוא חלקי בלבד

החשבונות החודשיים באמצעות  –כללי והנחיות המשרד , ל נהליהתקציבים שהועברו להן ועמידתם בכ

  33.לתשלום המועברים למשרד  המחולקים על פי נושאי הפעילות השונים

                                                 

 .2162במרץ  68: תאריך כניסה, 210-201' עמ, 2110ולחשבונות שנת הכספים  2111לשנת ' ב48דוח שנתי  29
 .2166בדצמבר  21, מכתב, חלמיש, מנהלת פניות ציבור, ורדה דור 30
 .2162בפברואר  66, מכתב, שקמונה, ל"מנכ, ראילן מנו 31
 .2162בינואר  2, מכתב, חלד, ל"מנכ, שלמה לינצר 32
י יד,לבדיקת ספרי החשבונות של החברות נעשות ע .אינו מבצע בדיקה בתוך ספרי החשבונות של החברהנכסים ודיור אגף  33
לרשות החברות ת מועברים אחת לרבעון הדוחו, לאחר הבדיקה .רשות החברות ידי,לחיצוני שמונה ע אה חשבוןרו

רשות החברות רשאית להעיר הערות על הדוח ולאחר מכן נדרש הדירקטוריון לאשר את . ולדירקטוריון החברה הציבורית
נשלח הדוח המאושר חזרה לרשות החברות ולבעלי המניות של החברה הציבורית , מתן האישורלאחר א. הדוח החשבונאי

 .2162במרץ  66, מכתב, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת תחום פיקוח על החברות המאכלסות, נדראירית פרידל. לידיעתם

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=545&id=57&contentid=10223&parentcid=undefined&bctype=10213&sw=1152&hw=794
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אין למשרד פיקוח שיטתי על פעילות החברות , נכון להיום, בכל הנוגע לפרקי הזמן האמורים, מאידך

פיקוח אקראי על פרקי הזמן , אלא, ליםבמטרה לראות כי הן עומדות בלוחות הזמנים שהן קבעו בנה

  34.האמורים

פרידלנדר כי ' אמרה גב, בכל הנוגע לאמצעי הפיקוח של המשרד על החברות בנושא הדירות שפלשו אליהן

היא חייבת , אם דירה אינה מסומנת ככזו שפלשו אליה, לטענתה. המשרד מסתמך על דיווחי החברות

החברות , זאת,יחד עם 35.ויבת לדווח על כל דירה שפלשו אליהלהיות פנויה לאכלוס וכמו כן החברה מח

והמשרד , וזאת בכדי למנוע את ההפסד הכספי, עלולות לסמן דירות שנפלשו אליהן כדירות מאוכלסות

 . שמסתמך על דיווחי החברות לא יוכל לדעת האם הדירה באמת מאוכלסת או לא

מתעתד להתקשר עם חברות בדיקה חיצוניות פרידלנדר כי המשרד ' בהתייחסות לסוגיה זו אמרה גב

בחינה זו תתמקד בשני . שתפקידן יהיה לפקח על פעילות החברות באמצעות בחינת תיקי המשתכנים

אחד מהכלים המרכזיים שיינתנו בידי . טיפול נאות באזרח וביצוע הוראות המשרד: היבטים מרכזיים

בעצמן את הטיפול של החברות המשכנות  חברות הבדיקה הוא הסמכות לבקר בפועל בדירות ולבחון

  .המכרז להתקשרות אמור להתפרסם בזמן הקרוב. בזכאים

' אמרה גב, לליקויים שנתגלו בפעילות החברות בכל הנוגע לעמידה בלוחות הזמנים שהן קבעו באשר

חת פרידלנדר כי המשרד מודע לכך כי פרק הזמן הכולל מרגע פינוי הדירה ועד לאכלוסה מחדש עלול לק

יארך  ,מפינוי הדירה ועד לאכלוסה מחדש, שאיפת המשרד היא כל התהליך. זמן רב ופועל לתקן ליקוי זה

  36.יום 64,לא יותר מ

יצוין כי בנוהל טיפול בתחזוקה בדיור ציבורי שניתן לחברות והועבר לידי מרכז המחקר , אף שאיפה זו,על

לחברות לקבוע  הורהלא המשרד , לקראת אכלוסבכל הנוגע לשיפוץ דירות עולה כי , והמידע של הכנסת

בנהליהן פרק זמן מקסימלי מפינוי הדירה ועד להגשת בקשת תקציב לתיקון ופרק זמן לביצוע 

 .השאיר זאת לשיקול דעתן, אלא, העבודות

לחברות שמורה הזכות לאחר מעלה כי  דייריםבהקשר זה יצוין כי בחינת חוזה השכירות בין החברות ל

תפיסת  37:בשני תנאים לא יחשב כהפרה רוהאיחו ,חודשים 0,ב ,רה מהתאריך שנקבעבמסירת הדי

בין אם זה אדם שנכנס לדירה ריקה ובין אם זה דייר )פולש לדירה , כלומר', ידי צד ג,החזקה בדירה על

למעט תיקון ליקויים , נובע משיפוץ הדירה לשם השכרתה בהם האיחורומקרים ' שמסרב להתפנות

שנכתב בשיתוף פעולה כל , עוד יצוין כי החוזה האמור הוא חוזה אחיד 38.לחוק' 6) 2כמשמעותו בסעיף 

 .החברות המשכנות ועמותות העוסקות בנושא זה, גורמי המקצוע המעורבים בתחום ובהם המשרד

ל הכנסת אל עמותות סיוע בכדי לאמוד את אמצעי הפיקוח של פנה מרכז המחקר והמידע ש, נוסף על כך

כעניין שבשגרה המשרד אינו מפקח באופן , מדר,ד ורדית דמרי"לדברי עו. המשרד על פעילות החברות

פי רוב כאשר מוסבת תשומת ליבו לבעיה ,הפיקוח מתרחש על. שוטף על תקלות שנתגלו בפעילות החברות

היא ציינה כי למשרד נהלים ברורים מתי לזכאי מותר לסרב , למשל כך. ידי דיירים או העמותות,על

ובמקרה שבו נכה שדחה דירה בקומה ראשונה מכיוון שהיו מדרגות , לדירה והדבר לא ייזקף לחובתו

רק . החברה החשיבה זאת כסירוב לדירה, שהובילו לדירה והוא לא היה מסוגל להגיע אליה ללא מעלית

                                                 

 . 2162בפברואר  21, שיחת טלפון .שם 34
 .2162באפריל  61מכתב , משרד הבינוי והשיכון, מנהלת תחום פיקוח על החברות המאכלסות, אירית פרידלנדר 35
 .שם 36
 .לחוזים של חברת עמידר ועמיגור, '2')ב) 2,ו' 6')ב) 2, 'ב) 2סעיפים  37
יום ממועד החתימה על החוזה או ממועד  11,כי המשכיר מחויב לתקן ליקוי לא יאוחר מ, בין היתר, סעיף זה כאמור קובע 38

 .לפי המוקדם מביניהם, תחילת השכירות
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הסכימה החברה למחוק את הסירוב של , תה ולמשרד הבינוי והשיכוןלאחר פנייה באמצעות העמו

 39.הזכאי

 נגישות הזכאים למידע בדבר זכויותיהם טרם אכלוס הדירה .6.2

עירוניות נוגע לעצם ,מרכיב נוסף של פיקוח המשרד על פעילות החברות המשכנות והחברות הממשלתיות

ולמימוש חובת הגילוי הנאות כלפי , יהםנגישותם של הזכאים למלוא המידע בדבר זכויותיהם וחובות

 . הזכאים מצד החברות

הביקוש ,  עם זאת. במרכז הארץ החברות פועלות באופן מהיר יחסית לשיפוץ הדירות, כפי שצוין לעיל

ישנם לדברי גורמי מקצוע שונים . עלול לגרום לבעיות,  שהוא גם הגורם המרכזי לשיפוץ המהיר, הרב

והזכאי שמפחד לאבד את מקומו , ת על הדייר להיכנס במהירות האפשריתמקרים בהם החברות לוחצו

נכנס לדירה למרות שעדיין לא הושלם ' שנים לדירה 4,במרכז ישנם זכאים שמחכים למעלה מ) בתור

 40.מפרט התיקונים הקבוע בתקנות

מידע מתוך מיושם באמצעות נוהל מסירת  41נוהל גילוי נאות, ל חברת עמידר"מנכ, לדברי מר יעקב ברוש

קבעה החברה כי החוקים העוסקים , בהתאם לתקנה 42'.61446הוראה ' מס)מאגרי המידע בחברה 

והתקנות המלוות  6881,ח"התשנ, חוק חופש המידע: במסירת מידע מתוך מאגרי המידע שבחברה הם

 61446 להוראה 4.2.0.4עד  4סעיפים . והתקנות המלוות אותו 6816,א"התשמ, אותו וחוק הגנת הפרטיות

ההגבלות הקיימות על מסירת מידע , מסדירים את המקרים בהם רשאי אדם לעיין בנהלי החברה

 .בעיון בנהלי החברה' אם ישנן כאלו)והעלויות הכרוכות 

זכויותיו ובעיקר  ןהפשוט להבין מה ספקות באשר ליכולתו של האדםמעלה ' של החברה)בחינת הנוהל 

 פריטיםכגון המפרט הבסיסי ו, החברה טרם הכניסה לדירהמה המידע אותו הוא רשאי לבקש מן 

אקונומי ,מעמד סוציול ךרוב המוחלט של אוכלוסיית זכאי הדיור שיייוזכר כי ה. אמורים להיות בהש

 .  נמוך שאינו בעל השכלה נרחבת

סח זה ונו, בחוזה השכירות מעוגנות זכויות וחובות הדיירים, ל חברת עמיגור"מנכ, לדברי מר יובל פרנקל

בסניפי החברה עוד ציין מר פרנקל כי  43.ידי משרד הבינוי והשיכון,נכתב בהתאם לנוסח שהומצא לה על

, המגדירים באופן ברור את זכויות הדייר, מחולקים באופן חופשי ובצמוד לחתימת החוזים עלונים

 44.עת לעתידי המשרד ומעודכנים על ידו מ,מודפסים על, לטענתו, העלונים. בהתאם לקבוע בחוק

כל פונה שמבקש לעיין בנוהלי משרד הבינוי והשיכון רשאי , מחברת חלמיש נמסר כי בעת השכרת הדירות

מחברות חלד  45.לא הייתה התייחסות לאפשרות של הפונים לעיין בנוהלי החברה עצמה, לעשות כן

בדירה ולאחר הדייר מקבל הסבר ועדכון על השיפוצים הצפויים , ושקמונה נמסר כי לפני השיפוצים

  46.עוברת הדירה שיפוץ בהתאם למפרט של המשרד הקבוע בתקנות, הסכמתו

                                                 

 .2162ביולי  61, שיחת טלפון, עמודת ידיד, יועצת משפטית, דמרי,ורדית מדר 39
 .2162בפברואר  20ת טלפון שיח, שם 40
לאפשר לשוכר יש , 'חוזה שכירות ,להלן )לפני החתימה על חוזה להשכרת דירה ציבורית : "לחוק קובעי כי' 6) 2סעיף  41

ימים ממועד  11,לתקנו לא יאוחר מ, המחייב תיקון' ב) 1ואם התגלה בה ליקוי כמשמעותו בסעיף , לבדוק את הדירה
 .לפי המוקדם מביניהם, ו ממועד תחילת השכירותהחתימה על חוזה השכירות א

 .2162בינואר  1, מכתב, ל חברת עמידר"מנכ, יעקב ברוש 42
 .נוסח החוזה הועבר לידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת מחברת עמיגור 43
 .2162בינואר  1, מכתב, עמיגור, ל"מנכ, יובל פרנקל 44
 .2162בדצמבר  21, תבמכ, חברת חלמיש, מנהלת פניות הציבור, ורדה דור 45
 .2162בפברואר  66, מכתב, שקמונה, ל"מנכ, ואילן מנור, 2162בינואר  2מכתב , חלד, ל"מנכ, שלמה לינצר 46



 
   

 61 מתוך 62 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

, פרידלנדר' לדברי גב, דיור הציבוריבזכויות הדייר  ותבכל הנוגע להימצאותם של עלונים בהם מפורט

ובימים אלו  לשכת הפרסום הממשלתית הוציאה עוד עלונים , העלונים הללו חולקו לכל החברות

עלונים  24,111,כ, פרסומאית בכירה בלשכה, נורית אדלמן' לדברי גב 47.סניפי החברות השונותשיחולקו ב

 48.בשפות העברית והרוסית הופצו לחברות השונות

עוד יצוין כי המדריך המלא לזכויות הדייר בדיור הציבורי ובכלל זה רשימת הפריטים שאמורים להיות 

יחד עם  49.אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכוןמפורסמים ב, בדירה טרם כניסתו של דייר חדש

 21עולה כי בקרב בני  2161מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת , זאת

בעלי  יתן לשער כי הזכאים לדיור ציבורי הםנ 50.מהאוכלוסייה משתמשת באינטרנט 01%רק ומעלה 

  .למידע זהגם כתוצאה מכך ו ,לרשת האינטרנטיחסית גישה מוגבלת 

 תחזוקת דירות .4

נדרשות החברות השונות לבצע עבודות תחזוקה , נוסף על שיפוץ דירות לקראת אכלוס חוזר של דיירים

מרבית עלות תחזוקת הדירות מוטלת על המדינה שמשלמת עמלת . במידת הצורך בדירות שבניהולן

השוכר מצידו '. המכונה עמלת שבר)בתוך עמלה זו מגולם תחשיב של תחזוקת דירות , ניהול דירה לחברה

אקונומי של ,עלות זו משתנה בהתאם למצבו הסוציו, נדרש להשתתף במימון התיקון המבוצע בדירתו

 .הזכאי וסוג העבודה

בנוהל טיפול בתחזוקה בדיור הציבורי שהעביר המשרד לחברות מוסדרות מגוון עבודות האחזקה אותן 

, נגרות ואלומיניום, מערכת חשמל, מים ואינסטלציה סניטריתתחזוקת מערכת : הן נדרשות לבצע ובהן

עוד נקבע כי את המידע בדבר הצורך בעבודות תחזוקה תקבל  51.דודי שמש ועוד, איטום ותיקון סדקים

כאשר ליקויים , יום 01היא מצידה נדרשת לענות לשוכר על כל פנייה תוך , החברה ישירות מהשוכרים

עוד נקבע כי במידה וקיימת הפרה מצד השוכר כגון אי תשלום שכר . ידיבטיחותיים מחייבים ביקור מי

נוסף . הוראה זו אינה חלה על ליקויים בטיחותיים, החברה רשאית שלא לבצע את תיקון הליקוי, דירה

לפחות פעם בשנה בדירות , שהם ביקורים תקופתיים בדירות, נדרשות החברות לבצע ביקורי מעגל, על כך

 .בשבועיים בדירות נטושותמאוכלסות ופעם 

, בכל הנוגע לאמצעי הפיקוח של המשרד על החברות בכדי להבטיח יישום מלא החוק ציינה שרה צימרמן

מנהלת אגף נכסים ודיור במשרד הבינוי והשיכון כי המשרד מבצע מעקב אחרי ביקורי המעגל של 

, י של המתגוררים בדירההחברות באמצעות בחינת דיווחים של בודק מטעם החברה על מצבם הכלכל

אמצעי פיקוח נוסף הוא הפעלת חברות בקרה הנדסיות המבקרות בדירות  52.ומצבה הפיסי של הדירה

ידי ,על)בכדי לבחון האם המפרטים שנקבעו , בהן עתידות החברות המשכנות לבצע שיפוצים נרחבים

את תקציב האחזקה  המשרד הגדיל לאחרונה. עומדים בהתאם לשיפוצים הנדרשים' החברה המאכלסת

פני ,על, ח"מיליון ש 81הקצבת : ומטפל בנושאים הבטיחותיים הדחופים ביותר ובהם 24%,השוטפת ב

                                                 

 . 2162בפברואר  21, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת תחום פיקוח על החברות המאכלסות, אירית פרידלנדר 47
, העלונים לא הופקו באמהרית היא העובדה שבקרב האוכלוסייה האתיופית המבוגרתעוד הוסיפה גברת אדלמן כי הסיבה ש 48

, לשכת הפרסום הממשלתית, פרסומאית בכירה, נורית אדלמן. ישנם רבים שאינם קוראים והצעירים כבר יודעים עברית
 .2162באפריל  60, מכתב ושיחת טלפון

 .2162בפברואר  21: תאריך כניסה, אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, "המדריך לזכויות הדייר בשיכון הציבורי" 49
 21: תאריך כניסה, אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "2161וך הסקר החברתי לקט נתונים מת" 50

 .2162בפברואר 
מנהלת אגף נכסים , שרה צימרמן: מקור. 2161ביולי  6,מה' דירות ורכוש משותף)נוהל טיפול ותחזוקה בדיור הציבורי  51

 .2162בינואר  1, מכתב, משרד הבינוי והשיכון, ודיור
 . 2162בינואר  1, מכתב, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת אגף נכסים ודיור, צימרמןשרה  52

http://moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shikun_tziburi.aspx
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201119285


 
   

 61 מתוך 60 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

, ח שדרוג מערכות החשמל"הקצבת מיליון ש 53,שלוש שנים לחיזוק מבנים בפריפריה כנגד רעידות אדמה

 54.ח להחלפת גגות אסבסט בגגות רעפים ועוד"מיליון ש 0,מעל ל

לי חברות עמידר ועמיגור המתייחסים לביצוע עבודות תחזוקה עולה כי הם מותאמים מבחינת נה

ח בדיקת תלונות בכדי לבחון האם התלונות "החברות מפרסמות דו, כמו כן. לדרישות הקבועות בחוק

, אחזקה: הדוחות עוסקים בשלושה נושאים עיקריים, ככלל. מוצדקות ואת משך הזמן לטיפול בבעיה

השיעור הממוצע של  2166-2110ח של חברת עמידר עולה כי בין השנים "מהדו. לוסדירה ואכ,שכר

,בה שיעור התלונות המוצדקות ירד ל 2118חריגה נרשמה בשנת , 8%,ל 1%התלונות המוצדקות היה בין 

, 'בממוצע 61,111,כ)מסך הפניות בשנה  2.4%,בחברת עמיגור שיעור התלונות עומד על כ 55.בלבד 2%

יצוין כי את הביקורות הללו עורך  56.מסך הפניות והתלונות נמצאו כתלונות מוצדקות 1.0%, מתוכן

 .המבקר הפנימי של החברות

שבחן את פעילות , מן הדוח 57.פרסם מבקר המדינה דוח העוסק בתחזוקת הדיור הציבורי 2161במאי 

. קת הדיור הציבוריעירוניות עלה כי קיימים ליקויים משמעותיים בתחזו,עמידר והחברות הממשלתיות

 24,ב, דירות נמצאו ליקויי תחזוקה 01,דירות עלה כי ב 04,מבדיקה מדגמית שערך המשרד ב, כך למשל

מהדירות נמצאו ליקויים המסכנים חיי אדם ובעוד עשרה נמצאו ליקויים  61,ב. מהן יותר מליקוי אחד

מבקר עלה כי בארבעה מהם היו מבנים שערך ה 8מבדיקת . שעלולים לסכן חיי אדם במידה ולא יטופלו

 . ליקויי בטיחות העלולים לסכן חיי אדם

קבע המבקר כי למעט פיקוח המתמקד בזהות הדיירים לא מתקיים פיקוח על , בכל הנוגע לביקורי המעגל

האופן בו הן בוחנות את מצבן הפיסי של הדירות ויישום , האופן בו מקיימות החברות את הביקורים

מרבית הדוחות מביקורי הבית "קבע המבקר כי , יתרה מזאת. פיקו מהביקוריםהלקחים שהחברות ה

 58."אינם משקפים את מצב הדירות ולפיכך עולה חשש לגבי אמינותם

להיערכות החברות בעקבות חקיקת החוק קבע המבקר כי המפרט שאמור לכלול את הפריטים  באשר

עוד נמצא כי חלק . ו פריטים מהותייםאותם החברות נדרשות להחליף היה מצומצם ביותר וחסרו ב

 .מהחברות כלל לא טיפלו בליקויים שהובאו לידיעתן ובחלק מהם טיפלו בפרק זמן ארוך מהנקוב בחוק

עקב פרק הזמן הקצר לא ניתן היה לקבל תשובה מפורטת מהחברות בנוגע ליישום ההוראות והנהלים 

יצוין כי לדברי מספר , יחד עם זאת. ח המבקר"הנוגעים לתחזוקת דירות וליישום הליקויים שנתגלו בדו

ח המבקר חלו שיפורים מהותיים ובהם הסטת תקציבים רבים יותר "מאז דו, גורמים הפועלים בתחום

 59.לטובת תחזוקת הדירות

 

 

 

                                                 

 .שותפים למיזם גם משרד האוצר והמשרד לפיתוח הנגב והגליל 53
 .2162בינואר  1, מכתב, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת אגף נכסים ודיור, שרה צימרמן 54
 .2162בינואר  1 ,מכתב, יוסי אבוטבול, דוח תלונות של חברת עמידר 55
 .2162בינואר  1, מכתב, ל חברת עמיגור"מנכ, יובל פרנקל 56
תאריך , אתר האינטרנט של מבקר המדינה, 020-016עמודים , 2111ים ושנת הכספ 2118לשנת ' ב11דוח מבקר המדינה  57

 .2162ביולי  64: כניסה
 .028עמוד , שם 58
ל חברת "מנכ, ויובל פרנקל. 2162ביולי  64, שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת אגף דיור ונכסים, שרה צימרמן 59

 .2162ביולי  64, שיחת טלפון, עמיגור

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=568&id=0&contentid=11063&parentcid=undefined&bctype=11058&sw=1600&hw=830
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=568&id=0&contentid=11063&parentcid=undefined&bctype=11058&sw=1600&hw=830


 
   

 61 מתוך 66 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 עלות מימוש החוק .1

פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת אל , נוסף על בחינת הוראות המשרד והחברות ומידת מימושן

להלן נתוני . ואל החברות בכדי לקבל נתונים בדבר הפעולות שבוצעו למימוש ההוראות השונות המשרד

משרד הבינוי והשיכון בדבר מספר הדירות שבוצעו בהן עבודות לאכלוס חוזר ותחזוקת דירות והעלויות 

, משותף יצוין כי נתונים אלה אינם כוללים עלויות של אחזקת רכוש. 2166-2110של עבודות אלו בשנים 

 :מקלטים ואחזקה חיצונית של הבניינים, גינון

 60)ח"בש)ועלויות ממוצעות  0622-0661מספר דירות שבוצעו בהן עבודות ועלות ביצוע העבודות 

 0661 0668 066: 0626 0622 

מספר הדירות 

 המנוהלות
5,9,96 68,020 66,179 64,381 61,884 

מספר דירות בהן בוצע 

 שיפוץ לאכלוס חוזר
29049 2,381 2,389 2,031 1,954 

עלות כוללת לאכלוס 

 חוזר

39,212,648 

 ₪ 

38,931,364 

 ₪ 

43,140,628 

 ₪ 

 45,478,300 

 ₪ 

46,462,839 

 ₪ 

 ₪  877332 ₪  22,392 ₪  18,058 ₪  16,350 ₪  16,318 ממוצע עלות אכלוס חוזר

מספר דירות בהן בוצעו 

 עבודות תחזוקה
22,194 21,655 22,830 23,804 27,508 

עלות כוללת לביצוע 

 61עבודות תחזוקה

43,766,226 

 ₪ 

44,710,758 

 ₪ 

47,829,848 

 ₪ 

45,089,262 

 ₪ 

58,868,650 

 ₪ 

 871,2 1,894 2,094 2,064 1,971 ממוצע עבודות תחזוקה

סך עלות שיפוץ לקראת 

אכלוס חוזר ותחזוקת 

 דירות

82,978,874 83,642,122 90,970,476 90,567,562 105,331,489 

ממוצע סך ההוצאות 

 62לדירה
1,187  ₪ 1,230  ₪ 1,375  ₪ 1,407  ₪ 1,702  ₪ 

יש לציין כי את התקציבים לטובת שיפוץ לקראת אכלוס חוזר מקבלות החברות לאחר ביצוע העבודות )  

 .את התקציבים לטובת אחזקת דירות הן מקבלות באמצעות העמלה השנתית המשולמת להן, מן המשרד

                                                 

, משרד הבינוי והשיכון, מנהלת אגף נכסים ודיור, שרה צימרמן: מקור. הנתונים כוללים את כל חברות הדיור הציבורי 60
 .2162ביולי  62, מכתב

 .מ"נתונים אלו כוללים מע 61
 .שורה זו כוללת את סך הדירות המנוהלות ולא סך הדירות בהן בוצעו עבודות 62



 
   

 61 מתוך 64 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 :הממצאים הבאים, בין היתר, מהטבלה עולים

  דירות 16,116,דירות ל 18,804,מ 66%,ירד מספר דירות הדיור הציבורי בכ 2166-2110בין השנים: 

 ח בשנת "ש 20,001,ל 2110ח בשנת "ש 61,061,מ 64%,העלות הממוצעת של השיפוץ החוזר עלתה בכ

2166: 

 2166בשנת ₪  2,661,ל 2110בשנת ₪  6,806,מ 1%,העלות הממוצעת לעבודות תחזוקה עלתה בכ: 

 2166.63בשנת ₪  6,012,ל 2110ח בשנת "ש 6,610,מ 60%,סך ההוצאות לדירה עלו ב  

קיימים   64.מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה לחברת עמידר ועמיגור בנושאים האמורים, נוסף על כך

בהתייחס לחברת עמידר . רים שוניםפערים בין נתוני המשרד לבין נתוני שתי החברות במספר פרמט

נתגלו פערים , בחברת עמיגור. נתגלו הבדלים בנתוני שני הצדדים בכל הנוגע למספר הדירות המנוהלות

  65.של פחות ממיליון שקל בממוצע בכל שנה בעלויות של עבודות התחזוקה בדירות, בין נתוני הצדדים

כי , מנהל אגף הנדסה ואמרכלות בחברת עמידר, בהתייחסות לעלות העבודות ציין מר יוסי אבוטבול

כך . ותחזוקת דירות לבין הקיים חוזר קיים פער בין התקציב הדרוש לשיפוץ דירות לקראת אכלוס

₪  0,411רוב הדירות שופצו לקראת אכלוס חוזר במסגרת עלות ממוצעת שעמדה על  2161עד שנת , למשל

מים הנמוכים באופן משמעותי מהעלויות לקראת סכו, ₪ 1,011,עלתה ל 2161ולקראת , 81,בשנות ה

ציין מר ₪  24,111,בכל הנוגע לשיפוץ לקראת אכלוס חוזר הגבוה מ. שיפוץ חוזר המוצגות בטבלה  לעיל

 66.מעלות הצעת המחיר שמגישה החברה 61%-21%אבוטבול כי המשרד מקצץ בממוצע 

₪  408שמקבלת החברה עומדת על  67עמלת שבר שנתיתבנוגע לתחזוקת הדירות ציין מר אבוטבול כי 

יש לזכור כי כל , יחד עם זאת. סכום הנמוך מהעלות הממוצעת של תחזוקת דירות בחברות השונות, בלבד

. המגלמת בתוכה מספר פרמטרים ובהם גם עמלת שבר₪  2,811החברות מקבלות עמלה שנתית בגובה 

ות החברות תקציבים מעודפים שנשארו בחלק מהמקרים מסיט, ל חברת עמיגור"מנכ, לדברי יובל פרנקל

עוד הוא ביקש . לטובת ביצוע עבודות התחזוקה' לדוגמה מוועדת אכלוס)להם בגין חוסר מימוש העמלה 

לציין כי בתקופה האחרונה חל שיפור משמעותי בתקציבים שהמשרד מפנה לטובת שיפוץ דירות לקראת 

 68'.ראו לעיל)אכלוס 

נה שר הבינוי והשיכון אל שר האוצר בבקשה להגדיל את תקציב הבסיס פ 2162בהקשר זה יצוין כי במאי 

בעיות חשמל ובעיות , של המשרד לטובת מימוש החוק ולתקצב תכנית חומש שתטפל בבעיות מבניות

לטובת אלו ביקש השר תוספת תקציב של . נוספות הקיימות בדיור הציבורי וצוינו בדוח מבקר המדינה

לשנה בשלוש ₪ מיליון  10לשנה בשנתיים הראשונות ועוד ₪ מיליון  86)שנים על פני חמש ₪ מיליון  668

 69'.השנים שלאחר מכן

                                                 

הדירות  כלחלקי ' לשיפוץ לקראת אכלוס מחדש ותחזוקת דירות)תחשיב זה מתבסס על סך ההוצאות של החברות  63
 .המנוהלות

, ל כספים וחשב החברה"סמנכ, שמואל,ואבי בן, 2162ביולי  66, במכת, עמידר, מנהל אגף הנדסה ואמרכלות, יוסי אבוטבול 64
 .2162ביולי  66, מכתב, עמיגור

ל החברה הסיבה לפער היא ככל הנראה העובדה שחישוב התקציבים נעשה בסוף השנה ואילו "לדברי מר יובל פרנקל מנכ 65
 .התשלומים לפעמים נמשכים לתוך השנה החדשה

 .2162ביולי  66, מכתב, עמידר, נדסה ואמרכלותמנהל אגף ה, יוסי אבוטבול 66
 .עמלת שבר שנתית היא הסכום שהחברה מקבלת מדי שנה עבור תחזוקת דירות 67
 .2162ביולי  24, שיחת טלפון, עמיגור, ל"מנכ, יובל פרנקל 68
, שרה צימרמן: מקור. 2162במאי  0,ר יובל שטייניץ מה"מכתב מאת שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס אל שר האוצר ד 69

 .2162ביולי  64, מכתב, משרד הבינוי השיכון, מנהלת אגף נכסים ודיור



 
   

 61 מתוך 61 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 'נספח א

 )ימי עבודה בלבד)זמני תקן לעבודות תחזוקה בחברת עמידר 

 עלות הנושא

זמן  זמן תגובה בימים

עבודה 

 לקבלן

כ "סה

ימים 

 70אישור מפקח קבלן רכז לתהליך

ועדת 1תחזוקה

 חריגים

 6 2, ,  6 6 166 עד

2,166-166 6  ,6  ,1 1 

1,066-2,162 6  ,6  ,66 60 

8,166-1,062 6  ,2  ,61 68 

שיפורים 

 ואכלוס חוזר

 1 1,  6,  6 2,166עד 

1,066-2,162 6  ,6  ,66 60 

8,166-1,062 6  ,2  ,61 68 

24,604-8,162 6  ,2 0 21 21 

7102,112-24,601 6  ,0 66 24 61 

64,066-02,110 6  ,0 21 01 46 

16,666-64,666 6  ,0 21 24 48 

 08 44 21 0,  6 16,666מעל 

תיקונים 

 יסודיים
 +02,  21 0 0 6 בכל היקף

 

 

 

 

                                                 

 .תלוי בעלות השיפוצים, מהחברה או מהמשרד 70
 .24,111,סכום זה עודכן ל, כפי שצוין לעיל 71


