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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא

פניות ציבור "כותרת הדיון היא . 2007 ביוני 4-מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה לפניות הציבור ב

 הוצאת –בנושא שינוי מדיניות משרד הבינוי והשיכון ומשרד הקליטה לגבי שכירות ארוכת טווח 

  .השינוי בתחום זה בנוגע לעיר לודאחת הסיבות לקיום הדיון היא ". יישובים מרשימת הזכאות

סיוע , כגון מענקי השתתפות בתשלום שכר דירה, לעולים חדשים קשישים ניתן סיוע בתחום הדיור

  1 .דיור ציבורי ודיור מוגן לקשישים, ברכישת דירה

הוא נוהל משותף למשרד "  סל קליטהמארצותסיוע בשכירות ארוכת טווח לעולים קשישים "נוהל 

 זוגות או יחידים – עולים קשישים, לפי הנוהל. 2002 ביולי 1-ותחילתו ב, שיכון ולמשרד האוצרהבינוי וה

על ומוותרים בתקופה זו ,  אשר שוכרים דירה ללא קרובי משפחה לטווח ארוך ובאזורים מסוימים–

מקבלים תוספת על המענק להשתתפות בתשלום שכר דירה , מקומם בתור לקבלת דירה בשיכון הציבורי

  .בתום התקופה ניתן להגיש בקשה חדשה לסיוע זה. במשך חמש שנים

.  הסיוע אתלקבלניתן ובין השאר שונתה רשימת היישובים שבהם , 2006הנוהל האמור עודכן בינואר 

בלוד תקופת חמש שנות הסיוע , אשר על כן. וכן יישובים נוספים,  אינה מופיעה ברשימה זוהעיר לוד

 דירות נוספות 17-הסיוע ל; 2007הסיוע לארבע דירות יסתיים ביולי : דלקמןהאמור עתידה להסתיים כ

   2008.2יסתיים במהלך שנת 

 

 שינוי רשימת היישובים שבהם ניתן לקבל סיוע .1

נוהל הסיוע לעולים קשישים , מנהל אגף בכיר לדיור במשרד לקליטת עלייה, לדברי מר חביב קצב

העיר .  ביישוב פתרונות דיור מתאימים אחריםור כאשר איןלתת סיוע בדיבשכירות לטווח ארוך נועד 

הוסרה מהרשימה המעודכנת של היישובים שבהם ניתן לקבל סיוע מאחר שכרגע , כמו ערים אחרות, לוד

  3. יחידות דיור200-דיור מוגן ומקבץ דיור של כ, כגון הוסטלים, יש בה פתרונות דיור מתאימים אחרים

 .לרשימת היישובים החדשה ראו נספחלרשימת היישובים הקודמת ו

                                                 
 בנובמבר 21,  ושיחת טלפון,2004 בנובמבר 2, העתק מכתב, משרד הבינוי והשיכון, סגנית מנהל אגף אכלוס, מיכאלה גרזון   1

,  בר נתן עבודיכתבה רוני, "קשייהם של גמלאים עולים בהחזר משכנתא", מתוך מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 2004
 .2004 בנובמבר 21

שכירות המכיוון שהמצאת חוזה . 2007 במאי 31, שיחת טלפון, מנהל אגף בכיר לדיור במשרד לקליטת עלייה, חביב קצב   2
 .שנההלהמציא לבנק למשכנתאות חוזי שכירות מתאימים עד סוף אותה יכולים זכאים , להתעכב העשוי

 .שם   3
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 הגדרת הזכאים לסיוע  .2

 4: של שכירות לטווח ארוך העומדים בכל התנאים האלהזכאים להשתתף במסלול

 ;עולים קשישים מארצות המזכות בסל קליטה 

 ;בדיור מוגן או במקבצי דיור, שאינם מתגוררים בדיור הציבוריחסרי דירה  

 ;ביטוח לאומימתקיימים מקצבת קיום של המוסד ל 

 ;1996 לדצמבר 1989קיבלו מעמד עולה בין ספטמבר  

כהשלמה לקצבת שכר , קיבלו בבנק למשכנתאות תוספת על מענק ההשתתפות בתשלום שכר דירה  

  5.בנוהלדירה בגין פרק הזמן הקבוע 

 

 הגדרת חוזה השכירות המזכה בסיוע .3

 ;ת בנוהלחוזה השכירות הוא לדירה ביישוב שברשימת היישובים המפורט 

 ;תקופת החוזה היא חמש שנים לפחות 

אינה הוסטל או מרכז , מחברה משכנתאינה בשכירות ,  מפתחיהדירה המושכרת אינה דירה בדמ 

ידי גורם המקבל תמיכה שוטפת ציבורית או -אינה מושכרת על, אינה דירת שירות, קליטה

 ;אינה מסגרת של דיור מוגן לקשישים או מקבצי דירות, ממשלתית

 ;אם מדובר בבני זוג, דירה מתגוררים הזכאי בלבד או שני הזכאיםב 

-במקרה של הפרת ההסכם על"שנוסחו , בחוזה חייב להופיע סעיף של פיצוי הזכאי בגין הפרת החוזה 

ח לחודש מיום עזיבת " ש200ישלם המשכיר לשוכר פיצוי מוסכם מראש שגובהו , ידי המשכיר

הפיצוי יינתן לשוכר לפני פינוי . השכרתה מיום תחילת השוכר את הדירה ועד לתום חמש שנים

 ".הדירה וכתנאי לפינוי

                                                 
, משרד הבינוי והשיכון, אגף אכלוס, ראש תחום תוכניות סיוע,  הנוהל ורשימות היישובים המזכים נתקבלו מרונית גדליאן 4

 . 2007 במאי 31, מכתב
להמציא לבנק למשכנתאות חוזי שכירות מתאימים עד יכולים זכאים , להתעכב השכירות עשויהמכיוון שהמצאת חוזה    5

 .שנההסוף אותה 
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 סכום הסיוע .4

 נקבע כי בכל מקרה. בהתאם ליישוב שבו נשכרת הדירה לטווח ארוך, ח" ש600–250התוספת היא בסך 

והיא , אחרמצטרפת לסיוע התוספת , כאמור( מגובה שכר הדירה 95%סכום הסיוע הכולל לא יעלה על 

הסיוע מועבר ). פחהניתנת לקשישים השוכרים דירה שלא מקרוב משפחה ואינם מתגוררים עם קרוב מש

 .הזכאי רשאי לבחור אם להעביר את הסיוע לחשבונו או לחשבון בעל הבית. מדי חודש בחודשו

 

 נספח

  רשימה קודמת ורשימה נוכחית–היישובים שבהם ניתן לקבל את הסיוע 

ים הקודמת שלפיה יכלו עולים חדשים קשישים לקבל את הסיוע האמור לשכירות להלן רשימת היישוב

 . 2008–2007להסתיים בשנים והיא עומדת , בלבד ביישובים אלו ניתנההזכאות לסיוע . לטווח ארוך

האם היישוב מופיע גם ברשימה 

 ?החדשה
  הסיועסכום

 )ח"בש(
 היישוב

 אשדוד 500 

 אשקלון 350 

 שבע-באר 300 

 ברק-יבנ 550 

 ים-בת 600 √

 חדרה 350 

 חולון 600 √

 חיפה 400 

 ירושלים 600 √

 סבא-כפר 600 √

 כרמיאל 400 
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האם היישוב מופיע גם ברשימה 

 ?החדשה
  הסיועסכום

 )ח"בש(
 היישוב

 לוד 400 

 תרשיחא–מעלות 350 

 נהרייה 350 

 עילית-נצרת 300 

 נתניה 550 √

 עכו 300 

 עפולה 250 

 ערד 250 

 והותק-פתח 600 √

 ביאליק-תיקרי 400 

 גת-תיקרי 250 

 ים-תיקרי 400 

 מוצקין-תיקרי 400 

 לציון-ראשון 600 √

 רחובות  500 √

 גן–רמת 600 √

 יפו–אביב-תל 550 √
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רק קשישים המתגוררים ביישובים שברשימה זו יוכלו . 2006מינואר , להלן רשימת היישובים החדשה

 . לקבל סיוע בחמש השנים הקרובות

וב מופיע גם ברשימה האם הייש

 ?הקודמת
  הסיועסכום

 )ח"בש(
 היישוב

 יהודה-אור 300 

 אזור 300 

 אילת 200 

 שמש-בית 250 

 ים-בת 350 √

 גבעתיים 400 

 השרון-הוד 400 

 הרצליה 400 

 חולון 400 √

 יבנה 150 

 ירושלים 400 √

 סבא-כפר 400 √

 מודיעין 400 

 נתניה 300 √

 והותק-פתח 350 √

 אונו-תיקרי 200 

 לציון-ראשון 400 √
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וב מופיע גם ברשימה האם הייש

 ?הקודמת
  הסיועסכום

 )ח"בש(
 היישוב

 רחובות 400 √

 גן-רמת 400 √

 רעננה 400 

 יפו–אביב-תל 250 √

 

מרשימת היישובים החדשה עולה כי העיר לוד אינה נמנית עם היישובים שבהם ניתן לקבל את הסיוע 

 . האמור

 


